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Viršininkų ir Pastovių Ko
misijų Raportai Priimti
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Nepavykus komunistų “revoliucija” SLA. Seime

(Daily

Scena ties Chicagos Lietuvių Auditorija antradienį, birželio 17 
dieną, kai apie 200 komunistų delegatų ir pašalinių jų draugų 
buvo policijos pašalinti iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimo sesijos už nepaliaujamo triukšmo kėlimą ir organizuotos

obstrukcijos darymą. Aštuoniolika komunistų ringlyderių ir 
aršiausių triukšmadarių buvo areštuoti, jų 'tarpe viena mote
riškė, kuri, sako, gerokai apkramčius vienam policininkui ranką

Trečia Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimo diena pra
ėjo tvarkingai ir parodė žy
nį ius progreso, kadangi orga- 
n'zuota bolševikų obstrukcija 
išnyko kariu su jais. Seimas 
jau pradėjo svarstyti naujos 
konstitucijos projektą.

Bolševikai į seimą negryŽo. 
Seko, kad jie “seimavoja” Mcl- 
dažio svetainėje, o jų lyderiai 
barasi tarp savęs, nežinodami 
ka lobaus darvti. Vieni mano, 
kad geriaus butų eiti atgal ir 
r»r. syti seimo mandatų komi- 
s’jcs (prieš kurią buvo keliama 
“revoliucija” pirmadienį ir an
tradienį), kad ji duotų ženk
lelius. Kiti betgi griežtai sto
ja už tai, kad nieku badu “ne
pasiduoti 'buržujams’’ ir kovoti 
(liežuviais!) ligi paskutinio la
šo kraujo.

Bet bolševikų nesilankymas 
į SLA. seimą šio visai nebai
do. Chicagos Lietuvių Audito- 
r;;oje, kur seimas yra susirin
kęs, dalyvauja posėdžiuose <318 
dele alų, taigi didelė dau
guma visų teisėtai išrinktųjų 
kuopų atstovų. Sulig .sekreto
riaus, p-lės Jurgeliutės, prane
šimu, nuo seimo “atskilo” 179 
kuopų atstovai; o 24 visai ne
buvo į Chicagą atvykę. Kadan- 

• gi užsiregistravusių delegatų 
I uvo viso 521, tai, atmetus ne
atvykusius, susidaro 497. Iš jų 
beveik du trečdaliu yra seime.

Gyvos diskusijos
Ant adičių, tuoj po bolševi- 

k škų triukšmadarių pašalini
mo, seimas buvo pasidaręs be
veik monotoniškas. Delegatai 
vengė ginčų ir dauguma įne
šimų buvo priimama be disku
sijų. Bet trečiadienį susidarė 
normalė atmosfera. Diskusijose 
picdėjo imti balsą vis dides
nis delegatų skaičius ir vieto
mis jos dairėsi gana karštos, 
ka;p būna paprastai susirinki
muose, kuriems tenka spręsti 
svarbių ir keblių dalykų.

Aštrokų pasiginčijimų įvyko, 
kuomet iš delegatų kilo reika
lavimas, kad Pildomoji Tary
ba i-.'informuotų juos apie kai 
kurias prieš kelioliką metų 
•duotas paskolas “ant morgi- 
čių” tūliems asmenims Naujo
joje Anglijoje. Vieno tų sko
lininkų nuosavybė jau tapo per
iodą į SL A. rankas už paskolos 
negrąžinimą ir nuošimčių ne
mokėjimą. Su dvejetu kitų 
stajrjbių paskolų, VVaterburyje, 
girdėt, esą dar blogiau ir Pil
domoji Taryba daranti tyrinė
jimą.

O R R Šri
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš vi :o gražu ir truputį šil
čiau; lengvi ir vidutiniai, dau
giausia žiemių rytų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 63° F.

šiandie aule teka 5:14, lei
džiasi <8:28. Mėnuo teka 1:09 
ryto. , - .

Šitam nemaloniam klausimui 
išaiškinti prez. Gegužis pasiūlė, 
ir seimas pritarė, paskirtį sp<- 
ciclę komisiją iš visų seime da
lyvaujančių advokatų, kad jie 
peržiūrėtų dokumentus ir ra
portuotų seimui.

Nuomonių skirtumai 
konstitucijos klau

simu
Dar daugiau diskusijų iššau

kė naujos konstitucijos projek
to svarstvm0'’. Ru
sijoje, po viršininkų ir pasto
viųjų komisijų raportų, kurio 
visi buvo vienbalsiai priimti.

Atrodo, ki?d nebuvo tikėta
si, jogui šiame seime bus pro
gos priimti naują !SLA. kon
stituciją, ir todėl prie šilo rei
kalo kai kuriais atžvilgiais nė
ra visai tinkamai prisirengta.

Pereitam seime, Baltimorėje, 
teko atsisakyti nuo konstituci
jos projeko svarstymo, nes bu
vo išlaksto matyt, kad jo pri
ėmimui nebus reikiamų dviejų 
trečdalių balsų. Butų buvę tas 
pats ir šiame seime, jeigu bol
ševikų partija nebūtų savo ša
lininkams davusi Įsakymą eiti 
ant žut-but, iki jie bus išpra
šyti iš svetainės. Bet kai da
bar suviršum trečdalio delega
tų, kurie priešingi konstitucijos 
keitimui, seime nėra, tai šis 
darbas gali būt atliktas.

Kadangi tečiaus ši patogi si
tuacija. užklupo seimą netikė
tai, tai ėmė kilti nesusiprati
mų kaip tarpe delegatų, kurie 
neturi po ranka ištiso konsti
tucijos projekto teksto, taip ir 
tarpe įstatų komisijos narių, 
nesusitarusių visais punktais.

Tur-but, ir neturint seime or
ganizuotos obstrukcijos, konsti
tucijos svarstymas vistiek už
ims apsčiai laiko.

Prieš antrosios trečiadienio 
sesijos uždarymą buvo skaito
ma ,sveikinimai ir linkėjimai 
seimui, kurie labai pataisė vi
sų delegatų nuotaiką.

Perkūnas trenkė ba
žnyčią; devyni žmo

nės žuvo
BUCHARESTAS, Rumanija, 

biirž. 18. —< Iš šoaršo, Transyl- 
vanijoj, praneša, kad ten žu
vo ide.vyni žmones, perkūnui 
trenkus j bažnyčios bokštą.

Pasak pranešimo, užėjus 
smarkiai lietaus ir perkūnijų 
audrai, žmonės subėgo į baž
nyčią melstis. Trys vyrai dar 
įlipo į bažnyčios bokštą var
pų skambinti. Ir kai jie skam
bino, o žmonės suklaupę baž
nyčioj meldėsi, perkūnas tren
kė į bokštą ir visus tris skam
bintojus užmušė.

Nuo žaibo bažnyčia užside
gė. šeši asmenys sudegė, o dau
gelis kitų skaudžiai apdegė.

REINHOLDtSCHiEIN’, Vokie
tija, biirž. 18. — Vakar vakarą 
čia įvyko kautynės tarp na- 
cionalsocialų (fašistų) ir ko
munistų. Vienas komunistas bu
vo užmuštas, o du fašistai nu
gabenti į ligoninę.

Times Photo)

Stalinas esąs labai 
susirūpinęs savo dik
tatūros išlaikymu

Bijąs, kad nepralaimėtų kovos 
su opozicija ateinančiame ko
munistų partijos kongrese

BERLYNAS, birž. 18. — Iš 
Maskvos praneša, kad visa Ru
sija dabar begalo susidomėjus 
busimu visuotiniu komunistų 
partijos kongresu, kuris turi 
prasidėti Maskvoj birželio 25 
dieną.

Visi inteligentingi Rusijos 
gyventojų sluogsniai su dideliu 
įtempimu seka atvirą ir slap
tą prieškongresinę kovą. Čia 
krinta ypačiai į akis tai, kad 
nors įprieškongresinėsc konfe
rencijose išeina visi toki seno
sios bolševikų gvardijos gene
rolai, kaip sovietų prezidentas 
Kalininas, sovietų komisarų ta
rybos prezidentas Bykovas, ka
ro komisaras Vorošilovas, įg
ilino našlė Krupskaja, buvęs ko
munistų internacionalo prezi
dentas Bucbarinas ir buvęs 
profsojuzų prezidentas Tomš- 
kis, nė vienas jų niekur nebu
vo išrinktas tų konferencijų 
garbės pirmininkais, kaip pa
prastai ligšiol būdavo. Iš se
nosios bolševikų gvardijos ge
nerolų buvo nominuojami tik 
Stalinas, Molotovas ir Kagano- 
vičas. Be to, partinės Stalino 
mašinos buvo nominuojami 
“garbės pirmininkais” visiškai 
nežinomi asmenys, ištikimi Sta
lino sekėjai.

To nežiūrint, iš Maskvos pra
neša, kad Stalinas vis tik ne
sąs tikras, kad galėsiąs laimė
ti kovą su opozicija ir dėl to 
esąs labai susirūpinęs. Jis ieš
kąs priežasties kongresui vėl 
atidėti ir kautu bandąs daryti 
taiką su senaisiais bolševikais. 
Jis ypačiai stengiąsis laimėti 
savo pusėn Lenino našlę Krup
skają.

IŠ antros pusės — kaip iš 
Maskvos praneša — dešiniosios 
opozicijos vadai (Bucharinas, 
Bykovas etc.) reikalauja, kad 
kongrese butų garantuota visiš
ka kritikos laisvė. Jie reikalau
ją, kad šį kartą butų atsiža

dėta bolševikiško papročio trem
ti, bausti ir iš vietų šalinti kiek
vieną, kuris partijos kongrese 
išdrįsta kritikuoti valdžios po
litiką ir pareikšti nuosavią nuo
monę.

Jeigu Stalinas šitų reikala
vimų nepriimsiąs, dešinieji va
dai maną kongresą boikotuo
ti.

Padėtis, kaip sakyta, yra la
bai netikra ir įtempimas dide
lis.

Revoliucinis sukili
mas Bolivijoje

Sukilimą esą sukurstę Maskvos 
agentai; sukililėliai pagrobę 
miestą

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 18. — įPraneša, kad Bo
livijoje prasidėjęs rimtas suki
limas, kuriam vadovaująs Ro
berto Hinojosa, jaunas radika
lų lyderis, buvęs diplomatinės 
tarnybos La Paže narys.

Sukilėliai esą pagrobę nedi
delį Villazono miestą, esantį 
palei Argentinos sieną, kur jie 
smurtu pašalinę miesto admi
nistraciją ir apiplėšę įvairias 
prekybos įstaigas ir viešbu
čius.

Sako, kad prie sukilėlių pri
sidėję geležinkelių darbininkai 
ir dėl to susisiekimas trauki
niais sutrukdytas. Sukilimą esą 
sukurstę sovietų agentai.

Sukilimas esąs menkas
LA PAZ, 'Bolivija, birž. 18.

’ Vyriausybė paskelbė oficia
lų pranešimą, kuriuo neigia 
Roberto Hinajosos sukilimo 
rimtumą.

Pranešimė sakoma, kad tri
jų dešimčių komunistų banda, 
Hinojosos vadovaujamai, puolė 
geležinkelio stotį Mojo, esan
čia netoli nuo Argentinos sie
nos, ir ją apiplėšė.

Banditai išsinešė iš ban-
• ko $10,000 pinigų
GtENiEVA, III., birž. 18. — 

Trys ginkluoti banditai šian
die puolė čia First National 
Bank of -Gcneva ir automobi
liu pabėgo su $10,000 pinigų.

Bandžiusio nusižu- 
dyt sovietu agente 

pasipasakojimas
VARŠUVA, birž. 17. — Mi

chailas Naumovas, sovietų’pre
kybos atstovybės Paryžiuje na
rys, kuiris andai bandė nusižu
dyti Lenkijos-Rusijos sienoj, 
guli ligoninėje, ir daktarai ma
no, kad jis pasveiks.

Ligoninėje 'Naumovas pasi
pasakojo šitaip: jis buvęs se
nas bolševikas, bolševikų par
tijos narys jau nuo 1914 me
tų. Nuo spalių revoliucijos (bol
ševikų perversmo) jis užėmęs 
įvairias aug.štrsnes vietas sovie- 

itų valdžioj iir komunistų par
tijoje. Prieš ketverius metus 
buvęs pasiųstas į Paryžių kaip 
ekspertas sovietų prekybos de
legacijoj. Dabar, prieš keletą 
dienų, jis staiga gavęs įsaky
mą grįžti į Maskvą. rfai atsi
tikę netrukus po to, kai antras 
sovietų valdininkas atkartojęs 
Besiedovskio istoriją — atsisa
kęs grįžti į Rusiją.

Naumovas palikęs Paryžių 
prieš savaitę laiko. Kelionėje 
jiis pastebėjęs, kad jį lydi du 
sovietų šnipai. Jie daboję jį vi
są kelią per Fra nei ją, per Vo
kietiją, per Lenkiją. Jis, Nau
movas, taip išsigandęs, kad nie
ku budu nebenorėjęs grįžti į 
Rusiją .ir nusitaręs nuo sienos 
grįžti atgal į Varšuvą ir pra
šyti lenkų vyriausybę leisti jam 
pasilikti užsieny. Bet kai pa
stebėjęs, kad slapti Masikvos 
šnipai sekioją jį iir Lenkijoje, 
jis ryžęsis pasidaryti galą.

• Lenkų vyriausybe pranešė 
apie tai sovietų ambasadai, bet 
į Naumovo prašymą leisti jam 
pasilikti Lenkijoj dar nieko ne
atsakė.

Du sovietų Paryžiaus 
torgpredai pasmerkti 

mirties bausmei
MASKVA, birž. 17. — Sovie

tų teismas pasmerkė mirties 
bausmei du sovietų prekybos 
atstovybės Paryžiuje nariu, N. 
M. Boitiną ir M. A. Stromber- 
gą, dėl to, kad jie atsisakė grį
žti į Rusiją. Abudu jie buvo 

nuteisti už akių, nes jie tebė
ra Paryžiuje.

Boitinas ligšiol buvo sovietų 
prekybos atstovybės kailių de
partamento galva, o Strombor- 
g'3« — ekspertas miško depar
tamente.

Ką sako bandžiusio nu
sižudyti Michailo Nau- 

movo žmona
PARYŽIUS, birž. 17. —, Mme. 

Naumova, bandžiusio nusižudy
ti Lenkų-Rusų sienoje sovietų 
prekybos atstovybės Paryžiuje 
nario, Michailo Naumovo, žmo
na, pareiškia nuomonę, kad jos 
vyras veikiausia kelionėje, Ber
lyne ar Varšuvoje, sužinojęs, 
kad jam yra taisomi spąstai ir 
kad Maskvoje laukia jį toks 
pat, kaip žinomo komunisto ir 
Trockio šalininko Blumkino, li
kimas: grįžęs anuomet į Ru
siją, Blumikinas buvo sovietų 
čekos suimtas ir sušaudytas.

Dar du sovietų agentai
Paryžiuje atsisakė 

grįžti j (Maskvą
PARYŽIUS, birž. 17. — Dar 

du sovietų prekybos atstovy
bės Paryžiuje valdininkai atsi
sakė grįžti į Maskvą, būtent, 
direktoriai Krukovas ir Gold- 
šteinas.

Vieną jų, Krukovą, slapti so
vietų agentai Landė, grūmoda
mi! revolveriais, pagrobti į au
tomobilį ir išdanginti. Laimė, 
kad jam pavyko telefonu pra
nešti savo draugui, buvusiam 
sovietų ambasadoriaus padėję* 
jui Besiedovskiui. Pastarasis 
bematant atsiskubino su poli
cija ir Krukovą išgelbėjo, kol 
tasis tebepakavo savo daiktus.

