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Šimtai Delegatu Suvažiavo 
Organizacijos Reikalu Spręsti

Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St., šiandie kaip 9 valandą ryto praside
da Trisdešimt šeštasis Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Seimas.

Seimo proga, Bridgeporto, didžiausios lietu
vių kolonijos Chicagoje svarbiausioji Halsted 
gatvė, kur yra Lietuvių Auditorija, kaip didelei 
iškilmei pasipuošus Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis, įvairiaspalviais vėlukais ir delegatų svei
kinimais.

Oficialiomis žiniomis, į Seimą yra išrinkta 
viso 546 delegatai, atstovaujantieji 370 organi
zacijos kuopoms su bendru 22,000 narių skai
čium. ' 1 w

Musų dienraštis, sveikindamas suvažiavu
sius delegatus, linki Seimui vaisingų darbų Su
sivienijimo — didžiausios Amerikos lietuvių or
ganizacijos :— labui.

Prancūzai rengiasi 
nutraukti santykius 

su sov. Rusija
Kaltina Maskvą dėl siuntinio 

savo agitatorių i Francuzų 
indo-Kinus gyventojams kla
styti

PARYŽIUS, birž. 15.—Frau- t -
cijos-Rusijos santykiai pasida
rė taip įtempti, kad jų trūki
mas atrodo neišvengiamas. To 
priežastis yra- neramumai Pran
cūzų Indo-Kinuose.

Francijos parlamente andai1 
buvoa diskusuojama situacija: 
Indo-Kinuose, kaip ją pristatė 
Francijos kolonijų ministeris 
Francois Pietri. Savo praneši
me ministeris pareiškė, kad tie 
neramumai pareiną iš komuni
stų agitacijos, vedamos sovietų 
Rusijos agentų, kurie kurstą 
Indo-Kinų gyventojų maištus.

Ateinantį penktadienį ketina 
parlamente kalbėti dėl situaci
jos Indo-Kinuose pats premje
ras Tardieu. Kaip girdėt, savo 
kalboj jis pastatysiąs sovietams 
ultimatumą, ir jei iš Maskvos 
nebusiąs gautas visiškas užtik
rinimas, kad jos agentai pa
liaus kurstymus Indo-Kinuose, 
diplomatiniai sau tykiai su Ru
sija busią nutraukti.

GUATEMAILOS MIESTAS, 
Guatemala, birž. 15. — Iš San
ta Rosa provincijos praneša, 
ka<| ten įvykęs stiprus žemės 
drebėjimas. Prieš tai buvę gir
dėt po žeme nejaukus trenks
mai ir dundėjimai. Bijoma, kad 
nepradėtų veikti Tekuamburo ir 
.lumai ugniakalniai.

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

Kartais gali but lietaus; vė
siau; vidutiniai mainąs i vejai..

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 760 F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:27. Mėnuo teka 12:01 
ryto.

Devyniems komunis
tams gresia ilgi 
metai kalėjimo

EL CENTRO. Cal., birž. 15.
Devyni komunistai, kaltina

mi dvi kriminalinio sindikaliz- 
i mo, vakar Augštesniame teis
me taipo pripažinti kalti ir ga
lį but nuteisti nuo vienų iki 
50 metų San Quentin kalėji
mo. Nuosprendis bus paskelb
tas pirmadienį (šiandie).

Nuteistieji yra: Fr. !Sklar, 
Fr. Speetor, T. Horiuchi, Oscar 
Frickson, L. Emery, Ed. Her- 
rera, Em. Alonzų, L. Ozorco 
ir Benny (Roxas.

Kaltinimas buvo, kad jie kur
stę kantelopų darbininkus me
sti darbą, išsprogdinti geležin
kelį ir sudeginti konservavimo 
Įmones.

Atlyginimas prohibici- 
jos agento nužudyto 

žmogaus šeimai
VVASIIINGTONAS, birž. 15. 

— Atstovų buto ieškinių ko
misija vakar priėmė Pittenge- 
ro bilių sumokėti likusiai Hen
ry Virkkulos šeimai $5,000 at
lyginimo.

Virkkula, International Falls, 
Į Minu., gyventojas, buvo prohi- 
bicijos agento Emmetto White’o 
nušautas 1929 m. birželio 9 
dieną, kai jis su savo šeima 
važiavo automobiliu.

14 kroatų nuteisti, 9 ki
ti išteisinti

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 15. — Vakar čia pasibai
gė didelė politinė byla, kurio* 
je 24 kroatai buvo kaltinami 
d?l konspiracijos prieš Jugo
slavijos karalystę. Vyriausias 
kaltinamųjų, Dr. VLaidimir Ma- 
ček, ir devyni kiti buvo ištei
sinti, likusieji 14 nutęisti ka
lėjimui nuo 6 mėnesių iki 15 
metų.

IIF.BRIN, III., MadHson Coal 
kompanijos kasyklose buvo už
muštas darbininkas Henry 
Reeves.

\ II

BERLYNE, Vokietijoj, nuo 
kaitrų mirė trys asmenys. .
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SVEIKINIMAS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 36-tą 
Seimą ir jo delegatus, susirinkusius 
šiandie Lietuvių Auditorijoje, nuošir
džiai sveikina ir linki jiems sutartinai, 
rimtai ir vaisingai darbuotis.

“NAUJIENOS”.

s

Deterding pranašau
ja greitą sovietų val

džios griuvimą
Aliejaus magnatas sako, kad 

netrukus visoj Rusijoj kilsią 
sukilimai prieš bolševikas

PARYŽIUS, birž. 15. — Kal
bėdamas čia viename pokyly, 
kuriame dalyvavo keletas žy
mių rusų emigrantų, Henry De- 
terdingas, Olandų naftos mag
natas, be kita pasakė, kad bol
ševikų viešpatavimui Rusijoj 
artinusi# galas. Visoj sovietijoj, 
girdi, veikiančios galingos Įta
kos bolševikų režimui nuver
sti, ir nepraslinksią keletas mė
nesių, kai jis busiąs nuverstas.

Deterdingas ragino rusų emi
grantus, kad jie tvirtai laiky
tųsi ir teiktų visokeriopos pa
galbos saviškiams, dirbantiems 
Rusijoje. Pasalk Deterdingo, vi
same krašte staiga įvyksią su
kilimai, bolševikų valdininkai 
busią nuversti ir valdžią paim
sią į savo rankas vietų gyven
tojai.

Sukilimai Sibire
Lyg šių pareiškimų, iš gai

lies, patvirtinimas, gauta žinių, 
kad Blagovieščensko rajone, 
Sibire, valstiečiai nužudę arba 
Įkalinę sovietų valdininkus ir 
pasiskelbę nepriklausą Mask
vos.

Gruzijos sukilimas
Iš Genevos pareina žinių, 

kad Tautų Sąjunga gavus iš 
Kaukazo Sąjungos slaptą prane
šimą, kad Gruzijoje prasidėjęs 
sukilimas ir ka<d bolševikai esą 
genami laukan. Gruzija ren
giantis pasiskelbti nepriklau
soma. •

Kaltina jankių moky
klas dėl Meksikos z 
įstatymų laužymo

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
15. — Horacio Nunez, Nacio
nalinės Studentų Konfederaci
jos pirmininkas, kaltina jan
kių (amerikiečių) laikomas 
Meksikoje mokyklas, kati jos 
laužo Meksikos įstatymus. Jis 
sako, kadi jankių laikomose mo
kyklose ir kolegijose Meksiko
je yra įvestas priverstinas pro- 
testonų ireligijos mokslas, ir kad 
jų vartojamuose istorijos vado
vėliuose Meksika yra nieki
nama.

WASHINGTONE, gesinant 
didelį gaisrą, gaisrininkų va
das Davis buvo užmuštas, aš-1 
tuoni kiti gaisrininkai sužalo
ti. Ugnies padaryti nuostoliai 
siekia $100,000.

g

:T:

Sukilėlių jėgos vei
kia tautinės Kiny 
valdžios kariuomene 

t,

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 15. 
— Praneša, tkad Kuangsi pro
vincijos sukilėlių įairmiija nuvei
kus tautinės Kinų valdžios jė
gas mūšy, įvykusiame 40 my
lių į pietus nuo Vučango, Hu- 
peh provincijoje. Tautine ar
mija esanti sukilėlių stumiama 
atgal Į Vučango, Han'kovo ir 
Hanj-aingo drimiestį, Jangtse 
upėj.

Praneša taip pat, kad 50,000 
šiauriečių sukilėlių Šantungo 
provincijoje persikėlę per Gel
tonąją upę ii* žygiuoją j Tsi- 
naną, 50 mylių į pietų vaka
rus. Japonų žinių agentūra sa
ko, kad butų stebuklas, jei tau
tinės valdžios jėgos atsilaiky
siančios Tsiriane.

Tik Honano provincijoj tau
tinės valdžios kariuomene tu
rėjo kai kurių pasisekimų prieš 
sukilėlius. f

Japonų žinių agentūra pra
neša) iš Hankovo, kad kinų ko
munistų kariuomenė paėmus 
Tayeh ir Huangšikango mies
tus, esančius i pietus nuo Han
kovo.

Rumanijos Karolio ir 
Helenos išsiskyrimas 

panaikintas
— -

VIF3NA, Austrijiai, birž. 15. 
— Pranešimas iš Bucharesto 
sako, kad Rumanijos sinodas 
anuliavęs išsiskyrimo nuospren
di, kurį princesė Helena buvo 
gaivus prieš savo vyrą, buvu
si kronprincą, o dabar karalių 
Karoli II, kai jis, metęs ją, bu
vo pabėgęs su gražia žydaite, 
Magda Lupescu.

Vilniaus lenkai protes
tuoja prieš “pogro

mus” Lietuvoje
VARŠUVA, birž. 15. — Vii- 

niuje įvyko masinis mitingas, 
kuriame buvo priimta protesto 
rezoliucija prieš “lenkų pogro
mus” Lietuvoje.

90,000 parašų Detroito 
merui pašalinti

DETOOIT, Mich., birž. 15. 
— Detroite surinkta jau dau
giau kaip 90,000 parašų petici
jai, kad meras Charles Bowles 
butų pagilintas iš vietos. Me
ro Binvles priešininkai tikisi 
netrukus surinkti 125,000 pa
rašų.

SANTIAGO DE GULE, či- 
li, birž. 15. — Pietinėj Čili da
ly siautė baisi audra, per ku
rią, kiek žinoma, aštuoni as
menys žuvo.

Atstovų butas priė
mė tarifo bilių

WASHINGT()NAS, birž. 15. 
— Atstovų butas vakar daugu
ma — 222 prieš 153 — balsų 
priėmė Havviey-Smooto tarifo 
bilių, kurį senatas buvo jau 
praeitą penktadienį priėmęs 44 
balsais prieš 42.

Tas bilius buvo kongrese 
svarstomas ištisus šešioliką mė
nesių.

Tarifo bilius dabar eina pre
zidentui Hooverįui pasirašyiti.

Meksika apsitvers mui
tų siena nuo Jungtinių 

Valstybių
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

15. — Meksika rengiasi apsi
tverti aulgšta tarifo siena nuo 
Jungtinių Vailstybių^ Kadangi 
70% visų Meksikos importų pa
reina iš Jungtinių Valstybių, 
tai pastarosios dėl to turės sti
priai nukentėti. 1

Europa rengiasi tarifo 
karui su jungtinėmis

Valstybėmis
PARYŽIUS, birž. 15.—Jung

tinių Valstybių kongreso pri
ėmimas naujo tarifo įstatymo 
sukėlė ant kojų Francijos ir 
kitų Europos kraštų biznio 
sferas. Anglijos, Belgijos ir Vo
kietijos metalo interesai jun
giasi tikslu atpalaiduoti Euro
pą nuo Amerikos dominavimo 
vario, švino ir cino dirbinių 
rinkoj. Atgaivinamas Europos 
automobilių kartelis. Judėji
mui prieš Amerikos automobi
lius vadovauja Francija<, kuri 
jau yra įsteigus augštus mui
tus Amerikos automobiliams ir 
jų dalims. Kitiems Europos kra
štams pasekus Franciją ir įstei
gus panašius muitus, Amerikos 
automobilių interesai praras 
milijonus dolerių pelnų Euro
pos rinkoj.

Du mirė elektros kėdėj; 
trims mirties bausmė 

sulaikyta
EDDYVIIIJLE, Ky., birž. 15. 

— Pasmerkti mirties bausmei 
už galvažudybes, anksti ši ry
tą čia buvo elektros kėdėj nu
žudyti du kaliniai, Ballard Rat- 
cliffe, 35, baltas, ir Richard 
Edmonds, 36, negras.

Trims kitiems asmenims, nu
teistiems taip pat už žmogžu- 
dybes, kurie turėjo but nužu
dyti kartu su pirmais dviem, 
mirties bausmės įvykdymas pa
skutinę valandą buvo guberna
toriaus Sampsono įsakymu su
laikytas. ' 1 ! ”,,

Katastrofingos audros;
6 asmenys žuvo

Per pastaras dienas Minnc- 
sotos ir Wisconsino dalyse 
siautė smarkios vėjo ir lietaus 
audros, per kurias, Associated 
l*ress pranešimais, šeši asme
nys buvo užmušti ir daug ki
tų sužaloti. Audros padarė taip 
jau didelės materialinės žalos.

LAKELANDE, Fla., depozi- 
toriams ėmus urmu atsiimti pi
nigus, užsidarė State Bank and 
Trust Company.

I.OUISVJLLĖJ, Ky., gaisras 
sunaikino Emmart kompanijos 
įmonę. .$500,000 nuostolių.

Lietuvos Socialdemokratų
Byla Kaune

(Tęsinys)
Liudytojai.

Pirmiausia buvo pašauktas liu
dytoju stud. teisininkas Kazys 
Klastauskas.

Jis ir pažiūrėti labai keistas 
tipas. Jo juodas paltas su va
karykščio smarkaus lietaus žy
mėmis visas purvinas ir su
glamžytas. Klastauskas kalba 
nedrąsiai, pusbalsiai, dažnai 
akis nuleidus žemyn. Juodbru
vas.

“žaizdro” narys
Pirmiausiai Klastauskas pasi

sako, kad jis buvęs studentų 
žaizdrininkų1 draugijos narys ir 
dėl to daug žinąs iš socialde
mokratų studentų žaizdrininkų 
veikimo.

Be to, stud. Klastauskas bu
vęs - 
“Socialdemokrato” .administra

torius.
Taigi, buvęs kurse socialde

mokratų partijos darbuotės. 
Klastauskas, kaip jis pats pa
sisakė, buvęs nepaskutinis so- 
cialdemok. veikėjas. Pav., Kla
stauskas veikęs kartu su jau 
pasmerktaisiais Vincu Galiniu 
ir stud. Antanu Valinčium.

KFaįsitaluskas dalyvaudavęs 
slaptuose studentų susirinki
muose ir Respublikai ginti bū
reliuose. Iš kitų žaizdrininkų 
studentų jis sužinojęs, kad Res
publikai ginti būreliai gabeną- 
sis iš Lenki jos ginklų, sprog
stamosios medžiagos, gabeną 
per demarklinįjį plečkaitinin- 
kų literatūrą ir Lietuvoj pla
tiną.

24 kilogramų plečkaitininkų 
literatūros

Be ko kita- Klastauskas teis
mui paaiškino tokį dalyką: iš 
Panevėžio kažkas Kaunan at
siuntęs 24 klg. plečkaitininkų 
literatūros. Tos literatūras ba
gažas kokią savaitę išbuvęs 
Kauno stoties bagaže. 'Paskui 
vieną vakarą stud. A. Valin- 
čius su draugais nuvykęs tos 
literatūros iš bagažo atsiimti. 
Literaiturą įsikėlę 82 niT. taksi 
ir nuvežę Į III univ. rumus. 
Paskui ta literatūra buvus iš
platinta.

Kauno gelež. stoty atimant 
iš bagažo literatūrą dalyvavęs 
ir dabar liudijąs stud. Klastau
skas. Su Klastausku literatams 
paimti dar buvę teisiamieji Bi- 
gelis ir Vasiliauskas.

Sovietai perkasi Kuboj 
150,000 tonų cukraus
HAVANA, Kuba, birž. 15.— 

Praneša, kad sovietų Rusijos 
valdžia perkantis Kuboje 150 
tūkstančių tonų cukraus. 25 
nuoš. kainos busiąs sumokėtas 
tuojau, likusios sumos sumo
kėjimą garantuosianti Nexv 
Yorko . bankinė Hayden and 
Stone firma.

Segrave, žymus anglų 
reisininkas, žuvo

WINDiEiRlMDRK, Anglija, birž. 
15. — Jo rėksi nei valčiai apvir
tus Wind(trmere ežere, žuvo 
maj. Sir Henry 'Segrave, žino
mas tarptautinėse automobilių 
ir valčių lenktynėse reisinin
kas.

Atentatas prieš Voldemarą, 
Plechavičių ir Braziulevičių
Studentai žaizdrininkai Kla- 

sltauskui pripasakoję ir dau
giau linksmų dalykų. Tai, bū
tent, kad reikią užmušti min. 
pirm. Voldemarą, pulk. Plecha
vičių (tada jis buvo vyr. šta
bo virš.) ir pulk. Braziulevi
čių, kuris nuolat pirmininkau
jąs karo lauko teismams tei
siant socialdemokratus.

Savo akimis Klastauskas nie
ko nematęs. Jis viską sužino
jęs iš kitų pasigyrimų ir pasa
kojimų.

Dvi idėjos
Algos iš kriminalės policijos 

Klastauskas negaudavęs: dir
bęs iš idėjos. Ir socialdemokra
tų tarpe dirbęs iš idėjos.

Paskui, kai socialdemokratai 
sužinoję, kad jis teikiąs poli
cijai'apie jų veikimą žinias, Kla- 
stauską iš “Socialdemokrato” 
administraicijos išviję ir jis pa
likęs be darbo.

Klastauskas teismo, prokuro
ro ir adfvokatų buvo klausinė
jamas dvi valandas. Jis pats 
kalbėjo valandą laiko. Taigi, 
liudytojas Klastauskas liudijo 
3 valandas.

Teisiamųjų paaiškinimas
Išklausius kiekvieną liudyto

ją, teismas duodai progos tei
siamiesiems pasiaiškinti <lel 
(’Įuotųjų parodymų.

Klastauskas apie teisiamuo
sius visus bendrai ir apie kiek
vieną skyrium buvo daug kal
bėjęs, tai ir pasiajškino po jo 
kalbos visi. Visi teisiamieji 
griežtai neigia liudytojo Klas- 
tausko parodymus. Tai esą iš- 
mislai arba nesusipratimas.

Teisiamasis stud. Jakubėnas 
paaiškino, kad Klastauskas ką 
tik išvytas iš “Socialdemokra
to” administracijos kreipęsis į 
Jakubėną prašydamas, kaid re
komenduotų kur darbo gauti.

Jakubėnas Klastauską l>cnt 
kur rekomenduoti atsisakęs, 
tada Klastauskas pagrasęs: “Ge
rai, aš daugiau nė prie vieno 
socialdemokrato neisiu, bet už 
tai iir mane socialdemokratai 
paminės”...
Buvęs krim. policijos valdinin

kas čelkus
pašauktas teisman liudytoju 
ipatvirtino savo parodymus 
duotus pas teismo tardytoją.

Tik norėjo pasitaisyti, kad) 
Klastauskas iš ją £ifgos negau
davęs; ar policija Klastauskui 
už žinių teikimą mokėdavus, 
ar ne, liudytojas nežinąs. O 
pas teismo tardytoją čelkus 
buvo pasakęs, kad Klastauskas 
gaudavęs mėn. 150 lt.

Čelkus sakosi Klastauskui tik 
pas 'Urboną alaus “fliudyda
vęs”.

Buvęls prim. polic. Mikšys 
liudijo iš užrašų.

(Bus daugiau)

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Winnipeg, Man.

W« L. D. P. Draugystė

Winnlpego Lietuvių Darbi
ninkų Pašalpinė Draugystė bu
vo suorganizuota 1911 m. gruo
džio mėn. 3 d. ir pavadii.ta 
Draugystė Broliškos pagalbos 
vardan Sūnūs Lietuvos.

Iš pradžių draugystės Įkūri
mo nariai vieni kitus yra va
dinę broliais. Greitu laiku pra
dėjo vadinti draugais ir dabar 
draugais vadinasi. 1914 m. 
sausio mėn. 13 d. šioji drau
gija pradėta vadinti “Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto Draugys
tė“.

1921 m. gruodžio mėn. 21 d- 
pavadinta VVinnipego Lietuvių 
Darbininkų Pašalpinė Draugys
tė. Ir vien dėl to, kad vienin
teliai vadintųsi darbininkų var
du. Kad panaikinus karštą 
patriotizmą, kad sulaikius vien
pusišką “politinį” krypimą, kad 
įgyvendinus solidarumą, nevar- 
žymą. kai po laisvų visapusiškų 
minčių tautiečių lietuvių darbi
ninkų draugija esančia.

Besiartinant naujiems 1930 
metams, 8 d. gruodžio mėn. 
buvo sušauktas metinis narių 
susirinkimas ir naujos valdybos 
rinkimas, slaptu balsavimu be 
jokių agitacinių perstatymų. 
Praeitais trejais metais'net su 

mais reikėdavo kreiptis i 
narius, kad užimtų valdyboj 
vietas. O šiais metais j valdy
bos vietas net su dideliu pasi
šventimu nekurie nariai norėjo 
įstoti. Tai jau aišku, kad kai- 
kurie nariai su pasišventimu 
stoja darbuotis draugystės la
bui. Bet iš dalies ir kitokios 
paslaptys yra; viską smulkiai 
aprašyti, 'tai vietos daug užim
tų. Del aiškumo gal užteks tai 
pasakyti, kad valdybon pateko 
veik visi pažangus nariai- Lai
ke posėdžio drg. P. Y. buvo iš
kėlęs nuo pereito posėdžio (iš 
lapkričio 3 d.) per K. B. apkal
bėtą įnešimą, kad surengti pa
minėjimą 20 metų draugijos 
gyvavimo sukaktuvių ir nuo 
savęs pritarė, kad kartu ap
vaikščioti 500 m. D. L. K. Vy
tauto laikų gyvavimo sukaktu
vių paminėjimą. Drg. V. D. 
pritarė, kad net ir vardą drau
gijos atnaujinti—Vytauto var
du pavadinti. Susirinkimas tam 
nepritarė ir net prie balsavimo 
nedaleidus likosi atmestas. Vien 
dėl to, kad draugijos vardas no
rima buvo pakeisti. Tokiu bū
du nei draugijos 20 metų pa
minėjimas likosi nebenutaita 
surengti Labai gaila. Bet dar 
laiko daug, dar viskas gali būti 
Įvykinta. Tik reikia darbuotis, 
ypatingai 2c metu draugijos 
gyvavimas, jos nuopelnai turė
tų būt nors vieną kartą per 20 
metų paminėti.

