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riuKšmadariai Pašalinti iš SLA. Seimo
Policija Išveda Apie 200 Bolševiku.

18 Pateko Nuovadon
Salėje pasidarė ramu, ir seimo darbai 

eina tvarkoje
Ko reikėjo tikėtis, tas 

•vyko.
Apie pusę vienuoliktos 

valandos priešpiet, rytinėje 
S L A. Seimo sesijoje, iš Sei
mo salės tapo pašalinta 170 
j ubolševikėjusių delegatų ir 
trys ar keturios dešimtys 
jų draugų už nepasiliaujan- 
čo triukšmo kėlimą ir or
ganizuotos obstrukcijos da
rymą.

Kokią valandą laiko ėmė 
fis Auditorijos svetainės 
“valymas”, po to pasidarė 
ramu ir Seimas tvarkingai 
ir sparčiai pradėjo dirbti: 
savo darbąw į

Daugiaus kaip 300 delegatų!
pasiliko svetainėje

Iki pusės pirmos Manda
tų Komisija išdavė savo ra
portą, ir visiems svetainėje 
esantiems delegatams buvo 
nrisegti Seimo ženkleliai.

Popiet, netoli pusės po 
dviejų, ėmė skaityt savo ra
portą Prezidentas St. Gegu
žis, paskui — Vice-Prezi- 
dentas, Sekretorius, Iždi
ninkas ir “Tėvynės” redak
torius. Po labai trumpų dis
kusijų, visi raportai tapo 
vienu balsu priimti.

Bolševikai į Seimo posė
džius nebandė grįžti. Salėje 
jų pasiliko tik apie pusant
ros dešimties, tuo tarpu 
kad nebolševikiškų delega-
tų Seime dalyvavo 297.

Prieš uždarant vakarinę 
sesiją, apie 5:15 vai., Prezi
dentas pareiškė, kad visi 
tie kuopų išrinktieji delega
tai, kurie dėl triukšmo kė- 
imo turėjo apleisti svetai
nę, galės ryto (t. y. šiandie) 
sugrįžti į Seimą ir jame da
lyvauti, jeigu jie norės klau
syti Seimo prezidiumo pa
tvarkymų ir pasiduoti dau
gumos delegatų tarimams.

Kode! bolševikai buvo
pašalinti

Pirma, negu buvo imtasi 
griežtų priemonių prieš bol- 
ševikiškus delegatus ir jų 
padėjėjus, susirinkusius 
Seimo salėje, per ištisas 
dvi valandas, su mažomis 
tik pertraukomis, tęsėsi 
triukšminga organizuota 
bolševikų obstrukcija, kuri

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
pei a t u ros atmaina; lengvi ir 
vidutiniai žiemių krypties ve
jai. i

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 625 ir 57° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 12:49 
ryto.

jau buvo sugaišinusi Seimui 
beveik visą laiką pirmadie
nį.

Rytą, vos Sekretorius, p-lė 
Jurgeliutė, iššaukė delegatų 
vardus ir Prezidentas pranešė, 
kad “dabar mandatų komisija 
duos savo raportą”, kaip stai
ga bolševikų lyderiai ėmė rėk
ti : “Mes neturime mandatų ko
misijos! Mes reikalaujamą, kad 
draugas Bacevičius butų pa
skirtas į mandatų komisiją!” 
— ir visi 200 “progresyviškų” 
kariu atsistojo ant kojų. Visi 
šaukė kartu, koliojo Preziden
tą, baubė, trepsėjo ir darė di
džiausią lermų. Negalėdamas 
numalšinti triukšmą plaktuko 
tauškymu i stalą, p. Geguži? 
atsisėdo ir laukė, iki rėksniai 
nutils.

Po valandėlės, kai svetainė 
aprimo, Prezidentas atsitoja ir 
vėl praneša, kad mandatų ko
misija dabar duos savo rapor
tą — ir vėl tas pats triukš
mas: pora šimtų atsistojusiu 
bolševikų rėkia, trepsi ir ne
duoda Seimo vedĮėjui nė. žod
žio pasakyti.

Galų gale p. Gegužis, po 
trumpos pauzos, trečiu kartu 
atsistoja, ir prašo, kad delega
tai ir svečiai laikytųsi tvar
kos, o kad ne, tai triukšmada
riai bus pašalinti iš svetainės. 
Kyla dar didesnė velniava. “Re
voliucinė gimnastika” eina vi
su smarkumu.

Davęs rėksniams išsddukti,
Prezidentas kreipiasi ir Seimo 
Rengimo Komisiją ir prašo ją, 
padaryti tvarką svetainėje. De
legatams (?) Žaldolkui, Petro
niu!, Juciui ir Miliui liepiama 
išeiti lauk. Jiems nepaklausius 
ir kilus salėje dar didesniam 
ūžimui, už kokių 20 miliutų 
ateina būrys guzikuoėių ir pra
deda “progresyviškus” raginti 
pasivaikščioti tyram ore.

Aštuoniolika rėksnių, beje, 
gavo ir pasivėžinti.

Žmonių bėgimas iš 
bolševikų rojaus

SOFIJA, Bulgarija, birž. 17. 
— Per astuonias dienas blaš
kyti Juodojoj juroj ir baisiai 
išvarginti, į Varnos uostą, Bul
garijoj, atvyko iš sovietų Ru
sijos 40 pabėgėlių.

Pabėgėliai, kurių tarpe bu
vo penkiolika moterų ir ketu
ri vaikai, pasakoja, kad jie iš
plaukę iš Ohersonės buriniu lai- 
vuku, ir toje daugiau kaip 300 
mylių kelionėje paklydę. Jie 
atsisakė pasakotis, dėl ko bė- 
go iš Rusijos.

Chersonės miestas yra Dniep
ro upėj, netoli Juodosios juros.

8 žmonės žuvo ežere
TOIuElDO, Ohio, birž. 17.— 

Ežere ties Put-In^Bay sala ra
do plūduriuojančia reisinę val
tį, kuria praeitą šeštadienį aš- 
tuoni Toledb žmonės buvo iš
vykę pasivažinėti. Manoma, kad 
visi jie prigėrė.

CHTCAGOS LIETUVIU VIEŠNIA

Chicago Herald and Exaininer Photo
“U-UUU, GRAŽUMĖLIS!” — P-lė Petronėlė Jurgeliutė iš New 
Yorko, generalinis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Sekreto
rius, kuriai, atvykus į dvimetinį SLA Seimą, laikomą dabar 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, buvo įteiktas gražus gėlių 
krūmas.

Stalinas pašalino iš 
vietos savo rėmė

ją Lariną
BERLYNAS, birž. 17. — Iš 

Maskvos praneša, kad dury La- 
rin [jo tikra pavarde yra Lu- 
rie], centralinio komiteto agi
tacijos departamento galva ir 
vienas kairiųjų stalincų lyde
ris, tapo iš savo vietos paša
lintas.

Jo pašalinimo priežastis ne
paduodama, manoma tačiau, 
'kad diktatorius Stalinas nori 
tuo parodyti, jolgei j|is esąs 

šalinas iš vietų ir 
baudžiąs ne vien dešiip uosius 
vadus, bet taip pat ir kairiuo
sius, ir ne tik žemesnius par
tijos valdininkus, “blogai su
pratusius” jį, Stalinų, vykdant 
žemes ūkio kolektivizavimų, 
bet taipjau ir tokius augštus 
valdininkus ir žymius kolekti- 
vfzacijos kampanijos vedėjus, 
kaip Larinas.

Trys arabai sušaudyti 
už pogromus Palestinoj

JERlUZOUJlMAS, birž. 17. — 
Aore kalėjime šiandie 'buvo su
šaudyti trys arabai, pasmerkti 
mirties bausmei ryšy su įvy
kusiomis praeito rugpiučio mė
nesį riaušėmis prieš žydus.

Protestui prieš mirties nuo
sprendžio įvykinimą arabai vi
soj Palestinoj paskelbė visuo
tinį streiką. Kai kur buvo ban
domos padaryt arabų protesto 
demonstracijos, bet policija, de
monstrantus išsklaidė.

Prancūzai nukirto 18 
sukilėlių Indo- 

Kinuose
YEN'BAY, Francuzų Indo- 

Kinai, birž. 17. — čia tapo 
nugalabinti galvų nukirtimu 
trylika sukilėlių vadų, indo-ki- 
niečių, pasmerktų mirties baus
mei dėl ginkluoto puolimo fran
cuzų kareivių.

5 užmušti, 3 sužeisti 
tramvajui užgavus 

automobilį
•NorwyrA.N, Okiu., (birž. 17.— 

Elektriniam tarpmiesčių tram
vajui užgavus netoli nuo čia 
automobili buvo penki asme
nys užmušti, o kiti trys skau
džiai sužaloti. Visi užmušti ir 
sužalotieji buvo jaunuoliai *ir 
vaikai.

Francuzų lakūnas žuvo 
Andy kalnuose 

z •

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 17. — Bandydamas per
skristi per Andų kalnus tarp 
Santiago <5e Čile ir Mendozos 
prapuoljė francuzų lakūnas 
Henri Guillaumet. Bijoma, kad 
jis nebūtų žuvęs.

“Nusiginklavimas 
juroj”

KURE, Japonija, birž. 17.— 
Japonija nuleido į vandenį 
naują, ką tik pasistatytą, 10,- 
000 kreiserį Ątago. *

6 komunistai nubausti 
ilgais metais kalėjimo

EL CENTRO, Gal.,. L<rž. 17. 
— šeši komunistai, kurie pra
eitą savaitę teismo buvo rasti 
kalti dėl kriminalinio sindika- • ♦ 
lizmo, tapo nubausti sunkiųjų 
darbų kalėjimu nuo trejų iki 
l I ‘metų kiekvienas.

Prezidentas pasirašė 
tarifo biliu

VVASIIINGTONAS, birž. 17. 
— Kongreso priimtas tarifo bi- 
lius šiandie buvo prezidento 
Hooverio pasirašytas.

Tarifo biliu je numatyta 1,- 
122 pakeitimai dabartiniuose 
muituose, jų tarpo 887 muitų 
padidinimai ir 235 sumažini
mai. Daugiau kaip 250 padi
dinimų yra žemės ūkio pro
duktams, jų tarpe .cukrui, pie
no produktams, grūdams, gal
vijams, mėsoms, vaisiams, dar
žovėms, riešutams ir sėkloms.

Britų pasiuntinys 
deras su Gandhi 

dėl taikos
LONDONAS, birž. 17. — Iš 

Bombėjaus, Indijoj, praneša, 
kad Sir Prabljasanker Patta- 
ni, britų vyriausybes atstovas, 
atvykęs į Poonų ir pradėjęs 
pertraktacijas su Mahatma Gan
dhi, įkalintu indų nacionalistų 
vadu, kIcI civilio priešinimos 
kampanijos paliovimo.

Chicagoj skaitoma 
147,152 bedarbiai

Visuotinio gyventojų suraši
nėjimo supervizorių pranešimu 
Chicagoje yra 147,152 bedar
biai. Kadangi Chicaga turi 3,- 
373,753 gyventojus, tai išeina, 
kad bedarbiai sudaro 4.32%.

Gyventojų surašinėjimas įvy
ko balandžio mėnesį, tad iki 
šiol bedarbių skaičius galėjo 
kiek padidėti ar sumažėti. An
tra vertus, buvo skundų, kad 
surašinėtojai, atklausinėdami 
gyventojus, dažnai nedarbo 
klausimą aplenkdavę.

Čekoslovakij’oj suimta 
18 komunistų kons- 

piratorių
PRAHA, Čekoslovakija, birž. 

17. — Policija Presburge SU’ 
ome aštuoniolika. komunistų va
dų, kaltinamų dėl konspiracijos 

prieš valdžią.

Buvusio kongresmano 
.... žmona užsimušė ....

PITTSIBURGH, Pa., birž. 17. 
— šokus, ar netyčia iškritus 
pro langą iš aštunto ligoninės 
augšto, užsimušė Mrs. Cathe- 
rine \Vilson, buvusio kongres- 
Imano Johno Wilsono žmona. 
Ji sirgo nervų pairimu.

Mirė giroskopo išradė
jas, Dr. Sperry l ______

NEW YORKAS, birž. 17. — 
St. John’s ligoninėj, Brookly- 
ne, mirė Dr. Elmer A. Spert’y, 
žinomas giroskopo išradėjas, 
69 metų amžiaus.

Egipto ministerių kabinetas 
su premjeru Nahas atsistaty
dino.

Anglų liberalai siū
losi remti vyriausy
bę kovoj su nedarbu

LONDONAS, birž. 17.—Lloyd 
Georgo, liberalų partijos var 
dus, siūlo darbiečių vyriausy
bei visišką liberalų paramą, 
kad sudarytų pasitikimą dau
gumą parlamente priimti sku
baus reikalo įstatymams kovai 
su nedlarbu.