Visuotinas 48 valandų 
streikas Argentinoj
BUENOS AIRES, birž. 18. 

— -Cordobos Mieste darbinin
kai paskelbė visuotinį 48 va
landų streiką, tuo budu pareikš- 
dami užuojautą tramvajų dar
bininkų streikui, kuris tęsiasi 
jau ilgesnį laiką.

ASCOT, Anglija, birž. 18.— 
Per smarkią perkūnijų audrą, 
trenkęs perkūnas Royal Ascpt 
reisuose užmušė vieną vyrą.

Kinų sukilėliai pie
tuose tautinės ka
riuomenės sumušti
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

18. — 50,000 tautinės Kinų 
valdžios armija, palies prezi-* 
(tento čiang Kaišeko vedama, 
mūšy i pietus nuo Vučango nu
veikė pietiečių sukilėlius ir vėl 
afėmė Jočavo ir Čangšos mie
stus Hunano provincijoj, ku
ri uos prieš keletu dienų buvo 
sukilėliai pagrobę.

Tuo tarpu antra sukilėlių ar
mijos dalis artinasi i šasi, svar
bų Jangtse upės miestų aukš
čiau Hankovo, o trečia dalis 
pasuko j rytus, Kiangsi pro- 
vincijon, ir grūmoja Nančan- 
gui ir Kiukiangni.

šiaurės Kinuose, kaip prane
ša, šiauriečių sukilėlių armiją 
paėmus Tsinsna, šantungo pro
vincijos sostinę.

Keisčiausia ir trumpiau 
šia byla kar. teisme

“Raudonasis akademikas” su
pykęs ant advokato išprašė 
pats sau sunkių bausmę

KAUNAS, geg. 27. — Šįryt 
Kariuomenės teismui teko iš
spręsti bylą... per keliasdešimts 
minučių. Kaltinamųjų suole sč< 
dėjo jaunas Jonavos žydas — 
darbininkas Driskinas, tikrai 
laibai nudriskęs ir turįs neišla
vinto žmogaus išvaizdų. Jj kal
tino platinimu komunistų atsi
šaukimų taip Jonavos lentpiu- 
vės darbininkų.

Teismui pirmininkavo pulk. 
Budrevičius, gynė iš paskyri
mo pris. 'adv. Choronžickis.

Paskirtasis gynėjas pradėjo 
įrodinėti, kad jo ginamasis, ne
mokėdamas lietuviškai, nežino
jo platinamųjų proklamacijų 
turinio, bendrai yra dar per 
jaunas (20 metų), mažai su
prantąs, politikoj nesiorijen- 
tuojąs ir net nežinąs, kas yra 
tas bolševizmas.

Tuos žodžius išgirdęs Dris
ki nas pašoko iš vietos ir pra
dėjo kolioti gynėjų. v

— Aš viską suprantu, esu 
komsomolcas. Nereikia man to
kio advokato.

Advokatas teismui leidus tuo
met atsisakė ginti tą jaunuo
lį, bet pirmiau paprašė dar sy
kį Driskiną paaiškinti, kas per 
daiktas “Komsomolas”.

— žinau visa, bet nepasa
kosiu, — šiurkščiai atsakė ko
munistas.

Teismas neilgai pasitaręs nu
baudė Driskiną 6 met. sunkių
jų darbų kalėjimo.

Salėj pasakojo, kad Driski
nas žūt būt nori patekti Mas
kvon į raudonųjų agitatorių 
akademiją ir todėl pats suin
teresuotas, kad jį nubaustų 
teismas ir tuo atestuotų jį kaip 
veikių “veikėjų”.

BUCIHARE^>TAlS, Rumanija, 
birž. 18. — Einant civiliu lak
štu, kuris tapo pristatytas par
lamentui patvirtinti, B urna n i- 
jos karalius Karolis JI gaus 
$250,000 algos metams.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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SLA. 36-tas Seimas
Rašo S. Bakanas 

(Tęsinys)
P-as Gegužis užbaigęs savo 

kalbą pakviečia Mandatų Komi
siją išduoti raportą. Už komi
sijų raportuoja K. Strumskis, 
pranešdamas Seimui, kad per
žiurėjus mandatus ir visus 
tuos skundus, kurie buvo pa
duoti tik prieš pat seimą ir 
kurių Pildomoji Taryba netu- 
jo laiko išspręsti, pasirodė, kad 
tie skundai neturi jokio pama
to, išskiriant 115 kp. iš VVilkes 
Barre, Pa., ant kurios delegatų 
skundas esąs gana rimtas ir 
Mandatų Komisija rekomen
duoja, kad šį skundų Seimas 
išspręstų.

Po Mandatų Komisijos Ra
porto prezidentas Gegužis pa
kviečia Centro Sekretorę P. 
Jurgeliutę prie delegatų vardo- 
šaukio, sekamas paneles pa
kviečia prisegti delegatams 
ženklelius: Zarskiutę — 30 kp. 
delegatę, Dagilaičiutę — 14 kp. 
delegatę, Ančiutę — 168 kp. de
legatę, Rauktytę — 318 kp. de
legatę, Kirienę — 208 l>p. de
legatę ir Naviulienę — 211 kp. 
delegatę.

Centro sekretorė P. Jurgcliu- 
tė šaukia delegatus vardais ir 
delegatams suteikiami Seimo 
ženkleliai, Seimas eina normalė
mis vėžėmis.

Mandatų Komisija rekomen
duoja, kad 115 kp. iš V ilkes 
Barre, Pa., delegatai butų at
mesti, Seimas vienbalsiai pri
ima Komisijos rekomendaciją.

Paduodamas ir priimamas 
Įnešimas vienbalsiai, kad proto
kolas pereito seimo butų ne
skaitytas.

Sekrtorė P. Jurgeli utė pasi
skyrė sau pagelbininkų S. E. 
Vitaitį, ką Seimas užgyrė.

Prezidentas S. Gegužis atsi
klausė Seimo delei skyrimo ar 
rinkimo Seimui Komisijų., De
legatas Grisius duoda įnešimą, 
kad prezidentas skirtų Seimi-
nes Komisijas. Įnešimas pa
remtas ir priimtas vienbarsiai, 
kad prezidentas skirtų Šeimines 
Komisijas.

Delegatas K. Strumskis duo
da įnešima, kad bolševikų laik
raščių korespondentai butų pra
šalinti iš Seimo. Įnešimas pa
remtas ir priimtas vienbalsiai..
3-čioji sesija uždaroma pie

tums nuo 12:20 iki 2 valandai.
Ketvirta Sesija

Ketvirta sesiją atidarė pre
zidentas S. Gegužis 2:25 vai. 
po pietų, bet sekretorė P. Jur
geliutė kiek pasivėlavo pribū
ti.

Sekretorei P. Jurgeliutei pri
buvus pradedamas delegatų var- 
došaukis.

Po delegatų vardošaukio pre
zidentas S. Gegužis pristato 

Seimui 358 kp. delegatę iš 
Shretvsbury, Mass., panelę Al
biną Osipavičiutę, kaipo 'pa

saulio plaukimo čempijonę. De
legatai karštai ploja šiai jau
nai panelei.

Prezidentas S. Gegužis pa
kviečia vice-prezidentą V. Ka
marauskų užimti Seimo vedimo 
vietą, pats prezidentas Gegu
žis gi skaito savo raportą iš 
savo 2-jų metų veikimo kaipo 
SLA. prezidento.

Prezidentas S. Gegužis savo 
plačiam raporte pažymi visus 
stambesniuosius organizacijos 
įvykius laike praėjusių 2 me
tų, kaip iždininko Tarno Pauk
ščio mirtį, perėmimą iždo, pu- 
skirimą naujo iždininko, pastoj 
viųjų komisijų pirmininkų su*' 
važiavimų, skirimą generalio 
organizatoriaus, jaunuolių kon
kursą, apie pirmąją SLA. eks
kursija i Lietuvą ir kitus vi-j«’ k • v I 

sus svarbesnius įvykius SLA. 
gyvenime. Taipgi prezidentasi 
nusiskundė savo raporte, kad| 
Pildomąja i Tarybai priseina pa
kelti daug visokių nepamatuo
tų užsipuolimų.

Toliaus prezidentas Gegužis 
savo raporte pateikė Seimui ke- 
lėtą svarbių rekomendacijų dėl t 
8LA. iateittyj, kaip tai: dell

prieglaudos namo, dėl našlių ir 
našlaičių šelpimo, dėl įvedimo 
aukštesnių apdraudos skyrių. 
Baigdamas savo raportų pre
zidentas ačiuoja visiems Pildo
mosios Tarybos nariams, su 

kuriais jam prisiėjo veikti ir 
visoms pastoviomsioms komisi
joms, visoms kuopoms, apskri- 
čiams ir visiems SLA. nariams, 
kurie rėmė jo darbuotę ir rei
škė pasitikėjimo, ir užbaigė sa
vo raportą.

Raportas priimtas visų de
legatų atsistojimu.

Po prezidento raporto seka 
vice-prezidento V. Kamarausko 
raportas. Gerb. vice-preziden- 
tas savo raporte pažymi savo 
darbuotę laike 2-jų metų. Ra
portas priimtas vienu balsu.

Seka Centro sekretoriaus, p. 
Jurgeliutės, raportas. Gerbia
mosios sekretorės raportas dau-r 
giausiai susideda iš skaitlinių, 
kurios parodo SLA. turto kiek- 
kĮ, narių stovi ir kitus gana 
svarbius Įvykius SLA., kurie 
yra tikrai įdomus, tik sunku 
visas skaitlines užrašyti.

Centro sekretores, p. Jurge
liutės, raportas priimta su pa
gyrimu.

10 metų sukaktuvės
Vice-prezidentas V. Kama

rauskas pažymėjo savo rapor
te, kad jam šiame. Seime suka
ko 10 metų, kaip jis eina SLA. 
vice-prezidento pareigas, ir su 
šiuo Seimu gerb. V. Kamaraus
kas baigiąs šias pareigas, ka
dangi buvusiuose rinkimuose 
jis, V. Kamarauskas, nekandi
datavo ir jo vietoje yra išrink
tas A. Mokalaus'kas.

Antros 10-ties metų sukaktu
ves šiame Seime, tai P. Jurge
liutės, kaipo SLA. Centro sek
retorės, ir garbiama p-lė Jur
gai i u tė savo raporte pažymėjo, 
kaip SLA. stovėjo turtu ir na
riais pirm 10 metų ir kaip sto
vi dabar. Būtent, pirm 10 me
tų SLA. turėjo narių virš tryli-
kos tuks'tančių, o dabar turi 
virš 22 tūkstančių- Turto SLA. 
turėjo prieš 10 metų $312,865.- 
74; dabar SLA. tunto turi $1,- 
359.149.18. Tai reiškia, kad 
SLA. užaugo turtu keturis' kar
tus daugiau, negu per 30 metų 
prieš tai. Ir gerbiama sekre
to! ė, baigdama savo raportą, 
palinkėjo SLA., idant per seka
mus 10 metų užaugtų dar di
desnis. x

Išklausyta raportas iždininko, 
advokato K. Gugio ir priimtas 
vienu balsu. »

‘'Tėvynės” redaktoriaus S. E- 
Vitaičio raportas išklausytas' ir 
priimta vienu balsu.

4-ta sesija uždaryta 5 valan
da.

5-ta Sesija 
(Jhicaięo, III., Lietuviu A.udito- 

rija, birželio 18 d.

5-tą Sesijų atidarė SLA. pre
zidentas S. Gegužis 9:20 vai. 
iš ryto. Po delegatų vardošau
kio prezidentas Gegužis prii- 
sts'to Seimui šeiminių komisijų 
sąstatų, kurį turi paskyręs pa
gal Seimo vakarykščios dienos 
nutarimu.

Komisijų sąstatas sekantis: 
Skundų ir Apeliacijų Komisi
joj advokatas Lapatto, advo
katas Borden ir Birštonas.

Laiškų ir Sveikinimų Skai
tymo Komisijoj: ponia Kario
nė, panelė J. Rauktytė ir p-lė 
Grigiutė.

Įnešimų Komisija: advokatas 
Olis, advokatas šalnienė ir p. 
F. Živatas, o advokatas Jur
gelionis bus prie įnešimų ko- 
mis’/o's kaip ircl’ercntas prie 

naujosios konstitucijos skaity
mo ir priėmimo.

Tautiškų centrų paskirstymo 
komisija: Čekanauskas, Dr. Jo- 
ni'kaitis ir Katkevičienė.

Komisija sudarymui S. L. A. 
pastoviųjų komisijų: Dr. Drau
gelis, .advokates Bagocius ir 
advokatas Rastenis.

Toliau seka Centro Valdy
bos ir S. L. A. pastoviųjų ko
misijų raportai. z

Varde A pš vietos Komisijos 
(patiekę platų ir gražiai ąpdirOt>- 
tą. raportą Aplietos Komisijos 
pirmininkas 'P. Grigaitis. Ra
portas priimtas vienbalsiai. Už 
S. L. A. globėjus raportą pa
tiekė Iždo globėjas p. Ragin- 
skas. Raportas priimtas. Dak
taro kvotėjo, I)r. Klimo rapor
tas priimtas. Už kontrolės ko
misiją patiekė iraportą kontro
lės komisijos pirmininkas J. 
Grinius; raportas priimtas. Už 
įstatų komisijų patiekė raportų 
Įstatų Komisijos pirmininkas 
advokatas Jurgelionis; raportas 
priimtas. Už labdarybės Ko
misijų patiekė raportą Labda
rybės Komisijos pirmininkė P. 
Jurgeliutė; raportas priimtas.

Seka Finansų Komisijos ra
portas. Bet kitų Finansų Ko
misijos nsirių nesirandant (iš
skiriant tik Finansų Komisijos 
pirmininkų Stungį), p. Stun
gis, išduodamas savo raportų 
pastebi, kad jo raportas esąs 
tik jo paties, kadangi jis ne
turėjęs progos sueiti su kitais. 
Tai jis apie jų raportą nieko 
nežinąs.

Finansų Komisijos pirminin
kui p. Stungiui, išdavus rapor
tų, keletas delegatų paima bal
sų ir duoda paklausimą p.‘Stun
giui, ar visi ‘S. L. A.’ in vest- 
men tai esu saugus? P. Stun
gis atsako, kad kiek jis žinąs, 
tai visi investmentai esantys 
saugus. Po tnimpų diskusijų 
Stungio raportas priimtas.

Sveikatos Komisijos pirmi
ninkui Dr. Bronušui nedaly
vaujant Seime, jo raštiškas ra
portas buvo skaitytas ir pri
imtas, o už kitus Sveikatos Ko
misijos narius, būtent už save 
ir Dr. Biežį, patiekė platų ir 
įdomų raportą Dr. Karalius; 
raportas priimtas. Seka gene- 
ralio organizatoriaus p. A. Žu
ko raportas. Gerbiamas Žukas 
patiekė platų ir nuodugniai ap
dirbtų raportą, kuris priimtas 
su pagyrimu.

Skundų ir Apeliacijų Komi
sijos raportą patiekė komisijos 
pirmininkas, advokatas Bago- 
čius. Raportas buvo įdomus ir 
iš raporto pasirodo, kad skun
dų ir apeliacijų komisija yra
daug daugiau dirbusi, negu ku
ri kita S. L. A. pastovioji ko
misija. Raportas priimtas su pa
gyrimu.