Nors ši draugija skaitosi vie
ninteliai pašalpinė darbininkų 
draugija-organizacija, bet jeigu 
pavartyti jos nors trumpus is 
turinius lapus, tai rodos nebūtų 
gėdos ir viešai prieš pasaulio 
akis pasakyti, jog ši W. LAD. 
P. D-gija sulig išgalės, solida- 
riškai politiniu atžvilgiu yra 
nemažai prisidėjusi prie darbo 
žmonių judėjimo, materiale pa
rama. Yra siuntusi aukų net 
i Rusiją dėl nukentėjusių nuo 
didžiojo karo darbo žmonių gy
vybės palaikymui. Rėmusi lais
vo žodžio darbininkiškos idėjos 
spaudą. Siuntusi aukų Lietu
von politiniams kaliniams ir ba- 
duoliams. Yra sušelpusi ne
mažai savo tautiečių, į—nelai
mingą padėtj patekusių, ir daug 
kitų naudingų darbų yra atli-1 
kus darbininkiškoj visuomenėj.

Be to, kadangi ši draugija 
jau net trečiu vardu yra vadi
nama ir turint mintyj tą, kad 
daug pirmutinių narių yra iš
važinėj usių po platų pasaulį, ir 
gal kaikurie nariai mintyj ne
beturi, kad per jų pasidarbavi- i 
mą buvusi Winnipege įkurtai 
Draugystė Broliškos pagalbos

l vardan Sūnūs Lietuvos vardu 
į ir vėliau DLK Vytauto vardu 
I pavadinta galėtų begyvuoti. Ir 
kad jų pasidarbavimą kas įver- 

' tintų-gerbtų, tai reikia viešai 
| pasaky ti, kad pirmutinis šios 
di augi jos narių pasidarbavimas 
Tie tik kad nėra užmirštas nei 
paniekintas, bet gerbiamas yra 
ii bus.

Tiesa, nepaslaptis ir tas, kac 
kaip pirmutiniai, taip dabarti
niai draugijos nariai turi men
kų vidujinės draugystės tvar
kos nesusipratimų. Bet imant 
domėn tai, kad šiai draugijai 
priklauso vien tik darbininkai, 
ir visiems yra gerai žinoma, 
kad iš Lietuvos vykstantiej'. 
svetur laimės ieškoti, kaip 
prieškariniai taip ir dabartiniu 
laiku, nevisi galėjo pasiekti 
aukštesnio prasilavinimo; tode 
ir Įvykusius nesusipratimus 
neskaitau nei jokiu dyvu. Nes 
ir patarlė sako: “Kas dirba, tas 
ir klysta“. Apie geriems tiks
lams nuveiktus darbus, ateiytj 
daugiau parašysiu.

O kai dėl Vytauto laikų pa
minėjimo, tai mano supratimu, 
sunku. Nes norint pavyzdingai 
pasirengti, reikia daug pasidar
buoti ir biskutį lė^ų pridėti- O 
musų W. L. P. D-ja šiuo laiku 
neperturtingiausia lėšomis. Fi
nansine parama skiriama vien 
tik būtinai reikalingiems tiks
lams. O bet kaip lyg tuščios 
iS<*vE>Ss norint ir lyg' su apjuoka 
prieš svetimtaučių akis pasiro
dyt, tai geriau neverta nei pra
dėti. Pagaliau, ar tas darbi- 
ninkams kokią naudą atneštų?

Aukščiau paduotą mano ko
respondenciją patalpino “Kana
dos Lietuvis“. Ją buvau pa
siuntęs ir į kitą “darbininkiš
ką“ laikraštį, bėt nežinau dėl 
kokių priežasčių tas laikraštis 
korespondencijos nedėjo. Gal 
todėl, kad apie Vytautą ten bu
vo griežčiau pasakyta. ‘ ,

Turiu pridurti, kad po kores
pondencija buvau pasirašęs W. 
L. I). P. D-jos. Narys. ‘ Vieny
bėj“, i kurios šmeižiančias ko
respondencijas aš nekreipiau 
jokio dėmesio, pasakyta, kad 
tas Narys esą neturįs jokio nu
sistatymo. Dabar aš viešai pa
sakiau, kad tą korespnodenciją 
rašiau aš, žemiau pasirašiusis. 
Skandalytis dėl Vytauto apvai 
kščiojimo aš nematau jokio rei
kalo, ir pasilieku prie savo nuo
monės. kad tas kunigaikštis bu
vo toks jau despotas, kaip ir 
kiti tų laikų valdovai. Jis pu
sėtinai žmonių kraujo praliejo. 
Darbininkiškai organizacijai va
dintis jo vardu nėra jokios 
prasmės bei išrokavimo. Kada 
musų draugija vadinosi jo var
du, tai, kaip liudija tų laikų 
protokolai, ji negalėjo niekuo 
pasididžiuoti. Antra vertus, 
mums jau laikas pasiliuosucti 
nuo garbinimo visokių despotų, 
kurie dėl savo ambicijų liejo 
žmonių kraują upeliais.

Tai tiek.
—K. Eeniušis.

(Pacific and Atlantic Photo i

Harry K. Thaw, žinomas 
Amerikos turtuolis, kuris prieš 
keliolika metų nužudė savo 
žmonos meilužį. Dabar jis va
žinėjasi po Europą. Anglija at-

torija, kaip ta istorija išdės
tyta pilietystės knygutėje, kuri 
Nauralizacijos Biuro išleista ir 
išdalinta-

Antras bilius, kuri kongres- 
monaš Somers .iš New Yorko 
Įnešė,—reikalauja visiems pilie
tystės kandidatams vienodus 
kvotimus: skaityti angliškai ii 
atsakyti į klausimus apie Suv. 
Valstijų valdžią ir jos istoriją. 
Imigracijos, ir Natūralizacijos 
Komitetas prielankiai svarstė 
pirmą bilių, bet dar nepasiekė 
Namo Butą balsavimui,

Somers bilius dar nesvarsty
ta.

Mctcrų pilietystės bilius
Moterų Pilietystės bilius į- 

neštas kongresmono Cable, 11. 
R. 10960, kuris perėjo Atstovų 
Butą balandžio 21 d., raportuo
ta iš Senato Natūralizacijos ir 
Immigracijos Komiteto gegužės 
5 d., bet permainytoj formoj. 
Negalima tą bilių dabar vadin
ti moterų pilietystės bilių. Net 
tos organizacijos, kurios bandė 
pravesti tą bilių šiandien jo ne
pažintų.

Šito Cable biliaus svarbiau
sias punktas yra tas, kuris rei
kalauja vienodus mokslinius 
reikalavimus visiems visoj ša- 
yj. Tai bus sunkus reikalavi

mas. nes apšvietus aprūpinimai 
ne visur yra vienodi- Gal bu- 
•tų gerinus palaukti' kql Pre
zidento National Advisory Com- 
mittee on Illitera'cy užbaigs sa
vo tyrinėjimus.

šito biliaus’ kitas aprūpini
mas sako, kad žmogus negal 
būti liudininku, jeigu pats ne
buvo Amerikos piliečiu per pen
kis metus. Šitas aprūpinimas

labai sunkus ateiviams, nes jie 
dabar negali gauti tinkamų 
liudininkų.

Bet iš kitos pusės', tas bilius 
•turi , ir gerų punktų. Pav., bi- 
Mus teikia privilegiją legalizuoti 
įleidimą žmonių, kurie atvyko 
į Suv. Valstijas prieš liepos 1 d. 
1921 m., o ne kaip dabar yra 
prieš birželio 3 d. 1921 m. Taip
gi bilius permaino kaikuriuos 
nelabai geistinus aprūpinimus 
kovo 2 d. 1929 m. akto. Pilie
tystės reikale nebus reikalau
jama atvažiavimo certifikato 
nuo ateivio, kuris atvyko i Suv. 
Valstijas prieš birželio 29 d. 
1906 m. ~ --- --
portas kas link šito punkto, 
ko—“šitas aprūpinimas gal 
taisys sunkenybes, kurias 
bortinis įstatymas uždėjo 
Suv. Valstijų piliečių ir atei
vių, kurie atvyko i Suv. Valsti-

jas tuo laiku, kuomet negalėjo
me pasitikėti imigracijos rekor
dais.“

Vyrai ir moterys, kurie taps 
piliečiais apsivesdami ir vaikai, 
kurie įtapo piliečiais tėvų natu- 
ralizavimu, neturės pristatyti 
atvažia'vimo certifikatus, kuo
met prašo “derivative Citizen- 
ship“ certifikatus.

Bilius taipgi aprūpina nekvo- 
tini stovį Amerikos” vyrui, ne
paisant kada' apsivedė. Taipgi 
teikia nekvotinj stovį nepilna
mečiams vaikams ateivės, kuri 
pirmiaus buvo Amerikos pilietė. 
Originališkoj formoj teikė ne-

. Senato Komiteto Ra-! kvotinį stovį įtik tokiai ateiviai, 
ras link šito punkto, sa-l

pa- 
da- 
ant

SKAUSMAS
Piilengvintastaip lengvai 

Kaip gydyti
Galvos 

skaudėjimus 
Neuralgija

Neuritis 
ar sulaikyt

JUODEI, tuloK moterys tokios kant
rios skausmuose? Vaikščioja po 

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visą skauda. Daug va
landų pei'eina kol paima Bayer As- 
pirin ir gauna palengvinimą! Dau
gelis ima šias piliukes kaip tik gre
sia koks skausmas. Taip ir jus tu
rėtumėt daryti. Tikri Aspirin visiš
kai nekenksmingi;, negali sloginti 
širdies. Bayer vaikiu piliukė visuo-i 
met tikras Aspirinas; visuolnet tas 
pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu, šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, ka šios piliukes galėtų pa
lengvinti veik taip greit, kaip jas 
praryjat. Pirkit bonkutemis ir tau- 
pinkit pinigus. Bet kuri vaistinė tu
ri 100 piliukiu dydžio.

BAYER
ASPIRIN

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
no perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųskito 50c už pilno 
didumo bonki).—l’inoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
Ncw York. (Scmpelio 
bonkuto dykui).

Aptaria
Ligoj ir su
sižeidime

Ligoj moku pašelpos i
savaitę nuo $15 iki $50.
Jei ligonis turi būti pa
talpintas i ligonbutį,
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą, pa- 

tj mokesni.

Mažas mėnesinis 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota
O

Kompanija

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8509. Musu c* 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa-
ei jas.

Toliau, toki vaikai, sulig šio. bi
liaus, tampa Amerikos pilie*- 
čiais, kuomet motina vėl įsi
gijo Amerikos pilietystę.

Nepaisant šių gerų punktų, 
tas Cable bilius irgi įves viso
kių sunkenybių. Sulaikys ge
rus vyrus ir moteris nuo pilie

tystės, nes' ne jų kaltė, kad jie 
neturėjo progos mokintis. As
menys ir organizacijos, kurios 
šiais reikalais interesuojasi, pri
valo pareikšti savo nuomones ir 
jas pranešti savo valstijos se
natoriams ir distriktų kongres
menams. [FL1S].

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

5339 S. Central Avė.
E. Cor. Archer and Central 

Tol. Prospect 8759

6542 So. Western Avė
Prospect 2102

2839 W. 63rd St
Rcpublic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory,4898

S. I*. Kazwell & Co
2-133 VV. 69th St.
Tel. Prospect 3140

J. Yushkewitz

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rektumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NfclšGYDISIME 
Novartojania dtheras, 'nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS
S-M-S HEALTH INSTITUTE

1869 North Damen Avenue, Chicago, III.
■/

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 išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keelcr Avė., Tel. Crawford 5573 
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Kongresas svarsto 
permainas naturali- 

zacijos įstatyme
71-mas Kongresas ypatingai 

interesuojasi imigracijos ir na
tūralizacijos reikalais. Nors Į 
vairus biliai dar ne tapo Įsta
tymais. bet keli biliai pasekmin
gai perėjo per Kongreso skyrius 
ir kiti buvo komiteto prielan
kiai raportuoti.

Pilietybės reikalavimai
Pastaruoju laiku matome no

rą Įvesti sunkesnius reikalavi
mus dėl natūralizacijos. Atsto 
vų Bute net du tokie biliai bu
vo įnešti. Vienas Kongresmo- 
no Cable iš Ohio Įneštas aprū
pina, kad be kelių išėmimų, at
eiviai negalės įgyti pilietystės, 
jeigu nemoka kalbėti, skaityti 
ir rašyti angliškai ir jeigu ne- 
apsipažinęs su Suv. Valstijų is-

J 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
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 sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Phartnacal Co., Saint 
Lotus, U. S. A.

Buy gloves with what 
it savęs

Nčra reikalo mokėti 50c ar 
daugiui?, kad gauti gerą dantų 
košelę. Listerine Toot.h Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert I’hartnacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

______ 25c___ __

From Youtli ta Age
’ Yra trys sunkus periodai mo

teries gyvenime: kada mcrgattfi 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tais laikais Lydla E. Pinkham's 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

I.YDIA F. PINKHAM’S 
VEGE3ABLE GOMPOUJMD 
i vnlA r;.PiNHitAM m» b. < O- i.i'MN. AtĄstf.

___ I/..____

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metaįs. 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 
^ra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose :..........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

$7.00
.. .50

Brooklyn, N. N

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie C902

8514-16 RooseveK R<L 
arti St. Louią Avė. 

CHICAGO. ILL.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Me,s galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl basc- 
mento, kalkes (vapną'į, plaSterį ir viską kitą. 
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

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

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

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
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CHIOAGOS
ŽINIOS

Užgirė lietuvių biznius

Biuras maistui prižiūrėti Chi- 
cagoje, veikiąs žinioje Sveika
tos Departamento, praneša., kad 
tapo išduoti certifikatai (paliu
dymai) už tinkamą užlaikymą 
krautuvių ir produktų jose 
šiems ’Bridgeporto lietuviams:

Anton Stasiu liūs — groser- 
nė ir bučernė — 3300 S. Union 
avenue.

Patricia Mickus, 3220 South 
WaJlace street — delikatesų 
k ra u tu vė.

Sanitarės inžinierystės biu
ras, veikiąs Sveikatos Departa
mento žinioj, užgyrė planus An- 
thony Schlyski 3 apartmentų 
trobesiui statyti adresu 
So. Union avenue.

Sergančių 12 wardoje šiuo 
laiku esama: Chickenpox 1, 
difterija 3, skarlatina 1, tuber- 
kuliozis 3.

Sergančių 11 \vardoje šiuo 
laiku yra: skarlatina 1, tuber- 
kuliozis 2, whooping cough 2.

Sergančių 22 wardoje šiuo 
laiku yra: difterija 1, mumps 
1. tubcrkulioziis 4, plaučių už
degimas L skarlatina 3.

Sergančių 21 vvardoje buvo 
praėjusią savaitę: 
plaučių 
na. 2.

difterija 9, 
uždegimu 5, skarlati-

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

muzejus gamtos isto-Fieldo
rijos paskelbė, 'kad dabartiniu 
laiku. atost(|goms prasidėjus, 

tėvai, kurie norėtų išvažiuoti 
dienai, o neturi geros priežiū
ros vaikaųis, gali juos atvežti 
Į Fieldo muzejų įgamtos isto
rijos. kur vaikai per dieną bus 
giroj priežiūroje. Del platesnių 
informacijų galite kreiptis į 
muzejų.

“Fingerprints” — pirštų ant
spaudus — naudojamos dabar
tiniu laiku detektyvų krimina
listams gaudyti, manoma esan
ti visai naujovinė praktika.

SKIN ITCHING EMOS tvhert aoothlng lemo Is usedl 
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
mjsery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afHictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Hat hera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alway* 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

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

PROBAK
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDAI
Geriausi Skustis, ko 
kius turėjot — arba 

pinigai gražinami.
- Jeigu Jueų pardavikae ne- 

rali jus aprūpimi, ra&ykite 
Uealai mmua,
50c už 5 — $1 už 10 

Mempelio bleldaa —- lOo

PROBAK CORPORATION 
imam w

• M Fltir AVINU Niw VO«K

Pasirodo tečiau, kad du n ie
čiai naudojosi ta praktika ko
kią šimtų metų pirm Kristaus 
gimimo. Pirštų dėmės naudota 
kaip antspaudu c,nl dloknmen- 
tų. Eieldo muzejuj gamtos is
torijos yra visas rinkinis tokių 
dokumentų.

Atsidarė naujas .te 
atras

Pūblix teatru grandinys ati
darė dar vieną, būtent Gate- 
\vay teatrą, prie Mihvaukee ir 
Lorenco gatvių, 'teatras lapo 
atidarytas penktadienį, 'birželio 
27 d. Prie teatro yra vieta 1,- 
(100 autų pastatyti.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club prane

ša, kad 1929 metais 
rikos užsienin buvo 
546,202 motoriniai 
kuomet iš užsienio į 
įgabenta tuo pačiu 
750 tokių karų.

Kalifornijoj vienas autas ten
ka 2,16 asmenų; Indianoje — 
4,37; I Ilinojų j 
gijoj, kur mažiausia karų,
nas autas tenka 10,53 asmenų.

iš Ame-

vežimai, 
Ameriką 

laiko tik

>,46, o Geor- 
vie-

Miesto valdininkų pra
nešimai per radio

Viešųjų darbų departamen
tas Chicagojc duos toki 
gramą šią savaitę:

Pirmadienį, birželio 16, 
bes apie apsaugą vandens, 
rį naudoja ebieagiečiai.

Trečiadienį, birželio 18, 
bos tema apie pramogas Chi- 
cagoj ir aviaciją.

Penktadienį, birželio 21 
kalba apie Chicago vandens 
nulius.

1 Panešimai bus (Jaroma 
stoties VVCFL; pradžia t 
vai. vakare.

pro-

kai- 
ku

li.
tu-

Mandagus banditas
J Superior State Banką įėjo 

jaunas vyras ir įpriėjęs klerko 
langelio, rodydamas revolverį, 
pareikalavo duoti pinigų—daug 
pinigų. Nusigandęs, klerkas pa
davė visą pundą — $1,300. Bet 
banditas atsiskaitė sau $700, 
pasiėmė juos ir išėjo, o kitus 
pinigus paliko.

Gengsteriu pajamos
Apskaičiuojama, kad Chieaga 

duodanti gengsteriams pajamų 
kas savaite $6,260,000.

los pajamos susidarančios 
taip: Alus ir alkoholis duodąs 
$3,510,000; gembleriavimo na
mai ir betai $1,250,000; prosti
tucijos namai ir kitokios tam
sios vietos $1,000,000; vadina
mos rakietos $500,000.

lai ji turės -,vven-

'lekiu budu Chieaga, su prie- 
miesčiiais, pralenkia Bėrimą gy
ventojų skaičiumi ir todėl jai, 
Chicagai priklausanti 
vieta t:rpe didžiausių

IŠMOKĖTI PINIGAI
/

NAUJIENAS

(pasaulyje

ory 
m a

trečia 
miestą

Sudegė bravoras
degė Garden City Brew- 
$1,000,000 plentas. Sako- 
kad tas trobėais priklau- 
Frankiui Lake ir lerry

Druiggan, dviems paskubusiems 
Ch i vagos butlegeriams.

Pinigus gavo:
25 328—11. I vau aus k ie 11 ei 
z56u9—Adolfui Duiiiei 
25630—Mykolui Deminskiui 
25631-—Domicėlei Šulčienei 
25633—Martinui Tenikaičiui 
2p635—Marijai Gelgovdaitei RADIOS

PUIKIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS

RESTAURANTAS
S. L. A. SEIMO DELEGATAMS

ŠVIEŽI IR SKANUS LIETUVIŠKI VALGIAI.
, ■ Mandagus patarnavimas.

W. B. JUČUS RESTAURANT
3239-41-43 So. Halsted St.

Tel. Victory 1991-2168

Traukinys užmušė mo
tina ir du kūdikius
Prie 93-cios ir 'Cicero ave

nue, pasažierinis Wabash gelž- 
kelio traukinys užgavo automo
bilių, kuriuo važiavo p-nia 
Catherine Ernst, 7027 South 
MapleNvood avė. Autas užside
gė. Moteris ir dvi jaunos jos 
dukterys mirė, o trečioji, 12 
metų, taip apdegė, kad vargiai 
bepasveiks.

16598—Antanui Lisdeniui 
16599 Barborai Bertulienei 
25357—E. A1 š i au sk i e n e i
16613—Petronėlei Varkalienei 

(Justino žiu.)
16601—Marijonai Barauskienei 
16602 Juozui šapkui
16590—Nastazijai Kirdulienei 
16596—Onai Barauskienei 
16604—A. šiačiulienei
16607—Julijonai Va ic i čiaušku i 
24617—Juonui Povi fonini 
16606—Aleksandrai Venckus 
25645—Viktorijai Kaleckienei 
25646—Elzbietai Ričkienei 
25647 'Pranui Mikalauskui 
25651—A. Jokuhauskui
25656—Zofijai Mašidlauskienei 
25662—.Juozapui Gedbutui

Jos niekas 
nekviečia

Reikalauja resyverio
Daugiau kaip 1,000 šoferių, 

dirbančių 
taksi kebų

kartu su Checker 
kompanija, padavė 

teismui peticiją reikalaudami, 
kad kompanijos viršininkai bu
tų išmesti, o kompanijos rei
kalai atiduoti j resyverio ran
kas.

25664—S. Ilgauskienei 
56798—Juozui Stumbui 
568C.1—Juozui Juknevičiui 
56803. Leonui Deimontaviciui 
56809—iStepanijai Liolytei 
16620—Vincentui Norkui 
16626—Zabelijai Borisienei 
25360 S. Urbanavičiui 
22901—Onai Ziaugrienei 
16617—Jurgiui Ainbroleyičiui 
16456—'Pranui Čepulioniui 
25347 Onai Gumbrevičienei

BUDRIKO MUZIKOS KRAUTUVĖJE
t i z

Pamatykite naujus 1931 Modelius radio:

General Motors, Atwater Kent, Brunswick, 
Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. BU- 
DRIKO milžiniškas pirkimas padaro galimu 
parduoti už daug pigesnes'kainas kaip kitur
Victrola ir Radio krūvoje, 9 
tūbų, AC visa elektrikos už 
RCA. Radiola su 
viskuo
Philco 8 tūbų Dynamic

Sparton 9 tūbų Dynamic -

Zenith 1930 Model už

Išvyksta j Kaliforniją

A. Michelson. 
į Kaliforniją 
šviesos spi li

Tik 10 doleriu tereikia įmokėti.