Liberalų vadas sako, kad dėl 
tokio talkos vyriausybei pasiū
lymo jis taręsis su savo drau
gais ir tie pritarę. Siūlydamas 
liberalų paramą, Lloyd George 
sakosi jbkių vyriausybei sąlygų 
nestatąs.

Darbiečių sferos tačiau įspė
ja vyriausybę “saugotis graikų, 
kai jie su dovanomis ateina.”

Kaip gyvena Fordo 
Įmonių darbininkai

VVASIIINGTONAS, birž. 17. 
— Automobilių fabrikininkas 
Henry Ford, norėdamas, kad 
jo darbininkai Europoje nau
dotųsi tokiomis pat gyvenimo 
noromis, kaip kad jo darbinin
kai čia Amerikoje, kreipėsi i 
Tautų 'Sąjungos tarptautinį dar
bo biurą Genevoje, prašydamas 
padėti jam tuo reikalu. Tarp
tautinis darbo biuras iš savo 
pusės kreipėsi į Jungt. Valsty
bių darbo departamentą, pra
šydamas suteikti jam informa
cijų, kaip gerai gyvena Fordo 
įmonių Detroite darbininkas, 
gaudamas $7 algos dienai.

Darbo departamentas, ištyri
nėjęs šimto Fordo daribininkų 
šeimų gyvenimą, nustatė, kad 
šeimos galvai uždirbant $7 die
nai, šeima per metus išleidžia, 
bendrai imant, šiaip:

Maistui, $566.12, arba 32.3%; 
drabužiui, $210.67, arba 12.2%; 
butui, $388.81, arba 22.6%; ku
rui ir šviesai, $103.20, arba 
6%; baltiniams ir avalui, $88.- 
55, arba 5.2%; įvairioms smul
kioms išlaidoms, $372.48, arba 
21.7%.

Kunigas nubaustas ka
lėjimu ir $500 už “mun- 

šaino” darymą
SGHUYLER, Ncb., birž. 17. 

— Kunigas Antone Folta, 45 
m., šv. Trejybės1 bažnyčios kle
bonas, tapo teismo nubaustas 
vienais metais kalėjimo ir $500 
pabaudos už tai, lca<i savo Kle— 
bonijoj buvo įsitaisęs privati
nę degtinės varyklą.

Kunigas prisipažino kaitas, 
bet sakėsi, kad degtinę gami
nęs tik sau ir savo draugams 
pamylėti, bet niekam jos nepar- 
davinėjęs.

3 asmenys žuvo auto
mobilių kolizijoje

ELYRIA, Ohio, birž. 17. — 
Jų autoipobiliui susidūrus čia 
su krovinių automobiliu, buvo 
užmušti Clair Klinger, jo žmo-. 
na ir jų 4 metų vaikas, visi iš 
Akron, Ohio.

šeimos tragedija
JAGKSON, Miss., birž. 17. 

— Mississippi nacionalės gvar
dijos maj. Lohr nušovė čia sa^ 
vo žmonų ir uošvę, po to pats 
pasidavė policijai. Tragedijos 
priežastis — nesutikimai.

LIETUVOS ŽINIOS

Darbininkų sąjungos 
vis dar neįregis- 

truotos

Medžio išdirbinio darbininkų ir 
tarnautojų sąjungų likimas

KAUNAS. — šių metų sau
sio pabaigoje draugijoms regis
truoti komisijai prie Kauno ap
skrities viršininko įstaigos bu
vo įteikta įregistruoti “Medžio 
apdirbimo ir malūnų darbinin
kų sąjungos” ir “>Lietuvos Dar
bininkų ir Tarnautojų Suvie
nytos Sąjungos” įstatai. Pirmą 
mėnesį apskrities viršininko bu
vo grąžinti įstatai pataisyti. 
Kovo mėn. komisijos posėdy 
turėjo būti svarstomi, liet ko
misija kitų organizacijų įsta
tus apsvarstė, o šių sąjungų 
atidėjo kitam posė<ly. Kitas po
sėdis tuiiėjo Įvykti balandžio 
mė,n. Komisijos nariai nesusi
rinko, ir posėdis neįvyko. Pa
galiau, komisijos posėdis įvyko 
gegužes 14 d., kur buvo svar
stomi ir šių sąjungų Įstatai. 
Komisija rado Įstatuos visą ei
lę formalinių trukumų ir ne- 
Įregistravusi grąžino.

Kalbama kaikurios sąjungos 
taip neįregistruojamos jau ke
linti metai.

Komunistų atstovo Fei- 
gelsono nuteisimas

KAUNAS. — Gegužės mėn. 
14 d. Kariuomenės teisme Kau
ne buvo svarstyta byla p. Fei- 
gelsono, pasižymėjusio savo 
skandalingu elgesiu Kauno mie
sto ligonių kasos taryboj, kur 
jis buvo praėjęs kaip “kairių
jų” atstovas, posėdžiuos. Jis 
buvo kaltinamas priklausęs ko
munistų partijai ir viešai agi
tavęs prieš esamąją tvarką Kau
no miesto valdybos darbinin
kų tarpe ir kapinėse, laidojant 
viena darbininką. * 4-

Einant bylai, krirn. policijos 
buvo pasiūlyta prijungti prie 
bylos išeinąs Tilžėj komunistų 
“Balsas” ir naktį prieš teismą 
komunistų išleistas lapelis, kur 
Feigelsonas buvo giriamas kaip 
geras darbininkų draugas ir ko
munistas.

Nors teismas šių dokumentų 
prie bylos ir neprijungė, vis 
tik jie buvo savo rųšies liudi
ninkai Feigelsono nenaudai.

Teismas pasmerkė FeigeLsonų 
H metams sunkių jų darbų ken- 
lėjimo.

Fašistai Berlyne, kadangi vy- 
riiaiusybė užgynė jiems dėvėti 
rudais jų uniformos marški
niais, vakar paradavo gatvėmis 
pliki iki juosmens.

60 žmonių prigėrė Plopsore, 
Rumanijoj, naujai pastatytam 
tiltui sulužus ir 100 asmenų 
sukritus Į vandenį. 40 buvo 
išgelbėti.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



r NAUJIENOS, Chleaž<5, DL Trečiadienis, birž, 18, 1930

SLA. 36-tas Seimas
Rašo S. Bakanas

Antrą sesiją atidarė pirminin
kas p. S. Gegužis 2:15 vai. po 
pietų. Pirmiausia jis paprašė 
svečius ir delegatus prie tvar
kos. Mat, priešpietinėje sesijoj 
“progresiniams” keliant triuk
šmą ir darant obstrukcijas, ra
itosi ir svečių, kurie pagelbėjo 
“progresyviams” ti iukšmuoti.

kiek laiko pasirodo ir po- 
svetainėje ir, taip sa- 
prasideda ir “ceremoni- 
Pirmiausia policija pai- 

triukšmada-

Pi r-

Už 
licija 
kant, 
jos”,
ma virš minėtus 
rius, nurodant Seimo Rengimo 
Komisijos nariams. Įsikarščia
vę “progresistai” ir “progresi- 
stės” bando užsistoti už triuk
šmadarius, rėkdami visokiais 
balsais: “neišmes”, “neleisim”, 
“neduosim”. Įvyksta mažas 
susikirtimas su policija, bet 
netrukus musu “progresistai” 
gavo įsitikinti, kad negalima 
bus su policijos lazda argumen
tuoti ir vienas po kito šūkau
jantys progresistai su progre- 
sistėmis buvo šalinami iš sve
tainės, su sekančioms ceremoni
jos.

Policijos kapitonas liepia 
“progresistams” sesti. Pro
gresistai sėdasi ir užsilaiko ra
miai per valandėlę laiko iki 
prezidentas Gegužis sumini 
Mandatų Komisiją. Suminėjus 
Mandatų Komisiją musų “pro
gresistai” ir vėl visi ant kojų 
ir vėl rėkia “No”, “No!” Prezi- 

| dentas Gegužis įsako policijai 
prašalinti visus, kurie tik 
triukšmą kels ir stosis ir pa
kviečia rimtus delegatus sėdėti 
ir užsilaikyti ramiai, kad kar
tais policija nepadarytų klaidos, 
policija tuo tarpu triukšmada
rius vieną po kitam veda lauk 

j iš svetainės ir ilgai netrukus 
visi triukšmadariai lieka praša
linti iš svetainės.

Prezidentas Gegužis pakvie
čia delegatus susėsti ir delega
tai susėda gražiai ir svetainėje 
jaučiamas ramumas. Preziden
tas Gegužis prakalba į Seimo 
delegatus sekamai: “Mieli bro
liai ir seserys, man niekados nė 
nesisapnavo, kad musų SLA. 
Seime turės įvykti panašių 
įvykių. Tai yra apgailėtinas 
įvykis, bet kitokio išėjimo jau 
nebuvo, nes kitai p pasidarė ne
begalima prieiti tvarkos, kad 
galėjus pradėti Seimą.” (T. b.)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA Seimo Ban
ketas

pirmą kartą Audlito- 
matė liek puošnių

Jbrs

Turbut 
rijos sali 
svečių, kaip vakar vakarą, 
banketui tikietai buvo gana kie
tai įkandami, bet atstovų ir 
svečių prisirinko tiek, kiek tik 
didžiojoj salėj stalai sutalpino. 
Spėju, buvo apie 500, nema-

stalų jau už-imti. Vis būreliai 
Chicagiškių su savo iš tolo at
važiavusiais svečiais įeina. Apie 
dėvint.) vakaro jau prasidėjo 
pati vakarienė.

!SLA. VI Ą'psikričįo pirminin
kas p. Geo. Stungis vedja va
karą. 'Prataręs žodi, pakviečia 
kalbėtojus pasakyti po žodį. Iš 
eilės pasakė p. Juozas Elias, 
Universal State Banko prezi
dentas; Adv. Juozas Uvikas iš 
Detroito atstovas; Stasys Vi- 
taitis, Tėvynės redaktorius; 
Advok. F. Bagočius iš Bostono, 
atstovas; p. Grigaitis, Naujie
nų redaktorius; p-lė Petronei? 
Jurgeliutė, SLA. Centro sekre
torė; Dr. A. Zimontas, chica- 
gielis; p. Žukas, SLA. genera- 
’is organizatorius ir paskutini 
žodį pasakė, svečių valio ir ap
lodismentais sutiktas, SLA. pre- 
ziokntas lp. Gegužis.

Visų kalbose buvo išreikšta 
(pasiryžimas stipriai ir vieny
bėj laikyti visų Amerikos lie
tuvių per 40 metų augintą ir 
auklėtą kultūros ir pagelbos 
ganizaciją, kuri ačiū senų 
tieranų veikėjų pastangoms 
augo, kadai galima ne tik 
tiems pasidžiaulgti Bet ir
tiems pasigirt). Taip pat buvo 
priminta jaunuomenė, kuri jau 
ateidama padėti kurti, prade
da palengvinti senesniųjų pe
čius, ir pageidauta, kad ta mu
sų visų centrinė organizacija 
hutų ateityje tas stulpas, apie 
kuri galėtų suktis ir augti 
musų kultūrinis saivitumas ir 
draugiškumas, račiau, jei keli 
metai atgal prasidėjęs tam tik-

dauguma tos žmonių grupės karas prieš

SULA, siekia tą musų visų ir il
gų metų, visos generacijos ku
rinį pasigrobti, tai visomis jė
gomis pasipriešint ir atmušus 
griovikų atakas, išgydyti Sus. 
Lietuvių Amerikoje nuo tos 
invazijos visiškai. Vieninga 
nuotaika ir karštas pritarimas 
rodė, kad Amerikos lietuviai 
moka susikurti, bet mokės ir 
apsiginti tad kas yra jų. P. Ge
gužis ypatingai ačiojo Chica- 
giečiams už jų svetingumą 
SLA. Seimui ir atstovams.

JLaikc programos padainavo 
musų chicagiečiai p-lė Vilkiutė 
ir P. Jakavičius ir ponia Ras
teniene iš Balti more. Ačiū jiems. 
Dar vieną smagų siurprizą tu
rėjome, tai musų Miko (Joza- 
vito) ir Petruševičiaus smuikas 
ir piano. Jiedu pagriežė iš kur 
lai ištraukę ar patys sukom
ponavę gražuti potpeurri (kr a
tinį) iš lietuviškų nteliodjjų. 
Tai yra taip gražus dalykas, 
kad tik girdėdamas gali įver
tinti! Lietuvoje tokie potpeurri

yra labai madoje ir svetimtau
čių lakai mėgiami.

• Svečių tarpe--matėsi galybės 
pažįstamų veidų turbut iš vi
so^ Amerikos, pavardžių nė ne- 
bebandysut, nes tai yra' virš 
galimybės. Žinoma, po ban
keto, prasidėjus šokiams, su vi
sais mielais, gerais, senais ii’ 
naujais, artimais ir tolimiau
si" js svečiais ne tik susitiko
me, bet ir pasišokome. Tai 
ligi kitos pramogos.