Delegatas Jonas Grinius pri
stato Seimui svečius iš Mažo
sios Lietuvos — Martyną .lan
kų, kaipo seną ir nenuilstan
tį Mažosios Lietuvos veikėją, 
’ir iš Didžiosios Lietuvos Šau
lių Sąjungos atstovų P. Ado
maitį. Prezidentas S. Gegužis 
pakviečia svečius pakalbėti. Pir
miausia p. Jankus sveikina Sei
mo atstovus ir Seimo atstovai 
p. Jankui sukelia ovacijas ir 
p-geibia atsistojimu. Gerb. 
Adomaitis sveikina Seimo at
stovus; atstovai karštai ploja.

5-tą Sesijų uždare preziden
tas S. Gegužis 12:30 iki 2:15 
valandos po pietų.

(Bus daugiau)

SLA. 36-to Seimo 
įspūdžiai

Chicago, III., Lietuvių Audi
torija, birželio 17. — Niekad 
pirmiau man, neteko būti SLA. 
seimuose. ŠĮ sykį toji auksinė 
proga pasitaikė ir aš ja pasi
naudojau. Kada atvykau sve
tainėn, birželio 16 ryte, tai jau 
veik visa svetainė buvo užpil
dyta delegatais ir, balkonas sve
čiais. Trys ilgi stalai apgulti 
laikraščių reporterių. Kairiajam 
šone gale stalo sėdi komunis
tų generolas L- Prūsei ka su ke
liais savo leitenantais'. Gi de
šiniajam šone taip pat gale 
stalo sėdi fašistas K. Karpa vi- 

įKŪHTČHilISIfflf
when aoothlng lemo is usedl
Right from the firąt touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and. other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplcs and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly easrs razor-smart. Always 
h avė Žemo nearby vherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

NAUJINS, Chicago, HL 

čius. Sėdį, ir Chicago Ilerald 
and Exaihiner reporteris Clara 
McLean.

Seimas, kaip paprastai sei
mas eina savo paprasta eiga. Ir, 
be abejonės, daugelis delegatų 
ir svečių' tikėjos, kad yiskafe 
eis priprasta tvarka. Bet man 
ir kaikuriems kitiems SLA. 
nariams buvo jau žinomi kai- 
kurie komunistų planų trupi
niai ir mes laukėm kaip jie 
pradės juos vykinti.

Pirmas jų organizuotumo K 
ženklas' buvo, tai sėdėjimas 
gedant Lietuvos himną. Šiuo 
jie išsiskyrė netik iš seimo da
lyvių, bet ir iš visų lietuvių 
tarpo kaipo išsigimėliai, netin
kantys nei jokiai lietuviai drau
gijai. Antru kartu jie pasiro
dė plodami 57»-tos kp. delega
tams iš Worcester, Mass-, kada 
pastarieji buvo iššaukti pri
duoti sekretorei savo manda
tus.

Viskas dar buvo šiaip taip iki 
tapo prieita prie paskyrimo 
mandatų komisijos. Čia jiems 
pasidarė auksinė proga eiti prie 
savo jau nuo senai planuojamo 
tikslo—prie seimo skėlimo.

Seime jie sutraukė visas sa
vo spėkas. Nariai ir nenariai 
buvo suėję ir suėdę atstovų kė
dėse. čia, žinoma, buvo daug 
ir Seimo Rengimo Komisijos 
apsileidimo, kad nepastatė prie 
durų tinkamų sargų. Ir šiuo 
nepasisa'ugoj imu komunistai 
tinkamiausiai pasinaudojo. Sa- 
lėn buvo suėję tokie Komunistų 
Partijos komisarai, kaip J. Ju
kelis, J. Gasiunas ir keli tu
zinai, kitų, kurie nėra SLA. na-

MADOS

3414, — Naujoviškos mados taip 
vadinama “Princess” styliaus mode
lis. Galima siūdinti iš bile mate
rijos, bet geriaus išrodytų iš vienos 
spalvos materijos su balta apatine 
bliuzka. Sukirptos mieros 14. 16, 
18, 20 metų, taipgi' 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

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

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

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

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

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

riai ir terorizavo seimą kartu 
su “progresyviais”.

Prie durių ir pačioje svetai
nėje buvo viešai ir be jokios 
drausmės' platinama “Vilnies” 
spaustuvėj specialiai pagaminti 
lapeliai, šmeižiantys ir nieki
nantys seimo prezidiumą ir visi 
nekomunistiniai delegatai. Mel- 
dažio svetainę turėjo paėmę vi
sai svetimi, kur visai atskirai 
nuo Seimo Rengimo Komisijos 
parengtų vakarų turėjo paren
gę du koncertus ir vienas “di
deles” prakalbas. Vadinasi, sa
vo tikslui, pasiekti iš kalno 
buvo gan rimtai ir pilnai prisi
rengę. Reikalingas buvo tik 
patogus momentas. Ir jis at
ėjo—su paskyrimu mandatų ko
misijos.

Čia jų patys didieji komisa
rai išdidžiai pareikalavo, kad 
mandatų komisijon įeitų ir jų 
vienas žmogus, M. Bacevičius,, 
o jei ne, tai jie nebeleis sei
mui toliaus eiti. Na. ir prasi
dėjo chuliganizmas, kokio nei 
mongolai nedrįstų praktikuoti. 
Lyg tarškuolės' (rattle snake) 
įgelti lipo ant kėdžių vienas po 
kitam ir drožė spyčius SLA.

g Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN '

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentų arba
NORTH GERMANLLOYD
130 W. Randolph St., 

CHICAGO, ILL. y

Apdrauja
Ligoj ir su- 
sižeidime

Ligoj moka pašelpos į j 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa- j 
talpintas i ligonbutį, 
pašclpa yra padvigu- 

bintą j savaite už tą pa
tį mokesnį. !

Mažas mėnesinis į 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota į 
Kompanija

f

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

“reakcininkams”.
Ir kaip į ši chuliganizmą te

žiūrėtum, iš kurios pusės ji be- 
imtum, vis tik tenka pasakyti, 
kad be policijos pagelbos jį ne
būt buvę galima likviduoti. Pri
imti jų reikalavimą, kad Ba
cevičius Įeitų mandatų komisi
jon, tai būt buvęs oficialus 
nusilenkimas Komunistų Parti
jos diktatūrai. C) to, žinoma, 
amžiais negali būti- Bent aš 
taip suprantu.

—Julius Švitra.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

B. R. Pietkiewicz

6542 So. Western Avė3114 So. Halsted St
Victory 4898

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St2839 W. 63rd St.

Prospect 3140

Yards 6894

Milaszewicz
4600 So. Wood St

Virginia 0117 Yards 0145

4559 So. Paulina St

Republic 8899

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayctte 1083

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

Tel. Prospect 21Q2

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

Tel. Prospect 8759

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rektunio 
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 sava reikalą. Kainos žemos.

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Danien Aventie, ~ CŽiicago, III.

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

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)

HMHMr 1 . J II _ J' ITlirM 'I T ~ ~ V ~ ' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- —------------------------

Ketvirtadienis, birž. 10, ’30

Greitai palengvina gasus 
ar išpūtimą po valgio

Gauni ar išpūtimas pilvo ar vidurių, atsi
rūgimai ir kiti nesmagumai delei nevirškini
mo yra greitai palengvinami pagelba 
Nuga-Tone, kadangi jis pašalina iš kūno 
silpninančius nuodus ir nugali konstipacijų, 
kuri yra priežastim šių ir kitų nesmagių 
sunegalėjimų.

Nuga-Tone užveria savy ir kitus vaistus, 
kurie suteikia jums geresnį apetitą ir pa
gelbsti viduriams tinkamai suvirškinti ką jus 
suvaikote. Dar kiti vaistai Nuga-Tone pa
lengvina inkstų ar pūsles įdegimą ir vidurių 
pakrikimą. Imk tie Nuga-Tone tik per ke
lias dienas Ir jus pastebėsite didelį pagerė
jimą jūsų abelnos sveikatos. Jus galite gauti 
Nuga-Tono kur tik vaistai yra pardavinė
jami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų šla
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš sa
vo džiaberio.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS



Ketvirtadienis, birž. 19, ’30 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 36-tas Seimas 
ėmėsi darbo

Pusantros dienos bolševikai 
ir bolševikės triukšmavo. Tik 
antradienį popiet, kai apsiva
lyta nuo triukšmadarių, ketvir
toj sesijoj prasidėjo tikrasis 
Seimo darbas.

Salėje tyla. Atrodo, kad per
daug tyku. Mat, po lermo tvar
ka ypatingai riški.

įvairumo įneša introdukcija 
Seimui jaunos lietuvaitės, p-lės 
Osipavičiutlės, kaip čempionės 
plaukikės.

Raportas Prez. St. Gegužio
Dienotvarkėj yra organiza

cijos viršininkų raportų išda
vimas. Pirmas duoda raportą 
Prez. St. Gegužis. Tas rapor
tas tur būt vėliau tilps Susi
vienijimo organe ištisai, čia gi 
pažymėsiu tik kai kurias vie
tas iš jo:

Jau antras S.L.A. Seimas lai
koma Chicagoj. Pirmasis bu
vo 1910 m.

Susivienijimas paskutinių ke
leto metų laiku sparčiai au
gęs. Iir dar augs. Mažesnėms lie
tuvių organizacijoms mirštant, 
Susivienijimo reikšmė kįla ir 
kits, nes žmonės, suprasdami 
jo reikšmę jų gyvenimui, spie
čiasi jame.

Vienas pagrindinių reikala
vimų Susivienijimo bujojimui
yra — taika narių tarpe, gra
žus sugyvenimas. To reikalau
ja ir pats Susivienijimo, kaip 
fra t er Dalės organizacijos, tiks
las arba siekiai.

Kaip visiems žinoma, buvo 
daryta Susivienijimo valdybai 
daug užmetimų dėl iždo, ypač 
po to kai mirė iždininkas Pauk
štis. Prezidento Gegužio rapor
tas atsakė į tuos užmetimus ir 
j tas abejones.

Pasak p. Gegužio raporto, 
Paukščiui mirus, Pildančioji 
Susivienijimo Taryba paskiru- 
si jį, St. Gegužį, paimti iždą. 
.Jis tą padbrė. •

Nusamdyta registruoti sąskai
tą vedėjai (public accountants) 
firmos Stapleton, iš VVilkes 
Banre, knygoms ir fondams pa
tikrinti. .Jų atskaitos pilnai su
tikusios su Iždo Globėjų at
skaitomis.

Adv. K. Gugiui iždas per
duota su pradžia 1929 m., kai 
visi formalumai atlikta. Iždas 
perduota iždininkui Gugiui, po 
to, kai išpildyta visi Pennsyl- 
vanijos Apdraudos Departamen
to reikalavimai.

Vienas svarbių, sakyti, nau-

Palengvin-
kit tą į

Bereika- J
Hm I

Skausmą

Galvos
Šalčių 

Reumatizmo 
Neuritis

IMKIT Bayer Aspirin piliukę ir 
Tamstos kankinimas galvos skau

dėjimo užsibaigs. Greitai palengvi
na. Neslogina širdies. Nereikia bai
mintis veikmių, jei pirksit piliukes 
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 
kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
Aspirin suteikia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant akių skausmo, 
nuilsimo, ar šalčio; moterims, kenčian
čiom reguliari sistematišką skausmą, 
Bayer Aspirinas tai vra palaimini
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni
ne dėžele. Laikykit ekonomiškų 
100 piliukiu bonkute namie ar ofi
se. Perskaitykit nurodytus budus 
vartoti kuriuos rasit pakely ir iš
mokit juos įvairiai naudoti.

BAYER 
ASPIRIN 

jų įvykių Susivienijimo virši
ninkų decbuotėje buvęs suva
žiavimas pastoviųjų komisijų 
pirmininkų. Šių komisijų pir
mininkai sutrikę svarbių ir 
naudingų Valdybai patarimų. 
O antra vertus, Susivienijimo 
valdyba supažinusi juos arčiai 
su praktiška valdybos darbuo
te ir problemomis, su kurio
mis tenka jai susidurti. Suva
žiavimas turėjęs tikrai rimtos 
kūrybinės reikšmes organiza 
rijai. Pageidaujama ir reika
linga atrodo šaukti tokius su
važiavimus, (reikalui esant, ir 
ateity.

Vice-prezidento Kamarausko 
raportas

S.L.A. vice-prezidento Kama
rauskas išdavė trumpesnį ra
portą. Jisai ypač pabrėžė vie
ną pageidavimą arba sumany
mą.

Esą, pastoviųjų komisijų 
(kaip sveikatos, teisių, apšvie- 
tos) nariai geriau butų rinkti 
iš vieno miesto arba vienos 
apielinkės, kur randasi tinka
mų toms komisijoms narių.. Jei 
tokių komisijų nariai gyventų 
vienas arčiau kito, tai komi
sijų darbuotė galėtų būti sklan
desnė ir našesnė, ba komisijų 
nariams butų lengviau suva
žiuoti, pasitarti.

Įnešimas nepriimta

Delegatas duoda įnešimą pa
daryti pertrauką. Bet preziden
tas Gegužis (ir, matyti, pilnai 
pritariamas Seimo) pastebi, 
kad jau daug laiko sugaišta, 
tad reikia prisispausti darbui 
ir apsriti be pertraukos.

Sekretoriaus raportas
P-lė Jurgeliu tė, S.L.A. sekre

torius, apiberia delegatus skait
linėmis. O kadangi niekuomet 
nemėgau skaitlinių, ypač gi ku
rios pereina į milionų skyrių, 
tai ir negalėjo jų įsidėmė
ti ir atminti.

Bet kai ką mėginau “pasi
gauti”. Taip, (rodosi, kad Su
sivienijimas per paskutinius du 
metu įsigijo jaunuolių narių 
460. Jaunuolių kuopų dabar jis 
turįs — vyresniųjų 17, vai
kų — 30.

Jaunuolius galima ir būtinai 
reikia traukti į Susivienijimą. 
Bet reikalinga yra ir pagelbos 
jiems teikti jų darbuotėje.

Susivienijimo turtas paau
gęs, pralenkęs... oh, nebeatsi
menu... milioną dolerių!

Tarpe kita ko p-lė Jurgeli li
te suminėjo, kad Susivienijimo 
namas pirkta už $35,000. O da
bar jo vertė markete esanti 
$60,000. Taigi Susivienijimo 
knygose, kad “ne persūdyti”, 
namas ir lotas Įrašyta kaip 
verti $50,(XX).

Del šio įrašymo adv. Bag- 
džiunas išreiškia mintį, kad 

toks knygų vedimas gal ne vi
sai tinkamas; kad gal nereikė
tų dėti tokios sumos, kol tur
tas dar neparduotas.

P-lė Jurgeliutė paaiškina, 
kad kalbamoji Susivienijimo 
savastis pakilo verte ir kad to
dėl reikia ją tokią paduoti kny
gose.

P-nas Bagdžiunas vėl kalba 
ir pakartoja esmėj ką pirmiau 
pasakė.

Gauna žodį p. Birštonas, ku
ris pareiškia, kad net >aipdrau- 
dos departamentas reikalaująs 
paduoti knygose sąvasties mar- 
keto vertę.

Tuo diskusijos užsibaigia.
Ižd. K. G ūgio raportas

Tas raportas suglaustas, pri- 
pakuotas- skaitlinių. Bonai, 
kompanijų vardai, skaitlinės 
— nuošimčiai, balansas, buvu
sioji ir esamoji kaina. Reikės 
tur būt iždininko paaiškinimus 
atskirai atpasakoti.

“Tėvynės” redaktoriaus Vitai- 
čio raportas

žinote, kam kam, bet iš lie
tuvių laikraštininkų tai Grigai
čiui ir Vit-aičiui daugiausia ten
ka, kaip sakoma, peklos. Gri
gaitis kaltas dėl visų pasaulio 
nelaimių, o Vitaitis — dėl vi
sų nelaimių Susivienijime. Ką 
gi Vitaitis raportavo?