/

Lengvus Išmokėjimai

Nepamirškite Lietuvių Programus
Duodamus J. F.Budrik Krautuvės 
kas nedeldienj nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L. 
970K. Kas ketvergę iš Stoties VV.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 

valandos vakare.

Šitas gražus Dynamic Radio, 9 tubų, 2 mėty garantacija 
boinis ir su viskuo tik $88.00

Garsusis mokslininkas, bu
vęs Chicagos universiteto pro
fesorius, Albert 
šiandie išvyksta 
Jis ten mieruos 
dūlių greitumą.

GARSINK HES 
NAUJIENOSE

ANT IŠGIJIMO KELIO 
“Peoria, 111., April 24. — Daug ken
tėjau nuo aitrumo ir galvos skaudė
jimo užpakalyj, svaigau ir buvau be
jėgis. Pradėjau imti Trinerio Kartaus 
Vyno reguleriai ir dabai- žinau, kad 
sveikstu. Mrs. Alice VVest”.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra saugiausias būdas pašalinti vi
duriu trubelius. Daugelis daktarų ii 
rekomenduoja. Visose apticko.se iš 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avenue., Chicago, III.

su savo
bankieriu

$95.00
S38.00
S48.00

£78.00
S

Ar jus žinote kodėl 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 Įpreti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina bloga 
kvapo. Vartokite kas- 
diė. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

00

RU tU-

Digestible 
asmilk 
itself 1

Patfflttd

New
delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
tridmphl New digestibility, 
hcalth qualities and delicious 
ncw flavor added to checsc.

In Velvecta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including the childrcn.

Velvecta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT

Velveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

DVI DIDELES MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F. Sudrik, Ine
CENTRAt^&^BANK

ATRUSTCOMPANY 
UtOWest35th Street

AStateBank - - - - ACkaiin^HouKBank

Chicagai priklausanti 
trečia vieta pasaulyje
Chieaga turi 3,373,753 gy

ventojų. Jai skiriama ketvirto 
didžiausio miesto pasaulyje vie
ta.

Berkinas priskaito 4,024,000 
gyventojų. Bet tau skaičiun 
įeina daugelis Berlino apielin- 
kės gyventojų. Jeigu Chieaga 
skaitys sau vadinamo Chicago 
metropolio ploto gyventojus.

Kada jums kas prižada 
40% iki 200% pelno 
ant jūsų investmento.

3417-21
Tel.

REX
3343 So. Halsted Street

THEM DAYS ARE GONE FOREVER31

So. Halsted Street 
Boulevard 4705
RADIO SHOP

GARSINKITEŠ “NAUJIENOSE
(A New Tune Each Day By Vincent Lopez)

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

apticko.se


o
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates i
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.
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SUSIVIENIJIMO KLAUSIMU

Amerikos lietuvių plačiosios visuomenės akys šian
die yra atkreiptos j susirinkusį Chicagoje Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimų. Jisai bus didžiausias savo 
delegatų skaičium Susivienijimo istorijoje, ir galimas 
daiktas, kad jisai bus kai kuriais atžvilgiais vienas 
reikšmingiausių tos organizacijos ateičiai. Nuomanu, 
kad šiame seime arba netrukus po jo įvyks persilauži
mas daugelio SLA. narių nusistatyme, veikimo būduose 
ir tarpusaviniuose santykiuose. Nes tpkia padėtis, kaip 
dabar, vargiai begali ilgiaus paskęsti.

36-am seimui besiartinant, reiškėsi vis griežčiau 
tam tikri sroviniai priešingumai, ir įtempimas pasidarė 
taip didelis, kad kilo pavojus trūkimo. Trumpai sakant, 
Susivienijime šiandie eina kova “dėl valdžios“, — kas 
jam, kaipo susišelpimo ir kulturbg organizacijai, nevi
sai yra natūralu. Jei butų kova idėjų, tai butų kas kita. 
Idėjiniai skirtumai kultūros darbe turį didelės svarbos; 
bet imtynės dėl to, kas Susivienijimą valdys, tuos skir
tumus šiandie visai nustelbia.

Bolševikai skelbia, kad jų tikslas esąs padaryti 
SLA. “darbininkišku”. Tai yra “blofas”. Iš to, kaip jie 
kalba apie Susivienijimą savo spaudoje ir prakalbose ir 
kokius reikalavimus jų šalininkai stato Susivienijimo 
viršininkams, yra aišku, kad jiems rupi tik savoji par
tija. Jie niekina visus SLA. narius, kurie nepriklauso 
komunistų partijai arba “pagelbinėms” komunistų or
ganizacijoms, ir jie nori, kad tie nariai jų niekinimus 
kęstų ir kad visas Susivienijimas darytų taip, kaip jam 
padiktuoja koks nors ten kom-partijos “biuras” arba 
komitetas.

' Geriausiame atsitikime galima pasakyti, kad ko
munistai yra viena frakcija organizuotų darbininkų ju
dėjime, ir todėl jie anaiptol negali turėti pretenzijų kal
bėti visų darbininkų vardu. Bet savo dvasia ir savo nu
sistatymu įvairiais visuomeniškais klausimais komunis
tai yra mažiau darbininkiški, negu įvairios kitos musų 
srovės. Protaujantys darbininkai stoja už teisių lygybę 
visiems žmonėms, už laisvę ir nevaržomą minties vysty
mąsi; o komunistai tam yra priešingi, nes jie tiki į dik
tatūrą.

Kitąsyk SLA. skilo, kadangi kunigai, kurie tuomet 
jį kontroliavo, bandė uždėti savo diktatūrą narių pro
tui ir sąžinei. Jeigu šiandie Susivienijimą kontroliuotų 
komunistai, tai jame butų gal dar mažiau minties lais
vės, negu po kunigų valdžia. Jie, žinoma, neverstų na
rius eiti “velykinės”, bet “leninizmo” poterius kalbėti 
daugeliui žmonių yra taip pat nepakenčiama, kaip ne
tikinčiam žmogui atlikinėti religines apeigas.

Save tituluodami “darbininkais”, bolševikai visus 
kitus SLA. narius vadina “darbininkų priešais”. Taį 
\rgi yra “humbugas”. Nedarbininkų pas Amerikos lie
tuvius iš viso yra nedaug, ir komunistų partija jų turi 
veikiausia daug-maž tokį pat nuošimtį, kaip ir kitos 
srovės. O kai dėl įsitikinimų, tai ir darbininkų įsitikini
mai, žinoma, yra nevienodi. Bolševikai, sakysime, labai 
daug šūkauja apie fašistus, kaipo baisius darbininkų 
neprietelius. Tečiaus ar daug kuo skiriasi nuo fašistų 
patys bolševikai? Vieni ir antri niekina demokratiją 
(vadinasi, žmonių valdžią), nepripažįsta kitokių nuo
monių žmonėms žodžio ir spaudos laisvės, garbina te
rorą, stoja už mirties bausmę ir t. t.

Taigi, jei prie fašizmo palinkusieji žmonės yra dar
bininkų priešai, tai bolševikai irgi yra darbininkų prie
šai. Protaujančio darbininko akimis žiūrint, butų dide
lė nelaimė, jeigu tokią organizaciją, kaip SLA. užval
dytų ir paverstų savo politikos įnagiu fašistai arba bol
ševikai. Susivienijimas privalo pasilikti nepartinė laisvų 
žmonių organizacija, kaip kad jisai buvo iki šiol. Jam 
turi rūpėti ne partijos, bet tik — kaip apginti save nuo 
tos ar kitos partijos, kuri kėsintųsi jį pavergti.

t

Šioje valandoje tokį pasikėsinimą prieš SLA. dafo 
komunistai, atakuodami jį iš oro ir “gręždami” jį iš vi
daus. Ir jie stebisi, kad visų kitų srovių žmonės kartu 
su bepartyviškais SLA. nariais stengiasi tas atakas at
remti. Tai esąs, girdi, “fašistiškas blokas”. Nieko pana
šaus! Tie principai, kurinės bolševikų priešai Susivie
nijime gina, su fašizmu nieko bendro neturi. Ir iš fa
šizmo pusės Susivienijimui bendrai jokio pavojaus tuo 
tarpu nėra. Yra pavojus tik iš bolševizmo pusės.

Užsisakymo kaina: .
Chicagoje — paštus

Metams .............._................- $8.00
I’usei metu .......................... 4.00
Trims mėnesiams ____________ 2.00
Dviem mėnesiam ..........   1.50
Vienam mėnesiui ..........................75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija________________ 3c
Savaitei_________ ________ 18c
Mėnesiui___ ___ ________ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams .......  —.... $7.00
Pusei metu .____  8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams -.............  1.25
Vienam mėnesiui __________ - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  _______ _________ $8.00
Pusei metu .............. —-___  4.00
Trims mėnesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Reikia tečiaus tikėtis, kad šitame Chicagos seime 
bolševikai atkąs dantį. Kai jie pamatys, kad “užka
riauti“ SLA. jie negali, tai jie duos jam ateityje ramy
bę.

^■0IBM—W

Apžvalga
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SEIMO RENGĖJŲ LEIDINYS

SLA. seimo rengimo komi
sija atliko stambų darbą, iš
leisdama didelį seimo progra
mą. kuriame ‘ yra įdėta ne tik 
pranešimai apie rengimus, ku
rie įvyks per ištisą savaitę va
karais, bet taip pat ir daug 
straipsnių apie Susivienijimą, 
su autorių atvaizdais. Iš prog- 
ramo tuo budu susidarė visa 
knyga 88 puslapių dydžio su 
viršeliais.

Leidinys atrodo labai gražus. 
Spaudos darbas atliktas “Nau
jienų spaustuvėje,.

V- LIAUDININKAI MINI 
ST. SEIMĄ

Tradiciniu papratimu, Lietu
vos v. liaudininkų vadai atsiun
tė pasveikinimą sandariečių 
seimui. Tame pasveikinime jie 
kalba apie šių metų paminėti
ną įstorinį faktą — Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 10-ties me
tų sukaktuves. Ten sakoma:

“Gegužės mėn. 15 d. suėjo 
lygiai 10 metų nuo tos die
nos, kai lietuviai pirmą kar
tą savo Tėvynėj pasijuto esą 
to krašto šeimininkai, atsiun
tę į Seimą laisvu noru iš
rinktus savo atstovus. Nuo 
tos dienos ir buvo tikrai įkū
nyta Lietuvos Nepriklauso
mybė.“
Gaila, kad tas v. liaudininkų 

priminimas St. Seimo sukaktu
vių atėjo taip Vėlai. Gegužės 
mėn- 15 d. įvykį įteko minėti 
Chicagoje tiktai “naujieniečių” 
sudarytai organizacijai Visuo
menės Darbo Sąjungai.

OPOZICIJA STALINUI 
STIPRĖJA

Vokietijos telegramų agentū
ra “Ost-Exprešs’ praneša iš 
Maskvos apie stiprėjančią opo
ziciją Rusijos komunistų par
tijoje. Gegužės 30 d. ji paduo
da tokią žinią iš Sovietų Są
jungos sostinės:

“Pranešimai apie Komu
nistų Partijos apygardų kon
ferencijas, kurios dabar yra 
laikomos visoje sovietų val
stybėje, rodo, kad dešinioji 
opozicija išvystė smarkesnį 
veikimą. Apygardos konfe
rencijoje Zolotuchine (Kurs
ko gubernijoje) vienas deši
niosios opozicijos atstovas 
pareiškė, jogei negalimas 
yra daiktas, kad toki vadai, 
kaip Bucharinas', Tomskis ir 
Rykovas, kurie yra daugiaus 
kaip per 30 metų partijos 
nariai, klystų. ‘Per 13 metų 
mes tuos apsileidėlius, bied- 
nuosius ūkininkus, šelpėme, 
norėdami statyti socializmą 
ant kopūstų galvų.’ Kiti de
šiniosios opozicijos atstovai 
pareiškė, kad ‘partija apgau- 
dinėja mases’. Savikritika 
tai esąs tik burtininko už
dangalas, už kurio demokra
tija partijos viduje visiškai 
yra negerbiama. Pastebėtina, 
taip pat, kad ir trockistai 
pirmą kartą atvirai išėjo 
prieš partijos ‘generalinę li
niją’. “
Ta pati žinių agentūra prane

ša iš Maskvos, kad sovietų 
spaudoj e/pasirodo vis daugiau 
straipsnių, pašvęstų dešiniosios 
opozicijos veikimui. ‘Komso-
molskaja Pravda’ vedamam
straipsnyje rašo, kačĮ dešinioji
opozicija reikalaujanti, kad
partija sustabdytų verstiną in- 
dustralizaciją ir žemės ūkio ko- 
lektivizaciją. Laikraštis nuro
do, kad opozicionieriai iškėlę to
kį obalsį:

‘Pirma darbininkai turi būt 
sotus, ir tiktai tuomet gali
ma • bus vykinti socialistinę 
statybą.“ ’

Kita' telegramų agentūra, 
“Telunion”, praneša, kad grįž
tąs iš Londono į Maskvą sovie
tų ambasadorius Anglijai, So- 
kolnikov, prisidėjo prie dešinio
sios opozicijos. Sokolnikovas 
rengiasi kartu su sovietų val
stybės banko pirmininku Piata- 
kovu pasiimti vadovybę kovoje 
prieš Staliną. Stalino bandymas 
susitaikinti su Lenino našle 
Krupskaja visiškai nepavyko.

Reikia manyti, kad šitos ži
nios apie augančią opoziciją 
Rusijos' bolševikų partijoje nė
ra išlaužtos iš piršto. Juk ne 
be reikalo diktatorius Stalinas 
nusigando ir staigiai ntidėjo 
partijos suvažiavimą, kuris tu
rėjo prasidėti birželio 16 die
ną.

PILSUDSKIO BLOKAS ĮRA

Iš Varšuvos pranešama, kad 
buvęs finansų ministeris Cze- 
chowicz pasitraukė iš valdžios 
bloko, pareikšdamas, jogei da
bartinis Pilsudskio režimas su
kėlė nepasitikėjimo ir netikru
mo atmosferą krašte, kas at
baido užsienių kapitalą ir už
traukia finansinės katastrofos 
pavojų Lenkijai.

Valdžiai priešingoji spauda 
apie tą Czechowiczo žinksnį sa
ko, kad tai “bėgimas žiurkės iš 
skęstančio laivo“.

Yra ir daugiau žinių apie 
pilsudskininkų bloko irimą. Vi
sa eilė žymiu politikų, kurie 
iki šiol ėjo sju maršalu, dabar 
Visai traukiasi iš viešojo gyve
nimo, nepatenkinti Pilsudskio 
“eros“ nevaisingumu. Taip, sa
koma, kad valdžią nebenori 
daugiau remti Koscialkowski, 
pilsudskinės Darbo Partijos va
das; prieš maršalo, politiką ašt
rią kalbą pasakė ūkininkų va
das Rojko, kuris anąmet de
monstratyviai išėjo iš radika
les' ūkininkų partijos “Piast” 
už tai, kad ji stojo opozicijoj 
Pilsudskiui. Bet didžiausią sen
saciją Varšuvoje sukėlė gan
dai apie profesoriaus Krzyža- 
nowskio ketinimą rezignuoti iš 
seimo, šis žmogus, konservato
rių vadas Krokuvoje, buvo per 
visą Pilsudskio diktatūros' laiką 
stambus valdžios šulas ir jos 
ekonominis ekspertas. Jo atsi
metimas nuo pilsudskininkų 
nupuldytų lenkų valdžios kredi
tą užsieniuose. c

PASTABOS
“Laisvėj“ tilpo Kapsuko 

straipsnis vardu “Keturių teis
mų komedija“. Tame staips- 
nyj Kapsukas begėdiškai plus
ta socialdemokratus, kurie buvo 
suareštuoti po to, kai įvyko 
fašistiškas perversmas. Ypač 
jis puola Galinį, Epšteiną ir ki
tus. Girdi, jie sakę, kad esą 
seimo nariai. \

Nejaugi Kapsukas ^apjojo, 
kad suareštuoti socialdemokra
tai. kurie buvo seimo nariai, 
kaip nors kitaip butų sakę? 
Jeigu jie buvo seimo nariai, tai 
kaip kitaip jie turėjo sakyti?

Toliau Kapuskas piktinasi fa
šistų teismu. Pasakoja, kaip 
politiški kaliniai (komunistai), 
kuriuos kariškas teismas pa
smerkia sušaudyti, laukia mir
ties savo kamerose.

Visa tai labai puiku. Bet 
kodėl Kapsukas neparašo, kas 
dedasi po 30 hosia Sovietų Ru
sijoj, kur politiniai kaliniai yra 
tiesiog masiniai skerdžiami ir 
vis nabjos jų eilės kamerose 
laukia paskutinės mirties va
landos? 

♦ $ ♦
“Laisvė“ perspausdino iš 

Maskvos “Pravdos“ pareiškimą, 
kaip viso pasaulio komunistų 
sekcijos žiuri į amerikonišką 
sekciją ir jos užsibrėžtus dide
lius darbus kai dėl nuvertimo 
Amerikos kapitalizmo, žinoma, 
lengva yra mulkinti Rusijos 
liaudį, kadangi ten visa spauda 

yra kaziona ir ją kontroliuoja 
Stalinas su savo pakalikais. 
Tikrumoj tačiau yra visai ki
taip. Amerikoj apie kokias 
nors bolševikiškas revoliucijas 
nieks nei sapnuote nesapnuoja, 
išėmus tuos, kurie mamoj a 
Maskvos senyviems. Kai arčiau 
sueini su Amerikos darbinin
kais, tai pamatai, jog jie visiš
kai nesimpatizuoja komunis
tams.

“Laisvė” rengia ekskursiją į 
Sovietų Rusiją. Skelbime sa
koma, kad busią galima plačiai 
susipažinti su įvairiomis įstai
gomis Leningrade ir Maskvoj. 
Visas tas malonumas kainuo
siąs $48-5. Pagal “Laisvę” iš
eina, kad visą Leningrado ir 
Maskvos tvarką ir įstaigas ga
lima patirti per penkias dienas. 
Reiškia, parodys kelias bolševi
kiškas įstaigas ir paskui suka- 
mandavos: Marš atgal.

>!« #

Komunistų spauda ir jų kal
bėtojai dažnai plepa, kad paly
ginus su prieškariniais laikais 
bolševikijoj darbininkų pakilo 
ant $30. Jie taip pat labai 
džiūgauja, kuomet kokiame 
miestelyj įvedama elektros švie
sa. Didelė naujiena yra taip 
pat ir tai, kad štai tokiame ir 
tokiame kaime įsigyta trakto
rius.

Jei kas gali tikėti tokiais 
humbugais, kad pakėlimas ąl- 
gos keliais nuošimčiais, įsigiji
mas traktoriaus ir įvedimas 
elektros šviesos yra komuniz
mas,—tai toks žmogus supran
ta nedaugiau, kaip tas asilas, 
ant kurio Kristus' į Jeruzolimą 
jojo.

* * :J«

L. PruŠeika savo prakalbose 
pasididžiuodamas pabrėžia tą 
faktą, kad bolševikai valdo 
šeštą dalį pasaulio. Taip dide
lė esanti Rusija.

Bolševikai esą valdo Rusiją 
ir turi teisę ją valdyti. Jei tas 
tvirtinimas yra logiškas, tai 
logiška yra sakyti, jog Musso- 
lini valdo Italiją ir turi teisę ją 
valdyti; senovėj inkvizicija de
gino mokslininkus ir turėjo 
teisės juos deginti; Smetona ir
gi turi teisę Lietuvoj žmones 
šaudyti, nes jis Lietuvą valdo. 
Ant galo, Rusijos caras Mikė 
turėjo teisę šeimininkauti kaip 
tinkamas', kadangi jis valde 
dar didesnį žemės plotą, negu 
bolševikai valdo.* * *

Mes‘ socialistai sakome vi
siems despotams ir diktato
riams, — raudoniems ir juo
diems—duokite žmonėms spau
dos ir žodžio laisvę, tąsyk dik
tatūros sutirps, kaip sniegas 
pavasarį.

* * *
Demokratiniai nusistačiusius 

socialistus ir sandariečius 
“Laisvė” vadina fašistais ir so- 
cial-fašistais. Bet niekuomet ji 
tuo vardu nepavadina tikruo
sius fašistus, kurie pučia į Ta- 
reilos dūdą. Kaip tik priešin
gai,—“Laisvė” dažnai jų litera
tūrą persispausdina ir nuo sa
vęs jiems komplimentų papasa
koja. Well, dvi kraštutinybės 
visuomet sueina. #

* * sĮs

Kurie Vlar netikėjo, kad 
“Laisves” redaktoriui trūksta 
galvoj šulo, tai galės įsitikinti, 
jei perskaitys “Laisvės” No. 
120 straipsnį, kur sakoma, kad 
Lietuvos socialdemokratija yra 
tas dvigalvis slibinas, kuris no
ri tarnauti dviem ponam,—Lie
tuvos ir Lenkijos fašizmui. Pa
našius paštus talpindami ko
munistai praganys paskutinius 
savo avinus ir avis.

Komunistai, deguto mokslo 
didvyriai, sukėlė “revoliuciją“ 
Cologne mieste. “Laisvė“ ra
šo, kad įvykusi demonstracija 
prieš Ariglijos konsulatą. De
monstrantai šaukę: “šalin Mac- 
Donaldą.“ Plytomis ir akme
nimis išdaužę visus konsulato 
langus, o ant konsulato trobe
sio sienų raudonu chemikalu 
užrašė: “Šalin iš Indijos! (Ša-

“Laisvė“ didžiuojasi, kad ko
munistai parodė savo degutuo
tą mokslą ir chuliganizmą. To
kiu “prakilniu” darbu juk pa
sižymi visi paskučiausios rųšies 
bomai ir valkatos. Civilizuotas 
žmogus, kuris aukščiau stovi, 
negu Afrikos džiunglių lauki
niai, tokiu chuliganiškumu tik 
pasibiaurės.