Rep. II.

vėl rėkia kiek

jokiu budu ne- j 
Salėje didžiau-,

Prezidentas S. Gegužis pra
neša, kad kol mandatų komisi
ja sutvarkys mandatus, tai pre
zidentas pakvies vieną-kitą pa
kalbėti. “Progresyviai” ir vėl 
su savo obstrukcijoms,
minusiai B. M ižai a, gavęs bal
są, rėžia spyčių, susk irstyda
mas delegatus, pavadindamas 
vieną dalį delegatų “darbinin
kais”. Kitą dali delegatų jus 
išvadina “fašistais” ir “soeial- 
fašistais”, kas, žinoma, užgau
na didžiumą Seimo delegatų, 
ir prezidentas, išvestas iš kan
trybės, sustabdo įsikarščiavusį 
Mizarą.

Andrulis gauna balsą ir vėl 
rėžia spyčių. Bet jau truputį 
rimčiau, nevadindamas delega
tų nė fašistais, nū socialfašis- 
tais. o tik “pozicija” ir “opo
zicija”. Andriulis reikalauja, 
kad Bacevičius butų paskirtas 
į mandatų komisiją kaip iš opo
zicijos- Ir Andrulis išsikalbėjo 
tiek, kiek tik norėjo. Kiti “pro
gresyvių” spykeriai ir vėl lipa 
ant kėdžių ir 
drūti.

Prie tvarkos 
galima prieiti,
sias kačių koncertas. Ir, kaip Į 

, minėjau, kad Seimą atidarant ’ 
ir Lietuvos himną giedant, bol
ševikai sėdėjo, tai laike ob-| 
strukcijų ir triukšmo visi stovi 
ir “gieda”— tik ta jų giesmė, 
viešpatie, apsaugok!

Prezidentas p. S. Gegužis ap
leidžia savo vietą, užleisdamas ■ 
vice-prezidentą V. Kamarauską.! 
Prie tvarkos prieiti negalima. | 
Trukšmadariai betgi parėkę i- ; 
valės, patys apsistoja. Tarp de
legatų eina diskusijos ir pasi- ' 
kalbėjimas. Musų “progresy- ■ 
viai” visiems tvirtina, kad jie i 
nenusileisiu ir neleisiu Seimu i 
vesto toliai, kuliai Bacevičius 
nebusiąs Įleistas i Mandatų Ko- 
misij ą-

Kol kas nežinome kas toliau Į 
.bus. Dabar tik pasikalbėjimai ' 
ir diskusijos eina tarp delegatų, i 

. yra, 'taip sakyti, neoricalč per-! 
trauka, kuri tęsėsi visą popie 
ti, ir delegatai jau apsiraminę.!

Prezidentas S. Gegužis pra- I 
neša, kad Mandatų Komisijų i 
jau yra prisirengusi išduoti ra- Į

Vos Mandatų Komisijai Į
pasirodžius ir vėl triukšmas. į 
Prezidentas buvo priverstas už- ■

. pertą.

sesiją iki rytojaus die-
nai.

.Chicago, III. Lietuvių Auditori
ja, birželio 17 d.

Trečia sesija
Trečią sesiją atidarė pirmi

ninkas S. Gegužis 9:30 vai. ry-i 
te, nors jau antra diena kaip i 
seimąvojam, bet da nieko ne-1 
šame nuveikę išskiriant dele-l 
gatų vardošaukį. O tai vis ačiū 
terorui. Dauguma delegatų jau; 
yra pakankamai įpykinti tomis Į 
"progresyvių” obstrukcijoms ir! 
bolševikų 
Seimo.

obstrukciji 
sorkėms laike

vos atsidarius 
prezidentui S.

3-čiai
sesijai ir 
žiui pakvietus Mandatų 
siją išduoti 
“progresyviai" šoko su 
sorkem ir vėl negalima 
vesti.

Prezidentas S. Gegužis 
čia prie tvarkos, bet mus 
gresyviai” vis staugia, 
ir ant kėdžių sulipę rėkia, dra
skosi.

Trukšmui kiek aprimus, pre
zidentas Gegužis paprašo seimo 
rengimo komisijos, kad butų 
prašalinta iš svetainės , žaldo- 
kas, Milius, Jucius ir Petronis, 
kaipo aršiausi triukšmadariai.

Komi- 
raportą, vėl mus 

šoko ‘ savo i 
seimą j

kvie-
“pro- 

baubia

nebepažįstama. Labai 
išdekoruota Amerikos 

vėliavomis. Ant 
ypatingai vie- 
pasirenkamai, 

muzikų 
draugo 
Klasiš- 

griežia.

žiau.
Salė 

puikiai 
ir Lietuvos
stalu svečiams ir 
šnėms, rožių 
Scenoj musų geriausių 
Miko Jozavito ir jo 
Petruševičiaus orkestrą, 
kus muzikos dalykėlius
įėjus salėn, kuri užlieta sti-p- 

šviesa,ria

or-
vc-
iš-

pa-

C A M E L

Sujudinantį atvaizda
vimą Ghateau-Thierry 
mūšio!
Aeroplanai/ Tankai, 
Artilerija, J/Kavalerija, 
InfanteriijZir kiti VEI
KIME!
įdomios parodos gink
lų, įrengimo ir reik
menų visų musų Ar
mijos skyrių.
Didžiausia- Militarinė
Demonstracija, kokia 
kada buvo Jungt. Val
stijose!
Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Paroda 
Army

Chicago

Vaikai

Militarinis Turnamentas ir
Sixth Corps Area. U. S. 

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

birželio 22, 23 ir 29 
ĮŽANGA $1.00

50c Rezervuotos sėdynės 
$1.50. Box sėdynes $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pagelbai neturtingų našlių 
ir pašlaičių Reguliacines Armijos są
stato.

Lietuvių Vakaras bus Pėdnyčioj, 
Birželio 27

malonumo prižadas

JEI JUS gėrėjatės rukymu, kodėl nerukyt maloniausio cigare to, koks 
kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui . . . ne 
kam kitam! Geriausi vsiii malonumo suteikiančių pa:<nktiniausi ta
bakai — visi švelniai malonios ypatybės, nunokusių, saulės subrendu
sio Turkijos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kvepėjimo ir 
skonio harmonijoj.

Čia, rūkydamas Camels, gaunat viena teisingųjų malonumų. Tas vi
sas jūsų, Gėrėkitės juo!

★ PER RADIO ★

Camcl Malųnumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., WJZ h’ suvienytos stotys 
Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

C1930, R. J. Revnold* Tobacco 
Compiny Win.ton-Salcm, N. C.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

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

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

Milaszewicz
4600 So. VVood St 4559 So. Paulina St.

Virginia 0117 Yards 0145

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

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

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

R ERTUM O DEPĄ RTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damen Avcnuc, Chicago, UI.

Kapitonas
Specialistas iš

wissig,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciąliškai 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 negulėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto.iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avc., Tel. Crawford 5573

Kokius NorsAr Norite

3514-16 Ruošė v eit Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

. 7 .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Pataisymus Savo Namuose?
Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 

mento, kalkes (vapną\, plastcrj ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

ATLAS BUILDERS 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. Vi.-i valgiai švieži ir sveiki 

Mandagus patarnavimas.
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. NORKUS, Sav.
750 W. 31st Street
(Prie pat Ilalstcd Street)
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Padaužų patarimai 
SLA. 36-to Seimo 

delegatams
Kadangi Padaužos neturėjo 

laiko nė lapelių SLA. nariams 
išsiųsti, nė cirkoliorių atspaus- 

• dinti, o savo gazietos nesuspėjo 
išdrukavoti, tai čionais dabar 
sukrauname visus patarimus, 
Įnešimus arba paprastus nuro
dymus visiems broliams delega
tams. Geriau vėliau, negu nie
kad. Padaužos, iš dalies, tvir
tai tiki, kad broliai delegatai 
bus ant tiek išmintingi, kad jų 
(Padaužų) nuordymus paims 
arti širdies ir už juos kovos iki 
paskutinio lašo kraujo. Taigi, 
vadinasi, padėję į šalį savo pa
čių einančius ir bėgančius rei
kalus, mes Padaužos' sakome ir 
tvirtiname šit ką:

1. Ar negalėtumėt, broliai, 
“inžinieriui” Simokaičiui su
teikti kokią nors atsakomingą 
ir šiltą vietelę už jo pasidarba
vimus? Jisai išrado naują 
gazietą ir naują spausdinamą 
mašiną, o 36 kp. nė delegatu 
neišrinko... Vadinasi, ot kaip 
genijušą įvertiname...

2. Reikėtų suteikti nagrados 
tiems bolševikų delegatams, 
kurie į šį seimą pėkšti atėjo.

3. Kasžin ar nebūtų gerai lei
dus visiems tavorščių delega
tams kartu kalbėti? Jie visi*tu
ri išmokę vienodus spyčius, jų 
visų argumentai ir-gi vienodi, 
tai kodėl ne? Jei jie atskirai 
savo maldas kalbės, tai užims 
mėnesį laiko, o visi kartu leng
vai per vieną dieną atpoteriau- 
tų.

4. Kai dėl SLA. iždo saugu
mo, tai brolis Semaška turi be
ne rimčiausią sumanymą. Jisai 
savo ir “inžinieriaus” Sims ofi
cioze yra įrodęs, kad juo iždas 
bus toliaus nuo Čikagos, juo 
bus saugiau. Tareiliniai broliai 
proponuoja Bostoną, bet tai ne
labai toli. Bolševikai šiuo 
žvilgsniu logiškesni, nes jie siū
lo Maskvą—jau daug toliaus ir 
saugiaus. Ale mes Padaužos 
suradome dar saugesnę vietą 
Afrikoje. Tai ir gana toli ir 
saugu. Jei musų šis patari
mas pereis, tai nurodysime ir 
gerą vietą Afrikoje-

5. Protestų ir rezoliucijų ra
šytojams patariame atsikreipt 
į Padaužų sekretorių. Jis turi 
gatavų protestų ir rezoliucijų 
visokio turinio ir visokio ilgu
mo bei trumpumo. Kainos la-

bai žemos—tikras bargenas, ir 
patarnavimas pusėtinai manda
gus.

6. Reikėtų ištirti Pildomosios 
Tarybos naktinius žygius: ar 
jos nariai guli skersai, ar išil
gai lovos', ar skaito Lenino bib
liją ar Putino raštus, ar patys 
lovą pasikloja ar progresyvius 
narius šiam darbui išnaudoja 
ir t.t.

7. Centras perdaug bereika
lingų išlaidų padaro, o mes ir 
visi progresyviai darbininkai 
jas turime apmokėt. Padaužos 
už tai ir duoda šitokių įneši
mų. Be '“Tėvynės” SLA. gali 
gyvuot, jeigu iždą valdys pro
gresyvia darbininkas. Tadd 
mum^ užteks progresyvių iežed- 
nevnų ir visi galėsime rašyti, 
ir visų korespondencijos tilps. 
O jei iždą pasiųstume draugui 
Stalinui, tai nereikėtų nė po
mirtinių mokėt. Tada musų 
prezidentas neturėtų progų nė 
už sugaištis pinigų gauti, nė 
už kelionę kolektuotis. Ir kartu 
išnyktų beveik visos centro iš
laidos. Vadinasi, nė komišenų 
niekam neliktų. Ot, butų gera 
tvarka. Progres’yviams tada nė 
almužnų nereikėtų ieškot bent 
šešis mėnesius.

8. Reikėtų gražiai paprašyti
A. Bimbą, Siurbą reinsidžioi- 
nyti j SLA. —P.P.

SLA. Seimas
Pndaužy Biuletinas1

“Velta”. — Birž. 17.
Seimo trečia sesija' atsivožė 

su tokiu pat vilkišku kaukimu, 
kaip kad antroji sesija užsivo
žė. Tačiau reikia, pastebėti, kad 
pas tavorščius bolševikus buvo 
daugiau harmonijos rėkime. 
Dar'vienas įrodymas, kad repe
ticijos yra geras dalykas.

* * ❖

Kaip ilgai tas vilkiškas' kon
certas butų užsitęsęs, sunku 
pasakyti. Bet kai įsimaišė tre
čioji frakcija, tai staiga' kon
certas nelaiku užsibaigė.

* * *
Kai svetainėj pasirodė tre

čiosios frakcijos atstovai, tai 
pirmiausia nuo reporterių sta
liuko išskrido pro duris žino
mas paukštis Strazdas. Mat, 
pabūgo pakliūti j klietką.

♦ ♦ ♦

Prieš invaziją tavorščiai su
darė bendrą frontą ir norėjo 
savo koncertą tęsti. Trečiasis 
frontas arba trečioji frakcija

LIETUVIAI!
Atlankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K. 