Man atrodo, kad viena svar
biausių minčių jo raporte bu

(Tęsinys)
77 kp., Rockford, III.

214. J. lUlinskas,
215. J. Petraitis,
216. J. Ūsas,
217. B. Šimaitienė,
218. J. Stružas,
219. A. Savickas,
220. K. Barzdukas.
83 kp., Brooklyn, N. Y.
221. R. Mizara,
222. E. Jeskcvičiutė,
223. J. Buivydas,
224. V. Bovinas,
225. J. Nalivaika,
226. J. Kairys.
84 kp., Farmington, III.
227. P. Lukoševičius.
86 kp., Pittsburgh, Pa.
228. J. K. Mažiukna,
229. P. Pivorunas,
230. M. Šimkienė.
87 kp., So. Omaha, Neb.
231. K. Uvick.

88 kp., E. St. Louis, UI.
232. J. Daujotas,
233. A. Giržaitis.
89 kp., E. Chicago, Ind.
234. P. Čeknis.

90 k p., Bridgevilie, Pa.
235. S. Bakanas,
236. A. Bakanas. /

94 kp., OakvilIe,(Conn.
237. P. Bokas.
95 kp., Coal Centre, Pa.
238. A. Kubilskis,
239. P. Kubilskienė.

99 kp., Herminie, Pa.
240. J. Andriušis.

100 kp., Rasine, Wis.
241. M. Kasparaitis,
242. J. Kapočius.
101 kp., Paterson, N. J.
243. M. Ragauskas.

103 kp., Johnston City, III.
244. O. Malinauskiene,
245. M. Elbinas,
246. A. Mikna.
104 kp., Pittsburgh, Pa.
247. Kun. Z. Vipartas.

105 kp., Dayton, Ohio.
248. M. Mockevičius,
249. J. Sakalas.
106 kp., San Francisco, Cal.
250. J. Buri.
107 kp., Philadelphia, Pa.
251. A. (laikus.

108 kp., Canton, III.
252. R. Služeliuitė.

109 kp., Chicago, III.
253. J. Borden,
254. J. Stungis.

110 kp., Plains, Pa.
255. J. Derius,
256. A. Mikelionis,
115 kp., Wilkes Barre, Pa.
258. S. Kvasčevičius,
259. M. žaldokas,
260. J. Stanislovaitis.

121 kp., Clinton, Ind.
262. D. iRiauka.

122 kp., Chicago, UI.
263. J. (Puida,
264. A. Kuizinas, I
265. J. Vaišvila, V
266. J. Čiliauskas,
267. P. Raila,
268. K. Petrauskas,
269. L. Geležinis.
124 kp., Hartford, Conn.
270. P. Mikalauskas,
271. V. M. Čekanauskas,
272. G. Levišauskas,
273. J. Januškevičius,
274. P. 'Labanauskas.
126 kp., New York, N. Y.
277. S. E. Vitaitis,
278. P. Bukšnaitis,
279. M. Oraugeliutė,
280. IM. Aušriutė,
281. F. Simanas,
282. K. Karsokas,

vo ta, jog “Tėvynes” redakto
riui tenka dirbti ypatingai kom
plikuotose apystovose.

“Tėvynė” turi daugiau, kaip 
20,000 savininkų arba “bosų”. 
Nes organizacijos nariai yra 
juk “Tėvynės” savininkai ir 
leidėjai.

Kai kurie narių neima do
mėn to fakto, jogei “Tėvynė” 
yni fraternalės organizacijos' 
organas; kadi jei reikia atsi
žvelgti ir į kitus narius, jų pa
žiūras, jų mintis ir interesus. 
Neimdami to domėn, tokie na
riai mano, kad viskas turi tilp
ti ką jie parašo. O to negali 
būti.

Bet rimtą ir konstruktyvę

kritiką “Tėvyne” priėmė ir pri
ims.

“Tėvynės” Redakcija buvu
si kaltinama tuo, kad joje dir
ba du žmonės. Reikia tečiau 
žinoti, kad Redakcija turinti 
ne tik laikraštį išleisti, bet ir 
kitokių darbų atlikti. Pavyz
džiui, vien laiškų paskutiniu 
laikotarpiu Redakcijai tekę pa
rašyti 3,468.

Ir nežiūrint to, kad darbo 
yra pilnai dviems asmenims, 
Redakcijoj dirba padėjėjas tik 
pusantros dienos savaitėje, o 
kitas puspenktos dienos padė
jėjas dirba ofiso darbą.

Rep.

SLA. 36-to Seimo Delegatą Sąrašas
Z

283. K. Klcnauskas,
284. Z. Vitaitienė.

128 kp., Carnegie, Pa.
285. E. Šiurmaitienė.

129 kp., Chicago, III.
286. J. Gelgaudą,

287. A. Kazlauskas,
288. K. Batiiitis,
289. V. Vasys.
131 kp., Norwood, Mass.
290. J. Jurėnienė.

133 kp., So. Milwaukee, Wis.
292. J. Markevičius.

134 kp., Chicago, III.
293. K. Katkevičienė,
294. M. Kraučiunienė,
295. J. Baranauskienė.
135 kp., Philadelphia* Pa.
296. M. šlikas,
297. J. Grinius,
298. V. Norkevičius.
136 kp., Cleveland, Ohio.
299. B. Lukauskas,
300. J. Žebrys.

139 kp., Chicago, III.
301. K. Klibas,
302. Z. Klibienė,
303. M. Bacevičius,
304. P. Petronis,
305. J. Šarkiunas,
306. J. Pinikas,
307. A. Ilonis.

140 kp., Charleroi, Pa.
308. B. Platakienė.
142 kp., New Haven, Conn.
309. O. Balčiūnienė,
310. J. Pilvelis,
311. J. Vaitkevičius,
312. M. K vara tie jus.
143 kp., W. Scranton, Pa.
313. P. Šlekaitis,
314. K. Genys.
144 kp., Saginaw, Mich.
315. S. Liesis,
316. S. Bakaitis.

152 kp., Braddock, Pa.
317. J. Urbonas.

155 kp.,Benld, III.
318. A. Laukaitis,
319. J. Guzevičiene,
320. V. Mieiulis.
157 kp., Youngstown, Ohio.
321. M. Subonis,
322. M. Jurkunienė.

. 159 kp., Collinsville, III.
323. M. Giirdžiuviene.

164 kp., Frackville, Pa.
325. A. Zalenka,

326. J. Klučinskas,
327. J. Marcinkevičius.

168 kp., Stamford, Conn.
328.. V. Martinaitis,
329.. A. Bartnikienė,
330. O. Ančiutė.

169 kp., Ambridge, Pa.
331. B. Ginamba.

172 k p., Duųuesne, Pa.
332. A. Slavinskas.

175 kp., Denver, Colo.
334. M. Povilaitis.

176 kp., Chicago, III.
335. S. Baranauskas,
336. J. Stulgaitis,
337. J. Milius.
177 kp., Milwaukee, Wis.
338. V. Tarnas,
339. M. šimanskiutė.

178 kp., Chicago, III.
340. B. Valantinas.

181 kp., Harrin, III.
341. M. Palevičius.

183 kp., H.art, Mich.
342. V. Kutulis.
185 kp., Indiana Harbor, Ind.
343. S. Barzdys,
344. P. Barzdys,
345. J. Valavičius,
346. J. Kelienė.

187 kp., New Philadelphia, Pa*
317. A. Jakaitis,
318. P. 'Raudonaitis

188 kp., Royalton, IU.
349. A. Minkelis.
191 kp, W. Frankfort, Ilk

350. J. Lazauskas,
351. P. Deveikis,
352. P. Zalagėnas,
353. B. Juškauskas.

194 kp., Cicero, III.
354. T. Miller,
355. O. Remeikienė,
356. A. Dočkienč,
195 kp., Pittsburgh, Pa.
357. (R. Poplauslkas.

198 kp., Akron, Ohio.
358. J. Domincks,
359. M. BalviČius,
360. B. Versackas,
361. M. Bartnikienė.

200 kp., Detroit, Mich.
363. K. šnuolis,
364. P. Karpšlis,
365. K. Valužis,
366. J. Naujokas.
203 kp., Sebastopol, Pa.
367. K. žiurauskas.
205 kp., Schenectady, N. Y.
368. L. Gidžinskienė.

207 kp., So. Manchester, Conn.
369. A. Birieta. > .

208 kp., Chicago, III.
370. E. Šatkauskienė,
371. O. Kirienė.
209 kp., Cairnbrook, Pa.
372. O. Pelaniutė.
211 kp., Mahanoy City, Pa.
373. O. Nevulienė,
374. J. Aleksynas,
375. J. Vizbarą,
376. A. Gegužienė,
377. A. Ramanauskas,
378. P. šliužas,
379. V. Mockaičiutė,
380. V. Alešiunas.

212 kp., Kenosha, Wis.
381. J. Kasputis,
382. F. Povilenskis,
383. J. Marcinkevičius,

214 kp., St. Louis, Mo.
385. P. Baltrušaitis,
386. J. Ratušinskas.
220 kp., Universal, Ind.
387. M. Križinanskas.

221 kp., Duryea, Pa.
388. J. Kaspariunas.
222 kp., Michigan City, Ind.
389* M. Lašas.

223 kp., Westville, III.
390. J. Deltuva,
391. T. Lukoševičius.

224 kp., Bulpitt, III.
392. I. Mairkelionis.

226 kp., Chicago, UI.
V ** I .

394. P. Galskis,
395. Dr. A. Montvidas,
396. J. Mickevičius,
397. K. čepukas.

229 kp., Thorp, Wis.
398. J. Kurtinaitis.

230 kp., Wanamie, Pa.
399. J. Bi n dokas,
400. J. Jančeras

231 kp., Easton, Pa.
404. iM'. Švegždienė.

236 kp., Chicago, III.
402. P. Tamuliunienė.

237 kp., Camden ,N. J.
403. K. Petrylienė.

238 kp.,Chicago, III.
404. K. (Mičiulis.
240 k p., Oregon City, Ore.
405. O. Ramanauskiene. '

241 kp., Kulpmont, Pa.
406. A. Ališauskas,
407. P. Ališauskienė.

242 kp., Gary, Ind.
408. K. 'Lasčius.

247 kp., Aliųuippa, Pa.
410. J. Plečkaitis.
248 kp., So. Norwalk, Conn.
411. O. Tamašauskienė.
250 kp., Maspeth, N. Y.
412. P. Sveitka,
413. V. Zabelskis.

251 kp., Chicago, UI.
414. D. Šurkus,
415. J. Žekonis.
255 kp., Chicago Heights, III.
416. P. Bokeža,
417. J. Petruškevičius.

257 kp., Peoria, III.
448. J. Pietaris.

*260 kp., Chicago, III.
419. J. Grybas,
420. K. J. Mačiukas,
421. J. Vitkus.
422. M. Jasulevičienė

262 kp., Waukegan, III.
423. J. Mačiulis.

263 kp., Virden, III.
424. Z. Vaikšnorienė.

265 k p., Treveskyn, Pa.
425. M. Savukaitienė.
272 kp., Amsterdam, N. Y.
427. P. Lalas,
428. B. Petrila.
274 kp., Spring Valley, UI.
42!). T. Bielskus,
430. M. Martinaitienė,
432. A. Martinaitis.

275 kp., Springfield, III.
433. P. Pečiokas,
434. S. Janarauskas,
435. S. Lapinskas,
436. V. Černauskas
437. V, Stimburienė.

279 kp., Sesser, 111.
438. M. 'Pockevičienė.

283 kp., Coaldale, Pa.
439. iM. Viskočka.

284 kp., Tolleston, Ind.
440. J. Vaitkus,
441. V. (Mikelionis.
286 kp., McKees Rocks, Pa.
443. J. Portikas.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną įsipio- 
m*, žaizdą ar {sibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

YOIRoES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Fre« **Eye Care* 
ar tfEye Beauty” Book

Marina C*, PepL H. 9 B. OUo SL. CUc>f»

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE

3501-18 South Halsted Street

,— Pradedant —

Birželio 15 iki 21
BUS RODOMAS KASDIE VISĄ SAVAITĘ

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

paveiksluose Ramoves Teatre.
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NAUJIENOS, Chieago, H
paslaptį. O Braininui taip pat • siskyrėlio gyvenime svarbią ro- 
aišku pasidarė, kad ta gražioji lę. Gal dėl jos jis ir Afrikoj ap- 
mergina savo laiku sulošė at- sigyveno. —K. A.

NAUJAS PABĖGĖLIS

Prieš kelis mėnesius nemažai triukšmo sukėlė G. 
Besiedovskio pabėgimas iš sovietų atstovybės Paryžiuj. 
Bolševikų tarpe Besiedovskis buvo žymus žmogus. Pa
ryžiuj jis ėjo bolševikų pasiuntinio patarėjo pareigas. 
Kai pasiuntinys išvyko į Londoną, tai Besiedovskis už
ėmė jo vietą. Ir kaip tik tuo laiku įvyko sensacingas 
atsitikimas; Iš Maskvos atvyko “revizorius” ir pareika
lavo, kad Besiedovskis tuoj grįžtų j Rusiją “pasiaiški
nimui”. Besiedovskis suprato, jog jis gali būti pastaty
tas prie sienos “aiškintis” ir todėl griežtai atsisakė va
žiuoti į Maskvą. 0 kai čekistai bandė jį sulaikyti, tai 
jis paspruko iš atstovybės namo ir kreipėsi į franeuzų 
policiją, kuri išvadavo jo šeimą ir jo daiktus.

Tas skandalas buvo tiek netikėtas, kad Maskva ant 
greitųjų negalėjo tinkamo paaiškinimo sugalvoti. Tik 
po kelių dienų tylėjimo ji atgavo žadą ir paskelbė vi
sam svietui, jog Besiedovskis išaikvojęs kelioliką tūks
tančių rublių ir todėl esą jam buvo paliepta grįžti j 
Maskvą, kur jis butų turėjęs stoti prieš teismą.

Tačiau bolševikų aiškinimas mažai ką, teįtikino. 
Daugelis buvo tos nuomonės, kad bolševikai norėjo su 
Besiedovskiu sąskaitas suvesti ne dėl pinigų aikvojimo 
(tikrų įrodymų nebuvo, kad jis butų bolševikų valdžios 
pinigus išaikvojęs), bet dėl nepritarimo Stalino politi
kai. Mat, Besiedovskis dažnai kritikuodavęs Stalino po
litiką link valstiečių ir tuo budu užrūstinęs diktatorių.

Pasprukęs iš čekistų nagų, Besiedovskis iškėlė aikš
tėn daug nemalonių bolševikams dalykų.

Vienok Juo Maskvoj dėdžių ^nemalonumai neužsi- 
baigė. Iš Paryžiaus atsisakė grįžti j Maskvą ir kiti 
stambus bolševikų valdininkai. Būtent, Sobolevas ir 
Dmitrievskis. Na, o paskutinėmis dienomis prie pabė
gėlių prisidėjo ir N. P. Kriukovas-Angorskis,

Kriukovas Angorskis senas revoliucionierius. Re
voliuciniame judėjime dalyvavo jau 1905 m. Buvo areš
tuotas ir išsiųstas į Sibirą. Katargoj prie sunkiųjų dar
bų praleido devynis metus. Pasiliuosavęs iš katorgos, 
jis susidėjo su bolševikais. Raudonojoj armijoj užėmė 
labai atsakomingas vietas. Ėjo karo komisaro pareigas 
Voronežo rajone ir užėmė daug kitų svarbių urėdų. 
Baigė generalio štabo akademiją, kur per tam tikrą 
laiką ėjo kontrolinės komisijos sekretoriaus pareigas. 
Bet dėl ligos buvo priverstas pasitraukti iš armijos. Po 
to tarnavo vidujinės prekybos banke, o iš ten tapo pa
skirtas generaliniu sekretorium komercinio banko, ku
ris randasi Paryžiuj.