Well, ko gera, bolševikiškai

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
IŠ latviško verti Emils Skujenieks

(Tąsa)
Škerbelis sukišo savo doku

mentus atgal į kišenių. ' ,
Tai matote, gerbiamieji ir 

gerbiamosios, kur randasi prie
žastis visai šiai neapykantai ir 
“demokratinei” paskutinei ko
vai. Atstumtoji meile, pora pa
jų, tie du milijonai...

Bet ir jo niekas nebealkiau-j 
se. Ūžiant juokams ir griau-! 
džiaut plojimams jis nulipo nuo 
.estrados ir atsisėdo šalę Ro
berto. Tas širdingai paspaudė 
jo ranką ir kėlėsi.1

Bet Roza Meija pasiskubino 
pirmutinė. Žiemelis nudavė ne
matąs Roberto pareiškimo ir 
kviesdamas' mojo ranka' Meijai. 
Toji tekina nuskubėjo į kated
rą.

Tačiau pasisekimo ji neturė
jo jokio. Ji nebuvo apsvarsčiu
si ir nenusivokė, ką ginti ir 
kaip pradėti. Nuo histeriš- 
kai mėtomų frazių tiktai atski
ri žodžiai girdimi iki vidurio 
sales. Bet ir j tai niekas nebe
siklausė. O kai ji pradėjo savo 
minkštąja kumštimi vanoti ka
tedrą. juokas salėje dar padi
dėjo. Ant estrados pakopos 
beveik suklupusi, vos valdyda
ma ašaras, ji susmuko kėdėj e.

Bet kai Robertas atsistojo 
išskėstomis rankomis suėmęs 
už katedros briaunų, galvą tru
putį šonan palenkęs, ji pasvei
kino plojimais. Tada jis pradė
jo kalbėti — papunkčiai ‘ap
versdamas Nelkčs kaltinimus, 
išardydamas jo argumentus, 
įrodydamas taip vadinamosiom 
demokratinės ideologijos visišką 
klaidingumą ir atžaga'reivišku- 
mą. Apie save ir poną Neikę 
kalbėdamas pakartojo tą pati, 
ką jam jau tuoj po vestuvių 
buvo sakęs Tombergų bute — 
tiktai labiau suglaustai, vaiz
dingiau. jumoro perpintais pa
lyginimais ir pavyzdžiais.

Jp kilnusis ramumas, jo bal
sas ir judesiai, visa jo figūra 
padarė nenugalimą 'įspūdį. 
Klausytojų susižavėjimas juo- 
mi augte augo, ir jis sugebėjo 
tą išnaudoti. Bet tiems ten jis 
kalbėjo mažiau. Svarbiausiai —■ 
žmona turėjo matyti ir pajus
ti, jog pakeisdama juo antrąjį 
Neikę, ji nėra nusivylusi. Ir 
žvilgterėjęs ten pamatė aiš
kiausiai, kad ir Fridą juomi 
sužavėta, šiltas žvilgsnis jį lyg 
glostyti nuglostė.

Jis pakėlė aukščiau ir galvą, 
ir balsą ir užbaigė su patosu ir 
giliu rimtumu.

“Tai matote, mieli tautiečiai, 
koki tikrumoje atrodo musų 
tautinė idėja, ir koki toji taip 
vadinamoji demokratinė. Mes 
norime, kad tauta butų turtin
ga, dorovinga' ir laiminga, jie 
stengiasi jai įskiepyti socializ
mą, laisvąją meilę ir ištvirki
mą. Mes keliame aukštyn, jie 
traukia žemyn. Tautos teismą 
jie norėjo — gerai,* mes jo ne
sibaidome. Tautos teismas žiau
rus, bet teisingas. Tai yra lyg 
ryto vėjas, kuris nupučia pe
lus, kad paliktų tiktai išvėtyti 
auksiniai kviečių grudai...”

Jam buvo truputį gaila, bet 
nieko nebuvo galima padaryti: 
paskutinį gerai apgalvotąjį sa
kinį jis jau nebegavo ištarti. 
Plojimuose ir riksme — tautos 
susižavėjimo griausmuose din
go jo balsas. Jis stovėjo per du 
žingsniu nuo katedros, nusi
lenkė, galop spaudė ranką i 
širdį ir dar nusilenkė. Nors ir

nusistatę delegatai Chicagos 
Lietuvių Auditorijos' sienas iš
teps raudonu chemikalu ir už
rašys: “šalin Grigaitis! šalin 
Vi'taitis! šalin visa Pildomoji 
Taryba!”

Tai labai pritiktų, nes toj 
Auditorijoj bus laikomas Susi
vienijimo Seimas.

—“Naujienų” skaityto jos.

portfelis prie to išslydo iš po 
pažasties, bet visuotinoje eks
tazėje to niekas nepastebėjo.

Veltui Žiemelis skambino iš 
visų jėgų. Veltui Neikė, pasili
pęs estradon, bandė sulaikyti 
piktais šauksmais. Brenceno 
kompanijos sukurstyta, publi
ka veržėsi laukan iš salės. Jai 
užteko, ji jau nebenorėjo gir
dėti. Ji žinojo, kieno tiesa, ir 
toks buvo jos sprėndimas.

Neikė su Žiemeliu stovėjo ant 
laiptų minios gale, kol jos pra- i 
džia spaudėsi siaurame garde
robe. Matė, kaip ji prasisklei
dė ir su pagarba davė kelią 
Robertui, jo žmonai ir palydo
vams. O kai jie galop išėjo lau
kan, Roberto fioletinis automo
bilis kaip tik suko toliu nuo 
durų. Jis pats su ponia sėdėjo 
užpakalinėje sėdynėje, škerbe
lis su Praulia priešais.

Iš lėto jie važiavo tarp dvie
jų gyvų sienų. Septyni šimtai 
porų sužavėtų akių juos nuly
dėjo. Mosavo kepurėmis ir no
sinaitėmis.

Laike poros minučių aikšte 
prieš Gildę buvo lyg nušluota. 
Tik du žmonės lyg nušalę pa
siliko šešėlyje prie sienos. Bu
vo girdėti, kaip užrakino duris. 
Kas tai iš vidaus užgesino lem
pą virš durų. Stovintiems tam
soje pasidarė šalta. Lyg du au
tomatu jie kartu silkelė ap
siaustų apykakles. Lyg auto
matai kartu pradėjo iš lengvų 
eiti.

Žiemeliui pirmam prasivėrė 
burna.

“Dabar tai galas.”
Tai buvo visai svetimas bal- 

šas. Neikė nieko neatsakė. Ant 
Gildės gatvės Žiemelis pradėjo 
iš naujo.

“Tai Tamstos kaltė. Tamsta 
tą norėjai. Argi aš jau senai 
nesakiau: Tamsta — su savo 
idėjomis... Ko Tamsta lendi 
kur nereikia, jei nemoki laiky
tis. Dabar tai blamažas per vi
są galvą. Aš nebežinau, kur ry
toj begalėsiu pasirodyti. Pirš
tais mane užbadys... Bet kur 
jis juos galėjo gauti? Pavogęs 
bus juos, ar ką...” ,

Neikė sunkiai atsiduso. Aiš
ku. galas — ką jis ten dar ga
lėjo sakyti? Nuleidę galvas, jie 
užsuko į Arklių gatvę.

Bet ten prie jų priėjo nedi
delis žmogelis su barzdžiuke ir 
akiniais- Kilstelėjo skrybėlę ir 
mandagiai pasveikino.

“Atsiprašau, ponai, kad su
trukdau... Mano pavardė Dzin- 
tarnieks. Uldis Dzintarnieks.

Tie abu ir be to matė, kad 
tai Dzintarnieks. Pasitraukė į 
šalį. Neikė įtariamai žvilgterė
jo.

“Tamsta — iš “Tautos Šir
dies Balso”? Dabar Tamstai 
bus dėkinga tema rytdienos re
feratui.”

“Aš ten jau nebesu.“
“Nebesi? Tai kur Tamsta 

esi ?“
“Niekur nebesu. Palikau aš 

tuos niekšus. Per sunki pasida
rė atmosfera.”

Dzintarnieko likimu tuodu 
nesidomavo. Patys turėjo savo, 
ir savo mintis. Neikė spaude 
kumštis žemiu, kad kišenės be
veik plyšo.

(Bus daugiau)

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

-I-------------------

Lietuviai krutumuo
se paveiksluose

Charite Chaplin, Gloria Svvan- 
son, Ilarold Lloyd, Mary Pick- 
ford tai krutamųjų paveik
slu žvaigždes. Jų vardus žino 
visi, kas tik lanko teatrus.

Kai kam jie atrodo kokie tai 
• nepaprasti, neprieinami žmo
nes... Ir jeigu teisybe atsaky
ti, lai jie uždirba gražius pini
gus, — gal daugiau, ne kad 
verti yra. Bet, mat, jie- yra 
krutamųjų paveikslų aktoriai 
ir aktorės. Matai ekrane jų 
veidus, jų eisena, jų šypsenų... 
O tai ir yra įdomu žiūrėtojams 
mrityti.

\Vcll, reikia pasakyti, kad 
ir lietuvių tarpe esama nema
žai krutamųjų paveikslų “ak
torių”. Taip, pačių chicagicčių 
tarpe.

Netikite? N?:, tai atsilanky
kite į Bamova teatrą, kur šią 
visą savaitę rodys Chicagos lie
tuvius kintamuosiuose paveik
sluose. Žinote, Ramova teatras 
yra prie Halsted ir 35 gatvių. •

smes; juos pamatysite savo ir 
savo draugų veidus, savo auto
mobilius, stalus su valgiais, lie
tuvius ristikus, kurie vaitoja 
vienas kitą, kaip katė bolę. Pa
matysite pūdys save, kaip “ak
torius”. Sakysite, kad savęs ak
toriais negalite vadinti, ba ne
sate aktoriai. Kodėl ne?

Nes kas yra teatras? Tsd yra 
gyvenimas tam tikrose ry’bose, 
tam tikrai sugrupuotas. Ir štai 
kaip tik tokia musų, Chicagos 
lietuvių gyvenimo dalis ir pa
rodoma R. movos teatre dabar.

Atsilankykite, ba bus Įdomu 
pamatyti pačius save ir savo 
draugus. Reguliariai teatro pa
veikslai eina kaip ir papras
tai, o “Naujienų” -pįkjiikas ro
doma kaip į<lomus, ypač lietu
viams, priedas.

Report.

West Side
Vestuvės, apielinkė, kalbos

Praėjusio šeštadienio vakare 
jūsų nuvargintam ir nužemin
tam reporteriui teko buvoti se
noj apielinkėje, vadinamoj 
VVestsidėje, kuri randasi tar
pe 21 ir Blue Island avenue ir 
tarpe Robey (dabar Damen 
avė.) ir VVeslern avė. Buvo 
vestuvės mano draugo, Prano 
SkamarakO, su p-le Antonina

DAINUOS SLA. SEIMINAME BANKIETE

ONA VILKIUTi?
Viena iš žymiausių Chicagos lietuvių dainininkių, šiandie va-

nai, grįžome iš Cicero atgal— 
Į vestuves.

' Na, o vestuvėse svečių debe
sys, apie 200 — visokių, kaip 
sakoma, pakraipų ir visokių 
tautų, nes pp. Feravičiai turi 

i plačią pažintį. Tuoj jaunieji 
mus pasitiko ir prie stalo. O 
to valgio prikrauta kupinai.

(Svečiai užkandžiauja.
O jaunosios sesutes, pp. Stan- 

Idienė ir širmulienė (svočia) 
svečius vaišina. Gi pats p. Šir
mulis tai su alučio uzbonu, lig 
koks kapelmcislras, visiems į 
laiką pataiko ir tvarką palai
ko.

Tik p. širmulienė atrodo tru

putį pavargusį Paklausiau ko
dėl. Ji man paaiškino, kad kaip 
tik jai buvo pranešta, jogei jos 
sesutė Antonina sumaniusi per
mainyti savo pavardlę, tai jai 
tuojau Įsivaizdinęs jaunosios 
rūbas, ir kuo greičiausia sku
binusi tą rūbą sinti. Deliai to 
tekę keletą naktų nemiegoti. 
()t ir pavargusi. Manau, tai bus 
paaiškinimas moterims, kds siu
vo jaunajai rūbą.

Jau buvo ankstyvas rytas, 
kuomet jaunajai vainiką ėmė 
nuo galvos. P-lė Šidiškiutė jau
smingai padainavo dvi daine
les.

Jaip vestuvių pokilis užsitę

sė iki aušrelės. O po to visi 
skirstomės namo. Aš irgi 
patį rytą grįžau.

Raganius.
P. <S. Jaunieji išvažiavo sald

žiam mėnesiui, bet nesakysiu 
kur — kad nesektumčt.

SIUSKIT HbK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

’lb prašo Lietuvos žmonėsir 
tepataria Lietuvos bankai

Hudson ir Essex vėl laimėjo Ansaldo Trofeją

Ir matysite ne vieną, ne du, 
ne i ris, ne dešimtį, bet keletą 
tukst.tjičiii lietuvių tuose pa- 
veiksluose.

Matysite patys save, matysi
te savo vaikučius, matysite sa
vo (lietuviškas) žaismes ir šo
kius. Matysite, kaip lietuviai 
linksrpinasi išvažiavimuose ar
ba piknikuose.

Teisybė, mes dalyvaujame pa
tys išvažiavimuose. Kai kam 
gali atrodyti, kad mes ir ma
tome, k.’ip linksminamės. Bet 
Bamovojc pamatysite, kaip ka
meroje. kaip krutumuose pa
veiksluose mes pasirodome. O 
tai įdomu.

Kadangi šią savaitę Chicago- 
je laikoma Susivienijimo 'Lie
tuvių Amerikoje seimas, tai 
Ramova teatras (prie 35-tos ir 
Halsted gatvių) rodo Chica- 
gos lietuvius.

Paveikslai, rodomi Ramova 
teatre — tai paveikslai “Nau
jienų” pikniko. Keletas tūkstan
čių Chicagos ir kitų miestų lie
tuvių tame piknike dalyvavo. 
Jų tarpe buvo darbininkų, pro
fesionalų, biznierių, amatninkų. 
Piknike, galima sakyti, repre
zentuotai buvo visa lietuviško
ji’ Chicaga.

Ir štai tie dalyvavusieji lie
tuviai dabar rodoma Ramoves 
teatro krutumuose jpaveiksluo
se. Juose pamatysite savo drau
gus, juose pamatysite savo vai
kučius, kurie, l’ktveriui vado
vaujant, žaidžia lietuviškas žai-

SU V ARGĘS?
Esorka Suteiks Jums

Naują Energiją!
Kiek smagumo jus praran

date jei pasiduodate nuovar
giui ir stokai ūpo I Ir kaip 
paika tai yra, kuomet Esorka 
suteiks jums naują energiją, 
sugrąžins į normalumą jusu vir
škinimą. Greitai pašalina kon- 
stipaciją, pilvo pakrikimus iv 
pairusius nervua. Klausk savo 
aptiekininko.

r Severa’sI k ESORKa A

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St„ 
CHICAGO, ILL.
 

Eeravičiute. Atvykau pažiū
rėti, kaip žmonės daro “klai
das” juk žinoma, kad ir* aš 
taippat dariau... ir ne kartą!

Buvo 5 valančia po pietų. 
Apie 30 autų susipietę apie 
Aušros Vartų bažnyčią. Atvy
ko jaunieji su palydovais: jau
nosios senas, bet dailiai atro
dąs ir dar tvirtas tėvelis, su 
šešiomis panelėmis, su gėlių 
buketais ir žinoma, su jauną
ja; jsiunasis su pabroliu, p. Jo
nu Vaišvila, stovėjo už grotų 
ir laukė jaunosios.

Jaunajai einant į bažnyčią, 
.pasitikta ji giesme prie vargo
nų. P-lės iŠ vienos pusės ir iš 
kitos sudarė, taip sakant, sar
gybos kelią.
Po giesmės — maršas ir skam

butis iš zakrastijos. Kunigas 
eina prie altoriaus, tėvas lėtu 
žinksniu veda savo dukterį prie 
altoriaus.

Žmonių, tokių pat žiūrėtojų, 
kaip ir aš, pilna bažnyčia. Jau
noji, atvesta prie altoriaus, pa
bučiavo tėvą ir eina prie pa
sirinkto gyvenimui draugo. 
Duodama slinkas. Choras prie 
vargonų užtraukia “Veni Crca- 
tor”. Po “Veni Creator” pasi
girsta “Avė Maria”. Ceremo
nija tęsiasi... i

Bet štai ji ir pabaigta. Su
bruzdo moterys kalbėti, dalin
tis Įspūdžiais. Jauniesiems ei
nant iš bažnyčios vargonaT už
drožė maršą, o prie durų juos 
pasitiko su ryžiais — manau, 
kad 1‘armeri'a.i už tai bus dė
kingi, nes jų daug išbarstyta; 
net ir man kliuvo keli kakton.

Visi susėdo į automobilius ir 
nuvažiavo. Ale moterėles, lig 
kokios gulbelės, vis dar pasi
liko kalbėtis.

* * *
5:45 valanda. Kur eiti? Nu

sitariau užsukti pas Meldažį. 
Užsukau. Meldažis žiuri akis 
išvertęs: “Na — sako — iš 
pelenų kilęs į pelenus vėl pa
virsti”. Mat, apie 10 melų bu
vome nesimatę. Meldažis kalba: 
“Reiškia, iš Westsidės išėjęs į 
Westsidę vėl grįžti”.

Pasikalbėjęs, traukiu savo 
keliu i “ruųdą”, kadangi bu
vau pakviestas į vestuves, bet 
dar eiti ten per anksti. Eisiu, 
manau sau, pažiūrėti koloni
jos.

Išeinu į Leavitt gatvę. No
risi “zupės”. Einu ten, kur se
nina buvo lietuvių valgyjkla. 
Iškaba sako: “Maroza Restau- 
rant”. Atrodo, kad valgykla ga
li būti lietuvių užlaikoma.

Einu vidun. Atsisėdu prie 
lyencii-o stalo. Poliein inkus* kal- 

toi su senyvu žmogumi, Kal
basi juodu angliškai, bet kaip 
tik žodžių pritrūksta, tai tuoj 
ir lietuviškai.

Pats IMaroza kepa “mano” 
mėsą. Valgykloje užeina kalba 
i3pie Vestuves.

Išsrėbiau bliudą kopūstų, ku-

kare dainuos SLA. delegatams 
bankiete Lietuvių Auditorijoje.

ir svečiams SLA. šeiminiame

rie buvo gerai išvirti ir gan 
skanus. Bet nežinau, kodėl jie 
pavadinta “sAveet cabbage”, o 
ne “kopūstai”. Nes kopūstai 
yra gerai žinomi ir musų jau
nimui, ba jeigu jie nori g’auti 
jų, tai pasako “kbpusti”.

Prikrovęs tą nelemtą savo 
čemodaną, o nelemtą todėl, kad 
jis didžiausią mano “įprocios” 
dalį suėda, einu Leavitt gatve 
Į šiaurę.

Tie patys namai, tokios ir 
tos pačios gatvės, kaip desėt- 
kas metų atgal. Visai mažai 
“impruvmentų”, tik koks 
ketas naujų namų, kiek 
derniškesnių.

Daugiau senelių patinki 
mas gatve. O štai ir 22 gatvė, 
čia Metropolitan banka. Vienoj 
pusėje užrašas: “StiaiiuAvy Bank 
Polski”, kitoje -Z- “Lietuvių 
Valstybinė Bunka”.

22 gatvė nieko naujo netu
ri. Bene bus naujo tik p. Jono 
Kučinsko real estate įstaiga ir 
p. VVistorto kepykla, Tai nau
ji gražus namai. O šiaip lai 
rodosi, kad viskas miega, net 
jokis šuva nesuloja. Tik kai gat- 
vekaris prabėga, tai subildi.

* « *
Na, jau laikas vestu vešu ai ei

ti. Eisiu... bet, kaip sakiau, vie
nam lig nedrąsu, ir gana! į

Ateinu prie Oakley ir 23rd 
place. Čia, prie šiaur-vakarinio 
kampo pasilikęs slėnis gal jau 
nuo Kolumbo laikų. Žolė, me
džiai, ir atrodo kaip darželis. 
Matau, ant tvoreles plakatas, 
kad čia bus piknikėlis. Keletas 
žmonių kala platformą šokiams, 
taiso “slraikeri”. Ir daugiau 
žmonių nustoja, įdomauja kas 
čia per vieta, kas čia tokio.

Pastato “stnbikevi”. Vyrai, 
rodosi, petingi mėgina kirsti 
kūju. Kerta, bet tas “sanava-1 
gun” “straikeris” pašoka iki

pusės micros ir plumpt atgal. 
Visi mėgina, niekas nepajėgia 
aukščiau išmušti. Bot štai kur

pen-
mo-

VVestsidės seniausias graborius 
p. Steponas Leebavičia. Dau
gelio akys prasišvietė: kad kas- 
kas, o jau Leebavičia tai šiur 
išmuš mierą, nes jis visur ir 
visuomet (išmuša... tik duok jam 
klijų. Bet ir p. Lechavičius mė
gino daugelį kartų, o ne karto 
nesuskambino skambučio.

>i* >p *
Susirinko ne mažai tokių žiū

rėtojų, kaip ir aš pats, net ir 
bučeris iš grčsernūs skersai ke
lio atbėgo, bet niekas neišmu
šė “straikerio” iki skambalo. 
Pagalios padaryta išvada, kad 
toj vietoje žemė per minkšta. 
Tik staiga iš kur ten atsirado 
p. Pranas Jakavičius, žinomas 
Chiciagos bosas profundo, su 
nauja mašina. Jis tuoj mane 
capt pasigavo ir dui. O kur? 
Nagi į vestuves. Bet, deja, per 
anksti. Dar jaunieji iš (foto
grafo studijos neparvažbivę. lai 
davai jis mane gatvėmis vežio
ti. Važiuojame į Cicero..., gazo.

Važiuojame. O žinote, kad 
Cicero prie Amerikos mažai te
priklauso. Taigi, gavę gazo pil-

I DEL JUSV ŽOLYNU IR PAPARČIU B

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvicikl- £ 
ninku nėr 15 metu i 
NEW P!.ANT LIFE l 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir nategus. 
Tai vra idealčs trąšos 
dėl medžiu, gėliij. kru 
m u ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KV1ETK1- 
M\KUS IR SEKLIU SANKROVOSE

(ZENKE’S)

New Plant Lifea......... .......