Vytauto 500 Metu Mirties Sukaktuvėse
Didžiausias laivas paskirtas šiais metais plaukti iš New Yorko i

KLAIPĖDA
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Asociacijos ir 

Brooklyno Lietuvių Tautininkų Kliubo
Didelė Ekskursija Tiesiog j Lietuvą 

Populiariam Puikiam Motoriniam Laive 

“GRIPSHOLM”
18000 tonų reg. {talpos, 23600 tonų talpos (displacement)

Svvedish American Linijos Laive
IŠPLAUKIA BIRŽELIO-JUNE 27 d., V. M 

Iš NEW YORKO TIESIOG I KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostu) 
. i (per Gothenburgą, Švediją)

Skersai Atlantika šiaurės Jurą ir Balti- 
| jos Jurą. Tam pačiam dideliam laive, be 

persėdimo rišu keliu iki Klaipėdos uosto. 
Čia keleiviai bus iškelti i krantą.

f šioji DIDELE LIETUVIU EKSKURSIJA 
\ vedama garbės vado Mažosios Lietuvos 

Tėvo MARTYNO YANKAUS. Visiems ži
nomo ir mylimo kiekvieno lietuvio, kaip 
užsitarnavusio už nenuilstomą darbavimo
si Lietuvių Tautai. Bus lydimas Lietu-

I vos Šaulių Sąjungos spaudos atstovo p.
— J. V. Adomaičio ir Švedų Amerikos Lini- 

MARTYNAS JANKUS 108 atSt°V<> K“Une K’ PUl><iži<>'
VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

DROTTNINGHOLM Liepos 16, Rųgp. 28, Rųgs. 20. Spalių 18 
GRIPSHOLM Rugp. 9, Rūgs. 6, Spalių 4, Lapkričio 1 
KUNGSHOLM Rugp. 16, Rūgs. 13, Spalių 11, Lapkričio 8.

Laivakorčių Kainos iš New Yorka (ar Bostono) į Klaipėdą 
Trečia Klasė i ten $107, ten ir atgal $181.

Antra Klasė (Cabin) i kiekvieną pusę $152.50
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt., kreip

kitės j arčiausį lietuvi agentą arba bet kurj švedų Amerikos Linijos 
agentą ar bile kuri musų Linijos ofisą.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Ava, . k Cmicago,. Ilk . . ,.

_ _____________________ ____  .v . ->■

NAUJIENOS, Chicago, 111.
_T_- -- -   --y- t - - ------------------ ---------- r - ~ J ‘ ~ - ♦-

nepanorėjo koncerto klausytis 
ir unoravai koncertininkus pa
lydėjo iki durų. 

* * m
Kaikurie koncertininkai ban

do pasipriešinti, ir tąsyk įvyko 
susirėmimas. Susirėmimas bai
gėsi tuo, kad daug tavorščių 
tapo paimta į plieną. 

»«c ♦ *
Gal raudonieji mūšį butų ir 

laimėję, jei tavorščiai butų bu
vę tokie drąsųą, kaip jų ta- 
vorškos. Tavorškos savo frontą 
laikė atkakliai ir gynė jį dan
timis ir nagais. Tačiau priešas 
per raudonųjų tavorškų frontą 
persilaužė 
štabo 
jokio

kaip katė su pūsle. Spėjama, 
kad jis ėjo žvalguno pareigas.

--------- ■ ■ ■ -----

šoną turint gerą tikslą tik 
menkniekis.—Geruliu Ainis. Lietuvių valanda

Springfield, III

Bolševikai gvoltu nori įsigauti

Waterbury, Conn
Patarimai

butų

sekmadieni vėl teko 
lietuvių radio progra- 
davė Jos. F. Budriko 

Programas

Tąsyk generalinio 
viršininkai pasidavė be 
pasipriešinimo. 

♦ * * 
generalis štabas pateko 

armija 
gatvės ir 

Vė-

Kai 
į plieną, tai raudonųjų 
pasitraukė skersai 
pasislėpė raudondvaryj.
liau ji pasitraukė dar toliau į 
vakarus ir ten stipriai įsitvirti
no apkasuose.

* ♦ *

Kol kas vakarų fronte nieko 
naujo. Laukiama, kad dezorga
nizuota raudonųjų armija šian
dien padarys kontrataką, kad 
•atsiimti prarastas vakarykščia
me mušyį pozicijas.

♦ ♦ ♦

Raudonieji skelbia 
mobilizaciją, — ims 
visus, kurie šiek tiek
ti. Ypač jie stengsis sustiprinti 
raudonųjų leidžiu batalioną, 
kadangi jis labiausia pasižymi 
savo karingumu. Pageidaujama, 
kad leidės turėtų tvirtus dantis 
ir aštrius nagus.

* * * 
respublika šioj vai- 
griežto rieitrališku-

SLA. 275 kp. delegatai išvy
ko į Seimą šeštadienio vakare. 
Komunistų valdomos 158 kp. 
tavorščiai yra didžiausiame 
strioke ir nemenkai susirūpinę. 
Juk jie gerai žino, kad buvo 
klastingu budu jų delegatai iš
rinkti. Ir dabar ve jiems jau 
prisiartina sudna diena. Jau 
reiktų į Seimą, važiuoti, bet kas 
žino, ar juos priims? Taigi čia 
mus' tavorščiai bando gelbėtis 
nors ir juokingu budu. Kaip ir 
tas skęstantis griebdamas už 
skustuvo. Ve ką jie daro. Nu
eina' pas advokatą ir pasidirb
dina afidavitą ir po tuo afida- 
vitu renka savo kuopos narių 
parašus: būtent, jie buvo tei
singai išrinkti.
jie tikisi į Seimą įsigauti ir pa
didinti maskolbernių skaitlių. 
Bet SLA. konstitucija niekur 
neparodo,, kad padarytus netei- 
singumus-klastas butų galima 
atitaisyti su pagelba afidavitų. 
Kad nusiminusius mus 158 kp. 
tavorščius paguosti ir padrąsin
ti, užvažiavo vienas' bolševikas 
komisarėlis net iš Worcester, 
Mass., 57 kp. delegatas- Sakąs 
kad jam buvę labai paranku į 
Chicagą važiuojant užvažiuot 
Springfieldan. Kurgi ne! Pa
sukti 200 mylių nuo Chicagos į

šitokiu budu

generalę 
į vais'ką 
gali rėk-

Padaužų 
noj laikosi 
mo.

Kol kas 
kiek mušyj raudonųjų nuken
tėjo ir kaip nukentėjo: kiek jų 
sukoliečyta, kiek sukontužyta 
ir kiek žuvo be žinios.

* ♦ *

No. 13 bėginėjo po Holstrytį,

negalime pasakyti,

Waterburio lietuviams 
žingeidi! žinoti, kad North 
American Civic Lea'gue yra vėl 
atidarytas dėl lietuvių ir šį 
kartą po vadovyste Magdalenos 
Vidziunienės. Ponia Vidziunie- 
nė yra tikra lietuvė, čia gimus 
ir per daugelį1 metų susipažinus 
su lietuvių judėjimu. Ji tikrai 
gali daug patarimų lietuviams 
suteikti. Yra visiems žinoma, 
kad tikslas North American 
Civic League yra duoti visokių 
patarimų, —patarimų apie, At
lyginimo Įstatymus, kaip pa
stoti Suvienytų Valstijų pilie
čiu, informacijas apie Ameri
kos' Imigracijos Įstatymus; kur 
galima išmokt anglų kalbą ir 
taip toliau. Patarimai duoda
ma veltui.

Nors ateivių mažai atkeliau
ja j šią šalį, bet yra senų gy
ventojų, kurie yra reikalingi 
patarimų. Patarimai sutei
kiami ir jiems visai už dyką.

—Česlovas Tamošaitis.

klausytis 
mo, kuri 
muzikos krautuvė, 
buvo geras ir įvairus, susidė
jęs ir gerų dainų—solo, duetų, 
kupletų, monologų ir šokių mu
zikos. Apart reprodukcijos iš
pildymo, programe dalyvavo 
operinis baritonas p. L. Brun- 
valdas, p-le Violet Jaseliuniutė, 
soprano, ir p. J. Sauris gražiai 
išpildė keletą numerių vargo
nais. Visgi tikrai yra malonu 
nors' vieną valandą sekmadie-

niais ir taipgi valandą l^etvergo 
vakaraig pasiklausyti gero lie
tuviško radio programo, o p. 
Budrikui reikia tik linkėti, kad 
lietuviai remtų jo pastangas 
ir biznį už jo sumanymų ir vyk- 
dyrrtą radio programų, kas tik
rai platina lietuvių vardą. Pa
geidaujama, kad Budriko radio 
valanda eitų per visą vasarą ir 
nuolat tęstųsi.—Klausytojas.

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.

Ekspresinė Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND 
ALBERTBALLIN NEW YORK

•Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariai^ kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND

Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Aveniu Chicago

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Atlankė Naujienas
At'lankė naujienas p. Pranas 

Karpslis, “Naujienų” skaityto
jas ir S.L.A. 36-to Seimo dele
gatas iš 200 kuopos, Detroit, 
Mich. Rep.

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

N! A U JIE N Ų 
PIKNIKAS

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

RAMOVOS
3501-18 South Halsted Street

— Pradedant —

Birželio 15 iki 21
BUS RODOMAS KASDIE VISĄ SAVAITE

Naujienų Pikniko paveikslai yra labai puikus. 
Nueikite'ir pamatykite save krutumuose 

paveiksluose Ramovos Teatre.

RADIOS
BUDRIKO MUZIKOS KRAUTUVĖJE

Pamatykite naujus 1931 Modelius radio:

General Motors, Atvvater Kent, Brunsvvick, 
Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbyseių. 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

$95.00
S38.00
$48.00
S78.00
S98.00

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

Tik 10 doleriu tereikia jmokėti.

Lengvus Išmokėjimai

Nepamirškite Lietuvių Programos
Duodamus J. F. Budrik Krautuvės
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L.

1 970K. Kas ketvergą iš Stoties W.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 
valandos vakare.

DVI DIDELES MUZIKOS KRAUTUVES:

Jos. F. Sudrik, Ine
So. Halsted Street3417-21

Tel. Boulevard 4705
REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted Street
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Tačiau mokslininkų įspėjimas prezidentą, kaip matyti, 
nei kiek nepaveikė. Jam ne visos šalies gerovė rupi, o 
tik tam tikros pramonininkų grupės interesai.

Kaikurie biržą vadina ekonominės būklės baromet
ru. Jeigu tat tiesa, tai tas barometras pranašauja aud
ringus laikus. Vos paaiškėjo, kad Smoot-Hawley bilius 
tapo priimtas, ir New Yorko biržoj įvyko krachas: per 
vieną dieną įvairių akcijų vertė nukrito ant' biliono do
lerių. Tai ne prieš gerą.

Trečiadienis, birž. 18, 1930

SMOOT-HAWLEY BILIUS

Hawley-Smoot muitų bilius tapo priimtas. Jis, gir
di, apsaugosiąs Amerikojdarbininkus nuo nedarbo ir 
ir busiąs jiems labai naudingas. - Taip sako to biliaus 
sumanytojai ir šalininkai. Prezidentas Hoover irgi pa
reiškė savo pasitenkinimą, kad bilius tapo priimtas.

Pažiūrėkime, ar iš tiesų tas bilius buvo sugalvotas 
darbininkų labui. Kongresmanas John N. Garner sako, 
jog Havvley-Smoot bilius kaip tik ant darbininkų, far- 
merių ir smulkių biznierių užkraus labai sunkią naštą. 
Tas tarifas kas metai palengvins jų kišenes ant daug 
šimtų miilonų dolerių. Naudą turės tik keli pramoninin
kai, kuriuos tarifas apsaugos nuo konkuravimo su sve
timų valstybių pramonininkais. •

Didesnio humbugo, kaip tas, kad tarifas apsaugos 
Amerikos darbininkus, — vargu butų galima ir sugal
voti. Tarifo tikslas yra išnaudoti, o ne apsaugoti Ame
rikos darbininkus, farmerius ir smulkius biznierius.

Yra tikra nelaimė, sako Garner, kad eilinis Ame
rikos pilietis nežino, kaip protekcinis tarifas paliečia 
jį asmeniškai. Dideli muitai arba tarifas paprastai ap
saugoja nedidelį skaičių pramonininkų, kurie nepajė
gia išlaikyti konkurencijos. O tai reiškia, kad žmonės 
už tam tikrus daiktus turi mokėti brangiau. Pavyz
džiui, sakysime, Amerikos pramonininkai negali taip 
pigiai padaryti britvas, kaip padaro Vokietijoj. Jei iš 
Vokietijos butų leidžiama liuosai įvežti britvas, tai 
Amerikos pramonininkai .turėtų nusibankrutyti, kadan
gi jie nepajėgtų konkurencijos atlaikyti. Amerikiečiai 
pirktų vokiškas britvas, nes jos pigiau kainuotų. Kad 
to neatsitiktų, ant vokiškų britvų uždedama aukštas 
muitas, taip kad jas nebūtų galima pigiau pardavinėti, 
negu amerikonišką produktą. Reiškia, ant visų žmonių 
užkraunama mokesnių našta, kad keli britvų gaminto
jai galėtų varyti biznį.