Stalinas, matomai, tapo informuotas, kad Kriuko- 
vas-Angorskis pasidarė nebe labai ištikimas jo dikta
tūrai. Rezultate pareikalauta, kad generalis banko sek
retorius atvyktų į Maskvą išduoti savo raportą; Kriu- 
kovas-Angorskis atsisakė tai padaryti. Jis pasiliko Pa
ryžiuj ir per spaudą padarė tokį pareiškimą:

“Per paskutinius kelis metus aš ne kartą susimąs- 
tydavau, ar teisingai elgiuosi pasilikdamas komunistų 
partijoj. Aplinkui aš mačiau biurokratizmą ir darbinin
kų masių pavergimą, vietoj žadėtos jiems laisvės. O 
įrodinėjimai, kad ateityj bus geriau, manęs nei kiek 
neįtikino. Iš pradžių aš maniau, kad visas blogumas — 
žmonėse, netikusiuose partijos vaduose, bet paskui aš 
priėjau išvados, kad dalykas — sistemoj, ir kad siste
ma, kuri siekiasi prislėgti darbininkų mases, negali 
neduoti tų baisių rezultatų, prie kurių privedė šalį da
bartinė diktatūra.

“Mano politinė darbuotė ir asmeniškas patyrimas 
seniai privertė mane pastatyti tiesioginį klausimą — 
ar aš galiu ilgiau pasilikti komunistų partijoj. Paskuti
nio laiko reveliacijos, kurios, tiesą pasakius, man nieko 
naujo neatidengė, tik dar labiau mane įtikino, jog ma
no nutarimas yra teisingas. Savo sąžinės balso vedamas 
aš tvirtai nusitariau ^apleisti komunistų partiją ir, kiek 
man jėgos leis, kovoti už savo politinius idealus ranka 
už rankos su visais tais, kurie siekiasi sudemokratinti 
sovietų sistemą.”

Tai nelabai malonus dalykas Stalino diktatūrai. 
Kriukovas-Angorskis ne kokia peška komunistų judė
jime, o stambus veikėjas, kuris savo laiku ėjo net komi
saro pareigas. Jo reveliacijos dar labiau atidarys Euro
pos darbininkams akis ir parodys jiems visas bolševi
kiškos diktatūros šlykštybes.

Nepaprastas 
Atsiskyrėlis

Mažojo Tomo Farma.— Naktis 
Džunglėse. — Netikėtas susi
tikimas.—Misteriškas senis*— 
Džunglių mokslininkas. — 
Studija. —Pasikalbėjimas. — 
Medžioklė. —Liūtų būryj.— 
Paveikslai. \

Brainin pasakoja,

Rodezijos džunglėse, Afrikoj, 
netoli nuo Viktorijos krioklio 
randasi taip vadinamo “Mažojo 
Tomo” farma.Farmos teritorija 
užima 27 ketviintainiškas mylias. 
Jos savininkas yra anglas, kurį 
tenykščiai gyventojai vadina 
“baltaodžiu žyniu”. Seniausi tos 
apielinkės kaifirai, kurie gerai 
yra apsipažinę su Rodezijos au
galais ir gyvūnais, visai įvažai 
težino apie Tomo farmos savi
ninką. Vienas kafirų vadas seka
mai apibudina džunglių valsty
bės valdovą, —“geras tigirų ir 
liūtų draugas, kuris kas naktį 
kalbasi su žvaigždėmis”.

Joseph
kaip jam teko susidurti su ne
paprastu Afrikos džunglių at
siskyrėlių. Dalykas' buvęs toks: 
su savo palydovu jis nutaręs 
(•atplaukyti Viktorijos krioklį.Va- 
žiavųsiu juodu senu forduku. 
Kadangi nei vienas, nei kitas ge
rai kelio nežinojusiu, tai pakly
dusiu džunglėse. Artinosi naktis. 
Noromis nenoromis reikėjo sus
toti ir laukti rytmečio.

Sutemo. Džunglėse užviešpa
tavo tyla. Bet neilgai taip tesitę- 
šč„ Staiga pasigirdo šiurpulinga 
žvėrių muzika. Tamsoj matosi 
jų blizgantys žvilgesniai. Ir juo 
tolyn, tuo jie darėsi drąsesni. 
Kaikuriė jų priėjo prie pat au
tomobilio. Minutės pasidarė va
landomis. Nemalonu buvo atsi
durti tarp plėšrių žvėrių. f

Bet koks llmiuiuG buvo ntisį- 
stl6bčj>imas, kai tamsoj pasigir
do balsas: \

“Ar čia yra kas?”
Kai tapo mesta prožektoriaus 

šviesa į tą vietą, iš kur ėjo bai
sas, tai visai netoli nuo automo 
bilio pasimatė keista žmogyste. 
Stovėjo tvirtas senis su ilgais ži- 
Ii?is plaukais. Iš po jo įlgų anta
kių matėsi blizgančios akys. L 
gio jis buvo nedidelio.

Tas miteriškas žmogus buv 
ne kas kitas, kaip tik H. (i 
Robbins, kuris liuosu noru pasi
šalino iš Anglijos ir apsigyven 
Afrikos džunglėse. Ir ten jis ja 
išgyveno keturis dešimtis metų. 
Kodėl jis pasirinko tą vieniši'

o 
r.

o 
u

Kodėl jis pasirinko tą vienišlo 
gyvenimą, —niekas tikrai negaili 
pasakyti. Septynių dešimčių peli
kių melų atsiskyrėlis nemėgsta 
lankytojų. Ypač jis yra nusis
tatęs prieš moteris. Nei vienla 
moteris nėra prileidžiama prije 
jo farmos trobesių. Tik keli vy
rai teturėjo laimės aplankyti 
jo farmą, kuri yra aptverta iš 
visų pusių, o vartus saugoja mil
žiniški šunes. Gi prie tų puslaiį- 
kinių šunų prisigerinti nėra j(Į>- 
kios galimybes. Jie klauso tilk 
paties šeimininko.

Ta farma, sako Brainin, yna 
tikras zoologiškas daržas. Toni 
galima užtikt beevik visu* Refcle- 
zijoj gyvenančius gyvūnus, pra
dedant nuo mažiausių ir bai
giant drambliais. Bet Robbins ne 
tik sukure džunglių gyvūnams 
prieglaudą, —Jis taip pat domi ii 
mokslo dalykais. Jis yra pasižy
mėjęs keliose mokslo šakose, 
pradedant geologija ir 'baigiant 
astronomija. Jis turi gerai j- 
rengta laboratoriją ir kelis mik
roskopus. Kieme randasi obser
vatorija su keliais teleskopais, 
vienas kurių'pasižymi savo didu
mu. Džunglių astronomas bevtįk 
kiekvieną naktį praleidžia ob
servatorijoj, kur jis “kalbasi siu 
žvaigždėmis”. Anglijos moksli
ninkai labai įvertina jo darbus. 
Žymios mokslo draugijos yra 
išrinktosios jį s'aVo nariu.

Robbins veda labai paprastą 
gyvenimą. Jokių ypatingų tai
syklių jis neprisilaiko: miega, 
kada nori; valgo, kada išalksta. 
Jis atrodo sveikas ii’ tvirtaš,
■....................................... .III. II II.......................  ........ I

kaip keturių dešimčių metų vy
ras.

Vargu butų galima surasti ki
tą žmogų, kuris taip gerai pa
žintų; džunglių gyvenimą. Jis ga
li pasakyti, kada kokie gyvūnai 
eina vandens gerti: žirafos eina 
gerti apie antrą valandą po pie
tų, babunai pusiaunaktyj ir t.t.

Paklydusį Braininą ir jo paly
dovą Robbins pakvietė į savo 
farmą. Naktį jie praleido studi
joj, kur buvo daugybė visokiau- 
*sių knygų. Ir vis daugiausia 
moksliško turinio. Atsiskyrėlis 
buvo gana šnekus. Tačiau jis 
tarsi su savimi kalbėjosi. Ir toli 
gražu ne viską apie save tepasa
kė.

“Kai aš apleidau Oxfordo uni
versitetą, išbuvęs ten keturis 
metus, aš galėjau pasivadinti 
tikru džentelmenu, ”—ironiš
kai pareiškė atsiskyrėlis. “Tik
rai taip. Aš galėjau liuosai ka- 
Ibėtil.apie politiką, sekiau sportą, 
buvau geras šokėjas ir golfinin- 
kas, mėgau gerti degtinę su so
da prieš ir po valgio. 1X1 ryto
jaus dienos rūpintis perdaug 
nereikėjo, kadangi mano įplau
kos buvo- pakankamai didelės. 
Galėjau tad pilnai gyvenimo ge
rybėmis naudotis.

“Vieną dieną, kaip daugelis ir 
'kitų turtingų oxfordiečių, aš nu
sipirkau viską, kas reikalinga 
medžioklei, ir išvykau į Afriką 
šaudyti liutus ir dramblius.”

Jo kalba nuolat buvo pertrau
kiama įvairias garsais, kurie ėjo 
pro atdarus langus iš džunglių.

“Pasirodė, kad,aš buvau geras 
medžiotojas. Pirmą liūtą nušo
viau be jokio vargo. Su savo pa
lydovu aš atsiskiriau kartą nuo 
kitų medžiotojų. Aikštėj gulėjo 
liūtas. Nei biskį, nesvyruodamas, 
aš paleidau šūvį. Liūtas pašoko, 
bet tuoj sudribo negyvas. Paė
jęs dar toliau, aš pajaučiau koki 
lai keistą kvapą. Apsidairiau. 
Mano kūnas taip ir nutirpo. Pa
mačiau, jog aš atsidūriau liūtų 
būryj. Jų buvo dešimtis. Aš sus
tojau ir nesijudĮinau. Liūtai pra
dėjo siausti laplink mane. Jie 
priėjo visai arti. Žiurėjo jie ko
kiais taį išdidžiais ir lyg pasi
gailėjimą reiškiančiais žvilge
sniais. Taip tęsėsi kelioliką mi
nučių. Ant galo, liūtai nesisku
bindami pradėjo tolintis. Kai jie 
pasišalino apie 50 jardų, aš pa
leidau šūvį. Vienas tapo sužeis
tas. Tuo tarpu prisiartino ir kiti 
medžiotojai. Kadangi aiškiai ma
tėsi kraujo pėdsakai, tai mes 
gTeit suradome sužestąjj liūtą. 
Jis jau baigėsi. Savo akis jis įs
meigė į mus ir jo žvilgsnyj ma
tėsi lyg pasigailėjimas. Tai mane 
baisiai sujau<l|ino. Aš tuoj atšau
kiau medžiokles ekspediciją ir 
sugrįžau į Angliją.”

Robbins nutilo ir giliai susi
mąstė. Ant galo, jis atsikėlė ir 
pradėjo vaikščioti po kambarį. 
Praėjo pusėtinai laiko, o jis vis 
tylėjo. O kai jo buvo paprašyta 
paaiškinti priežastį, kodėl jis pa
sirinko atsiskyrėlio gyvenimą, 
tai jis tik trumpiai atsakė:

“Tai visa, ką aš turiu pasaky
ti. Metams praslinkus aš vėl su
grįžau j Afriką. Ši kartą aš vi
sai nebesirengiau medžioklei, — 
pasiėmiau tik visokių moksliškų 
knygų ir instrumentų. Na, ir •ap
sigyvenau čia”.

Jau aušo. Laikas buvo, sako 
Brainin , skiesti s. Atsiskyrėlis 
pakvietė apžiūrėti farmą. Spe
cialiai pravestais keliais jie ap
važiavo visą farmą. Visur matė
si įvairiausių gyvūnų, kurie nei 
kiek nesibaidė. Po to jie vėl su
grįžo į namus. Ant sienos Brai
nin pastebėjo jauno vyro pa
veikslą. Tai buvo Robbinso pa
veikslas, nuimtas prieš keletą 
desėtkų metų. Ten pat malėsi 
ir kitas nepaprastai gražios 
•merginos paveikslas.

Brainin norėjo paklausti apie 
tuos paveikslus, bet pamatęs, 
kad šeimininkas nerimsta ir nori 
kuogeičiausia atsisveikinti, jis 
priverstas buvo susilaikyti nuo 
klausimo. Aišku buvO, kad at
siskyrėlis nenorėjo išduoti savo

Jaunoji Kaita ir Musų Seimų Atmosfera
Mes' “senesnioji karta” turi-|nių hetontotų mitingais. Jau

nuomene nemoka ir nenori 
skirstyti žmones į “partijas”.

me tikrai pasidžiaugti. Jau mes 
nebe vieni. Jau musų jaunoji 
karta stipriai musų pečius pa
remia musų nelengvoje tautinio 
gyvenimo kelionėje.

Apie tai, kaip musų lietuviš
kus koncertus jau bene tik vie
ni čiagimiai jaunuoliai, daini- 
ninkės-dainininkai, smuikinin- 
kės-kai, chorai ir orkestras 
rengia, veda ir atlieka. — jau 
visi matome, ir dažnas džiau
giamės. Kartais net skaudu 
pasidaro, kad, jau musų jau
nuomenei atėjus į kultūros dar
bą, senesnieji pradeda užpaka
ly' pasilikti. Neseniai dejavo
me, kad jaunuomenė su mumis 
neina, dabar turime jau pačius 
save paraginti, kad nuo jaunuo
menės neatsilikus. Ir puikus 
tas kultūros jaunimas. Mes 
patys ir jie perdaug gerai ži
nome, kaip sunku yra lietuviš
kam kultūros darbui dirbti, 
kad ir prie geriausių norų pas 
mus vis dar daug trūksta sa- 
vi-kulturos, ir kad jaunuome
nė tą trukumą ypatingai skau
džiai jaučia. Dažnai mes' savo 
nekulturiškais elgesiais jaunuo
menę patys atbaidome, ir bai- 
mč kad galime, visą nubaidyti. 
Laimei, jaunuomenė tankiai 
pasirodo ne tik kulturiškesne, 
bet ir kur kas rimtesnė už “se
nius”, ir ta musų jaunuomenės 
ypdtybe yra viltis, kad jaunuo
mene daugeli senių nuodėmių 
atleis'. x

Bet šiandien noriu ypatingai 
pabrėžti svarbų naują momen
tą. tai tą, kad musų jaunuo
menė pradeda aktingai daly
vauti ir musų draugijiniame 
gyvenime, net musų “seimuo
se”. Šį pavyzdį imu iš dabar 
einančio. SLA. Seimo- Išskyrus 
musų čia-gimius jaunuosius de
legatus, susidarytų gražus' bū
relis. Iš pirmame posėdyj pa
stebėtų pažįstamų paminėsiu 
šiuos: p-lės Juze Rauktytč, Jule 
Mitrikaitė, Albina Osipavičaitė, 
Baltrukoniutė, nekalbant apie 
tas, kurios tiesioginiai dirba 
SLA. įstaigose; pp. Vaškeleyi- 
čius, Jurgelionis', Narkevičius. 
Yra ir daugiau, bet dar neteko 
pamatyti. Visi jie arba aukš
tojo mokslo studentai arba jau 
mokslus baigę jauni profesiona
lai. Jų elgesys ramus, malo
nus, kultūringas. Žiūrėdamas į 
juoą pamanai, kad tai per ne
susipratimą patekę į musų 
“pragarą” keleiviai iš kitos ša
lies. Bet pažiurėjus arčiau ma
tai, kad tie jaunuoliai nesijau
čia svečiais tame lietuviškame, 
kagale. Pats mačiau kelis iš jų 
su tikru kultūringo žmogaus 
nuoširdumu logiškais žodžiais 
kalbant j musų “progresyvių” 
medines makaules, kaip nerei
kia žmonėms elgtis. Ir kas dai 
gražiau, kad tai ne tokios fa
natiškai pripumpuotos bolševi
kiškos galvelės pradeda kaisti 
ir susisarmatinęs žmogelis nu
rimsta. Supadoreja, kol jų 
dirigentai vėl paduoda naują 
ženklą...