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS 

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

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Programas bus labai tvarkingai atliktas 
įg ir užpildytas su parinkčiausiomis lietuvių 
& dainomis ir muzika. Nepamirškite pasi- 

klausyti. &

Iludson Motor Car Co. gavo kablegrama pranešimą, kad Hudson Great 
8 Roadsteris ir Naujasis Essex Challenger Roadsteris pasiekė augščiausio 
atsižymėjitno devynių dienų Tour dc France rungtynėse, garsiausiuose ir 
sunkiausiuose metiniuose automobilių bandymuose, rengiamuose Europoj.

Hudson Roadsteris laimėjo auksini medalį ir visų trokštamąją Ansaldo 
trofeją, kurią Hi^lson Motor Car. Co. jau antrus iš eilės metus laimi. Be 
šių pirmųjų prizų, Hudson ir Essex taipjau laimėjo Dunlop ir Spido 
trofejas.

Visuose bandymuose, kaip pernai, taip ir šiemet Hudson ir Essex lai
mėjo be mažiausias pabaudos.

Tour de France susidedi iš devynių dienų važiavimo, vidutiniškai po 
310 mylių į dieną, tarpais Įvairiose Francijos dalyse laikant greitumo, 
lipimo j kalnus, pradėjimo su šaltu motoru, brėkiavimo, jsibėgimo ir t. p. 
kontestus, kad parodyti geriausias karo kokybes. Aukso medalis yra 
skiriamas karui, kuris susilaukia mažiausia pabaudų. Bet Hudson su 
Essex negavo nė vienos pabaudos. Laiminčiam šiuose kontestuose karui 
skiriama Ansaldo trofeja, galbūt gražiausia trofeja visoj 
dustrijoj. Hudson su Esscx šią trofeją laimi jau antrus 

šiemet konteste dalyvavo 87 karai iš visu šalių.
skaičius tų kontestų istorijoj. Sąlygos rungtynėms buyo 
negu kitais metais, nes teko važiuoti per lietų ir miglas.

automobilių in- 
metus.
Tai didžiausias 
daug sunkesnės

Birželio 15 iki 21

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

3501-18 South Halsted Street

Pradedant

BUS RODOMAS KASIME VISĄ SAVAITĘ

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

paveiksluose Ramovos Teatre.
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JUOZAS BABRAVIČIUS

Įvyks

BIRUTES” CHORASTe!. Calumet 3277
M. Yozavito ir M. Petruševičiaus 
Orchestra Visiems Parengimams.

Bilietus Prašom Įsigyti Iš Kalno Pas 
Seimo Rengėjus 3236 So. Halsted St,

Bus Šokami Vėliausi ir Naujausi Šokiai 
Delegatų ir Svečių Dalyvaus Apie 

1000 Iš Visų Amerikos Miestų. 
Atvykit — Susipažinkit.

Susi vienijimo Lietuviu Ameriko 
6-tas Apskritys

Birželio-June 16,1930
LIETUVIU AUDITORIJOJ . 

Chicago, III.

3133 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

DALYVAUJANT geriausioms Amerikos Lic 
tuviy Artistėms Pajiegoms: BIRUTES Cho 
ras su Orchestra, Solistai: Juozas Babravi 
čius, Povilas Stogis, F. Jakavičius, J. Mitri 
kaitė, A. Salaveičikiutė-Steponavičienė, Z 
Vitaitienė, Smuikininkės: V. Mockaitė ii 

V. Čepukiutė.

P-lė J. Mitrikaitė, Sopranas, iš Worcester, 
Mass.

u Dainomis, Muzika ir Kalbomi 
lies ir Po Vakarienės ŠOKIAI

ŠOKIŲ
V aKaras

Įvyks

Birželio-June 18,1930
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pirmadienis, Birž. 16, 1930 EAUJiET^n?' ta

Tarp Chicagos 
Lietuvių grynoriai

Matote,

Atidai SLA. Seimo 
Bankieto Dalyvių
Pirmadleny, 16 d. birželio. 

S vai. vak. Įvyksta Seimo Ban- 
kietas, Lietuvių Auditorijoj. 
Visi delegatai ir vietiniai ban- 
kielo dalyviai yra prašomi ne- 
sivėluoti, nes bankietas prasi
dės viršpaminėtu punktuališku 
laiku. Taip, kad pasivėlavusieji 
svečiai galės save tuo nusi- 
skriausti ir gailėtis. Todėl bu
kit visi laiku.

Dar lieka primint, kad ban- 
kietui tikietų galit gaut iš kal
no pas SLA. Seimo rengėjus.

— Seimo Reng. Komisija.

juk neis darbo ieškoti. Taigi 
atsilankė į didžiausią lietuvių 
piniginę įstaigą Chicagoje. Čia 
irgi atsirekomendavo ne taip, 
kaip mes, senesnieji 
užsirekomendavome.
mes eidavome tiesiai j s tok j ar
dus ir gatavi Rudavo m net bo
so ranką pabučiuoti, jeigu tik 
jis suteikdavo mums progos 
pilvus tampyti. O kalbamas 
profesionalas ne tik nesidžiau-

(ižui nepriderėtų naujuosius 
grynorius smerkti labai, nes 
juk ir mes, senieji, neišleidžia
mo (Joleiiio, jeigu jis patenka 
tarp musų pirštų; ir mes gau
dome dolerius kiek tik musų 
vikrumas leidžia. Bet man ro
dosi, 'kad mes patys, “ameri- 
kontai” visgi nemokėjome pa
sižymėti tokiu sumanumu, gry
noriai būdami, kokiu pasižymi 
kai kurie naujesnieji grynoriai.

Sakalas.

mo, ypatiškai ar laišku, 
neškite šiuo antrašu:

S. Naudžius,
31 15 Lo\ve Avė

Chicago, II

Lietuvės Akušerės

Akiu Gydytojai

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avehue

Musų grynoriai
Mes visi buvome grynoriai. 

lenką pasakyti, kad ir chibar 
nesame dar pilni “amerikon- 
lai”. Bet visgi jau esame iš
buvę šioje šalyje geroką skai
čių metų, taigi grynoriaus var
das lig nebt'tiktų mums.

Dabar atvažiuoja kiti “gry- 
noriai”. Koks skirtumas yra 
tarp musų, kada buvome gry
noriai ir šiandieninių gryno- 
rių?

Man atrodo, 
grynoriai yra 
ui, nei mes 1 
mandresni yra 
tai, kaip kaimo vyrai i 
gi uos, kurie vos moka savo pa
vardę pasirašyti.

Štai ne taip seniai buvo in
teligentas, atsivežęs į Ameri
ką naujos eros tikybą pcdlia- 
voli. Teisybė, mes nenupirko- 
me tos tikybos. Bet reikia ati
duoti kreditas tam ineligentui. 
Jis ibuvo mandresnis už praėju
sių laikų inteligentus: jis at- 
\gžiavQ, Amerikon ne darbui 
dirbti, bet bizniavoti, nors ir

, kad dabartiniai 
daug mandres- 

kad buvome; ir 
taip inleligen- 

ir mer-

Žinau ir 
mendavo

kita. Jis atsireko- 
prol’esionalu, nors 

neturėjo. Dirbtuvei)

riebumų.

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
ž/alingas, 
moks! iš kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti
ki mas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis iraus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesniu žinių klaus
kite savo aptiekininka. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbę jų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamujų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninka!

ne. Jis mėgino 
arbatai gerti, 
koje.

kai dirbs bau-

ir jam nepavyko.
Nes, mat, 
prezidentas 
valandomis.

negeria darbo

v raMani Irus 
nieji grynoriai — 
Irina’ P^«n’L1Usyk 

jie vt

ir papras tes- 
jkaimo vai-

jų kalbų
apie 
daugiausia ką veikę vakaruš
kose, kiek degtines paje »dąvę 
išgerti, kiek sykių savo šei
mininką apkulę už ta:, kad jis 
nedavęs patinkamo jiems val
gio arba ir seserį apkulę, kam 
' ersčin, o n? kopustų pusry
čiams padavusi.

t ? i

Pranešimas

yra

SpcdaliutaB gydyme chroniškų Ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilau-

i nias atidengs jūsų tikrų liga ir jei aA apsi- 
1 imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei

kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

Giminės, pažįst-imi, draugai 
ir draugės, aš su jumis norė
čiau susitikti laike SLA.

Phone
Hemlock 9252

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytoj a i
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų,
senas 'žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

Oratoriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

------- O-------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Žinoma, ar taip buvo ar ne
t.sJ kitas klausimas. Bet įdo- j 

mu pastebėti, kad tokios pa- I kykit pas mano. Malio’'pilnas iAerzarninavi- 

sakos yra ne vieno naujųjų 
grynorių kalbų tema.

O štai neseniai teko sužino
ti ir toki “Iriksą”, kuri iškir
to musų brolis grynorius. Ji
sai atsivežė į Ameriką iš 
bos savo moterį. Gyveno 
miai trejetą metų.

Bet pasirodė žmogui, kad jis 
veltui nešioja galvą ant pe-
Na, ir sumanė vieną gra-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visos© mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 

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

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

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

Kū
ra-

galutino Uegzaiuinavinio—kas Junia

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 st.

po

ne
Čhl
žiu dienų pasipinigauti. Pama-
tė laikraštyje skelbimą, kad 
lietuvis farmeris, ir dar pasi
turintis, ieško moters apsives
ti. Jisai nuvežė savo moterį 
pas tą farmerį, pats pasisakei 
esąs jos brolis, o ne vyras. Ba- 
šoko vestuvės, o pats sugrįžo 
Chicagon.

Na, ir ieško turtingos mer
ginos pats apsivesti. Susirado 
ir merginą, su pora tūkstan
čių dolerių ar daugiau. Para
šė savo buvusiai moterei laiš-

kius keturius tuksiančius iš to' 
senio, o aš jau kaip ir turiu į 
du tukstainčiu, ir dar kelionei; 
tikėtą. Ta>i galėsime 'bėgti.

Tik nelaime ir jam pašilai- j 
ke. Kada laiškas pasiekė mu- į 

sų grynoriaus žmoną, o dabar, 
farmerio p?ėią, tai jos nebuvo' 
namie. Laišką paėmė ir atplė
šė farmerio duktė. Musų gry- 
noriaus biznis sugedo. Del tam 
tikrų priežasčių jam teko iš
keliauti atgal j ten, iš kur bu
vo

ROZALIJA MEŠKINIENĖ 
po tėvais ši m kaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15 dienų, 4:05 valan
da ryte, 1930 m., sulaukus 28 
metų amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Kvėdarnos parap., Ca- 
piškių kaime. Amerikoj išgy
veno 10 metų. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą, 
sūnų Petrą, 7 metų, dukterį 
Aleną, 3 metų, 
Šimkų ir pamotę, 
Juozapą ir Petrą 
seserį Antaniną 
švogerį Petrą ir 2 
Kostantą ir Joną 
ir gimines, o 
Juzefą. Kūnas 
randasi 922 W. 35th

Laidotuvės įvyks 
birželio 18 dieną, 8 
iš namų į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos. Meški- 
nienčs gimines, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Tėvai, 
Broliai, Brolienės, Sesuo, 

^vogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja era- 

borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138,

tėvą Ignacą 
2 broliu — 
ir brolienes, 
Wištartienę, 

švogerius —• 
Meškinius 

Lietuvoj seserį 
pašarvotas 

Place.
seredoj, 

vai. ryte 
parapijos

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikalo meldžiu atsišaukti, 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

o

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. . Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

-O-----
ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apP' jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siuto akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie, savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

c -—o—
DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1327 So./iMii

V A-J E L. Telefonai 
Cicero 8724

utarninke,

Laidotuvėse patarnauja gta- 
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

tėvais
seserį Steiki, brolį 
ir gimines. Kūnas 
randasi 6127 So. 
Avė.

PETRAS GRYBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 12 diena, 1930 m., su
laukęs 15 metų amžiaus, gimęs 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motina Veronika po 

Visockaitė, tėvą Petrą, 
Bronislovą 
pašarvotas 
Maplewood

Liidotuvės įvyks 
birželio 17 dieną. 8:30 vai. iš 
ryto iš namu į Gimimo Pane
lės Švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje 
gos pamaldos 
la, o iš ten 
Šv. .Kazimiero

atsibus gėdulin- 
už velionio sie- 

bus nulydėtas i 
kapines.
Petro Grybo gi

minės, (įrangai ir nažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Tėvai. Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Metinės Mirties Sukaktuves

Antano Bugaihskio
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 18 d., 1929 m., sulaukęs 

42 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Smilgių parap., 
Vienkiemio Tankunų. 
čišką (po

Paliko dideliame nuliudime moterį Pran- 
tėvais Vainhuskaitč) du broliu, Joną (kuris gyvena 

VVatėrbury, Conn.), Justiną (Kanadoj). Lietuvoj seną motinėlę, 
dvi seserį — Uršulę, ir Veroniką, keturius brolius — Alyzą, Juo
zapą, Petrą ir Feliksą ir gimines.

Liūdnai atminčiai mano brangaus vyro ir musų brolio bus lai
komos šv. Mišios, šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, trečiadienį, 
Birželio 18-tą d., 7:45 vai., ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas, atminčiai metų sukaktuvių ir atsiskyrimo iš musų tarpo 
mano brangaus vyro ir musų brolio.

Mano brangus vyrelį ir musų brolelį, niekuomet tavos neuž
miršime. Tu pas mus jau nebesugrjši, bet mes ankščiau ar vėliau 
pas tave ateisime. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę liekame, 
MOTERIS, BROLIAI IR GIMINES.

1646 W. 46th St.

et

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalą visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių,

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

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. Mąplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal bu tarti

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

Tel. Brnnswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

Oflao T«!«fona« Vtnrtala 0080 
Bea. T«l. Van Burėm 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 Iki 12 die

na. Namų ofisą* North Slds 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canap.2118 
Valandos: 6—18 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS 18 EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjiore 2238 ar Randolp^ 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

• Phone Midway 288U
•

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 32(12

Rezidencijos Tel. Midway 5512 Ralph Č. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-8241

Valandos: Panedeliais ir Ketvergaia 
8 iki 8 vai. vąk. Utaminkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Cana) 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge.
Nędėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460 *
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

•3Į

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
‘ Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avw. 

tel. Pullman 5958
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
A rti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
f 

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9990 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidenci ja G158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 WeHt 14 St., Cicero, UI. 
X-Ray ir Gas

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2<-0()

Res. 6515 So. Rockvoll St. U 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

toriai Eudeikku, 1605 So. Her- 
mitagp avė. Rep.

Roseland

- - -

•r ■ . '

NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Birž. 16, 1930
DAINUOS SLA. ŠEIMINIAME

BANKIETE

Susivienijimo Sei 
mas Prasidėjo

šiandie prasidėjo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje seimas, 
adresu 3133 S. Halsted St.

Delegatų seimui išrinkta 546.
Bolševikų į seimą gali atva

žiuoti 
išrinkti 
teisėtai

Gerų

210. Bet 25 bolševikų, 
“delegatais”, rasta ne
išrinkti.
žmonių išrinkta 310.

Rep.

Sandaros seimas
“Sandaros Nedėlinėje” buvo 

rašyta, kad birželio 12 d. San
daros seimas įvyksiąs. Taip ir 
išsipildė. Paskirtame laike į po
sėdį delegatų pribuvo apie tu
zinas. P-as Grisius aiškino, kad 
Sandaros pirmininkas nepribu
vęs ir kad jis jo vietoje atida
rysiąs posėdį. Jo įžanginis “spi- 
čius” maždaug buvo toks:

“Naujienos” mus bando pra
ryti; toliaus tęsdamas, perspė
jo, kad delegatai nesilankytų į 
“Naujienas” ir joms nieko ne
praneštų. Matyt, kad tam žmo
gui kas ne gerai, bet jis apie 
tai gal pats ir nenusimano.

Po to kalbėjo ir daugiau at
stovų, bet jų kalbos buvo rim
tos.

Po pietų apie antrą valandą 
į svetainę delegatai ėmė rink
tis, tarp kurių girdėt gyrė Chi
cagos valgyklas, girdi: labai 
gardus' kopūstai ir žemaitiškos 
dešros. Matyt, ateina ir p. 
Bukšnaitis, poras kitų ir šne
kėdami nutraukė į šeiminę.

Svečius į susirinkimą ne la
bai prielankiai įsileido ir, kiek
girdėjau, jiems užgynė rašyti 
į “gazietas”. P-as Bukšnaitis 
atidarė antros sesijos posėdį. 
Buvo skaitytas' praėjusiojo sei
mo protokolas ir pasveikinimai. 
Aukų irgi pasirodė apie 167 
doleriai, beveik visos iš Pitts- 
burgo. Vietinių sandariečių au
kų, rodos, nesigirdėjo.

Centro valdybą patikrint iš
rinkta komisija iš' penkių: Dar- 
gio, Virbicko, Vitaičio, čeka- 
nauskio ir Baranauskienės. Ta 
paiti komisija padarė nuospren
dį, kad p. Bukšnaitis esąs/ lega- 
lis Sandaros Centro pirminin
kas ir kad jis būdamas Lietu
voje teisingai persistatęs ir kad 
vai. liaudininkams apie jį tūli 
Sandaros valdybininkai painfor
mavo neteisingai, kad jis* buk 
nesąs Sandaros pirmininku. 
Matyt, sandariečiai tarpe savęs 
piaunasi. —Girdėjęs. 
? ■

Marųuette Park
Paskendo lietuvis vaikinas •

Birželio 12 d. paskendo lie
tuvio kontraktoriaus (painter 
and decorator) sūnūs Petras 
Grybas, gyvenęs su tėvais, ad
resu 6127 So. Maplewood avė.

Koronerio tyrinėjimas buvo 
šeštadienį, birželio 14 dieną.

Laidotuvės įvyks rytoj, 
8:30 valandą ryte iš levų na
mų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, o 
iš čia į šv. Kazimiero kapines.

Aa. Petras Grybas su savo 
draugais maudėsi Marquette 
Parko ežere ir čia paskendo.

Buvo geras, energingas, gra
žus vaikinas.

Laidotuvėse patarnauja gra-

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

Dr. K. Draugelis
2417 W. 63rd St

’ CHICAGO. ILL.
. t Tel. Republic 2266

Keletas roselandiečių išvažia
vo į Lietuvą atostogoms — 
lankyti savo pažįstamus, gimi
nes ir draugus. Jeigu 'birtų ge
resni laikai, tai butų, be abe
jones, ir daugiau važiavę ap
lankyti savo tėvynę. Manau, 
kad sugrįžę iš Lietuvos jie daug 
ką įdomaus papasakos. D.

Pranešime iš džianitorių kliu- 
bo apie rengiamą kliubo išva
žiavimą buvo pasakyta, kad 
šeimininkės pietums pagaminti 
buvusios išrinktos pp. Račkau
skienė, Mockevičienė, Rakau
skienė, .Jokubauskienė ir Dau
barienė, o turėjo būti -r pp. 
Račkauskienė, Mockevičienė, 
Rakauskienės brolienės, Joku
bauskienė ir Daubarienė.

Kliubietis.

Klaidos pataisymas

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.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

nariai

Bolševikai ruošiasi 
prie paskutinio 

mūšio

Pranas Jakavičius 
jaunas dainininkas dainuos 
SLA. Šeiminiame bankiete šian
die vakare. Lietuvių Auditori
joj, kur dalyvaus šimtai SLA. 
seimo delegatų ir svečių ne tik 
iš Chicagos, bet ir iš kitų mies
tų. ’ ;

Įdomi “raudonojo fronto” 
konferencija

Iš musų bolševikams artimų 
sferų papasakota tokių dalykų:

Amerikos lietuvių bolševikų 
frakcija jaučia ateinant sun
kius metus. Du dienraščiai, 
“Vilnis” ir “Laisvė” atsidūrė 
viena kitai konkurento vietoj: 
skaitytojai bolševikai, nežiūrint 
kaip ištikimi davatkos ir butų, 
nebepajėgia išsirašyti po du 
dienraščiu, kurie vienas nuo ki
to nesiskiria, todėl, jei užsirašo 
“Vilnį”, nebenori išsirašyti 
“Laisvę” ir atbulai. Įkalbama 
eiti prie vieno dienraščio likvi
davimo, ir jo vietoj steigimo 
savaitraščio. Tuo savaitraščiu 
teksią likti “Laisvei”. Todėl

Tad reikią laukti tikrai bol
ševikiškos ofensyvos SLA sei
me ir visame Chicagos fronte. 
Nuo Chicagos pareinąs' bolše
vizmo likimas tarp Amerikos 
lietuvių. —Rep. II.

Užmirštas dalykas
(Feljetonas)

Taip sakant, steigiamas ir 
ruošiamas' seimas jau įvyko. 
Daug kalbėjom, daug dirbom 
dėl seimo, bet daug ką ir pa
miršome kas yra labiausiai mu- 
sų seimo nariams reikalinga ne 
tik žinoti, bet ir turėti. Saky
sime, atspausdinome didelius 
programus, surinkome pinigų;

surengėme daug pramogų sei
mo nariams priimti ir juos pa
vaišinti; aprūpinome, seimo na
rius “burciais” ir tt. Davėme 
jiems daug informacijų: ką sei
mo narys, atvažiavęs į Chica- 
gą, turėtų kalbėti, veikti ii 
kaip balsuoti ir dėl ko balsuo
ti.

Kaip sau norite, gerbiamieji, 
toli gražu, ne viskuo mes dar 
aprūpinome seimo narius. Mes 
užmiršome aprūpinti seimo na
rius “pirmąja pagalba ligoje”. 
Pamiršome mes seimo narių 
patogumui įsteigti prie Audito
rijos dantų taisymo ofisus, kur 
ant greitųjų butų galima įdėti 
auksinius dantis... Gydytojų 
Bridgeporte netrūksta, o grabo- 
rius yra jau ant vietos. Reika
lui esant, jisai galės suteikti 
patarnavimą su ambulatorija. 
Galės nuvežti ir į Tautiškas, — 
į naktinį pikniką...

Neaprupinti seimo
šiais patogumais, negali jaustis 
ramus, nes revoliucijų amžiuje 
visko atsitinka. Istorija rodo, 
kad ko nevisi seimo nariai yra 
nukentėję nuo revoliucijos 
šmėklos. Taigi negalima užtik
rinti, kad ir šis musų 36-tas 
steigiamasis seimas apseis be 
revoliucijos. Sunku pasakyti iš 
kokios priežasties revoliucija 
gali kilti. Bet revoliucijos veik 
visos, yra vienodos, ar jos kil
tų prie uždarytų durų ar ore, 
vistik seimo nariams pagalba 
yra reikalinga.