Paprastas pilietis nežino, kaip skaudžiai jį pliekia 
protekcinis tarifas. Jis žino tik tai, kad gyvenimo reik- 
nienos nuolat brangsta, kad apsaugota tarifu pramonė 
metai iš metų susikrauna vis daugiau ir daugiau milio- 
nu doleriu.

Beveik kiekvienas daiktas, kurį Amerikos gyven
tojas dėvi, vaigo ar šiaip kuriam kitam tikslui naudoja 
yra muitu apkrautas. Net miegodamas jis prisideda 
prie padidinimo pelno tų, kuriems tarifas neša naudą.

Pavyzdžiui, imkime Amerikos darbininką. Ryto 
metą, jis nusiskuta britva, ant kurios yra uždėta 117'/ 
muito; išsimuilija muilu, ant kurio užkrauta 30% tari
fo. Jei jis dėvi medvilnės apatinius, tai muito turi mo
kėti 45' f. Jo vilnoniai viršutiniai drabužiai yra ap
krauti 67 nuošimčiais tarifo, o pusbačiai — 207<.

Pusryčiai, kaip ir visa kita, taip pat nėra liuosi nuo 
muito. Štai kaip čia muitai yra užkrauti: kviečiams 
14'<, sviestui — 38.84'<, lašiniams — 9.16' < ir t. t.

Darbininko žmona dėvi skrybėlę, ant kurios už
krauta 203' r muito, apsiaustą, kurio muitas siekia 
86.31%.

Tokių pavyzdžių butų galinm^rivesti šimtus. Sun
ku tiesiog butų surasti tokį dafktąrwuris butų liuosas 
nuo muito. Ačiū tam muitui, darbininkui brangiau kai
nuoja butas, rakandai, drabužiai avalinė, valgis ir tt.

Ekonomistai tvirtina, kad Smoot-Hawley tarifo 
bilius žymiai apsunkins darbininkų1 gyvenimą. Apsun
kins tuo atžvilgiu, kad pragyvenimas pabrangs ant 
dviejų dešimčių nuošimčių. Vadinasi, jeigu pirma dar
bininkas metus pragyveno už $1,000, tai dabar negalės 
apseki be $1,200.

Ir tai dar ne viskas. Amerika savo griežta muitų 
politika sukiršino kitas valstybes, kurios nuo Ameri
kos prekių irgi bando apsitverti muitų siena. Europoj 
jau visa eilė valstybių pravedė muitų įstatymus. Nese
niai tą pat padarė ir Kanada. O reikia žinoti, kad Ka
nada buvo viena stambiausių pirkėjų. Iš Amerikos ji 
importuodavo už šimtus milionų dolerių įvairių prekių. 
Taigi netekimas Kanados rinkų Amerikai bus neįma
nomai skaudus smūgis. Pietų Amerikos respublikos irgi 
nerimsta. Vienos jų jau pravedė muitų įstatymus, o 
kitos rengiasi pravesti. Tai reikš, kad ir ten Dėdei Ša
mui taps uždarytos durys.

Vadinasi, Amerika laipsniškai praras savo užsienių 
rinkas. J tą pavojui nurodė žymiausi Amerikos ckono 
luistai, kurie pasiuntė prezidentui Hoover’ui įspėjimą.

Skaitytojų Balsai
-

Kur einama
“Vilnies” No. 135 pastebė

jau keistą antgalvj:' “Grigaiti, 
pasigailėk savo pačios”. Pradė
jau skaityti. Galvon pradėjo 
skverbtis mintis: “Kasi per vie
nas taip skaudžiai susitrenkė į 
vieną anekdotą, kuris prieš po
rą dienų buvo tilpęs Naujieno
se”. Ir tikrai labai nustebau, 
kai po tuo nesąmoningu straips
niu pamačiau L. Pruseikos pa
rašą.

čia aš visai nemanau ginti 
draugą Grigaiti, —tatai jis patš 
gali geriau padaryti, negu bile 
vienas kitas. Visa ką aš noriu 
šį kartą pasiekti, tai papasako
ti savo Įspūdžius, kuriuos aš į 
gi jau beskaitydamas laikraš
čius,

Aš pažinau L. Pruseiką prieš 
kokius penkioliką metų. Tai 
buvo inteligentiškas, gana drau
giškas ir širdingas’ žmogus. 
Redagavo jis’ “Laisvę”. Ir rei
kia pasakyti, kad polemizuoda
mas su kitais jis būdavo gana 
mandagus, nesigriebdavo kar- 
čiaminių argumentų. Paskui 
aplinkybės susidėjo taip, kad aš 
per ilgą laiką turėjau pasi
traukti iš lietuviško judėjimo. 
Lietuviškų laikraščių taip pat 
nebeteko skaityti. Tačiau pas
taruoju laiku ir vėl pradėjau 
įdomautis’ lietuvišku judėjimu. 
Daug kartų teko girdėti apie 
Pruseiką, kad jis esąs tokis ir 
dar kitokis. Nekreipiau į tai 
perdaug dėmesio. Iš politinių 
priešų, maniau sau, sunku 
laukti gero žodžio. Na, o kad 
Pruseiką gina savo nusistaty
mą, tai kas tame blogo- Kiek
vienas žmogus privalo už savo 
įsitikinimus kovoti.

ta. Matomai, jų akimis žiūrint, 
kas labiau rėkia ir koliojasi, 
tas ginčus laimi.

Pruseiką draskosi, kad “Nau
jienos” skleidžiančios neapykan
tą prieš negrus ir žydus’- Jei 
jau kas lieja neapykantos tul
žį prieš kitus žmones, tai tatai 
daro Pruseiką. kurio straips
niai yra perdėm persisunkę 
šlykščiausios rųšies neapykan
ta. “Naujienose” man niekuo
met neteko pastebėti rasinės 
neapykantos prieš negrus ir žy
dus. Jei kada ten pasitaiko 
pastabų apie, žydus bei negrus, 
tai tose pastobose jokios ne
apykantos nėra, o tik nurodo
ma gryni faktai. . 1

Pruseiką nuduoda’, kad jam 
labai rupi negrai ir Rusijos 
“šlovė”. Tačiau tikrumoj jam 
rupi kiek galima labiau apjuo
dinti Grigaičio asmenį. Tur 
būti, jam ir ant dūšios pasida
ro lengviau, kai gauna progos 
iškolioti Grigaitį.

Kai žmogus pradeda girtuok
liauti, nusmunka morališkai, 
darosi nesukalbamas ir tam 
tikrais sumetimais pradeda ba- 
lamutyti arba ieškoti durnes- 
nių už save,—tai mes’ sakome, 
kad tokis žmogus yra pasilei
dęs. Atrodo, kad ir L. Pru- 
seikai kur tai ir kas tai “pa
sileido”, nes jo plunksna pas
taruoju laiku pradėjo labai jau 
šelmavoti.—Emilija D.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emile Skujenieke

(Tąsa)
°Argi mes dar ką nors ga

lime?”
“Ir ką dar! Viską! Visos ga

limybės dar prišaky. Tęsk tik 
Tamsta drąsiai — Demokrati
nių moterų legijonas bus su 
jumis. Aš busiu su jumis! O 
ką aš galiu, tą Tamsta dar pa
matysi. Aš turiu tokios medžia
gos, tokios medžiagos! Juk aš 
juos pažįstu ištisai. Ir kaip aš 
juos neapkenčiu! Kaip aš juos 
neapkenčiu!”

Jos verdanti neapykanta už
gavo ir Neikei giminingą sty
gą. Apmirusi kovos mintis’ ja
me vėl ėmė pabusti.

“Galbūt vis dėlto... Tamstos 
tiesa. Argi iš tikro teisybė ir 
dorovingumas negalėtų tikėtis 
pergalės?”

Akimirksniu jis pasidarė net 
linksmesniu.

“Tai kas gi išeina? Argi tai 
ištrkrųjų ne koks nors, simpto
mas? Pirma' ten tas — dabar 
vėl Tamsta. Vieną dieną du iš 
jų... Argi galop jų eiles nepra
dės braškėti nuo demokratinių 
idėjų spaudimo?”

“Paspausk tiktai! Plieniniu 
sraigtu prispausk. Kalnus su- 
versk ant tų gyvačių guolių!... 
Kaip aš ją neapkenčiu, tą-žąsį 
su jos pilkąją šilkine suknia ir 
lornetu!”

“O aš tą uzurpatorių su jo 
mandagiomis manieromis ir 
portfeliu po pažasčių!”

Be jokio susitarimo jie Ro
manovo gatvės kampe tamsiais i 
laiptais užkopė Nelkės- butam 
Jis girdėjo priešais save šla

mant moteriškus rubus ir iš- 
lengvo jame augo drąsa ir sa
vijauta. Jis jau buvo nebe vie
nas. Jis turėjo draugą ir atra
mą. Ir širdis atvilgo keistame 
švelnume.

Kambarėlyje, laikraščio lapu 
uždengtos elektros lemputės 
šviesoje, jie stovėjo vienas 
prieš kitą. Jis, dar abejojantis, 
bet auštančia viltimi ir augan
čia kovos drąsa. Ji — jau su
žavėta, žvilganti įsitikinimu.

Jis nedrąsiai nusitvėrė ją už 
rankų.

“Tai į naują kovą ir mirtį, 
drauge?”

Ji suspaudė jo pirštus, kad 
net kaulai subraškėjo.

“Į naują kovą ir pergalę, 
drauge!”

Ji buvo truputi nusivylusi. 
Jis dar nepabučiavo jos ran
kas, bet paprastai jas paleido. 
Ji atsisėdo ant kušetes — toji 
tyliai suvaitojo. Bet ir taip bu
vo gerai. Labai, labai, labai ge
rai !

(šešto skyriaus galas)
(Bus daugiau)

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 ofiso bu
siu tik minėtų dienų vakarais 
nuo 7tos iki 9 vai.

i

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

CHICAGO. ILL. 
Tel. Republic 2266 

v— ■ J

Dr. Caldwell mylėjo žmones. 
Jo daugelio metų praktika įti
kino jį, kad daugelis suardo 
savo sveikatą nerūpestingu pa
rinkimu liuosuotojų (laksaty- 
vų). Jis nusisprendė parašyti 
nekenksmingą receptą, kuris 
paliestų pačią konstipacijos 
priežastį ir ją pašalintų.

Šiandie, tas receptas, kurį jis 
parašė 1885 m., yra pasaulio 
populiariškiausias liuosuotojas! 
Jis prirašė mišinį žolių ir kitų 
grynų junginių, dabar žinomų 
kaipo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, tūkstančiuose atsitiki
mų, kur dvokiąs kvapas, pa
dengtas liežuvis, gasai, galvos 
skaudėjimas, aitrumas ir stoka 
apetito ir energijos rodė, kad 
vyrų, moterų ar vaikų viduriai 
buvo neveiklus. Vaistai pasiro
dė veikmingi net labiausia at
kakliuose atsitikimuose; senie
ji žmonės mėgo juos, nes jie 
niekad negnaibo; vaikai mėgo 
jų malonų skonį; Visos aptie- 
kos šiandie turi Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin bonkose.

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

Kam oru-vėsinti Cigaretai?

Kodėl du NAUJI Pakeliai?
Bet beskaitant šį straipsnį 

pasidarė tiesiog šlykštu. Pru- 
seika skaito save mokytu žmo
gumi, o rašo tikrai karčiami- 
niu tonu, štai kai kurie jo iš
sireiškimai: “šlykščių įsiuti
mu”, “chuliganišku pasiutimu”, 
“išmaušuotu”, “choleriką”, 
“niekšai ir šalaputros”, “ilgalie
žuvio gizeliai” ir t.'t.

Reikia pasakyti, kad didelė 
dauguma mūsiškių bolševikų 
pasirišę raudoną kaklaraištį, 
perskaito vieną kitą rėkiančią 
brošiūrą ir jaučiasi didžiausiais 
žinovais. Jie gali viską pasau
lyj sukritikuoti, —tiksliau pa
sakius, iškolioti. Tuo atžvilgiu 
su jais vargu kas gali konku
ruoti. žinoma, diena iš dienos 
jie nešiojasi kišenėj “Vilnį” bei 
“Laisvę” ir mokosi iš tų laik
raščių, kaip kolioti savo politi
nius oponentus. Iš tos literatū
ros jie išmoksta neapkęsti vis
ką, kas nepučia į Maskvos dū
dą. Ir tie žmonės, kai rašo 
koresponderteija, visuomet turi 
išsikolioti paskučiausiais žo
džiais. Bet į juos galima jo
kio dėmesio nekreipti, — jie 
menkai prasilavinę ir nekultū
ringi žmonės, žodžiu, jie nei pa
tys nežino, ką jie daro.