Tai yra didelė musų likimo 
drama. Išgyvenę kelias de
šimts metų, sukęsis tarpe kul
tūringesnių tautų ir matę gra
žesnių pavyzdžių, musų dauge
lis ateivių neišmoko žmonišku
mo, bet dar labiau sužiaurėjo 
savo izoliacijoj, ir dabar jau
nuomenei tenka ta sunki už
duotis imtis prausti tuos, ku
rie per kelias dešimtis metų 
nesugebėjo nusiprausti, žmoniš
kumo dūlei ir dėl atsakomybės 
prieš tą jaunuomenę, kuri su 
atviromis širdimis ir rankomis 
pas mus ateina, kulturėkime! 
Tai turėtų ypatingai prisimin
ti tie, kurie patys nežino ką da
ro, kurie demagogų sufanati
zuoti jau žmogiško paveikslo 
nebeišlaiko ir musų lietuviškus 
seimus daro sarmatos ir lauki-

Ir į bolševiką jie moka žiūrėti 
galbūt kur kas bešališkiau, ne
gu mes. Bet vieno\ta jaunuo
menė niekuomet nesupras, ir 
nepateisins, tai kad žmonės, 
prisimetę “partijos” akiniais, 
nebemato ką patys daro. Čia 
kiekviena dar nesugadinta šie 
la turi protestuoti, ir tų jau
nuolių pasipiktinime mūsiškių 
‘progresyvių” nekulturiškumu, 
matome tą jų protestą.

Ypatingai skaudu buvo ma
tyti tą. kurios vardas šiandien 
yra garsus ir kiekvieno žinomas 
tarpe 120 milijonų Amerikos 
gyventojų ir už tolimų jūrių 
tarpe tų tautų, kurios tik daly
vavo 1928 metų Pasaulinėje 
Sporto Olimpiadoje. Tai yra 
jaunute plaukimo lenktynių lai- 
m“toja, p-lė Albina Osipavi- 
čai^ė. Jos biografija yra labai 
gerai žinoma visiems Rytų 
valstijose, ir mums patiems 
chicagiečiams, kada p-lč Albina 
buvo sustojusi tarpe lietuvių 
pravažiuodama į Pacific plauki
mo lenktynes.

Ta vos tik dar pradėjus į 
svietą žengti ir jau patapusi 
tautų varžytinių objektu mer- 
gaie, dabar yra atvažiavusi nuo 
SLA. 3.58 kuopos iš Worcester, 
Mas's., delegatė. Reiškia, nei 
lenkų žadėta karjera, nei pačių 
amerikiečių tarpe didelės per
spektyvos tos mergaites nepa
judino. Ji tvirtai pasiliko su 
lietuviais ir jau aktingai eina 
su mumis bendro darbo dirbt.

Man teko p-lę Albiną pažinti 
jos gimtiniam mieste, Worces- 
tery, SLA. 358 kuopos susirin
kimuose ir namie, — visur ji 
buvo jauno optimizmo pilna, ir 
kas svarbiausia, kupina to idea
lizmo, kurs yra jaunuomenės 
viso gyvenimo švyturis. Ji bu
vo pilna pasiryžimų; o tie pasi
ryžimai buvo: pasiekti aukšto
jo mokslo ir dirbti lietuvių kul
tui os gerovei čia Amerikoje. Ir 
ji to ištvermingai siekia. Ji, 
gavusi iš Worcester miesto do
vanų, scholarship, dabar su di
deliu pasisekimu lanko Brovvn 
University, Providence, R. 1. 
Jai buvo siūloma gera karjera 
plaukimo sporte, ir bei pelnin
gos vietos kitokiose Amerikos 
draugijose. Albina pasirinko 
mokslą ir sunkų darbą lietuvių 
tarpe, šiandien ji jau bando tą 
pasirinkimą praktikoje parody-
ti.

Bet susitikimas p-lės Albinos 
garsiojoj Chicagos lietuvių Au
ditorijoj buvo žymiai kitoks 
kaip jos berupestingame Wor- 
cestery. Pasitaikė kaip tik tuo 
laiku, kada skaitlingas būrys 
vadinamųjų “progresyvių” de
legatų susistoję ant kėdžių pek- 
liškiausj kačių koncertą kelda
mi, juokino galiorkos žiūrėto
jus ir vertė iš sarmatos rausti 
kiekvieną, kam norisi Amerikos 
lietuvius matyti žmonėmis, o 
nebe hotentotais.

Albina pastyrus ir su pasi
baisėjimu, tylėdama žiurėjo į 
prieš akis besivystančią gėdos 
komediją. —“Kaip patinka Sei
mo atmosfera?” verčiau juokais 
tą neapsiklausomą kokofoniją. 
“Tik nieko neparašykit į laik
raščius kaip man patinka... Vie
ną galiu pasakyti, kad į Seimą 
daugiau nevažiuosiu”, švelniai 
atsakė pasaulinė Olimpiados 
laimėtoja. “Kad tik nelietuviš
kų laikraščių korespondentai 
neateitų...”. Taip. Mes savo ne- 
kulturiškumą matome; jį mato 
ir tie, kurie tuomi didžiuojasi. 
Bet ir gėda yra mažesnė kada 
ji pasilieka namie; kada jos 
neišneša už slenksčio. Ir dėl 
tos musų nekulturiškumo gė
dos kenčia jau musų gražiau
sioji, idealinė jaunuomenė.

Atminkite, “senesniosios kar
tos” delegatai: daugelis jūsų 
pačių jau tėvai. Ar tuo jau
nuomenę įtraukiate prie savęs, 
ar tyčia norite užmušti visa, 
ką jie, norėjo branginti ir idea
lizuoti? Jei jums nė jūsų pačių 
jaunuomenė nebeapeina, žinoki
te. kad ir jūsų pačių vaikai 

| biaurės'is jūsų darbų ir tėvų 
vardo išsigins! To, manau, nė 
viena kad ir bolševike motina 
nenori.

Ne mano čia reikalas kalbė
ti, kad galima yra ir su idė
jų priešu susikalbėti atvirumu, 
kad ir kova turi turėti žmoniš
kumo, ir kad gyvenimo lenkty- 
nė ėjo ir eis, ir tai yra natū
ralu. Bet yra daugiau kaip 
nenatūralu, kada iš kovos, ko
kia ji butų,—kultūrinė, politi
nė, partinė, idėjinė, žmonės 
stengiasi padaryti pasišlykštė
jimo vertą komediją. Mano čia 
tikslas priminti, kad kiekvienas 
toks hetontetiškas elgesys ne
palieka be pasekmių, ir kad 
liūdniausiai veikia tą jautrią, 
gražią jaunuomenę. Kas tyčia 
tokius piktina, tas daro didelį 
kriminalą, ir kas jaunuomenės 
sielose užmušinėja idealus, da
ro daugiau negu kriminalą. Pa
sidairykite, ar dar rasis kita 
Amerikoj tauta, kurios seimai 
butų panašus į cirką su stau
giančiais dvikojais? Bent jau
nosios kartos vardan, bukite
žmonėmis!

—Laikinas Chicagietis.

kndrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
IŠ [atvilko verti Emils Skujenieka

(Tąsa)
SEPTINTAS SKYRIUS

Tarp Buldurų ir Majorų šil
tųjų vonių įstaigos pajurys, 
gelsvai-baltas ir pavargęs anks
tyvos popietes saulės kaitroje. 
Milijoninių kojų pėdsakų išva
gotas, lyg senos', rauplėtos mer
gos veidas, viską patyrusios, 
tingiai išsitiesusios, kad bent 
ką nors suviliojus-

Penki-šeši tūkstančiai porų 
kojų mindė jį ir šiandien. Dau
giausiai tik vandens suplak
tuoju, kietuoju, slidžiuoju, 
minkštai girgždančiuoju pietų, 
į kurį atsimušė smulkutės be
formės bangelės. Besimaudžian- 
čiųjų su kostiumais juroje bu
vo nedaug. Pusaugiai vaikėzai, 
mergičkos ir vaikai braidė iki 
kelių ten pat palei krantą ir 
flirtavo. Tūlas Rygoje pažįsta
mas populiarus' jaunuomenės 
judėjimo vadovas ir patriotinis 
žurnalistas su savo vižlą suža
vėtas bėgiojo krantu, geltonais 
pusbačiais ir fijoletiniai dry-

žuctomis kojinėmis kartais net 
į brisdamas, mesdavo vandenin 
pagalį, bet šuo jį vis išnešda
vo. Visa kopų atšlaitė juodavo 
prigulusiais imančiais saules 
vonias, pribarstyta nusivilktais 
rūbais ir paklodėmis.

Hubertas irgi buvo tarp be-* 
vaikščiojančiųjų. Baltes, aukš
tai užraitytos" drobinės kelnės, 
dryžuoti marškiniai, moderniš
ku diržu susijuosęs, lengvu 
švarkeliu, jis su Kresliniu nuo 
Edinburgos pirmos jau trečia 
sykį pasuke atgal Majorų link. 
Abudu vienplaukiai ir su laz
domis rankose. Krėsliniui, ne
žinia kodėl, ant kaklo šluosta- 
masiš rankšluostis. Robertui 
geltona rožė sagos skylutėje.

Krėslinis buvo uždusęs ir su
kaitęs, bet ypatingai gerame 
upe. Apsisukdamas sudavė Ro
bertui per petį.

“Kas yra: ar neprisėsime ir 
mes. Neprošalį truputi pažiop
soti.”

(Bus daugiau)

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Diskusijos dėl įnešimų

Komisijos pirminin-
K. Jurgelionis, toliau 

referuoti įnešimus

SLA. Seimo Kon 
certas

Antra iš eilės SLA. Seimo iš
kilmė, koncertas, buvo ytin įsi
dėmėtinas'. Pirmoji iškilmė, 
bankietas, turėjo vieną tikrai 
peiktiną pusę, kuri nebuvo va
karykščiame aprašyme pastebė
ta, tai pačios vakarienės tieki
mas. Svečiai nustebo, kad to
kioj Chicagoj, kur lietuviai jau 
visokiuose bizniuose ir darbuo
se yra puikiai prasilavinę, bet 
vakarienę tiekė kokie tai sve
timtaučiai. Ne tame buvo svar
ba, kad tie svetimtaučiai davė 
šaltą paršieną, bet tame buvo, 
kad jie įnešė nesmagią, dishar
moniją savo liokajiškomis fizio
nomijomis ir, kas svarbiausia, 
savo nekulturingumu: kada lai
ke kalbų arba programos kokie 
tai neskalbti “skočmenai” pirš
tais į svečius rodydami ir sa
votišku airišku “slangu” gar
siai kalbėdami rankiojo tikie- 
tus. Bet rengėjai, beabejo, ži
nojo ką daro, tad mano primi
nimas nebūtinai reikalingas.

Koncertas buvo visai kai ki
ta- Čia viskas buvo sava: ir 
svečiai ir artistai, ir kas būti
niausia pažymėti, kad artistai, 
išskiriant dainininką p. Juozą 
Babravičių, buvo visi čionykštė, 
Amerikoj gimus ir augus jau
nuomenė. štai jie: Julija Metri
kais (worcesterietė); Juzė 
Rauktytė (vvorcesterietė); V. 
Mockaitė (iš Mahanoy City); 
Z. Vitaitienė (dabar New-jor- 
kietė); ir visas pulkelis vieti
nių chicagiečių: Anelė Salavei- 
čikiutė, Valerija čepukaitė, 
Ona Biežis, pianistas Mikas Jo- 
zavitas, trio dainininkės — V. 
Stradomskaitė. O. Burkiutė, O. 
Sk e veri u te;
kavičius, J. Balanda, I). Kežis, 
A. Ažukas. Visas Birutės cho
ras orkestrą po gerą pusšim

kvartetas: F. Ja-

RAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Econotnical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Pattnttd as mi Ik 
itself 1

New
delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility,' 
hcalth qualitics and dclicious 
ncw flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and mineralsJ Good for every- 
onc, including the children.

Velveeta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT

\/elveeta
V The Delicious New Cheese Food

šSŽŽf^V*^.
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[Atlantic and Pacific Photo]

Bucharestas, Rumanija. — Naujasis Rumunijos karalius Karolis II apžiūri kareivius

tų, ku- 
ir neiš- 
niekuo-

ir įvai-

tį, pats direktorius S. Stepona
vičius; ir piano palydovai A. 
Briedžiutė, V. Bigeliutė, Joza- 
vitas, Byanskas. Tai gražus 
pulkas jaunuomenės!

Svečių publikoj buvo maž
daug tiek pat, kaip vakar ban- 
kiete: ir labai įvairus sąstatas, 
čia jau buvo daugybė 
rie į bankietuš negali 
gali, bet gero koncerto 
met nepraleidžia.

Programa labai plati
ri. Chicaga demonstravo savo 
pajėgas. Birutė su didžiąją or
kestrą šauniai pasirodė, sky
rium ir sykiu. Iš svečių di
džiausios simpatijos įsigijo p-lė 
V. Mockaitė su savo smuiką; 

| tai buvo nebe virtuozus darbas, 
bet audringa jaunos mergelės 
siela kalbėjo, džiūgavo, dejavo 

į iš smuiko stygų. Julė (taipjau 
familijariškai chicagiečiai pra
deda vadinti pamiltą p-lę Met- 
rikaitę) padarė puikaus siurpri
zo sultinga, švelnios godos iš
reikšta daina. Ir buvusi Chica- 
gos Zosė (p. Vitaitienė) atsi
ėmė iš savo buvusių odorato
rių smarkius aplodismentus.

Iš vietinių,
šį kartą ypatingai stipriai ir 
pasekmingai išlaikė, dainos kon- 
testą. Didelioj salėj, daug sve
čių ir platus muzikos laukas, 
jai tinkamiausia atmosfera 
reikštis. Taip jau kas pasakys 
dabar, kad p-lė Čepukiutė ne 
virtuoze? Tai mergaite, kuri 
jau pirmais jaunystės metais 
sugebėjo suaugti su savo smui
ką į vieną tartum siela su ku
liu. Mergyčių trio padainavo 
keletą naujų labai muzikališkų 
dainų. Vyrų kvartetui (pana
šus į Worces'terio “Mes Ketu
ri’’) linksmi kupletai butų la'- 

gera proga pasirodyti, ką
jie ir šį kaitą padare. Kas po
nios Biežienės melodingoje dai
noj nepažįsta karštos širdies 
šnekant? Birutė patiekė dviem 
įtvejais skambių ir gerų dai-

p. Salaveičikiu'tė

jai

:$SĘS

kalbėjo daugiau

Įstatų Komisijos
dėl čarterio ir

Įstatų 
kas, adv. 
pakviesta 
Seimui.

Diskusijos kažin kokiu Joudu 
susipainiojo — gal būt todėl, 
kad ‘advokatai 
šia.

Galų gale 
rekomendacija
konstitucijos priimta.