šiuo reikalu Deeringo artile
rija, žinoma, patarnaus už dy
ką. Vietos savo “viešbuty” turi 
daug.

Aš pats važiuosiu į seimą su 
makabiliu, bet motoro neužge
sinsiu. Jeigu matysiu, kad pra
sideda revoliucija — spruksiu 
atgal. Bet delegatams arba sei
mo nariams nepatariu bėgti iš 
seimo, nes algos gali negauti.

\ Don Pilotas.

Garsinkitės N-nose”

CLASSIFIED ADS.į
Baby Chicks

_____________Vi&t ūkai ________________

VIŠTUKAI .
SIAURINIO ILLINOIS DI

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

su kiekvienu šimtu vištu-

FOX RIVER 
HATCHERY 

63 S. Grove Ave.„ 
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite

dabar jau perkelta į Chicago 
smarkiausios Brooklyno pajė
gos, “pąts” Pruseika, kurs jau 
pasirašo “Vilnies” redaktorių.

Kodėl paneigiama' Brooklynas 
ir stiprinama Chicaga, tai dėl
to, kad Brooklyno pozicija bol
ševikams nepavojinga. “Vieny
bė” neimponuoja. “Tėvynė” 
priklausanti nuo to, kaip sek
sis su SLA. pagrobimu. Bet 
visi kiti planai ir pavojai bol
ševikams esą antraeiliai prieš 
vieną bolševikų pavojingiausį 
priešą, “Naujienas”. Kol “Nau
jienos” laikys visuomenės opi
niją, tol visi bolševikų planai 
gresia susmukti arba būti ati
dengiami pirm laiko, kaip jau 
daugelį “Naujienos” atidengė.

“Vilnis” kaip dabar ji yra, 
tik K. Valonio pliauškalų vie
ta, neturinti reikiamos įtakos 
net pas pačius bolševikus. Tad 
esą manoma' “supadorinti” “Vil
nies” toną, ir tuo dorybių pape 
ir busiąs pats Pruseika. Kad 
jis dabar “Vilnyje” sipaudosi 
neblogiau už Strazdą (K. Valo- 
nį),,tai esą, kad negalima per- 
greitai pakeisti frontas ir iš 
plevonių padaryti rimtesnį to
rtą. Bet Pruseikai teks būti tuo 
Strazdo lizdo valytojų.

Pruseika esąs pats bolševikų 
stipriausias ir pats paskutinis 
triupas. Jis moka prieiti prie 
ne bolševikų, nuduoti “džentel
meną” ir skimuoti. Tai su juo 
tenka lošti paskutinį mūšį- Tas 
mušis prasideda SLA. seime. 
Pralaimėjimas SLA. seime 
reiksią pralaimėjimą visame 
bolševikų fronte: ir štai delko. 
Sumažinant bolševikiškus laik
raščius, atlieka visas būrys bol
ševikiškų redaktorių, kurie nie
kam kitam netinka, jr. kaip 
bolševikiška viera mokina, jie 
negali dirbti ar tarnauti “bur
žujams”. i

Susivienijimas duotų daug 
naujų revenues, daug šaltinių 
ir keliems metams naujo švie
žio kraujo, ir kas svarbiausia, 
keliems metams butų aprūpinai 
vietomis tie komisarai ir rau
donieji redaktoriai, kurie jau 
pradeda neberimti dėl savo li
kimo.

MADOS MADOS MADOS
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojai
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IIL.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service 
_______ Biznio Patarnavi mag 

Namų Remodeliavimas 
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visų darbų galima padaryti su $5 
jmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoidte

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

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

3135 — Labai elegantiška naujos mados suknelė. Galima siūdinti iš 
bile naujoviškos mados materijos. Geriaus išrodys jeigu materija bus 
vienos spalvos, o apikaklė balta arba pritaikinta prie materijos iš kurios 
suknele bus pasiūta. Sukirptos mieros 1G, 18, taipgi 3G, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę. x

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Norint gauti viena aa daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, TU.
Čiajdedu 15 centų ir prašau at

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

a Vardas ir pavardė) 
, ■ ’ y

(Adresas)

x (Miestas ir valst.)
L-- - _---- --- .-- i...

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvędame plumbin- 
gų ir apšildyma. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite' mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Tark 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

10% PIGIAU UŽ VI ŠA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge 
riausd darbų mieste. Kedzie 8463.

į CLASSIF]
Financial

Finansai-Paskolos________
Paskolos suteikiama j vienų dienų 

2-RI MORG1ČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

:ed ads. ]
Business Chances 

Pardavimui Bizniai------- ---- —■-------------------------- --------
PIGIAI parsiduoda greitu laiku 

fruit Storas. A. Plungis, 10728 So. 
Michigan Avė.

——<O-------

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė.

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

—0-------

Tel. Lafayette 6738-6716
-------O PARDAVIMUI barbemė, vieta iš

dirbta per daug metu, arti kitos nė-

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

ra. Renda pigi, su trimis pragyve
nimui kambariais. Priežastis, turiu 
du bizniu. 4422 So. Wood St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
. 3804 S. Kedzie Avė.

—o----

280 AKRŲ FARMA, išdirbta, ge
roj vietoj, viskas pilnai įrengta. 
Parsiduoda iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj už trečių dalį jos vertės. 
Nesu agentas, tik padedu savo pa
žystamam. Gerai žinau tų farmą. 
kreipkitės

W. GREIČIUS, 
4533 So. Wood St.Skolinant Jums Pinigus

$100 iki $2,000
Jus atmokate matomi* mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiu* b 

Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

$300 ĮMOKĖJUS paimsit mano 
5 .kambarių murinę bungalow, su 2 
kftrų garažu. Randasi 5613 South 
Mozart St. Furnasu šildoma; gat
vės ir elės ištaisytos; didelis lotas. 
Noriu skubiai parduoti. Savininkas 
tel. Merrimac 4773.

—O-------
-------O-------

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

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

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvell 2000 PARDAVIMUI 2 flatų 5—6 kam

barių namas, pečiais šildomas, pir-

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

mos klesos stovyje. Rendos neša 
$90 j mėnesi. $3,500 už equity. 
Randasi

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

6755 So. Western Avė.
Tel. Groveltill 1038

DIDELIS BARGENAS
2 flatai po 6 kambarius, kampinis 

3 metų senumo namas. Platus lo
tas, netoli lietuvių bažnyčios, Brigh- 
ton Parke. Pigiai.

4 flatų, du po 4 ir 2 po 5 kam
barius, naujas, pirmos klesos mūri
nis namas. Prie Marąuette Parko. 
Electric Ice Bo,x. Tile maudynė. 
Aktical frontas, blizgančiais stik
lais langai. Kaina prieinama. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo na
mo arba lotu.

Savininkas
JUOZAS VILIMAS,

4556 So. Rockvvell St., 
Tel. Virginia 2054

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

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusio« poros.

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

60% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagoje. Šaukte Columbus 0407, 
M R. WELL3 dėl platesnių žinių.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

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

Medinis namas, lotas 81x125.

REIKALINGA virėja ar virė
jas.

Tel. Roosevelt 2725

Furnished Rooms $8,000.
5 kambarių bungalow, furnasu ap-

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

GEO. JOKUBONIS
2318 Washington blvd.

šildoma, lotas 50x185. $8,250.
Visiškai nauja mūrinė 6 kamba

rių bungalow, miegamieji porčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Willmette,, III.

Tel. Willmette 364

TIKRAS BARGENAS. — Lotai
For Rent 41x135 pėdų už $450. Išmokėji

mais. Nuolaida, jei pirksite cash. 
Savininkas Grant, 11305 S. Spauld- 
ing Avė.4 KAMBARIAI ant rendos, $17.00 

rendos; gąsas, elektra ir visi įtaisy-
ntai ant 3 augšto. 1035 W. 19 St.

BRIDGEPORTAS
STORAS IR 2 FLATAI

Štai yra proga padaryti invest- 
mentų labiausia pageidaujamoj real 
estate rušyj: biznio prapertėj, kuri 
jau dabar neša didelį pelnų ir teikia 
galimybės dar didesnio pelno atei
tyje. ,

ši prapertė yra tvirtai pastaty
tas mūrinis Storas su 2 keturių kam
bariu flatais viršuje ir 3 karų ga
ražu užpakaly. Pilnas beismentas. 
Randasi Halsted gatvėj, arti 31-mos 
gatvės.

Savininkui yra labai reikalingi pi
nigai ir jis turi paaukoti greitam 
pardavimui. Priims $11,500, su 
$1,000 jmokėjimu, likusius išmokė
jimais; jei visi pinigai butų užmo
kėti, tai dar daugiau nuleistų. NA
MAS TURI BŪTI PARDUOTAS 
TUOJAUS. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui STAKLES te
lefonu Franklin 4465 šiandie.

RENDON 2 flatai po 4 kambarius 
$15 flatui ir flatas 5 kambarių ren- 
da $18. 4908 So. Wentworth Avė. 
Tel. Yard^. 3490. Petrauskas.

Automobiles____
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali irengti už tokia.“ 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
lafayette 2082

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

FORDO VA RACIJŲ BAHGENAI 
1030 LAISNIS DYKAI

J 930 Sport Roadetcr vėliausiu .............. $495
1930 Standard Coupe vėliausia . $495
1929 Town Sedan išvaž. 2100 mylių $465 
1929 Standard Coupe nepaprasta vertė $295 
1929 Tudor, nauji tairai, išv. 2700 m. $375 
1929 Roadater, tilt Wind8hield, epoUiffbt $375 

Visi karai turi 90 dienų ra-'nškų 
i arantij.j $20 iki i/, (mokėti.

M. J. KELLY.
4415 \Vent Madison St.

PARDAVIMUI medinis narna ar
ba mainysiu ant mažę: nio namo ai 
ba farmos. 4422 So, Wood St.
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Lietuvybės Ribos
Rašo I)r. A. Montvidas

lietuviai, galima sakyti, nelei
džia daugiau, išėmus keletą li- 
teratinės vertės neturinčių, ne
aptašytų veikalėlių. Naujų or
ganizacijų nesikuria, senosios 
menkėja, daugelis miršta. Pa
rengimai, išėmus kelis viename 
ar kitame mieste, nes'utraukia 
skaitlingos publikos. Lietuviai 
lanko amerikoniškus teatrus, 
koncertus, net senos bobutės 
eina į “movies”, tampa nariais 
amerikoniškų organizacijų, ei
na žiūrėti beizbolo, futbolo, da
ro laižybas arklių lenktynėse, 
rizikuoja biržoj, pradeda orga
nizuotis į demokratų ir repub
likonų kliubus, ima interesuo
tis politika, vietomis stato sa
vo kandidatūras, pamėgo “red 
hots”. “pynacus”, “čiuing 
gom” ir viską, kas amerikoniš
ka'. Didelė dalis jų vaikų ne
moka lietuviškai kalbėti. Kurie | 
moka, niekad tarp 
viškai nesikalba, 
tėvų pripumpuotas

savęs lietu- 
Vienąs-kitas 
da neva in-

tiniai ir dvasiniai musų tautie
čiai žymiai susmuko. Cirkas, 
beprasmės komedijos ir pilvą 
sotinančios sąlygos juos prade
da patenkinti. Radikalizmas 
da šiek-tiek gyvuoja, nes iš jo 
tūlas skaičius daro neblogą biz
nį; gi konservatizmas visai nu
bluko. Didelė dalis taip vadi
namų bedievių, kurie ir šian
dien netiki, tapo parapijų na
riais, lanko bažnyčią. Ir kuni
gai ir tikintieji jau nesikabi
nėja prie eretikų, mielai pri
ima bile kokį bedievį ir da nuo
lankauja jam, kad nepabėgtų. 
Prie, parapijų organizuojamas 
jaunimas neturi nieko dvasinio 
ir protinio: tai yra smaguria
vimo, flirtavimo ir piršlybų 
kliubai, kurių vyriausias užsi
ėmimas' yra šokiai ir bolgėmiai. 
žodžiu, lietuvių katalikų baž
nyčia tik tiek lietuvius masi
na. kiek smagumo ji jiems 
duoda. Kitaip jie lanko kitų 
tautų bažnyčias arba visai nei
na.. Lietuvių kunigams būkle 
ir darbas sunkėja.

bažnyčios, 
draugijos.

Prieš karą, kuomet įvažiavi
mas į Suvienytas Valstijas bu
vo veik visai liuosas', tūkstan
čiai Lietuvos gyventojų keliavo 
i Amerika. Didžiuma masino • c t

geresnis ekonominis gyvenimas 
ir laisvė; jauni vyrai išvengi
mui tarnybos caro kariuomenėj, 
politiniai nusikaltėliai, krimina
listai ir mergos ir bernai iš
vengimui gėdos ir bėdos — visi 
bėgdavo į Ameriką. Vieni išva
žiuodavo, o apie kitus sakyda
vo: “Išbėgo į Ameriką”. Te
čiaus niekas nevažiuodavo joje 
apsigyventi. Vieni po kelių me
tų grįždavo savo kraštan pasi
likti, kiti pakartotinai važinė- 
davos. Lietuviui Amerikoj jau
tėsi esą tik svečiai, tik laikini 
gyventojai, namų ir žemės ne
sistengė įsigyti, prie Amerikos 
gyvenimo nesipratino, net ne
sistengė su juo susipažinti, po
litikoj ir socialiame gyvenime 
nedalyvavo. Dvasiniai ir pro
tiniai juos interesavo Lietuva, 
kiekviename mieste jie apsigy
vendavo vienas arti kito, taip 
kad susidarė lietuvių kolonijos 
arba rajonai, iš kurių ir irlan- 
dai, ir amerikonai ir kitų tautų 
žmonės tapo dalinai išspausti. 
Tose lietuvių kolonijose kūrėsi 
lietuvių karčiamoš, 
mėsinyčios, kliubai,
Čia buvo renkamos aukos lab
darybei ir kitiems tikslams, čia 
buvo skleidžiama šiokios-tokios 
rūšies apšvieta, rengiami pasi
smaginimai ir socialiai pasiro
dymai. Teatralės draugijos, 
chorai, mokyklėlės, benai ir or- 
kestros, prakalbos, paskaitos, 
koncertai, baliai ir piknikai in
teresavo lietuvius. Vieni jų 
buvo radikalai, kurie • i.neapken
tė caro valdžios, priešinosi ka
talikybei ir su panieka žiurėjo 
į tradicijų garbintojus. Kiti 
buvo surambėję konservatoriai, 
kurie jokių reformų nė religi
joj, nė valdžioj, nė gyvenime 
nenorėjo. Tarp šitų dviejų 
srovių ėjo aštri ir karšta kova 
ir sparčios lanktyn-ės. Vieni 
skubinosi pastatyti bažnyčią ir 
sukurti katalikiškų kliubų ir 
draugijų, kol nespėjo radikalai 
įsigalėti; kiti organizavo savo 
jėgas, rengė prakalbas, teatrus 
ir koncertus, platino literatūrą, 
kad susilpninus konservatorių 
pusę. Pas vienus ir kitus bu
vo pasišventusių žmonių, idea
listų, darbuotojų, kurie išlavi
no gerokai savo talentus ir li
teratūroj, 
ganizacijų 
tiek meno 
Amerikos 
tuvišku gyvenimu: tarp savęs 
pešėsi, argumentavo, pas’ save 
mokinosi ir linksminosi, saviš
kiams parodydavo savo gabu
mus ir išteklių, tarp saviškių 
jieškojo paramos ir sau ir Lie
tuvos žmonėms. Iš lietuvių 
kolonijos lietuvis nedrįso kel
tis'; joje jis buvo patenkintas 
ir dvasiniai 
cialiai.

ir retorikoj, ir or- 
tvarkyme ir šiek- 

srityj. Taip sakant, 
lietuviai gyveno lie-

ir protiniai ir so-

užėjus netoli visi 
žmonės buvusieji

Bet karui 
musų tautos 
Amerikoj priversti buvo pasi 
likti joje. Iš Lietuvos ateivy- 
bė veik sustojo- Po karo Ame
rikos valdžia tampriai suvaržė 
ateivybę. Net pasisvečiuoti 
Lietuvoj pasidarė keblus klau
simas Amerikos lietuviams, 
jeigu jie netampa piliečiais. 
Pačios pilietybės gavimas ap
sunkintas. Lietuvos gyvenimas 
da nemasinantis'. Prireikia 
Amerikoj pasilikti ant visados 
arba bent ilgesniam laikui. 
Apsistojimas jau reikalauja tin
kamesnio apsirūpinimo. Pradė
ta pirkti namai ir žemė, tinka
mesni ir patvaresni rakandai,

sumetimams' išmin-
Kiekviename mieste 

visose jo 
Turtingesnieji keliasi

susirūpinta vaikų laivinimu, 
kad jie tiktų amerikoniškam 
gyvenimui. Ant laimės, poka
rinis laikas' pasižymėjo dide
liais uždarbiais, biznio progo
mis, be to, prohibicijos įvedi
mas atidarė naują ir visai leng
vą būdą pinigų pasidaryti. Dau
gelis idealistų susitojo rašę po
ezijas ir straipsnius ir Sakę 
prakalbas, o griebėsi pastovų 
lizdą sukti. Net ir pats kon- 
s'ervatyviškiausiai elementas 
padėjo religiją, dorą ir užsispy
rimą i šalį ir tapo palankus 
bile kam, kas pinigą neša. Se
nieji užsispyrimai, karšti gin
čai ir lenktynės visuomeninia
me darbe netoli dingo. Socia
listai ii’ bolševikai neretai ei
na į bendrą biznį. Katalikai ir 
taip vadinami bedieviai susikal

ba ir broliškai tariasi, kaip 
užsidirbti pinigų. Namus ir 
žemę letuviai jau perka ir sam
do ne ten, kur lietuvių apgy
venta, o ten, kur patogiau ir 
kišeniaus 
tingiau.
lietuvių jau esama'
dalyse.
į gražesnes ir brangesnes apie- 
linkes. Biznieriai ir profesio
nalai, kad ir, turi da savo įstai
gas lietuviškose kolonijose, pa
tys didelėj didžiumoj gyvena 
tarp kitataučių. Tiktai varg
šai ir tie, kurie drūčiai laiko 
pinigus, pasilieka lietuviškose 
kolonijose gyventi. Neretai 
suaugę vaikai spiria tėvus kel
tis į geresnę apielinkę, kartais 
patys tėvai nusprendžia, kad 
jų vaikams lietuvių kolonija 
yra prasta. Ir taip palengva 
tos kolonijos retėja. Jas uži
ma lenkai, italai, vietomis neg
rai. Jokios agtacijos, jokie 
atsišaukimai į tautinius jaus
mus negelbės palaikyti jas, 
kuomet Amerikos lietuvis daro
si vis labiau amerikoniškas ir 
kada ekonominiai jis' vis labiau 
prasisiekia. Pirma' jis buvo 
kaimietis, tankiai be amato, jo
kių miesto išlepinimų nežino
jo, anglų kalba jam buvo visai 
svetima. Dabar jis jau amato 
pramoko, kartais net ir biznį 
gali daryti, kalbos šiek-tiek 
prasimokino. susidūręs darbe, 
bizny j, politikoj arba socialia
me gyvenime su kitų tautų 
žmonėmis, kurie turi kitokios 
nuomonės, išmoko jis būti nuo
laidesnis, ėmė abejoti apie savo 
nuomonių teisingumą arba bent 
nesijaučia galįs jas praplatinti- 
Lietuvos reikalai jam pasidarė 
svetimi. Tankiai tik senu pa
pratimu arba' iš gėdos prieš ki
tus savo tautiečius tai kokią 
auką numetą, tai kalboj pasi- 
skerečioja esąs patriotas. Tik
renybėj kiekvienas didžiuojasi, 
kuomet gali geriau angliškai 
kalbėti, tarp kitataučių apsigy
venti. “lietuviškos politikos” 
nusikratyti, net išvaizda ir elge
siu nuo amerikonų nesiskirti. 
Šen ir ten da pasigirsta lietu
viško patrioto šukavimai, bet 
kaip paanalizuoji jį, netoli vi
sada jis išeina iš asmeninių 
biznio sumetimų. Nedidelis 
skaitlius nuoširdžių žmonių, ku
rie rūpinasi lietuvybės palai
kymu Amerikoj, ypač priaugan- 
čioj gentkartėj, vis aiškiau ma
to savo pastangų bergždumą. 
Laikraščių skaičius neauga. 
Protingi žmonės mato, kad jie 
negyvuotų ir nebando leisti. 
Esantieji laikraščiai vieni at
stovauja religiją ir gauna pa
ramos iš bažnyčios, kiti kokios 
nors šalies valdžiai tarnauja ir 
iš ten gauna' paramos. Vieną 
kitą laikraštį leidžia seniai įsi
kūrusios organizacijos. Nepri
klausomi laikraščiai išeina tik 
todėl, kad apie juos susispie
tę gabiausios protinės ir finan
sinės jėgos. Knygų Amerikos

bet tuoj patiri, kad tai papūgos 
darbas, kad tai abstraktis in
teresas, nes Amerikoj augęs lie
tuvis nemato sau naudos nė iš 
savo tėvų šalies, nė iš savo tau
tos. Pirmesnieji lietuviai biz
nieriai, profesionalai da galėjo 
dirvą rasti savo tautos žmonė
se. šita proga jau baigia iš
sisemti, kuomet vieni senesnių
jų lietuvių miršta, kiti baigia 
amerikonėti. Tėvai, kurie auk
oja vaiką “lietuviškoj dvasioj” 
ir bando “nuo lietuvių nepa- 
eisti” nesužiniai patys sau me

luoja, nes' jie ir patys jau ge
riau eina' į amerikonišką “mo
vies”, negu į lietuvišką teatrą 
arba koncertą, pas bile kokios 
tautos biznierių arba profesio
nalą, o ne pas savo tautos 
žmogų. Jie patys menkai su
interesuoti kad ir tais liku
čiais. kas da pas' lietuvius da
rosi.