Visai kitoks reikalas su Prū
seliui. Juk tai vadas, redakto
rius, kelių knygų autorius ir 
dar kitokių titulų savininkas. 
Toks žmogus privalėtų žinoti, 
ką jis daro. Su savo žodžiais 
ir darbais jis privalo skaitytis. 
Tačiau išeina taip, kad kuris 
pas bolševikus moka geriau ko- 
liotis, tas yra didesnis vadas. 
Tokį įspūdį įgauni, kai skaitai 
Pruseikos straipsnius. Taigi at
rodo, kad “Vilnies” skaitytojai 
logiškų argumentų nesupran-

JIES žinojom kad žmonėms, ankščiau 
ar vėliau, nubos rūkyti sutrintus, pus
tuščius cigaretus senos mados storuos, 
iš dvidešimts cigaretų, pakeliuos. Mes 
žinojom, kad jie reikalaus švaresnių ci

garetę— kokius jie galėtą rūkyti nuolatos su 
nauju, pasigėrėjimu.

Tai dėl to mes padarėme LWINGS — oru- 
vėsintus — ir dabar juos siūlom dvejuos visai 
naujuos pakeliuos — WALLET ir TWIN TENS.

(

Kuris pakelis jums geriau tiks?, 
Nuspręsk ŠIANDIEN!

5VALLET pakelis tikrenybėj yra lankstoma ei- 
garėtam dėžute; ji laiko kiekvieną rūkymą nuo 
No. 1 iki No. 20 tvirtu ir šviežiu. TWIN TENS 
pakely telpa dvi plonos, parankios dėžutės po 
dešimt cigaretų kiekvienoj vietoj seno suglam
žyto, neskalso pako dėl dvidešimties. Parankus 
įdėti į brusloto kišenių. Kaip tik tinkamo di- 
dumpt kad tiktų į valetą ar krepšelį.

Winčs !
OCKe AIR-COOLED Cigarette

XOrU’Včbinti Cigaretai)

Naujas procesas daro juos 
ORU-VĖSINTAIS!

Oru-valyti yra visai naujas procesas. 
Kiekviena dulkelė ir purvas būna oru- 
išvalomas iš Wings. Visi aitrus nešvaru
mai prašalinti. Nekerpanti — nedeginan
ti—nei šmotukų nelieka. Tik švarus, 
Švelnus, kvepiantįs tabakas.

Daromi įMigeji, Ualeigli.— BKO\VN i AVILLIAMbON TOBACca .
CORPORATION, Lauisrille, Ky.

u i' n, Lo'iisvillc, Ky.



Trečiadienis, birž. 18, 1930 m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

statymus, kurie nurodo Seimų 
tvarką iki Seimas susitvarko.

Atydai
Kai važiavau į Seimą, tai ant 

Madison ir Halsted St. pakliu
vau tarpe kišenvagių. Bet aš

juos patėmijau dar lipdamas Į 
karą, tai jie nieko nepelnė iš 
manęs. Patartina ir Seimo sve- 
čiams-delegatams apsižiurėt, 
kad kartais nepaliktų prastas 
atminimas apie Chicagą.

—žinias.

209. M. IMuiza.
75 kp., Los Angeles, Cal.
210. M. (Pūkis,
211. J. Mitchell.

(Bus daugiau)

Akių Gydytojai PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOl
Įvairus Gydytojai

GYDO

SLA. Seimo vakaro 
šokiai

Vargu rasim pasauly kitą to
ki malonų pasilinksminimą, 
kaip kad šokiai. Šoka jauni, šo
ka seni, šoko ir šoka nekulturi- 
niai žmonės, itaip šoka ir kultu- 
rir»gr». žodžiu sakimt, šokis' yra 
taip senas, kaip yra sena pa- 

saulio istorija, ir niekas šokiuo
se nemato nieko bloga, bet visi 
mato malonumą ir labą kiek
vieno sveikatai.

SLA. Seimo rengimo komite
tas, turėdamas šitą visą, ome- 
nėje, surengė puikų balių, ku
ris Įvyks 18 d. birželio, kaip 8 
vai. vakare, Lietuvių Auditori
joj. šitas vakaras bus tuom 
ypatingas, kad čia turės progos 
svečiai delegatai su savo drau
gais čikagiečiais pasišokti ir 
smagiai laiką praleisti. Todėl 
mes čikagiečiai, seni ir jauni, 
vyrai ir moterys, sulaukę tre
čiadienio, 18 d- birželio, visi 
turim eiti į balių ir sutikti sa
vo mylimus svečius delegatus, 
kurie bus atvykę iš tolimų 
Amerikos kraštų.

Baliuje gros puiki muzika, 
vedama M. Jozavito ir M. Pet
ruševičiaus- Gros amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius, taip 
kad turės progos pasišokti visi 
ir visos.—K. L-kus.

* Lietuvės Akušerės

SLA. 36-to Seimo Delegatų Sąrašas
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Mačiau save 
paveiksle

Iki šiolei nežinojau, kaip yra 
svarbu save pamatyt judamam 
paveiksle. Pirmadienį po pietų 
nuvykau “Ramovos” teatrai), 
prie 35 gatvės ir Halsted, kad 
pamačius “Naujienų” pikniko 
nuimtus “gyvus” paveikslus.

Paveikslai, vienu žodžiu, yra 
“at their besit”. Publika ir pri
ima juos aplodismentais. Dau
gelį pažystamų mačiau, gali bū
ti, mano nuomone, gerais akto
riai; o taipgi ir direkcija 
“fine”! O kas “svarbiausia”, 
tai kad musų Julius Mickevi
čius labai panašumo turi su 
italu Mussolini.

Paveikslai yra good ir juos 
verta kiekvienam pamatyti-

Jie rodomi kiekvieną dieną 
po pietų. Jžanga 25c tiktai.

—J uoms.

(Tęsinys)
30 kp., Scranton, Pa.

82. .F. Živatas, 
S.3. K. Zorskas, 
K l. K. Živatioiio,
85. A. Kubilius,
86. L. Savickas,
87. A. Auksčiunas,
88. (). Zurskiutė,
89. V. Karsavičius.

33 kp., Miners Mills, Pa.
90. V- Glauibičius,
91. K. Aresonas.
34 kp., New Britain, Conn.
92. J. Skritulskas,
93. P. Pilipauskas, 
91. P. Kupstas.
35 kp., Wilkes Rūre, Pa.
95. M. J. Kvietkus,
97. (). Laskauskienė,
98. K- Demikis, ,
100. J. Jurkšadtis,
101. V. Jurkšaitienė,
102. J- Stankevičius.

36 kp., Chicago, 111.
103. A. Bračhilis,
104. Dr K. Draugelis,
105. J. PajMuskas,
106. J. Balčiūnas,
107. J- Čeponis,
108. A. Micevičius,
109. P- Juozapavičius,
110. A. Ūkelis,
111. P. Grigaitis,
112. A. Zalatorius,
113. A. Olis
38 kp., Brooklyn, N. Y. 

11 L K. 'Strumskis, 
115. J- Ginkus, 
110. J. Kazlauskas,
117. A. Mikalauskas,
118. P. Narvydas,
119. J. Glaveckas,
120. L Stanevičius,
121. J« Valaitis,
122. J- Andriuškevičius.

39 kp., Gilberton, Pa.
123. J. Petraška.

40 kp., Pittsburgh, Pa.

174. A. Stočkus,
175. J. KakaJauskas,
176. V. židžiunas,
177. M. Staliulionis.

58 kp., Hiidson, IMtass.
178. M. Rimkus.

59 kp., Athens, III.
179. V. Margelis,
60 kp., Grand Rapids, Mich.
180. K. Mečionis,
181. M- Bernotienė,
182. T. Aleksynas,
183. M. Baltrušaitis,
184. F. Žukai t is,
185. B. Medveckienč,
186. J. Smilgius,
187. P. Aleksynas,
188. P. Kartz, »
189. S. Naudžius.

62 kp., Lovain, Ohio.
190. E. Zieniuvienė.

63 kp., Chicago, III.
191. P. Pivorunas,
192. P. Kučinskas,
193. V. Krisčiunas, 1

[ 191. J. Macukevičius,
195. A. Mazilauskas,
196. A. Macukevičius,

64 kp., Baltimore, Md.
197. P. 'Lazauskas,
198. P. Jaras,
199. - J. Milunaitis,
200. J. Rastenienė,
201. S. Butkus,
202. N. Rastenis.

66 kp., Ansonia, Conn.
203. S. Bujanauskas.

68 kp., Lee Park, Pa.
204. V. Suckus,
205. S. Žukauskas.
69 k p., Rochester, N. Y.
206. E. Duobienė.

70 kp., Cilffside, N. J.
207. K. Bukavcc'kas.
74 kp., So. Chicago, III.
208. A. Pažarskas,

Garsinkitės ‘N-nose’
124. A. Vainorius,
125. -L Virbickas,
126. I*- Slavickas,
127. F. Bacižiukynas,

128. O. Humšienė,
43. kp., So. Boston,
130. J. Kasmauskas,
131. Z. Šiliniene.

Mass.

Phone
Hemlock 9252

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

o-------

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 1O iki 8 vai. Necifilioi nuo lO 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 

4712 South Ashland Avė. 
Phone Boulevard 7689 

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

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 3930.

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 «u- 
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brnnswick 4983
Nnmu I.'lcfonaH IĮrunnwick 05117 

Ultravioletine iviesa ir diatheraiJa

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectul

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki Ifl

Nedalioj nuo 2 :SO iki 4:30 do oiat 
Telefonai! Canal 0464

Graborlai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vės© visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS;

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika

-------O-------
• Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

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

-O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo 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
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL

Otiao TelefoMB Virg-lnla 0080 
Bea. Tel. V»n Bure» 08B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Medfiliom nuo 10 iki 12 diena. Namu ofiaaa North Rida 

3413 Franklin Blvd. 
▼alaadoe 8-80 iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We8tern Avenve

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo C iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 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.
Rezidenco Phone Hemlock 7691

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

V'tlandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
NedėEomią ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Gyvuliai, ar žmonės?
—

Netikėtai Įšokti Lietu
vių Auditorijon, kur eina SLA. 
Seimas, žiurėjau iš “palubės” 
viršaus.

Oh tu Jergutėliau, jei aš pats 
nebūčiau žmogus, tai nebūčiau 
pažinęs, kas’ per gaivalas tie 
musų komunistai. Visai ne
žmoniškas užsilaikymas— tur- 
gus-jomarkas-birža.

Berods ten žmonės netenka, 
proto, bet čia tai jau peržengia 
visas ribas žmoniškumo, pado
rumo. Gėda begalinė gėda tu
rėtų būti tiems Maskvos tar
nu u toj ams.’ Svečias.

SLA. Seimo pradžia 
ir įspūdžiai iš jo

Pribuvau sveainėn, ką tik 
buvo baigta delegatų registraci
ja ir SLA. prezidentas paskyrė 
mandatų sutvarkymui komisiją.

Taip ir kilo revoliucija, ir tik 
pietų paskelbimas ją pakrikdė. 
Bjt po pietų ir vėl visi, kaip 
ant aprinksi) sukilo ir rėkė, ir 
: augė ir prakalbas sakė. 0 
r ..baigę savo programą, revo
liucionieriai ramiai stovėjo gal
vas nulenkę, kaip salaveišrai, 
klūkdami nužengiant iš aukšty
bių.

O to jų elgesio tikslas toks: 
priversti SLA. prezidentą lau-i 
žyti konstitucijon įrašytus i-'

48 kp., Port.ige, Pa. -
133. O. Savukiutė.

4J kp., Midland, Pa.
134. «L Kanapeckas.
50 kp., Bhigh imton, N. Y.
135. J. M. Bučinskas,
130. L žalnieravičius,
137. J. čarnas,
138. iP. Adomaitis.

53 kp., Chicago, III.
140. A. Lietuvninkas,
141. J. Juknis,
112. B. Salavcičikas,
113. K- Aksamit: diskas, 
1 14. A. Derkime,
145. P- Klastauskicnė,
146. V. Linkus
1 17. S. Kle.stauskas,
1 |g. V. Andriulis,
149. E. Klastauskienė,
150. M. Klebonas,’ 
151 M. Kubiliutė, 
152. M. Šmitienė.

54 kp., McAdoo, Pa.
153 y. Labutis.
55 kp., W. Pulhnan, III.