Daugiausia diskusuota klau
simas: kas renka Pildančiąja 
Tarybą kuopos (nariai), ar 
seimas? Komisijai rekomendavo, 
kad ateity Pildančiąja Tarybą 
rinktų nariai visuotinu bals'avi- 
mu; kad šitaip išrinkus Pildan
čiąja Tarybą nebereikėtų ją 
Seimui užtvirtinti.

Priešingoji pusė argumenta
vo už tai, kad Pildančiosipš Ta
rybos rinkimas pasiliktų toks, 
koks buvo iki šiol; 
kant — kad Seimas 
Mat, nors ir iki šiol 
suotinu balsavimu
Pildančiųjų Tarybą, bet Seimas- 
turėjo galią užtvirtinti ją arba 
nepripažinti. Taigi faktinai iki 
šiol vyriausią galią Pildančio
sios Tarybos išrinkime turėjo 
ne patys nariai (visuotiniu bal
savimu). bet jų išrinktieji — 
Seimų delegatai.

Galų gale, po ilgokų diskusi
jų, nubalsuota priimti Įstatų 
Komisijos rekomendaciją.

Rep.

kitaip Sa
jų rinktų, 
nariai vi
riu kdavo

Naujo komforto akiniai
Speeialio išpardavimo kaina tik (W 

Populiaru* visur
Garantuoti, kad nesuluš ir nenubluk*.

Nauji akiniai 100 
išbandymui

Leiskite mums nusiųsti jums šiuos va
liausio styliaUs Naujo Komforto Akinius su 
aiškio regėjimo stiklais 100 dienų išban
dymui. Gražiausi akiniai, kokiuos paga
minta per daugeli metų. Nešiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur, Paslžymin- 
.ėjos išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no
sies. Lengvus. Leis jums skaityti smul
kiausi raėtų. iverti ploniausią adatą, matyti 
TOLI ar ARTI. Pridedam DYKAI gražią 
dėžutę. Patenkinimas garantuotas. Jeigu 
jus nemanysite, kad musų akiniai už TIK
TAI $2.1)8 yra geresni negu tie, kurie ki
tur pardaviRČjami po $16.00, jus galite juos 
sugrąžinti. JUS NERIZIKUOJATE NE VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGUI Prisiekite tik ku
poną. Pasinaudokite fiiuo Pargenu. Atsimin
kite — nč vieno cento ifi kalno dabar. Lai
kykit pinigus namie.
------ PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE---------  
S. T. OPTICAL CO.. Deųt. H.G. 423 

1-147 Jar-kson Blvd., Chteago. III.
AA noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto 

Akinius per 100 dienų.

Vardas .......................................... Amžius .........
Gatvč ir nr. __________  R. F. D. . .. Bos ....
ATioBtas ............. ......... ............... Valstija .................

uos numerių. Orkestrai Schu- 
berto nebaigtoji Simfonija pa
sisekė nepalyginamai geriau 
kaip kada nors, nors' ir visada 
jau sekasi puikiai.

Pirmosios dalies pabaigoje 
pasirodė Juozas Babravičius su 
keliomis jo ir publikos mylimo
mis dainomis. Kaip visuomet, 
tik dabar su ypatinga pajėga', 
jo Motinėlė ir Karvelėlis' suju
dino šimtų klausytojų širdžių 
gelmes. Babravičius pasiliks 
Babravičius! Suprantama, kad 
artistams rožių dėkingoji pub
lika vilko krūmais. Labai di
delius bukietus, o kaikam ir po 
du. ‘

Tokį didelį koncertą su visa 
armija artistų ir dainininkų- 
kių, žinote, ir specialistas' ne
sugebėtų įvertinti ir pavieniai 
suminėti be viso puslapio vietos 
laikrašty. Tenkinuosi tik po po-

toji Susivienijimo sesija. Įdo
mus pasirodė p-lės Jurgeliutės 
pranešimas apie tai, kiek dele
gatų dalyvauja seime.

Pasak jos, galėjo atvykti 
Seiman 521 delegatų. 24 jų ne
atvyko. 179 atvykusiųjų antra
dieni apleido Seimą. Seime pa
siliko 318 delegatų.

Reiškia, Andriulio, žaldoko, 
Mizaros ir kitų bolševikų tara- 
d'aikų zaunai, buk jie turėję

didžiumą delegatų Seime, buvo 
nepamatuoti.

Gal būt bolševikai ir kėlė 
triukšmą, ir pasišalino dėl to, 
jog matė, kad jie yra mažumoj.

Kai kas pastebės, kad bolše
vikai ne pasišalino, bet buvo 
pašalinti. Lai būna ir taip. Bet 
atrodo, kad jie sužiniai ėjo prie 
to, kad juos pašalintų. O tai 
reiškia faktinai, kad jie paty; 
pasišalino.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 

jS| dresių moka didelę algų. 
Jus ealite išmokti šio ge- 

MAjK rai apsimokančio užsiė- 
mbno i trumpa laika. Di- 
°'omos išduodamos. Ra- 

' šykite dėl nemokamps 
knygelės.

f/|ĮĮĮ^ MASTER COLLEGE
7, Jas. F. Kasnicka,

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

. U)...

Mirė
Andrevv Deliks, 722 

St-, 53 metų amžiaus, 
dijo gazu 
kar, birželio 18 d.

W. 17-th 
nusinuo- 

12:30 po pietų va-

Koncertas pasibaigė šokiais 
apatinėj svetainėj. —Rep. II. Kai isbandet perdėjimus

Lankėsi Naujienose
Vakar Naujienose lankėsi 

Lietuvos' atstovas Washingtone 
pp. B. K. Balutis, kuris valsty
bės reikalais yra kelioms die
noms atvykęs i Chicago-

Trečiadienio popie 
tis Seime

2:30 vai. popiet pradėta šeš-

Nusikamavęs?
Vartokit Esorka: Džiaug- 

kitės Gyvenimu!
Bandymas laikytis bu greitu 

moderniniu gyveniniu tankiai 
iįfiaukia pilvo pakrikimus, kon- 
stipaciją ir pairusius nervus— 
jeigu jus retkarčiais nesutvarky
site savo sistemos su Esorka. 
Sis laiko išbandytas tonikas pa
taiso virškinimo pakrikimus. 
Klausk savo aptickininko. 16

Severais ėSORKa

•C ’ A AU A V Al A A Ik A ,

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kdunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Jų vietoj užsirūkyki Lucky

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

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
kada rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. LVisi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę.

UŽSUK— ’aicky 
Strike o.- 
chcstrą >:a* ket
virtadieni ir šeš
tadienį vakarais.

N.B.C. tinklų.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

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

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

^■B- ijv. .,• *C<r

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišMkin”

Jusįj Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį
♦"Po 30 metu, mirtingumas tarpe sunkiu žmonių daugejia greitai su lyg amžių ir svariu . feip sako Dr. Brar.drcth Simmons, Rašydamas į 

Medikališką Rekordą. Mes r.etvirtinam, Lucky Strike cigarcttĮ rūkymas sugražins moderniška* figūras, ar sumažina kūną. Mes skelbiam, 
jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky ”, Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, 

išvengdami perdėjimą, išsiiaikysit modemišką, grobia figūrą. • © 1930, Tite American Tobacco Ce.,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ratilo laiškas savo 
pačiai iš Chicagos 

sovieto

Ivrip praleidome naktį 
prieš ataka * •

Mano lavarčka Brigita!
Pirmu žinksniu žengdamas 

per tavo slenkstį apznaiminu, 
kad .mūšį laimėjom! Ir tuojau 
praiešn, kaip. Vakar naktį ne
mieloj om. O tai atsitiko taip: 
St^L Seimas turėjo savo ban
ketą. lai musų komisarai, im
dami iš tų menševikų pavyzdį 
surengė ii’ musų Sovietui ban
ketu. Aš nenusistačiau dar, ar 
ger J musų komisarai daro, kad 
ima pavyzdžius iš menševikų. 
Anyway, mums pranešė, kad 
susirinkite į Meldažio svetai
nę, sako ir jums duosim pasi- 
va Įgyli ii’ pasišokti. Tai mes ir 
susirinkome. Jei ne tai, kas bu
tų ėjęs. Bet vos tik suėjome, 
tuojau radome draugus komi
sarus prisirengusius kapitonais 
ir gavome įsakymą pasirengti 
ekzercaizams. Pradėjom ruoš
tis ryt dienai. Komisarai mus 
padalino į kuopas ir skyrius, 
ir kiekvienam davė instrukci
jas, kaip elgtis ryt dieną. Pa
sakė, kad bus didelis mušis. 
Dar pasakė: “Jei mums nieko 
nedarys, tai turime daryti sor
kes per visą savaitę, ligi su- 
batos. O jei musų bus daugu
ma, padarysime kaip draugų 
lenkų bolševikai padarė savo 
susivienijime. O jei sako mus 
paims į “plieną” (nelaisvę), ar
ba kris kuris vadas, tai tuo
jau kitas iš eiles turi užimti 
jo vietą. įsa taktika tokia.

Kaip nueisim į SLA. Seimo 
s lę. tuojau užimti kėdes ir lai
kyti, nepaleidžiant. 'Kai tik pre
zidentas bandys ištarti žodį, 
tuojau visiems žiūrėti į vadus, 
ką jie darys, tą pat ir visiems 
daryti. Visi kaip vienas atsi
stoti, lipti ant kėdžių, šaukti 
booo-booo taip ilgai kol vadai 
atsisės. Tada visiems sėstis. 
Taip daryti tol, kol komisai ų 
“revkomas” kitaip nusistatys. 
— Mes pareiškėm, kad jei da
bar komisarai prakiš, tam te
gul jie pasikaria, jau mums 
kyrėjo komedijos lošti, ir
rim baigti. Bet draugai Žaldo- 
kas, Kvailonis, Mizerija, ir vi
si kuopų feldfdbeliai pradėjo 
mumis rusiškai keikti, ir mes 
nesuprasdami ką jie mums sa
ko, nutylome. Tuomet pats vy
riausias vadas, 
Pruseika, iškėlė 
visus bematant 
p?sakė: Draugai
reiviai, jūsų dalykas aklai klau
syti vadų. Vadai be jūsų žino 
ka daro. Dabar arba niekuo
met. Jei su mušim tą vabalą, 
gausim po iždo gabalą. Jei ne, 
tai ne. Bet turite klausyti. Ki
to išėjimo nėra. Disciplinai prie
šintis nevalia.” Nutylome. Ta
du mus pra(|ūjo mankštinti. 
Taip ligi ryto pervargome.

Brigitai parvešiu didelį 
laly-papsą

Nuvykom į Auditoriją 
tvarkoj. Kaip išvykome 
klausk. Gana tik kad
parvažiuosiu, ir tau Brigita par
vešiu Chicagos trofėjų: Parsi
vešiu iš Chicagos plieno kardą 
kietą. Tau Brigita laly-papsą,

pa-
1)0-

komisaras Leo 
savo pirštą ir 
nuramino. Jis 
raihionieji ka-

pilnoj 
nubė
gto i t

mėjom, — kad mus išmetė iš 
sales. Visus kaip vieną. Išskynė 
kaip erkes iš apykakles. Vadi
nas, musų dideliausias laimė
jimas tame, kad beveik pusan
tros dienos laikėme užėmę sa
lę, kėdes, ir prisirėkėme kiek

Bet Brigitai, nuo šios dienos 
su juodais broliais tau nebe- 
kidžiu draugauti. Mane išvedu 
iš salės juodas brolis. Taip juo
das, kaip katilo pieša, tai va' 
dinas jokios abejonės neriu, kad 
jis buvo musų brolis. Taip pat

sudrausk mergaites, kad nuo 
šios dienos joms nebeleidžiama 
su juodukais piknikauti. 'lai 
blogi bolševikai, jei policijai tar
nauja ir tvarką daro n 
nant kaip kokie baltieji!

Nuo 9 ligi pusiau vienuolik
tos valandos valdėme visa sa
lę: niekas mums nedarė ' nie
ko, galėjom rėkti. lrxpti, booo- 
booo šaukti, ir visaip varyti 

“progresyvę” propagandą. Mes 
vyrai jau rekėm muuu-muuu, 
o musų drauges mums turavo- 
jc su miau-miau-miau. 'Stojo
me, sėdome, lipome bailiesiems 
ant kojų kornų, niekas mums 
nieko nesakė. Pašėlusi tų bal
tųjų kantrybė! Žmonių buvo 
pilna galiorka. Visi buvo paten
kinti musų vaidinimu, kai kas 
ir plojo, kiti švilpė. O mes sau 
lik lošiame. Manėme, kad taip 
visą savaitę galėsim Chicagą 
linksminti. Atėjo merikontų 
laikraščių rejx)rteriai, fotogra*- 
fai; kiti traukė “mūvės”. Mes 
žinodami, kad paleksim į bur
žujų laikraščius, dar smarkiau 
triukšmavome. Ir būtume nie
kuomet nel/aigę, jei nebūt įvy
kęs mažas nesusipratimas.

Jau buvo apie pusiau vie
nuoliktos. Draugai komisarai 
Bacevičius ir Žaldokas jiriešais 
atsistoję mus dirigavo, drau
gas Andriulis sntvo veidu viso
kias fizionomijas išdarinėjo. 
Mes koncertavome. Draugas 
Pruseika prie generalio štabo 
stalo atsisėdęs, įsakymus siun
tinėjo į 
kuriuos 
dideliu 
nešėsi.

[Atlantic and Pacific Photo]

Lassco linijos City of Honolulu laivo gaisras. Gaisras sunaikino laivą. Nuostolių padaryta 
$3,000,000 ‘

už

Vilnies” redakciją, 
draugas Kvailonis si 
maišu paklusniausiai 

Tik žiūrim, nagi įeina
būrys dėdžių su švilpukais, dzin
guliukais ir visokiais buržujiš
kais tvarkos argumentais. Vi
sus tuos dėdes veda, nagi įspėk 
kas veda Pats juodasis brolis, 
apsirengęs policininko skranda 1 
Priėjo prie paties komisaro An
driulio, pažiurėjo į jo nukry- 
žiavotą veidelį ir “šerap! 
Tas k likt ir atsisėdo,
keli dėdės jau žiuri į draugus 
'komisarus 
maudavo 1 
gą Bacevičių, kurs dirigavo de
šinįjį sparną. Tie tuojau kilk 
ir atsisėdo. Mes armija, pali
kę be direktyvų, pradėjom sės-

’ sako, 
žiūrim

Žaldoką, kurs ko-C ’

Feldfebeliai Jusas, Milius, Pe
tronis. pamatę kad vadai jau 
priklijuoti prie sėdynių, pašo
ko, užėmė jų vietas ir pradėjo 
mus toliau komanduoti. Tai ir 
atėjo dėde, toks didelis, kąd ir 
kojos ligi pat žemės, ir surin
ko visus tris už apykaklių, ir, 
žiūriu, neša lauk. Draugai feld
febeliai parodė didelį karžygiš- 
kumą tuo, kad visi kaip vienas 
atsigulė. Tai priėjo dar keli 
dėdĮės, paėmė kiekvieną pusiau- 

už ąėdyniųgniužą ir 'išnešė iš

pritūpėme 
kiRid musų

tarpe SLA. 
nebeatskirtų 
mes

žinojo musų 
kaip tik mes

botume 
ir toks 
silpnąją 
susėda- 
kalbėti.