Dabartinis Amerikos lietuvis 
mėgsta apsigyventi gražioj 
apielinkėj, turėti radio, pianą ir 
gerus rakandus, mėgsta pasi
puošti, pasivažinėti automobi
linį, išsigerti šnapso ir alaus, 
su kaimynais pokerį palošti, 
pasididžiuoti, papletkuoti ir ieš
ko būdų, kaip labiau prasisiek
ti. Vaikus jis leidžia į mokyk
lon, “kad nereikėtų taip vargti, 
kaip aš vargau”. Lietuvių ko
lonijoj jis galėjo būti apsilei
dęs, galėjo triukšmauti, armo
nika birbinti, vestuves per sa
vaitę kelti, priešingų nuomonių 
žmones įžeisti ir pajuokauti. 
Persikėlęs į naują apielinkę. jis 
randa tu rti iresnius ir gudres
nius už savo kaimynus. Jis pa
sijaučia mažesnis už juos ir 
ima jiems taikytis. Papuošia 
namą iš lauko, sudeda gerus 
rakandus' viduj, elgiasi ramiai, 
slepia savo “vierą” ir įsitikini
mus, nes kaimynams gali nepa
tikti. Neretai kaimynai nusi
veda jį į savo bažnyčią, kar
tais į sinagogą, įrašo į kliubą, 
kuris jam išrodo bergždžias; ar
ba ir kvailas, išmokina žaisti 
golfą, lošti pokerį ir pyna'klį, 
įrašo į fraternalę organizaciją, 
kur bedievis pradeda prakti
kuoti religiją, o katalikas atsi
sako nuo savo bažnyčios, žo
džiu, musų brolis lietuvis pasi
junta esąs amerikonas, nes ne
jučiomis jis permirksta kaimy
nų papročiais ir tradicijomis'. 
Pabėgęs iš carizmo priespau-1 
dos ir Lietuvos vargų jis džiau
giasi savo ekonominiu prasisie- 
kimu ir tenkinasi tuščiais sma
guriavimais. Lietuviška kolo
nija buvo prasta ir purvina, 
vienok ten veikė protas ir siela'. 
Ten susikūrė laikraštija ir li
teratūra. teatras ir daina, or
ganizacijos ir fondai, ten vys
tėsi kiekvieno talentas lenkty
nėmis, susikirtimai reikalavo 
ir žinojimo praplatinimo ir pro
to budrumo. Lietuviškų ko
lonijų birėjimas, kuris labai 
sparčiai eina, yra sveikintinas 
ekonominiu žvilgsniu, bet pro-

Amerikos lietuvis jau nesi
jaučia esąs ateiviu, “grinoriu”, 
bet jis neteko metafizinių įsi
tikinimų, svajonių, romantiz
mo,, pasiryžimo, įsitikėjimo, ad- 
venturos senso. Pirma kad ir 
prasčiau išrodė iš viršaus, kac 
ir labiau grubijoniški buvo jo 
pasimojimai, bet jis buvo ku
pinas vilties, drąsos, stipriai 
laikėsi savo įsitikinimų, nekai- 
teliojo jų bile vėjui papiltus, 
nepardavė jų už lengvesnį gy
venimą. Jo skurdus ir neto
bulas teatras, koncertas turėjo 
dvasinę ir protinę tendenciją, 
kulturinį tikslą. Pusėtinai 
kultūringi Lietuvos kaimo 
ventojai Amerikos lietuvių 
lonijose apsitašė. šiek-tiek
sišvietė; įgyjo idealų, įprato 
visuomeniniu gyvenimu gyven
ti. šitoj linkmėj dabar neda
roma jokio progreso, galima sa
kyti eina atslūgimas. Ameriko
nų istorija, aspiracijos, idealai 
musų ateivims dar svetimi. 
Jaunoji gentkartė gal jais per- 
siims, jeigu apant mechanizmo 
ir materializmo yra kas augš- 
tesnio šioj šalyj.

Vieni kaltina veikėjus’, kiti 
laikraščius, treti pačių lietuvių 
natūrą dėl šitokios padėties at
siradimo. Ištikrųjų kaltas yra 
sustojimas lietuvių imigracijos 
ir emigracijos, jų nusprendi
mas pastoviai apsigyventi Ame
rikoj ir ekonominis prasisieki- 
mas.

Na, o ar čia seniai komunistų 
organai garsiai skelbė, kati ko
munistų partija Amerikoj turi 
50,000 narių!

Taigi, komunizmas Amerikoj 
“į plotį ir į gylį auga”..,.

♦ $ *
Bolševikų katinas' labtai aukš

tai rietė savo uodegą. į viršų. 
Bet dabar, jo uodega visai nu
linko prie žemės, ir vargu ka
da nors jis ją galėa vėl taip 
užriesti... 

* * ♦
Komunistai savo nepasiseki

mus išaiškina ir pateisina kitų 
kaltinimais- Tai žinoma.

Štai dabar jiems pralaimėjus 
SLA. viršininkų rinkimuose, jie 
savo organuose pasakoja, kad 
“fašistai ir socialfašistai”, turė
dami savo rankose vadovybę, 
“visokiomis suktybėmis sudarė 
dauginus balsų savo kandida
tams”. O iš tų “visokių suk
tybių”, didžiausia yra ta, kad 
jie kuopose “balsavo” ir už 
•tuos narius, kurie “neatėjo” į 
susirinkimus”.

Jeigu tas butų tiesa, ir gali
ma daryt kaip “komisarai” pa
sakoja, tai komunistai butų 
pirmutiniai “mekanikai” šitame 
darbe. O antra, jeigu tie “suk
čiai” butų balsavę ir už tuos 
narius, kurie neatėjo i susirin
kimus (laike balsavimų), ir 
tuos balsus prisiskaitę sau, tai 
jie butų dar apie 11 tūkstančių 
balsų sau prisidėję, nes SLA. 
viso turi apie 22,000 narių, iš 
kurių apie pusė—11,000, bal
savimuose nedalyvavo— neatėjo 
į susirinkimus.—Kalvis.
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SU. CENTRO VALDYBA

S. GEGUŽIS, SLA- Prezidentas

ne,- 
gy- 
ko- 
ap-

Didelis Skirtingumas

Išrodo, kad Amerikos lietu
viai Lietuvai ir Lietuva jiems 
jau neturės tos reikšmės, ko
kią turėjo praeityj. Patys 
Amerikos lietuviai vienas ki
tam ir visai savo tautai darosi 
vis mažiau reikšmingi.

Tūli gali išmėtinėti, kad ma
no piešinys yra labai juodas, 
persūdytas pesimizmu, nes ne 
visos lietuvių kolonijos yra pil
nai subyrėjusios, ne vis'as kul
tūrinis darbas yra pilnai su
stojęs. Dalykai) nesidaro urnai, 
vieno mėnesio ar vienų metų 
laike. Nors laipsniškai, tečiaus 
tikrai ir sparčiai lietuviai žen
gia j amerikonizmą ir neužilgo 
jie suvirs jo puode.

Ar tai bus geras, ar blogas 
reiškinys, apie tai aš nekalbu.

PASTABOS
visoj šalyj žymiai 
bedarbė.
politikieriai sakyda-

šiandie 
pasireiškė

Iki šiol
vo, kad republikonų valdymo
laikais, tai visiems užtektinai 
yra darbo, ir “full dinner pail”. 
Bet šiandien žmonės pamatė ir 
patyrė republikonų laikų gyve
nimą, kad nėra visiems darbo, 
ir jų “dinerkes” tuščios.

♦ * ♦

Komunistų Pruseika kalbėda
mas Rockforde, III., prisipažino, 
kad komunistų partija Ameri
koj turi tarpe 6 ir 7 tūkstančių 
narių.

Militaristų žurnalas “National 
Defence Magazine” kritikuoja 
universitetus už leidimą supa
žindinti studentus su socializ
mu, bolševizmu, pacifizmu ir 
panašiais pasaulyj esančiais ju
dėjimais. Ypač puolama Chica
gos Universitetas ir profeso
riai Robert Lovett ir Paul 
Douglaš. Juodu įtariami tie
sioginiame vedime, propagandos 
už socializmą. Patariama uni
versitetų viršininkams nelaikyti 
panašių profesorių, neleisti stu
dentams susipažinti nė su ra
dikališkumo teorijom, nė su 
priešmilitaristiniu judėjimu.

Mat, Chicagos Universitete 
yra nemaža grupė socialistų 
studentų, yra skaitlingas “Li
beralų kliubas”, kurio nariai 
yra radikališkų nuomonių, yra 
ir daugiau radikališkų organiza
cijų. Universitetas, norėdamas 
studentus supažindinti su vis
kuo, kas pasaulyj pasireiškia, 
duoda progos įvairių šalių, ra
sių srovių, judėjimų šalinin- 
kamS ir žinovams ir atstovams 
išdėstyti savo nusistatymus, 
teorijas, platformas. Studentas 
gauna progos susipažinti su to
kiais daykais', kurie mokykloj 
nedėstomi, o pasaulyj yra. Tik 
tokiu keliu iš mokyklos išeina 
jaunuolis ne tik mokytas, o ir 
apsišvietęs, išmokintas pats 
svarstyti ir protautai. Tečiaus 
šitokie žmonės Amerikos šimta
procentiniams patriotams nepa
tinka. Ir jų atstovas W. J. 
Patterson piktai sako: “... it 
might be observed that one sel- 
dom hears of university plat
forma being offered to speakers 
of the republican or democratic 
party to profound political 
doctrines’ to students. It would 
seem that socialism is a phi- 
osophy passessing unusual and 
delicate attributes; apparently 
socialism mušt have and un- 
fortunately too generally re- 
ceives', proferred treatment in 
so-called “liberal” 
surroudings”.

Amerikos didieji 
tai toli gražu nėra
Juos steigia ir užlaiko dovano
mis turčiai. Bet ir jie nors tiek 
nuovokos turi, kad republikonai 
ir demokratai pralavintam jau
nimui nieko interesingo, pamo-

P. JURGEUUTĖ, ASL. Sekretorė

K. P. GUGIS, SLA. Iždininkas

-
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scholastic

universite- 
radikališki.

kina'nčio negali pasakyti savo 
doktrinomis. Tai yra kapitalis
tų reikalus ginančios organiza
cijos, politikieriai, kurie varžosi 
vieni su kitais, kad pasigriebus 
valdiškas vietas, kurias neretai 
perka' už milionus dolerių. Jei
gu šitie ponai pasisakytų tei
sybę už ką jie stovi, kieno in
teresus gina ir kokiom priemo
nėm stengiasi būti išrinkti,/stu
dentai reikalautų šituos .ponus 
uždaryti kalėjimai!. Republiko
nų ir demokratų ir teorijos ir 
praktika yra saugesnes, kuomet 
piliečiai apie jas mažiau žino. 
Socializmas, nors tūli jo gali ne
suprasti arba jam nepritarti, ne 
tik yra žingeidus, o ir reikalau
ja inteligentiško proto jo stu
dijavimu. Nestebėtina, kad ne
tik didelis studentų skaičius, o prie jo palinksta.—A. Mont...

ir pasižymėję profesoriai juo 
interesuojasi ir tampa šalinin
kais. Pats Patterson sako, kad 
1922 m., kuomet Upton Sinclair 
(socialistas rašytojas) kalbėjo 
Chicagos universitete, studentų 
susirinko klausytis tiek, kad 
svetainėj netilpo ir. kad paten
kinus visus, prisiėjo kalbėti 
lauke. Kada republikonai arba 
demokratai kur kalba, prisieina 
atvežti bačką alaus ir cigarų 
klausytojams, nes kitaip ateitų 
tik tie, kurie tyko kokio nors 
politiško “džiabo”.

Kuomet visokie tamsunėliai, 
kurie vos pakrevezoti išmoko, 
giriasi socializmą sukritikavę, 
skelbia jį laiką atgyvenusiu, ap- 
šviestesni nuoširdžiai jį s»tudi- 
juoja, ir vis didesnis skaitlius
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A
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ARCHER and CALIFORNIA
Super Service 

J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. I^ifavette 5019 

k--------------------------------------------

B
/----------------------------------------------*

Dr. A. J. Bertash
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5913

/--------------------------------------------------------------- >

Victor Bagdonas
EXPRESSING

3336 So. Halsted St.
Yards 3408

k________________________________________ J

K. Beinarauskas
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

3301 Emerald Avė.
Tel. Boulevard 4865 

k_________________________ ______J

G. Brazauskas
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

2743 W. 59th St.
Tel. Hemlock <3452

BRIDGEPORTKNITTING SHOP
F. SELEMONAVIČ1US

501 W. 33 St. prie Normai Avė. 
Tel. Victory 3486

Balčiūnas, Jos.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

3200 Lowe Avė.
Tel. Victory 7317 k_-------------------------------- '

Peter Barskis
Furniture House

“The Home of Fine 
Furniture”

1748-50 West 47 St.
Tol. Yards 5069

v.______________________________ >

r------------------------------ •>.

G. BURBA

Moterų Kubų 
Krautuvė

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

_________________ >

The Bridgeport 
Clothing Co.

J. Petrauskas, Sav.

3312 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1M>2

PASVEIKINIMAS
CHICAGOS LIETUVIAI PROFESIONALAI IR BIZNIERIAI, SVEIKINA

Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 36-to Seimo Delegatus
IR LINKI PASISEKIMO DIDŽIAUSIAI AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJAI

P. Baltutis & Co.
RE A L ESTATE

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Baukus, J.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

6332 S. Central Avė.
Tel. Grovehill 0050

C
f "■>

Cibulskis, A.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

836 W. 33rd PI.
Tel. Boulevard 2045

A. F. CZESNA
PIRTIS

1657 W. 45th St.
Tel. Boulevard 4552 

k_______________________________ >

/---------------------------------------------------------------v

Compliments 
of member

S. L. A.
t,______________________ >

D
f--------------------------------------------------------

Daleno Aptieka
4193 Archer Avė.

Tel. Ijąfayette 1155

Z. Dobrovolskis
GROSERNĖ ir BUČERNĖ

2324 So. Leavitt St.
Tel. Canal 1622 

__________________________________J

Ofiso Telefonas Virginia 0036

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 Archer Avė.
----------------------------------4 - ------------- ♦----  

r------------------------------------------- ;------------

Dr. A.L. Davidonis
M. D.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4910 S. Michigan Av.

Tel. Kenvvood 5107L_____________________________________>

Daukantas Walter
BUČERNĖ ir GROSERNĖ 

10501 Michigan Avė.
Tel. Pullman 0737 

-------------------------------------------------------- J 
-------------------------------4----------- .—

Bilijonas, J.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

315 Kensington Avė.
Tel. Pullman 0798 _______________________________ y

E

J. F. EUDEIKIS
COMPANY
GRABORIAI

4605-07 S. Hermitage
Avenue

Tel. Yards 1741

J. P. Ewald
Narys S. L. A. 260 kp.
840 W. 33rd St.

Tel. Yards 2790 
k___________________________ ___ J
-------------------------------------------------I------------------- 1—

r----------------------------------------
Eagle Restaurant

W. C. LUKAUS, Sav.

1745 So. Halsted St.
Tel. Canal 1547

F

S. L. Fabian & Co.
RE A L ESTATE

809 W. 35th St.
Tol. Boulevard 0611

/------------------------------------------------

Juozas L. Grušas
MUZIKANTAS

3454 So. Halsted St.
Tel. Yards 2032<_______________________________ 7----------- i---- ;—

/------------------------------------------------

Gurskis, P.
BUČERNĖ ir GRO.SERNfi

4550 S. Marshfield Av.
Tel. Yards 1794 

k_____________________________

/------------------------------------------------>

Grebliunas, V.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

2519 W. 71st St.
Tel. Prosp'ect 5801k______________________________ J

H

Halsted TAILOR
J. KLOWAS, Sav.

1711 So. Halsted St.
Tel. Canal 6830

--------------------------------------------------------------

A. Juozaitis, D.D.S.
3261 So. Halsted St.

Tel. Victory 5048

Jasaitis, A.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

2462 W. 46th PI.
Tel. Lafayette 4536 

k______________ _________________J

'mrs. a. jarush-
KAUSHILLAS

AKUŠERKA
6109 So. Albany Avė.

Tel. Hemlock 9252 
k_______________________________ ,

-------------------------------------------------.

Jagiello Pharmacy
Jonas Kazlauskas, R. Ph., Sav.
4559 S. Hermitage Av.

(Kampas 46th St.)
Tel. Boulevard 7078 

________________________________'

Jurgaitis, J.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

6001 S. Carpenter St.
Tel. Englewood 2116

K ~

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

1821 So. Halsted St.
Tel. Canal 0257

<_________________________________ J

Dr. C. Kasputis
DENTISTAS

3335 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9199 <______________ —_____________ '

f---------------------------------------------------—,

Dr. A.P.Kazlauskis
DENTISTAS

4712 So. Ashland Av.
Tel. Boulevard 7589

k. --------------------------------- J

M. J. Kiras
REAL ĖSTATE

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Kraujalis, M.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

137 E. 107th St.
Tel. Pullman 0607

B. J. Kazanauskas
REAL ĖSTATE

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Justinas Kulis
APTIEKORIUS

3259 So. Halsted St.
Tel. Victory 698.1

Kinčinas, J.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

4441 So. Honore St.
Tel. Lafayette 5469 x._______________________________

W. H. KELPS
REAL ESTATE

2419 West 69th St.
Tel. Hemlock 8099

•

Kiltinas Walter
t BUČERNĖ ir GROSERNĖ

627 W. 18th St.
Tel. Canal 6343 k______________________________ >

KRAZAS, J.
BUČERNĖ

2927 W. 63rd St.
Tel. Prospect 0155'

L "
Z--------------------------------------------------  ----- —

F. G. Lucas and Co.
REAL ESTATE

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107 .

LOVEIKIS

KV1ETK1N1NKAS

3316 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7314 

______________________________

f-------------------------------------------------------->>

Dr. A. K. Lauraitis
DENTISTAS

2423 W. M ari]net te Rd
Tel. Republic 7696 V_______________________________ J

J. Lulevičius
GRABORIUS

3103 So. Halsted St.
Tel. Victory 1115X. _________ _______________J

M

P. P. Mankus
SIUVĖJAS

2230 W. 22nd St.
Tel. Canal 3144 k_______________________________ J

--------------------------- ------------------

J. Mackievich
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt St.
Tol. Canal 1678

P. Malelo
ELEKTROS ĮTAISAI

3336 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1969 ______________________________ y

_ . __. —.

Misiūnas, S.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

4 E. 107th Street
Tol. Pullman 7658 ;________ y

---  ----------—       .  1   'u —

' Dr. C. Michel
LIETUVIS OPTOM ETRISTA S

4650 So. Ashland Av.
Pitone Boulevard 7878 

k_______________________________ /
t-------------------------- 1———-------- s

Stanley P.Mažeika
GRABORIUS

•819 Auburn Avenue
Tel. Yards 1138 k J

A. Masalskis
GRABORIUS

3307 Auburn Avenue
Pitone Boulevard 4139

A. Montvid, M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1579 Milvvaukee Avė.
Roont 209 Tel. Brunstvick 4983 

k_______________________________ /

Dr. MARGERIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3421 So. Halsted St.
Pitone Boulevard 8483 k._______________________________ J

A.N. Masulis & Co.
REAL ESTATE

6641 S. Western Avė.
Tel. Republic 5550

/----------------------------------------------- -
Metropolitan Electric 

Company
GEO. NAVADOMSK1S, Sav.
2215 W. 22nd St.

Tel. Canal 2591 
__________________________________ J

N
Dr. V. Naryauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 W. 69th St. 
Tel. Hemlock 8151

Nausėda, Wm.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

1615 Wabansia Avė.
Tel. Brunswick 2545

__________________________________ J

-------------  . • . - ——>
New Process Bakery

L. KUCJ41NSKAS ir
V. KUCHINSKAS, Sav.

949 W. 34th Street
Tel. Boulevard 1048

Nancy Beauty
Shop

3135 So. Halsted St.
Tel. Victory 1076 

k_________________ ;_____________ j

VI. Norakas
RŪBŲ SIUVIMO IR 

TAISYMO ŠAPA

2210 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 1639 k J

0

A. Olszevvski
3241 So. Halsted St.

Telephdne Victory 0562
<_________________________________ )

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. LaSalle St.
Roont 1701 

Tel. Randolph 0331-0332

P

POCIUS, F.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

3600 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9550 

k_______________________________ J

f >

Jonas Pudžvelis
3ENERALIS KONTRAKTORIUS

2650 West 69th Street
Tel. Hentlock 4576

k___________________________ J

Piwaronas Bros.
KEPYKLA

4620 S. Marshfield Av.
Tel. Boulevard 5576 

___________________________________________ )

Pranskunas, A.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

7200 S. Campbell Av.
Tel. Republic 9331 

< f

Pitlius, P.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

3307 Wallace St.
Tel. Boulevard 4052 k J

Dr. J. P. Poška
3133 So. Halsted St.

Tel. Victory 3687 
k____________ _ _________________ J
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Petkus, Jos.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ

2543 W. 69th St.
Tel. Hemlock 0496

A. K. Rutkauskas,
M. D.

4442 So. Western Av.
Tel. Lafayette 4146

P. STANKUS
KEPYKLA

7053 Archer Avė
Tel. Hemlock 0027

Dr. P. Šimaitis

VAIČKUS, F.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

634 W. 35th St.
Tel. Boulevard 7234

Ign. J. Zolp
GRABORIUS

1646 W. 46th St.
Tel. Boulevard 5203

M. ZIZAS
NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

7217 S. California Av.
Tel. Hemlock 5526

Dr. J. A. Paukštys
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
Phone Lafayette 5820

Dr. P. Petraitis
DENTISTAS

10748 S. Miehigan Av.
Tel. Pullman 0982

W. J. STANKŪNAS 
Fotografas

NAPRAPATAS

2346 W. 69th St
Tel. Hemlock 1881

The VILIJA COAL 
COMPANY 

3700 S. Spaulding A v.
Tel. Lafayette 2584

Zajauskas, Walter
BUČERNĖ

202 W. 103rd St.
Tel. Pullman 1605

J. N. Zewert & Co.
REAL ESTATE

5339 So. Central Avė.
S. E. Corner Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

J. Sinkus and Co
REAL ESTATE

6959 So. Halsted St.
Tel. Normai 4400

J. P. Waitchus
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St.
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Pasveikinimas

PEOPLES 
RESTAURANT

V. P. PIERZYNSKI
Savininkas

1628 West 47th St.
Phone Blvd. 2385

< ___________________________ j

f------------------- ----
The Pullman Ice 

and Supply Co.
MANUFACTURERS OF 

PURE ICE

S. A. BRENZA,
Pres.

M. L. BRENZA,
Scc. Treas.

742 W. 120th St.
Tel. Pullman 3563 

\___________________ ____________ '
R

Rutkowskis, Fr.
BUČERNĖ ir GROSERNE

10501 Edbrooke Avė.
Tel. Pullman 6904< _______________________________>

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU SPECIALIST

756 W. 35th St.
Tel. Yards 1829

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

77 W. Washington St.
Room 1502—Tel. Central 2978

S. M. Skudas
GRABORIUS

718 W. 18th St
Tel. Roosevelt 7532

T. TIČKUS
EXPRESSING

2743 W. 37th Place
Tel. Lafayette 5936

S. Wilimovitz
APTIEKORIUS

10657 S. Michigan Av.
Tel. Pullman 0652

J. S. Rantančioms

Šakalis, J.
BUČERNĖ, GROSERNĖ 

IR KEPYKLA
4600 S. Francisco Av

Tel. Lafayette 0591
HARDWARE STORE

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

Dr. B. J. Rooth

Seibutis, J.
BUČERNĖ ir GROSERNE 

1840 So. Halsted St
Tel. Canal 5821

DENTISTAS

7054 So. Western A v.
Tel. Hemlock 0066 ŠIMKUS, P

Sveikinu Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
36-to Seimo Delegatus ir linkiu pasisekimo 
didžiausiai Amerikos lietuvių organizacijai.