151. A. Statkus,
155. -L Zalatorius,
156. K- Statkus,
157. S. Tilvikas,
158. J. Petryla.
57 kp., Worcester, Mass.
159 J. Šoloviejus,
160. J- Mikelaitis,
161. 1L Jusius,
162. M- Sukackienė,
163. V. Motejaitis,
164. P- Kalanta,
165. P- Mazurka,
166. -L Dovidonis,
107. J. Bakšys,
168. L Fononas,
109. t. šiupienas,
170. M- Degutienė,
171. A- Kiaulėmis, 
17*) p. Sudeikienė, 
173. V. J Ūsienė,

Spectallfltas gydyme chropiAkų ir naujų li
tai. Jei kiti negalėjo jumis tėgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas ificgzamina Vi
rimu atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino iScgzamioavlmo—kas jutus yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Grabųrius ir 
Balzamuotojas s

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILK

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Boulevard 4139

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 16 dieną, 10 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 58 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Švėkšnos parap., Šal
venu kaime. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime seserį Elzbietą Liut- 
kienę, brolį Antaną, podukrą 
Kazimierą Druktenaitę, pus
brolį Vincentą Mickų ir 4 anū
kus, o Lietuvoj dvi seseris — 
Juzefą Liudeikiene ir Marijoną 
Armanąuskienę. Kūnas pašar
votas randasi I. J. Zolp kop
lyčioj, 1646 46 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 20 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. • Kazimiero kapine?.

Visi A. A. Juozapo Mickaus 
g’minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesiąį. Brolis, Podukre, 
Pusbrolis ir Antikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius 1. J. Zolp, 'Telefonas 
Boulevard 5203.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILK

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. 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 
akiniu

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tu valandų. Romn 8,

Phone Canal 0528

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
Akių Specialistas

> Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: \

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
• DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Manlewood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591.3

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakure

Rez. 3201 South IVallace 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 IR CHIRURGAS

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

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

Nei lėlio i pagal bu tarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Slreet 
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

4615 South Ashland Averne 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. 1LL.

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį 

dlIierzmTn
— 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 t

Rezidencijos telefonai
South S]iore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Phone Frąnklin#2460 #
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street 

~T.’ArOLlŠ 

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS)

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 11331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3,241 S. Haisted Street 
Tol. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan A v*.

Tel. Pulhnan 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 VV. 22nd St. 
Arti 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 . 

Coh Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Wb. bokden
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų (Jonas Bagdžiunaš Borden) 

OFISO VALANDOS: LIETUVIS ADVOKATAS
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 i 105 W. Adams St., Room 2117 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.' Telephone Randolph 6727 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 

Phone Midway 2880 Telephone Roosevelt 9090

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Rezidenciios Tel. Midway .5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panc<ičliais ir Ketvergab

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomiw 1 iki 6 v. v.

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RAKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolrfh 5130-5181
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 Wcst n St., Cicero, UI.

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

JOSEPII J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 2X00

Rcu. 6515 So. Rotkvell SL
TtL^upublicI



NAUJIENOS, Chicago, III, Trečiadienis, biri 18, 1930

Del bolševikų pašalinimo CLASSIFIED ADS

18-ta Gatve 2318 Washington blvd
jau Holdapas lietuvių bučernėje

Automobiles

PINIGAI
$300

CLASSIFIED ADS
22.31Educational

anos

VIŠTUKAI

P lės Jurgeliutės pareiškimas

63 S. Grove Avė
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

du šimtai arba bent

PRANEŠIMAI

Šiandie
'lant Lįį

na

81x125
Ladies of Leisure

IMPERFECT IN ORIGINAL

1030
1030
1020
1029
1020
1020

Personai
Asmenų Ieško

$405 
$495 
$465 
$295 
$375 
$375

Šitas 
Tareila 
dienos 
stokos 
šiandie.

gydantis, 
—jus pa- 
V A-J E L.W 
be kvaps- 

riebumų.
VA-JEL. Jūsų aptie

P-nas J. Tareila ne 
stato savo kandida 
turos j SLA. iždiniu

Business Service 
Biznio Patarnavimas

kartėmiš mėginau įspū- 
ir kviesti prie tvarkos

KVIETKl- 
SANKKOVOSE

1O- 
negu

SĄLYGAS 
bunga)ow, 

sudėti, 
parduota 
keblumų.

Teisman eiti, žinoma, jie neis. 
Nei vienas teisingas advokatas 
to jiems negalės patarti. Jie ne
gali nei pasirodyti teisme — jų 
elgesys seime ir klausimas, dėl 
kurio jie taip elgėsi 
jiems 
papėdės, 
vyzdys 
tik kalba prieš juos 
kad nesudarė Susivienijime di
džiumos ir niekad nesudarys.

Po šito įvykio Seime, bolševi
kų darbavimasis Susivienijime 
ir jų reikšmė pradės eiti linkui 
nupuolimo.

Financial
Finansai-Paskolos

Estate kontraktui.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Avė.

RAMOVA
THEATRE

SSth and Halsted Streets

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

Advokato Bagočiaus 
pareiškimas

teisme 
neduoda nė mažiausios 
, Lenkų Związko pa- 

šiame 'atsitikime kaip 
Jie nie-

- Nema- 
valdybai, 

Seimo delegatams, 
Jokiai

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Scree

Rep.) incidentas yra

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini moksle i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
iširai

PARDUODU bučeme ir groserne, 
geroj visokių tautų apgyventoj vie
toj, geras biznis. Atsišaukite Nau
jienų Skyrius, Box 76, 3210 South 
Halsted St.

Advokato Jurgelionio 
pareiškimas

klausinėjau toliau 
Bolševikai

Visi Chicagiečiai 
‘movies” artistai!

PARDUODU Pontiac išdirbystės 
automobilių 1928 metų. Mažai var
totas, už labai žemą kainų. Jieva 
Kriščiūnas, 3139 S. Normai Avė., 2 
augštas iš užpakalio.

Cunard linija statysis 
naujų- laivų

.reiškiniai prez. St. Gegužio, 
si k r. p-lės Jurgeliutės, advo
katų Jurgelionio ir Bagočiaus

Seime dar liko virš

5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1821.

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

RENDON Storas tinkamas beker
pei, nes nėra aplinkui tokio biznio 
2545 W. 69 St. Tel. Republic 1294.

Adv. Jurgelionio pareiškimas 
esmėje buvo toks:

Bolševikai supliekė patys sa
ve dėl didelės neišminties savo 
vadovų. Jie užsikirto — ir tai 
nekulturiniu indijonišku bildu 
— ne laiku ir ne vietoje, klau
sime, kurs jų pačių žvilgsniu 
nėra vertas išvalgyto kiaušinio. 
Jų pralaimėjimas yra morališ
kas. Jie visi užsipelno papeiki
mo ir paniekos iš tų kuopų, 
kurios tokius delegatus siuntė. 
Viso gi Susivienijimo akyse jie 
tik pasirodė tokiais patrakė- 
liais, su kokiais nei vienas iš
mintingas žmogus negali skai
tytis*.

mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 17.39 S. 
Halsted St. Chicago.

Baby Chicks 
Vištukai

Sąryšy su nesenai paskelbtu Cu
nard Linijos pranešimu, kad ji ve
da derybas su nekuriais laivų sta
tytojais apie pastatymą naujo laivo 
tos linijos ekspresiniam susisieki
mui tarp New Yorko, Cherbourgo ir 
Southamptono, dabar yra gauta kab- 
legrama iš vyriausios tos linijos ra
štinės Liverpooly, kad to laivo sta
tytojais tapo parinkti John Brown 
& Čo. iš Clydebank. Tečiaus nuro
doma, kad nors tas nusisprendimas 
ir yra svarbus žingsnis, tečiaus dar 
reikia išrišti nekuriuos svarbius 
klausimus iki bus galima pasirašyti 
kontraktą ir užsakyti reikalingas 
laivo pastatymui medžiagas.

asmenis
- jie nepaklausė, 

šitų nedėkingų darbą 
Vedant lauk 

likusie j

—Kuone praradote Seimo 
narių — pastebėjau Susivieni
jimo sekretoriui, p-lei Jurgeliu-

Man ištikro gaila, kad bolše
vikų šokinami delegatai turėjo 
apleisti SLA. Seimų tokiu ne
garbingu budu. Tarp jų toli 
gražu nėra visi paitrakėliai, ko
kiais pasirodė jų tolaikiniai va
dovai- Išmintingesni iš jų galė
jo įnešti ko nors naujo ar net 
ir gero diskusijose apie Susi
vienijimo reikalus ir konstitu
ciją.

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

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos

\ x 111 v r;l

' I S,
1 k .1 S, H

i c 11 

ūžti- 
kimas. Ra 
minantis, 
neerzinantis- 
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi ji $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA*JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St, Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
nč geroje vietoje, turi būt parduota 
šią savaitę, nes esu priversta aplei
sti Chicagą. Parduosiu už $350. 
šaukite prieš 5 vai. vakaro, visą die
ną. Tel. Boulevard 10306.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo pusmetinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieni, birželio 19 dieną, 1930 
metų Almiras Simmonš svetainėj, 
1640 N. Hancock St.f prie North 
Avė., 7:30 vai. vak. Visus narius 
meldžiu dalyvauti, nes daug reikalų 
turim atlikti. Sekr. A. Walskis.

Vakar Susivienijimo 36 Sei
mui teko išprašyti iš Lietuvių 
.\ ud i to rijos triukšmavusius' bol
ševikus

Heliai

niaukimu, alasavimu, 
— neprileidimu susi- 

nariams eiti prie 
Seimo pirmi n in-

PAIEšKAU brolio Liudviko 
Mikalausko. Paeina iš Lietu
vos, Tūbinio miestelio, Šilalės 
vals., Tauragės aps’kr. Prieš 19 
metų gyveno Chicagoj, Bridge- 
porto apielinkėj- Atsiliepkite iki 
birželio 20 d., arba žinantis pra
neškite i Naujienų skyrių, 3210 
S. Halsted St. Brolis P. Mika
lauskas.

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

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roftdster valiausia----------
Standard Coupe valiausia .............
Town Scdan ifivaž. 2100 mylių 
Standard Coupe nepaprasta verte 
Tudor. nauji tairai, iftv. 2700 m. 
Roadster, tilt Windshield. spotlight 

Visi karai turi 90 dienų rafitifekų 
garantijų. $20 iki Įmokėti. 

M. J. KELKY.
4445 West Madison St.

atsakė Susi- 
Dele- 

.ai ir susirinkusioji publika 
;tė, kaip elgėsi komunistai. 
Vakar (t. y. pirmadienį, girž. 
. — Rep.) visų dieną jie rė- 
, šaukė, obstrukcijas darė- 
tip elgėsi jie nuo ryto iki 

sesijos uždarymo vaka-

Žakuno bučernėn, adresu 711 
Wcst 14 place, pirmadienį (bir
želio 16-tą), 3 valandų po pie
tų įėjo du juodveidžiai ir pa
prašė kramtamos gumos (chew- 
ing gum). Kada paėmė, tai 
juodveidžiai atkišo revolverius 
ir paliepė jam rankas iškelti. 
Iškrėtę jo kišenius ir registerį, 
piktadariai susiriniko $90, jį pa
tį įvarė į baksą mėsai laikyti 
ir prasišalino. X.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuves už sutauplmą mažiausia

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite žlandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467, 
MR. WELLS dėl platesulų žinių.

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai________

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

Iš SLA. Seimo
Ruimų

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

i 6755 So. Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

■ DEL JU8U ŽOLYNU IK PAPARČIU ■

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųSies. Njira skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas pntarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė, 

Tel. Lafayette 0455

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIA1

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui 
GRALIS 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

“‘šios dienos (t. y- birželio 
17 d
labai negeistinas, nemalonus ir 
tiesiog nelaimingas, kadangi 
daugelis politikierių suvadžio
tų delegatų gali skaudžiai nu
kentėti, nes incidentas gali su
interesuoti Darbo Departamen
to imigracijos biurą, ir tie, ku
rie nėra piliečiai, gali butįi de
portuoti.

Tokios aplinkybės, kokias bol
ševikai Seime pagimdė, kito
kios alternaitivos ir nedavė, 
kaip tik pašalinti; juos.

Legališku atžvilgiu, pašalini
mas yra pilnai pateisinamas, 
kadangi Seimas dar nebuvo 
pilnai suorganizuotas ir man
datai nebuvo užtvirtinti. Todėl 
pašalinti buvo ne delegatai, bet 
minia, kėlusi betvarkę ir nelei
dusi Seimui susiorganizuoti.

Mano supratimu, visi kurie 
yra delegatai, bet kurie vienaip 
ar kitaip, incidento laiku, buvo 
iš svetainės pašalinti ar pasi
šalino, turi teisę pareikalauti 
delegatų ženklelių ir dalyvauti 
Seime. Delei kalbamo incidento 
r.ė vieno delegato teisės nenu
kentėjo.

O kai dėl kalbų, jogei bolše
vikai kreipsis į teismų, tai ga
lima pasakyti, kad “Ex>traordi- 
nary remedy”, t. y- mandamus 
arba injunetion* Seimui nėra

Jeigu bolševikiški delegatai 
galėtų atsikratyti savo bepro
tiškų * vadovų patarimų, viena
tinis išmintingas dalykas, kokį 
jie galėtų padaryti, tai sugrįž
ti Seiman su sąlyga padoraus 
elgimos, ir pareikšti čia visa 
tai, ką jų kuopos įsakė jiems 
pareikšti. Kitaip jie gryš namo 
kaipo prasikaltėliai, kaipo pa
siuntiniai, kurie vietoj pildyti 
savo pareigas praleido laiką 
karčemoj.

žob’o 17 d
\C3 atidaryta trečioji 
komunistai pradėjo tokias pat 
c bsti ukcijas, kokias darė ant- 
rcdlenį.

šiandie ir vėl kart kartėmis 
kviečiau juos prie tvarkos. Bet 
šimdie mano prašymo jie ne
paisė.

O mes susirinkome čia* dar
bui. Kas teko daryti? Reikėjo 
kaip nors prie tvarkos prieiti. 
Taigi prisėjo kreiptis į Seimo 
Rengimo Komisijų prašymu 
padėti tvarką padaryti. O ko
misijų, negalėdama viena to 
padaryti, kreipėsi į policiją, ku
li ir pašalino triukšmadarius.

Tai tokį paaiškinimą, esmė
je, davė p. St. Gegužis.

—Gali Tamsta pats matyti, 
kad didžiuma' pasilikusi seime.

—Bet pirmadienį, per visą 
dieną, bolševikų vadai tvirti
no, buk du trečdaliu susirinku
sių Seimui delegatų einantys

Paklausus p. Tareilos, ar jis 
statys savo kandidatūrų į SLA. 
iždininko vietų šiame SLA, Sei
me, kad davus progų laimėti 
bolševikams, p-nas Tareila rim
tai atsakė, kad jis pasiduoda 
didžiumos valiai.

Taipgi paklausus jo ar tie
sa, kad jo krypties žmonės esą 
nusistatę duoti porą vietų Pil
domojo Taryboje bolševikams, 
p-nas Tareila pasakė, kad tai 
netiesa, jis buvo ir yra bolše
vikų priešas, nenori tnatyti nei 
vieno bolševikų netiktai Pildo
mojo Taryboje, bet ir komisi
jose.

Man pasitarus keletu žodžiu 
su p. Tareib', darė įspūdžio, 
'kad jis yra rimtas SLA. dar
buotojas ir džentelmon iškas 
žmogus. Reiškia, Simokaičio 
leidžiamas “Tribūnas”, čia pas 
mus Chicaigoje, daugiau paken
kė p. Tareilos geram vardui, 
negu tinkamai iš populiarizavo. 
Kitu syk p. Tareila turi būt 
atsargesnis, kad nesusidėjus su 
pliuškiais.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

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

IŠSIMAINO du namai, vienas na
mas 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, su 2 karų garadžiumi, kai
na $9,500. Aptras namas — 4-5 
kambariai, kaina $5,500. Abudu na
mai ant išmainymo: mainysiu i bu- 
černę, lotą, automobilių ar didesni 
namą.

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

Kart 
juos 

j mano įspėjimo neklausė, 
š’andie (t. y. trečiadienį, bir-

Rep.) rytmetį 
sesija

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini- 
mis mokestimiz. f

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

PARDAVIMUI delicatessen i: 
groserne, $675, pilnai įrengta, si 
staku; 4 gražus kambariai pagyve 
nimui ir maudynė. Renda $30 
6631 So. May St

pavojinga, kol nebus darodyta 
kad kieno nors teisės buvo su
laužytos.” —Reporteris.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

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

S. SAKALAUSKAS, 
6064 S. State St., Chicago 

Tel. Englewood 7601

Namą Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš
tose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
jmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuortite

— Nemunas, 
pasikalbėjimas su p. 
turėjo tilpti • praeitos 

"'Naujienose”, bet dėl 
vietos jdedam tiktai 
Red.

Pašalinus bolševikų delcga 
tus iš Seimo už triukšmo kėc 
Įima »
300 delegatų. Tvarika susyk pa
sidarė pavyzdi mg^a, reikalai vi- 
si svarstomi rimtai, vieni an
tru išreikšta mintis mokama

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

/en ir jums padėsime 
_ mokslų. Savo būvi žy

miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO.

išgalvoti. Atmenate Radio lie
tuviškus koncertus. Vaikučiams 
teatrus, ir tt. Paskui ir kiti 
paseka. Ir lai seka. Norėčiau, 
kad kiekvienas gyvas lictuvis- 
lietuvaitė ne tik patektų į am
žiną “movi”, bet ir save ten 
pamatytų. Nepatekęs...

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

A 105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

Tai ir aš mačiau tuksiančius 
Chicagiečių jaunų, senų, d i dė
delių, mažų, moterų, vyrų, mer
gaičių, vaikinų, — visus ant 
vienos sienos, ne tik pamalia'r 
votus, bot judinčius, kalban
čius, linksnius, gyvus, amžinus!

“Goš, tai geras dalykas. Tik
ra priemonė 'kaip patapti ne
mirtingais. Metų metus, amžius 
jie juoksis, šneikėsis, žais, ri
sis, dainuos, flirtuos, linksmin
sis toje bailtoje drobėje, kiek
vienų kartą “movies” aparatą 
pasukus!

Tai buvo Ramovos Teatre, 
kurs yra tik trys blokai nuo 
Lietuvių Auditorijos, ir yra ro
doma kasdieną. Tai Naujienų 
pikniko judiomieji paveikslai. 
Daug “moviu” matome, net iš 
Lietuvos atveža vaizdelių, ir jo- 
markų nuotraukų, bet dar sa
vęs nematėme. Tos Naujienos 
vis pirmos ką nors originalaus

PASIULYKIT SAVO
5 kambarių Ispaniška 

50 pėdų lotas, pagerinimai 
išėmus gatvę. Turi būti 
tuojaus. Savininkas turi 
$7,500.

Medinis namas, lotas 
$8,000.

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

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalovv, miegamieji porčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
808 Ridge Avė., Willmette, 111.

Tel. Willmette 864

ŠIAURINIO ILLINOIS DI
DŽIAUSI VlšTUKŲ ^PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina: 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtų. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu-

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimant komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

tinkamai Įvertinti, žodžiu 
kant, šis Seimas užsibaigs b 
liškiau ir daug greičiau 
t?..s buvo tikėtasi.

Apie 
apie tiek delegatų turėjo būt 
iš Seimo svetainės pašalinta už 
darymų obstrukcijų. Iš šito 
skaičiaus 18 areštuotų, kurių 
tarpe, rodosi, yra apie 2 ar 3 
visai ne delegatai. Reiškia, bu
vo sykiu su delegatais atėję 
pasaliniai revoliucijos kelti. 
Areštuotieji yra šie asmens: 
Dr. Palevičius, Palevičienė, V. 
Andrulis, J. Buividas, M. Ba
cevičius, J. Dominikas, P. Ja- 
čionis, J. K. Sarkunas, D. Ju
cius, S. T. Klastauskas, T. IMil- 
ler, J. P. Milius, J. Rederis- 
Roden, M. Staliulionis, V. Ta
rnas, M. žaldokas, Leo Zonik, 
P. J. Petronis. Kai kurie iš jų 
po kaucija buvo greit paliuo- 
suoti, o kai kurie iš jų dar 
tebėra laikomi. Taip tai negar
bingai pasibaigė musų bolševi
kų “revoliucija” SLA. seime. 
Tiesai, dar gal bus įvairių sky- 
mavimų, nemaž ir triukšino, 
bet jų darbų rezultatas bus 
toks pat, kaip iir šio Seimo 
3-čioje sesijoje.

dalyvaujant 
Ralph Lowell, Barbara Graves 

Sherman Stanwyck

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

PAIEŠKAU senyvos moteries dėl 
pridabojimo dviejų mergaičių išleis
ti į mokykla, abelnai pridaboti 
mus. Meldžiu atsišaukti greitu 
ku, nes man moteris reikalinga.

K. G. RUTKAUSKIS 
15327 Myrtle Avė., 

Harvey, III.

ir bolševikes.
to incidento teko kal- 

) ėtis su SLA. prezidentu p. St. 
Gegužiu. Paklausiau jo, ką jis 
įnr.no apie incidemtą.

—Labai nemalonus įvykis — 
pareiškė p. Gegužis. 
L/nus Susivienijimo 
. malonus 
nemalonus visam SLA 
(. .anizacijai negali būti malo 
ru, jeigu jai tenka1 prašyti sve 
r'ib arba delegatus išeiti iš sa
lės.

—Bet ar nebuvo galima iš 
\cns'ti tokio nemalonumo?

—Negalima 
v.cuijimo Prezidentas

' Vakar rašiau, kad kartais 
musų gyvenime komedijos vir
sta tragedijoms. Tas jau nuti
ko ir šiame SLA. 36-tame Sei
me. Bolševikų delegatai iš pat 
■pirmos dienos Seimo pradėjo 
komedijos lošį — virto kokiais 
tai ypatingais klaunais. Jie ma
nė savo nacbališku užsispyri
mu priversti Seimo prezidiumą 
klausyti jų diktavimų. Tas ne
išdegė. Juk 300 delegatų negali 
priimti 200 (Delegatų diktavimo. 
Bolševikai tų savo diktavimą 
norėjo pravesti paprastu jiems 
budu - 
spyriais 
važiavusiems 
Seimo darbų 
kui išsisėmė kantrybė.

Prezidentas Gegužis įspėjo— 
Žaldokų, Petronį, Jucių ir Mi
lių, kad jie butų ramus. Nepa
klausė. Prezidentas Gegužis bu
vo priverstas kreiptis į Seimo 
rengimo komisiją, kad virš nu
žymėti asmenys butų pašalin- 
;i. Seimo rengimo komisija pra
šė minėtus asmenis apleisti 
Seimo vietų 
Turėjo 
atlikti policija 
pirmuosius, likusieji pradėjo 
teiti dar didesnę velniavą. Po- 
icijai teko visus, kurie tiktai 
<ėlė triukšmą, vesti lauk. Nc- 
engvas darbas buvo ir polici
ni, o ypačiai su moterimis. 

Vienam, policijantui buvo pei*- 
<ųsta ranka; tų {garbinga dar
ių buk tai atlikusi vieno bol

ševiko daktaro žmona. Kai ku
rie bolševikai bandė pastoti po
licijai kelių, neleisti mesti lauk 
savo dįraugų. Policija turėjo 
vieną, kitą skaudžiau pakrėsti. 
Viena bolševikų delegačių bu- 

»vo apalpusi iš pykčio. Atsirado 
keliolika moterų, kurios pasi
darė isteriškoms, netiktai dele
gatės, bet ir viešnios, kurios 
buvo galerijose — verkė ir dra
skos kaip kūdikiai. Scena tik
rai nejauki. Bet, deja, kas dau
giau buvo galima daryt? Dir
va tam viskam buvo iškalno 
prirengta musų bolševikų “šta
bo”. Jie buvo opozicijoje ir tą 
savo opozicijos darbų vedė ko
kiu tai' neapgalvotu įniršimu. 
Delegatai suvažiavę, vietoj bū
ti draugiški vieni antriems — 
vieni į antrus žiurėjo su ko
kia tai biauria neapykanta. 
Rodosi, kad jie vieni antriems 
butų kokią tai didžiausią skriau
dų padarę. Tokiam upui esant 
tiktai to ir buvo galima lauk
ti, kad 
eita.

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- j 
ninku per 15 m e t ų. I 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mu ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS 
NINKUS IR 8RKI.IV

<ZKNKK*S)

New Plant Life

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS 

Šviesus, švarus kambariai su visais 
parankamais, renduojasi ant savai
tės ir pakvinės už $1.00. Geriau
sia transpprtaciia. *

su jais
—Neteisybė 

bolševikes triukšmadariai buvo 
pašalinti arba pasišalino. Kiek 
jų apleido svetainę? Atsaky
mas: 170. O pasiliko daugiau 
kaip 300 delegatų. Tai kur 
čia ta jų “dauguma”?

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

10% PIGIAU Ut VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stosru Darbas. Grei
tai taisome atoprus visokios ruSies. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darb< miestą. Kedzie 8468.

Farms For Sale 
_______ ŲĮdĮąi Perdavimui_________

PARDAVIMUI 40 akrų farma 
Mc Naughton, Wisc.; 20 akrų dir
bamos, kita — miškas. Mažas na
mas ir dvi bamės. Du blokai i 
mokyklą, arti VVisconsin upės. Par
siduoda labai pigiai, $480.

A. METKE, 
3608 W. 66th Place

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam x

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401

Help Wanted-—Female 
________parbininkiąl _ _ _ _

REIKALINGA mergina už vei 
terką, trumpos valandos.

2517 W. 69 St.