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. T. THOMAS 
TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Room 309
1608 Mihvaukee Avė.
Cor. North Av. Tel. Armitage 1740

Wirbickis, P.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

3657 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0689

, 4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6323

Tebelskis, A.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

4018 S. Rockwell St
Tel. Lafayette 2820

F. J. Tupikaitis
APTIEKORIUS.

723 W. 123rd St, 
Tel. Pullman 0071

Dr. A. Tananevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10821 Miehigan Avė.
Tel. Pullman 3213

Coal Co
A. TUMONIS—R. MIKŠ1S

343 W. 107th Place
Tel. Pullman 8296

Dr. A. L. Yuška
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Phone Lafayette 0098

J. Yushkewitz
REAL ESTATE

2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821' So. Halsted St.
Tel. Canal 0257

Dr. P. P. Zallys
DENTISTAS

30 E. lllth Street
Tel. Pullman 0856

Pasveikinimas
Sveikinu Susivienijimo Lietuvių Amerikoje’ 
36-to Seimo Delegatus ir linkiu pasisekimo 
didžiausiai Amerikos lietuvių organizacijai.

M. Narvid
KEPYKLA v

2424 West 69th Street
Tel. Prospect 5705

Pasveikinimas

Roseland Bever- 
age Company

Stanley Sudentas
Savininkas

OFISAS:
253 E. 115th St.

BUČERNĖ ir GROSERNE

2444 W. 46th PI.
Tol. Lafayette 8527

Restaurant
A. A. NORKUS, Sav.
750 W. 31st St.

Tel. Victory 5371

C. J. Žuraitis
APTIEKORIUS

3459 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9736

šnapštis, P Dr. C. Z. Vezelis

5-17 Prairie Avė.
Tel. Pulhnan 5625

KOTELIS ir RESTAURANTAS

• 11446 Front Avė.
Tel. Pullman 0657

LIETUVIS DENTISTAS

4645 S. Ashland Avė
Office Tel. Boulevard 7042

Žemaitis, G.
BUČERNĖ ir GROSERNE

160 Kensington Avė.
Tel. Pulhnan 7964

Peoples National Bank Valdyba ir Direkto
riai sveikina Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 36-to Seimo Delegatus ir linki pasiseki

mo didžiausiai Amerikos lietuvių 
organizacijai

Šambaris, S

M. Rozenski & Co
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

6500 So. Talman Av, 
Tel. Prospect 3096

Dr. Vaitush, Opt.
LIETUVIS AKIU SPECIALIST

4712 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

J.J.ZOLP
REAL ĖSTATE

6542 So. Western
Tel. Prospect 2i02

P. STOGIS 
APTIEKA

400 W. 72nd Street
Tel. Vincennes 0111

i________________________________ /

Joseph Vilimas
NAMU STATYMO
KONTRAKTORIU.fi

4556 So. Rockwell St
'Tel. Virginia 2054

Valaitis, J
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

10713 S. Miehigan Av.
Tel. Commodore 1790

REAL ESTATE

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0145

Peoples J^itional Pank 
and'jrust Company' 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue,

KONTRAKTORIU.fi
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Padaužų rezoliucijos 
SLA. Seimui svar

styti

pat 
jie 
ga-

Padaužų ministerija perša ir 
plačiai tiki, kad SLA. Seimo 
delegatai turės garbės priimti 
apačioj kabančias rezoliucijas.

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
KLAUSIMU

Kadangi, “znočijas”, dabarti
nė Lietuvos “pravitelstva” yra 
tiktai semi-diktatura ir nemo
ka diktatoriau t tikroj to žodžio 
prasmėj;

Kadangi kademų partijos šu
lai, išskyrus pralotą Olšauską, 
butų dar prastesni diktatoriai 
ir už tautininkus;

Kadangi socialdemokratai su 
liaudininkai stoja už demokrati
ją irp duokim sau, nieko neiš
mano apie diktatūrą ir

Kadangi tą visų kadangių 
kadangės yra tiktai komunistų 
partija, kuri augštai įvertina 
diktatūrą ir moka' diktatoriau- 
ti. ’į i ' ! ■ • į.'!

Tai, vadinasi, todėl ir dėlto 
skaitlingas SLA. Seimas, atsto
vaująs apie 20 tūkstančių na
rių, grieščių grieščiausia reika
laujame šit kokios permainos 
Lietuvos valdžioj:

1) Dabartinį prezidentą Sme
toną palikti tokiu pat, kokiu jis 
dabartėlės yra. Bet premjerą 
Tubelį pakeisti draugu Kapsu-1 
ku, kuris turi labai didelį pa
linkimą diktatoriauti ir yra 
persigėręs iki gyvo kaulo dik
tatūros syvais.

2) Švietimo ministeriu pa
skirti “tavorščių” Zolpį, kuris 
tam darbui yra labai tinkamas; 
neS dabar jis yra “učiliščių” in
spektorium Sovietų Rusijoj ir 
kitados, dar jaunas būdamas, 
mokėsi piemininkystės.

3) Vainos ministeriu pakvies
ti vieną iš šių dviejų pusbrolių,! 
juodukų prietelių: J. Gasiuną, 
“Vilnies” redakcijos “bunčiaus” 
narį, arba A. Bimbą.

5). L. Pruseiką pakviesti už
imti valstybinės inspektoriaus 
vietą.

5) K. Valonj “Vilnies” plepe- 
rj, paskirti žvalgybos viršinin
kų, nes kito jam lygaus tai 
vietai užimti nėra, arba duoti 
jam džiaba psichopatikų užveiz- 
d etoj o.

6) V. Andriulis ir Mizara tu
ri būti mandagiai paprašyti ei
ti lektorių pareigas Kauno uni
versitete. Bolševizmo ir Leni
nizmo katedroj. Jų užduotis bus 
išaiškinti, “Kaip Leninizmas 
gyvuoja-ant Marso”.

7) Ponas Siurba', nors jau iš 
SLA. išmestas, bet vistiek turi i 
užimti teisių žinovo, prieteliaus 
patarėjo ir diktatūros priešų 
kaltintojo vietą.

8) Visi demokratijos šalinin
kų laikraščiai turi būti uždary
ti, o jų redaktoriai į “turmą” 
įkimšti.
UŽUOJAUTOS REZOLIUCIJA

RUSIJOS SOVIETAMS
Kadangi viso pasaulio buožes, 

kapitalistai, socialdemokratai ir | 
visoki kitokį buržuazijos tarnai, 
matydami, kad Sovietijos ūkis 
ir industrija yra pakilusi aukš- 

čiauj negu kurioj nors kitoj ša
lyje, ir gerai žinodami, kad 
Sovietijoj žydėtų “prosperity”, 
jei tik nebūtų chlebos ir dra
bužių trukumo;

Kadangi, paimkim sau, Ru
sijos darbininkai pasiliuosavę 
iš vergijos gyvena' bracia, lais
vi, kaip paukšteliai kletkoj, nes 
jiems dabar nereikia krimstis 
tokiais mažmožiais, kaip laik
raščių leidimai, valdininkų rin
kimais, nes visa tatai atlieka 
švento Lenino “nasliedninkas” 
Juozas Stalinas, ir; . .

Kadangi viso pasaulio bur
žuazija drebėdama iš baimės,

kad ir jų karalystės darbinin
kai nepareikalautų tokios' 
laisvės ,kaip Sovietijoj, tai 
siundo kitajus ir patys kiek 
lodami šoka ant Sovietų.

Maž daug, todėl, taip sakant, 
mes apie šeši šimtai delegatų, 
kurie atstvaujam virš 20 tūks
tančių organizuotų narių reiš
kiame baisiai gilią užuojautą ir 
pasižadame spirti Rusijos So
vietus kuolabiausiai visur ir vi
suomet. šitaip šnekant, kada 
ir kur tik jie, bus reikalingi 
paspirimo.

Šalin buržuaziškas pasaulis!
Lai 

ra!
Lai

gyvuoja Stalino diktatu-

prisikelia Leninas! 
gyvuoja sovietai ant 

Marso!
Lai prasmenga visi ir viskas, 

o gyvuoja sovietai.
Padaužų sekretorius ir visi 

ministeriai iš visų pusių yra 
įsitikinę, kad Padaužų draugai 
bolševikai ir Tareilos šalinin
kai fašistai karštai stos už ši
tas rezoliucijas.

P. S. šiuomi leidžiame ir bol
ševikiškoms gazietoms atsi
spausdinti šias rezoliucijas.

Tvirčiausi argumen 
tai arba ką raidės 

reiškia
Visokių rimtų argumentų pa

sakė broliai komunistai prieš 
Gegužį, Gugį, Grigaitį ir kitus 
SLA. veikėjus, bet svarbiausi 
faktai paliko padaužoms pa
skelbti.

Matote šitie vyrai turi raides 
“G” pradžioje pavardžių. Ir dar 
ne mažas, bet dideles “G”. Na, 
o lietuvių kalboje nėra nė vie
no gero daikto, kuris praside
da su raide “G”. štai: garnys, 
gaigalas, gorčius, gumbas, gu
zas, Guzikas, etc. Aišku, kad 
garniai, gaigalai bei gaidžiai ne-

Kas kitas su raudonais kandi- 
tinka SLA. vadovauti.
datais. Pv., Bacevičia. Praside
da su didele raide “‘B” —o su 
“B” musų arioniškoje tarmėje 
rasime gerų daiktų: bulius 
batvinis, balkis, burbulas, etc. 

[Aišku, kad SLA. geriau tinka 
bulius, negu garnys aTbai batvi
nis, negu gumbas. Reiškia, pa-1 
vartojus logiką, ir išeina, kad 
Bacevičius geresnis.

Arba' Tareilą. Su “T” turime 
gerų žodžių: tilvikas, taukai, 
tetervinas, etc. Aišku ir vėl: 
tinkamesnis iždininkas tilvikas, 
negu gaigalas, arba tetervinas, 
negu garnys. Reiškia: Tareila 
tinkamesnis.

Vadinasi,, šiuo mastu matuo
jant labai lengva išrinkti tin
kami žmonės. Padaužos visai 
nekalti, kad Gugis, Grigaitis ir 
Gegužis turi dideles raides “G” 
savo pavardžių pradžioje.

Gerbiami delegatai, susido- 
mokėit ir apsvarstykit musų ši
tą patarimą iš visų pusių.

a

kos” pastangos neišsipildė. Ant 
“Džeko” Šarkio taip jau visi 
nagai nusvilę. Lietuviškas 
“vardas” stačiai grėsė išnykti, 
jei ne musų bolševikai. Tai štai 
kur visų viltys!

Viena SLA. delegatai iš toji- 
mos kolonijos rašo vienam pa
daužai: “Kas žin ar Chicagoj 
bolševikai parodys tokių sorkių 
kaip Baltimorėj ?”— Tai todėl 
ir šis aplinkraštis leidžiamas, 
kad visi “sorkių” mėgėjai ži
notų. Chicagoj bolševikai ren
gia dar įdomesnių sorkių kaip 
Baltimorėj.

1. Komedijantai “Vilnies” 
palapinėj daro repeticijas’ jau 
kelinta savaitė: “draugas” 
Kvailonis ir pape Pruseiką dri- 
lina bolševikų artistų grupę šių 
dalykų:

a) Kaip
b) Kaip 

baltu,
c) Kaip

ryti progresyviu
d) Kaip iš progresyvio pa

virsti pažangiuoju..
e) Kaip vėl atvirti j bolševi

kus.
2. Sorkės bus rodomos SLA. 

Seimo atstovams laike posėdžių 
per visą savaitę ir nemokamai. 
Sorkių pasižiūrėti galės ir pub
lika, kuriai bus paskirta vietos 
Auditorijos galiorkoj.

3. Sorkių artistai bus įmai
šyti atstovų suoluose ir iš pra
džių bus taip artistiškai užsi
grimavę, kad ir 
žintum.

išsinerti iš kailio, 
iš raudono patapti

iš bolševiko pasida-

nuluptų nepa-

komedijoms, 
ženklų pirmo-

4. Prasidėjus 
sorkininkai duos 
se eilėse sėdintieji dirigentai iš 
Brigeporto raudondvario šta
bo, ir ant duoto ženklo visi sor
kininkai atsistos ir pradės vi
sais garsais šaukti, kai kurie 
pasilips ant kėdžių, kad publi
ka juos geriau užmatytų.

5. Tada įvyks pati įdomiau
sioji “sorkių” dalis: bolševikų 
transfiguracija j “progresy
vius”, ir bus dideli dyvai: visi 
bolševikai pataps nebe bolševi
kais ir tokiais išbus visą savai
tę!

Publika' matys šiuos cudus: 
visi štukoriai iš veidų, iš elge
sių ir kalbos pasiliks kaip bu
vę bolševikai—rėks-šauks, kojo
mis trips’, kėdės stumdys, gal
vomis vaikštinės, į prezidiumo 
stalą žiūrės, akimis žaibuos, ir 
parodys nepaprastą discipliną 
—visi sykiu sustodami, sykiu 
rankas keldami, sykiu rėkdami. 
Bet nė vienas bolševiku nesiva- 
dins, nes kitaip “sorkės” butų 
niekam neįdomios-

Bus dar rodoma kaip bolše
vikai bandys milijoną dol. pa
siimti ir taip pat bus rodoma, 
kaip jie negaus. Tada prasidės 
didelis staugimas, “sorkės” pa
sibaigs ir visi bolševikai vėl 
pasirodys savo kailiuose. Tai 
bus didžiausios “sorkės” Chi- 
cagoje, kokių ne 1933 m. fė- 
rai neturės. Verta visiems 
“sorkių” mėgėjams Susidomėti.

—-Sp. “Sorkių” reporteris.

Nepaprastas atsto 
vas jau atvyko

PadaUžų Informacijų Biuras 
■“Velta” praneša iš birželio ant
ros subatos dienos, kad į SLA. 
Seimą teikėsi atvykti nepapras- 

Sorkių” mėgėjams I I tas atstovas ir ypatingas įgalio
tinis ponas draugas Pėstaus'kas 
iš Pittston, ir kadangi jis yra 
už visus bolševikus didesnis, tai 
jis atėjo peščias, ba nenorėjo 
su bolševikais važiuoti kartu, 
viename autobuse, kadangi au- 
tobusaS buvo perpilnas ir dvokė 
maskviškiais raugintais kaili
niais.

žinotina
Kaip elgiasi bolševikas “progre- 

sisto” kailyje.

Chicago yra ne tik didelis* 
| miestas, bet taip jau garsus 
pramogų ir prašmatnybių cent
ras. čia yra “White City”, Chi
cago Stadium, gengsterių “rai
dai”, Caponio šuniukų lenkty
nės, “hoodlumų” karai, “‘kid- 
naperių” sportas ir kiti dalykai.

Visuose tuose sportuose žy
miausi vaidmenį lošia' italai, po
licija ir politikieriai. Lietuviai 
neturi jokio vardo. Buvo ban
dyta sulietuvinti alaus karalių 
Joa-Šaltis (tikrai šaltis), kai- 
kas patį Capone bandą išversti 
į Čeponį bet visos, tos “tautiš-

draugas Peštauskas 
padžiovė kojas ir kai 
susipažins su Bridge-

Ponas 
kol kas 
tik kiek 
portu, tuoj suteiks pasikalbėji
mą “Veltos” reportažui.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nau j ienose.

PASTABOS
Šiandie įvyksta SLA. 36-tas 

seimas. Nuo savęs linkiu jam 
geriausios kloties.

Geistina, kad pas delegatus 
viešpatautų kuodidžiausia har
monija, solidarumas ir daugiau
siai— tolerancijos, nes tai ge
riausia gyduolė musų didžiuliai 
organizacijai.

* * *
Tegu bus leista' man padaryti 

keletą pastabų SLA. 
kurias ir seimas gal 
dingoms.

Pirmiausiai kaslink
pos įnešimo, kuri pageidauja, 
kad prieglaudos ūkis butų už
pirktas Chicagos apylinkėje, ir 
dagi tokioj vietoj, kur gali iš
dygti didelės dirbtuvės su aukš
tais kaminais. O tie kaminai iš 
savo gerklių spiaus juodus ir 
baisiai smirdančius durnus!

kad anksčiaus ar vėliaus ir te
derate valdžia priims panašų 
įstatymą.

naudai, 
ras nau-

222 kuo-

Ar nebūtų gerai, kad SLA. 
36-tas Seimas paskirtų komisi
ją, kuri rūpintųsi Amerikos lie
tuvių istorija? Mano suprati
mu, butų gerai,

Tiesa, mes turime laikraš
čius, istorikai pasiknisę po juos 
(jeigu kolekcija nepragaiš), ga
lės rašyti istoriją. Beit, deja, 
ne viskas' laikraščiuose yra už
rašyta. Paimkime mažus mies
tukus, kuriuose savo laiku ne
mažai lietuvių gyveno ir turėjo 
savo lokalines draugijas ir t.t. 
Bet dabar, darbams mažėjant 
(pav., anglių kasyklose), jie 
jau baigia' išvažinėti ir jų gy
venimo 
das be 
gu ja 
taip ir
žūti? Nereikėtų. 

* * *

sės. Kas šiems žodžiams neti
ki, gali nueiti į istorijos mu
ziejų persitikrinti.

—Laisvės Mylėtojas.

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

Pasveikinimas
Metropolitan State Banko Valdyba ir Direk
toriai, sveikina Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36-to Seimo Delegatus ir linki pasise

kimo didžiausiai Amerikos lietuvių 
organizacijai.

būt 
kur 
bu- 

prisi-

istorijos medžiaga ran- 
jokios apsaugos. Ir jei- 
niekaS nesusirupins, ji 
pražus- Ar leisim jai

Metropolitan State Bank
J. B. BRENZA, Pres.

Prieglaudos ūkis turėtų 
užpirktas tokioje vietoje, 
niekuomet nebus fabrikai 
daVojami. Darbininkas 
valgo durnų ir šiaip visokių ne
švarumų prie darbo—fabrike, 
bet kai jis eina į prieglaudą 
pasilsėti, tai jis nori tyro oro, 
o ne tuos pačius nešvarumus 
gert, kuriuos gere būdamas prie 
varstoto.

Matomai^ viršminėta kuopa 
vadovavosi bizniškais sumeti
mais. Bet prastas biznis. Kad 
prieglaudos vertė ir kils, o SLA. 
iždas mažės, tai jokis biznis.

Manau, kad šis' svarbus klau
simas butų atidėtas dėl plates
nio apkalbėjimo. Pagaliaus, gal 
pasirodys, kad jis ir nėra taip 
daug reikalingas. Valstijos, 
vieno po kitai, jau ima priimti 
senių aktus,, tad nėra abejonės,

Ar nebūtų gerai, kad šisai 
seimas įgaliotų P. Tarybą pa
skirti konkursą poetams, kad 
jie parašytų SLA. himną? Man 
rodos, butų gerai. Pas mus yra 
įprotis seime giedoti himnus, 
kurie prieš seimą, per seimą ir 
po seimui sukelia gana daug 
visokių nešvarių “diskusijų”.

Taigi turint savo himną, bu
tų galima viso to išvengti.

Tiesa, būt galima apseiti ir 
be himnų, nes musų seimai nė
ra kokie ten tautiškų švenčių 
apvaikščiojimai, o tik biznio 
reikalų apsvarstymas. Bet taip 
nėra. 5

Kiti dar įsivaizdina', kad him
nas esąs tautos simbolas. Ne
tiesa. Jis yra simbolas, bet 
ne tautos, o tik valdančios kla-

Pasveikinimas
Sveikiname Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
36-to Seimo Delegatus ir linkime pasisekimo 
didžiausiai Amerikos Lietuvių organizacijai.

CENTRAL DISTRICT
BUSINESS MAN’S ASSOCIATION

Pasveikinimas
Sveikinu Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
36-to Seimo Delegatus ir linkiu pasisekimo 
didžiausiai Amerikos lietuvių organizacijai.

G. Chernauskas
Grove

G. CHERNAUSKAS, Sav.
Justice Park, III.

Pasveikinimas
Peoples Furniture Kompanijos Valdyba ir Di
rektoriai, sveikina Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-to Seimo Delegatus ir linki pa

sisekimo didžiausiai Amerikos lietuviu 
organizacijai.

\ SOUTH I ADGESTSTOri^-^^^^

^YTHING ForTne HOMES
.RADŽOS.

4177-83 Archer Ave.-2536-40 W. 63rd St
M. Kežas,

J. A. Krokas,
S. A. Krokas,

A. Lapenas.

J. Nakrošis
V. Makavetskas, 

D. Šimaitis

2201 West 22nd Street

Pasveikinimas

Sveikinu Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
36-to Seimo Delegatus ir linkiu pasisekimo 

didžiausiai Amerikos Lietuvių organizacijai.

W. B. Jucius
RESTAURANT

3239-41-43 South Halsted St
Tel. Victory 1991-2168

Pasveikinimas
Universal State Banko Valdyba ir Direkto
riai, sveikina Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 36-to Seimo Delegatus ir linki pasiseki- 
mo didžiausiai Amerikos lietuvių 

organizacijai

Universal State Bank
JOS. J. ELIAS, Pres.

3252 South Halsted Street