Mes 
narių, 
nuo menševikų. Ir 
pasilikę. Bet tas toks 
Gegužis 
pusę, ir
me taip jis 
Na o mes buvom griežtai įsa
kyti, kaip tik kilu SLA. narys, 
nežiūrint kad ir pats preziden
tas pradės kalbėti, tai turime 
visi kaip vienas sukilti ir rėk
ti booo-booo. Tai mes taip ir 
< kreme. Kaip tik mes sukįlam, 
tuojau dėdės prieina prie tų, 
kas pirmiau atsistojo ir kurs 
garsiau moka rėkti booo-booo, 
ir sako “come on”, ir vedasi. 
Ir taip mus provokavo, kol mu
sų nebeliko. įMes buvome atsi
sėdę daug žmonių iš gatvės, 
ką tik pagavome į bolševiką 
panašų. Visus išrankiojo nely
ginant iš apykaklės. Juodajam 
broliui negaliu '(geros širdies ra
sti, kiad jis mane išpravodijo. 
Priėjo ir sako: “You veli tob 
much, ’tis plenty of it, come 
on!” ‘Senu papratimu, sutikęs 
juodą brolį norėjau jam pa
duoti ranka ir sakau “Dun be 
fui”, bet jis mano rankos ne
ėmė, tik paėmė mano apyka
klę, ir taip nešte išnešė. Ka
dangi aš kaip kairiausiai susi
pratęs, įsikibau į vieną storą 
huržuiką, kad nebegalėtų iš
vesti, tai mane juodasis brolis 
net įžeidė. Pamanyk tik, Bri
gita, kad tave kas paimtų už

abiejų galų ir taip visiems ma
tant neštų lauk lyg kokį pelų 
maišą! Ir tu pasiųstum. Žino
damas lai ir aš pasiutai!, tai 
gi iš pykčio įsikišau kumštį 
į kelnių kišenių ir rodau jam 
špygą pro koto skverną. Bet 
policijomis nė. žiūrėti nežiūri.

Dabar mes vaikštome aplin
kui. Audji tori jos salės, bet nebe 
iš vidaus, o iš viršaus, ir kas 
tik pro šalį eina, kiekvienam 
šaukiam booo-booo. Lauke po
licija mums netrukdo. Tai gai
lime rėkti ir susipratimą rody
ti dar geriau negu salėje. Tai 
matai kaip mes laimėjome, ir 
kodėl aš greitu laiku parvežu 
tau didelį laly-papsą. Ruoškis 
Iri ūksmingai pasitik Ii musų 
progresyvių (grįžtant, su Chi- 
cagos pyragais.

Tavo Raidas Pėstkauskas.

Didelė oro permaina 
SLA. Seime

SLA. antrą posėdžių dieną 
visai kitokia. Ir oras nepapras
tai atvėso. Lauke ir viduj. Lau
ke orą ataušino debesiai, o 
di tori joj — Seimo Rengimo 
misija.

šiandien buvo laukiama 
kių nors įdomių reginių, 
k ar bolševikai laike savo 
tų ir vakarienės ir bekokosuo- 
dami per ištisą vakarą, tarėsi 
kad šis Seimas yra jų pasku
tinė viltis: arba pavyks Chica- 
goj SLA. užvaldyti arba nie
kuomet ir niekur nebepavyks. 
Buvo visokių planų: •Išardyti 
seimą? bet pasirodė, kad rau
donųjų bolševikų yra nepapra
stai žymi mažuma, tai nepa
vyks. Antras kokosas ilgiau
siai cirkuliavo, persproginti 
Seimą ir gauti kad ir dalį iž
do pinigų ir iš jų kurį laiką 
gyventi. Bet ir tam planui ne
simatė vilties, nes perskelti ga
li tik įstatymais einant, o bol
ševikų visi skymai buvo planuo
jami “draugišku” budu, pagal 
demagogų paliepimų. Paskuti
nis planas, laikyti seimą kiek 
galima ilgiau, neleisti dirbti. 
Tas planas turėjo daugiau pri
tarimo ir štai 'dulko: viena gal
imybė, kad dalis delegatų, pc- 
repa kęsdami amžinos kokofo- 
nijcs gali išvažinėti, tai gali 
pavykti Seimo pabaigoje sufu- 
šeriuoti legališką skymą. Kita 
galimybė, tai kad ne mums tad 
r ne jums: jei jau negalima 

Seimo paimti, tai kenkti kad 
, is visai nieko nenutaręs išsi
skirstytų. Tada; dar butų pro
gos kur tolimesnėse kolonijo
se propagandą varyti prieš 
SLA. Dar paskutinė galimybė, 
tai klausyti vadų įsakymo ir 
ošti Seime visokias sorkes, pa

sitikint kad kurią dieną kuriam 
nors netikėtai oiteis j galvą ko
kia idėja arba pasitaikys ko-

;a.u-
Au-
Ko-

ko-

pic-

kia nelaukta proga. Ar mažai 
progų pasitaiko. Tai vadinas, 
pati paskutine, .pati desperatiš- 
kiausia ir pati nesąmoningiau- 
sia taktika. Galutinė betalkti- 
ka. Ir juokingiausia, kad los 
paskutinės medinės galvos “tak
tikos” bolševikai galop pasi
ėmė !

Dar neteko matyt tbkio kvai
lo automatizmo, su kokiu bol
ševikai pradėjo savo vaidmenį 
antrąją Seimo dieną. Bjaury
bės absoliučiai nidko nauja ne
išmokę. Kai praliejo iš pat ry
to, taip apie dvi valandas tą 
patį ir tą patį. Prezidentas ne
spėjo paskelbti Seimo posėdį 
atidarytą, kaip visi atsistojo, 
keli žydiškų manierų (berniūkš
čiai “artistiškai” akis išspro
ginę, rankas mosikuodami ant 
kėdžių pasilipę pradiėjo “spy- 
čius” laikyti, ir visa gaujia kaip 
asilų banda, turavoti. Ir taip 
visą laiką: tik visi žiuri, seka 
ką darys tie keli demagogai 
pryšaky, kad paskui jų visa 
banda galėtų automatiškai sek
ti.

fiziologiškai labai įdomus 
reginys studijuoti. Taip ir ma
tai, kaip tų fanatikų liaukų 
sekrecija veikia, ir kaip ji mo
mentaliai užkrečia jų vergiškus 
automatus. Tik spėja koks Žal- 
dbkelisi ant kėdės užsilipti, žiū
rėk, jo vokiąs bematant išsi- 
kreipia įvairiomis konvulsijo
mis, rankų pirštai raitosi, jis 
graibstosi apie savo plaukus, 
krutinę, mosikuoja, rėkia, įpuo
la į savotišką nėurozą. Tas re
ginys pašaliniam žmogui šlyk
štus ir pasigailėtinas, tačiau 
bolševizmu apjakinli vargšai 
seka tas konvulsijas tartum da
vatkos seka kokios nors pato
logiškos “m ištikės
Dar du metai atgal Baltimorės 

ligai pirmą kartą 
advokatas Uviikas 

liga Maskvitis. Tai 
veikianti i liaukas »

ekstazes...

Seime tai 
pasirodžius, 
ją pavadina 
irau j a liga, 
ir sekretuojanti savotišką fo
biją.

Tų beprotnamio scenų teko 
kantriai žiūrėtis apie porą va
landų. Galop ir prezidento Ge
gužio geležiniai nervai, matyt, 
pradėjo šiauštis. Gavęs rames
nį momentą jis pareiškė, kar 
dangi salėje randasi nežinomų 
žmonių, kurių jokia logika ne
gali paveikti, ir jau antra die
na neleidžia SLA. atstovams 
pradjėli darbą, tai jis paveda 
Seimo Rengimo Komisijai pa
daryti tvarką.

Buvo pakviesta administraci
jos pajėga. Atėjo būrys 
žios atstovų, ir prasidėjo 
valymas. Ta scena tikrai 
verta matyti. Tai retai 
taiko, o SLA. 40 metų
rijoj pirmą kartą. Kaip atskir
si? Bolševikai vakarykščiai bu
vo nutarę prisivesti kuodau- 
gilusia pašalinių savo pažįsta-*

vald- 
salės 
buvo 
pasi- 
isto-

mų ir prisivedę pilną salę, kad 
atrodytų kuodidesnis bonėius. 
Ir atrodė daug. Galybes jiuvo 
Chicagos gatvekampių stovinjčr 
tojai. Kiekvienas demagogas 
buvo apstatytas, nelyginant Al 
Capone, buriu gengsterių, ku- 
'rie apstoję aplinkui nešė sar
gybą ! Bodyguards !

Tačiau tos biologiškos būty
bės negalėjo galvoti. Jos ikaip 
beždžionkos mekaniškai darė 
vis tą patį tol, kol policija vi
sus išrankiojo iš sales. Kaip 
tatai padarė? Nagi, labai leng
vai. Policijai įėjus, visi paleng
va susėdo, priščiuvo. Dabar 
reikia rasti pravadyrius. Reikia 
kad jie patys ir pasirodytų. 
Nagi, tai Jab'ai lengva. Tik 
prezidentas Gegužis pabando 
ištarti žodį, kaip keli prava- 
dyriai pirmose sėdynėse pašoka 
pirmieji. paskui jų sukįla

staugdami visi. Policija priei
na, ir išrankioja tuos, kurie 
pašoka pirmi. Vėl gauja susė
da. Vėl preziidentas bando kal
bėti. Vėl kiti likusieji ar nauj’ 
vadai pašoka. Tuos išrenka,' ir 
taip ligi beliko tik pačios kvai
liausios avelės.

Matyt, bolševikų butą prisi
ruošta tokiam atsitikimui, la- 
čiau jų nck-uvo tikėtasi, kad 
bus prašomi lauk visi triukš
madariai. Jie mane, kad išves 
keletą pravadyrių ir tuo baigs. 
Tai butą sutarta, kad išran
kiojus iš eilės (kaip policija 
juos rinko), J ūsą, Milių, Pet- 
ronį, Andriulį, Mizarą, Šarkiu- 
ną, Bacevičių, Šalaviejų, jų vie
tas užims kiti, mažesnieji. Tie 
taip ir padarė. Bet ir tie tapo 
išrankioti, Tada bandė dar vie
na bobelka, bet ir tą storas 
dėdė nukėlęs nuo kėdės išsi
vedė. Tada likusieji jau kaip 
avelės bu avino būriais pasida
vė prašomus lauk. Dar butą 
nutarta palikti keletą žvalgy
bos dek Bet kur tu su ta bol
ševikiška makaule. Neiškentė
jo. Ja.u pradėjus Mandatų Ko
misijai skaityti nutarimą, iš
lindo dar vienas Pilypas iš ka
napių, ir pradėjo pats vienas 
booo-booo. Na, žinoma, dėde 
atėjęs tik pamojo “Vome on”, 
ir abudu iškeliavo. Dar ne vis
kas. Jau prasidėjo posėdis. At
stovai ramiai atsiduso. Seimas 
prasideda,. Galiorkoj tik cyp- 
cyp-cyp. Žiūrim, nagi vėl bobe
lė atsistojus galiorkoj skerecio- 
jasi ir spyčių drožia.. Kur bu
vęs kur nebuvęs “dėdę” ir jai 
“come on, aunt”. Išėjo.

Pačius komisarus (pulkinin
kus, leitenantus, feldfebelius), 
rodos, pasisodinę į patogius ve
žimus nusivežė pasiilsėti, o pa
ti armija pasiliko striuliuoti 
aplinkui svetainės iš oro. Vi
duj prasidėjo darbo sesija.

Rep. II.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsr 
ta© pataria Lietuvos bankai

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVE

Augščiausios Rūšies
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ

SETAI
VAI.GOMU.JU KAMBARIŲ

SETAI
PEČIAI
KAURAI IR
RAD10S

už žemiausias kainas.
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

M. Ros«Dr. B,
UžsikrčtSlis

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

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

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

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialia gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Išvažiavimas

vyks Susivienijimo pirmas iš
važiavimas. Surengimui išva
žiavimo išrinkta gaspadoriai. 
Jau jie muziką paėmė, visokių 
užkandžių parūpins. Nepamirš
kite visi atlankyti. Smagiai 
laiką praleisite.

Išrinkta komisija peržiūrėji
mui knygų. Ateinantis susirin
kimas bus pusmetinis. Nariai 
bus sušaukti atvirutėmis. Visi 
nariai ir narės turėtų nepamirš
ti atlankyti. Susirinkime suži
nosite Susivienijimo stovi.

Kurie dar nepriklausote prie 
Susivienijimo, tai1 esate kviečia
mi prisirašyti. Jo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną mėnesį, ant
rą pėtnyčią, svetainėje 341, 
Kensington Avė.

Šiuo laiku yra ir Susivieniji
mo narių, kurie nedirba. Jie 
buvo paraginti • keletą kaitų 
užsimokėt mokestis, bet iki šiol 
dar neužsimokėjo,
spenduoti. Sirgdami, 
galės' gaut pašalpos, 
paskui patys gailėsis.

Susirinkimas buvo 
greit užbaigta 
lai.

svečiams,
linksmintis.

visai ne-

Jau jie su
tek ie ne-

trumpas, 
varstyti reika- 

Korespondentas.

Praėjusį sekmadienį Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 55 
kuopa iš West Pullman, rengė 
išvažiavimą Washig'ton Heights 
miške. Be jos. dar dvi drau
gijos rengė išvažiavimą tame 
pačiame miškelyj. Tos trys 
draugijos arba kuopos turėjo 
atskirai barus ir muziką.

Po pietų susirinko gražus bū
rys publikos. Saviškiai apie 
savo barą pradėjo linksmintis 
ir užkandžiauti. Smagu buvo 
laiką leisti svečiams. Bet ne
prašytas svečias lietus pradėjo 
varyti svečius namo- Nemalonu 
buvo skirtis namo 
dar tik pradėjus 
Svečiai ir rengėjai
sitikėjo lietaus. Nors jie neži
nojo, kad kalendoriuje buvo nu
rodyta, jog lietaus 
saldaus pieno, bet 
tikėjo, kol ištikro 
lyti. Lyti pradėjo 
tą valandą.

Dvi kitos draugijos, pabugu- 
sios lietaus, greičiau išsikraus
tė namo. Nuo jų neatsiliko ii 
besbolo lošėjai. Mes VVetspull- 
maniečiai, ilgiau pasilikę su 
bizniu ir muzika, užkandžiavo
me pasislėpę automobiliuje. Ne
malonu, kad lietus kašerija. nu
garą, bet dar nemaloniau palik 
ti barą ir šaltkošę. Vieni kitus 
raginame pabaigti štofą ir va
žiuoti namo. Mažumoje likus, 
o prie to dar nelabai turtin
giems, netaip lengva mums 
buvo išbaigti.

Na, sulaukėme 
žiuojant iš West 
užfundijo visiems
vome miškelyje. Kad butų bu
vę daugiau tokių kostumerių, 
tai būtumėm padarę gera bizni- 
Dabar vargu bus likę pelno.

Miškelis
medžių jame yra. Bet kad gra
žiame laike, tai butų galima 
draugijoms padaryti bizni su iš
važiavimu. Patogi vieta, galima 
iš visų pusių 
mobiliais, 
ta besbolui 
susirinkusi 
ateina 
gijos, 
kiais. 
jei ne
gijos nebūtų pralošusios.

Birželio 8 d. trys draugijos 
turėjo išvažiavimą. Vakare, kai 
kuriems einant namo, keli neg
rai buvo juos užpuolę. Norėjo 
atimti pinigus. Mums patarė 
apsisaugot, kad ir iš musų ne
atimtų pinigus. Mat, ką ta- 
varščių giriamieji broliai daro.

—Buvęs.

Roseland
bus, kaip 

jie tam ne- 
nepradėjo

Statkų atva- 
Pulltnan, Jis 
kiek tik bu-

praretėjęs, mažai

privažiuot auto- 
Be to, yra gera vie- 
lošti. Jaunuomenė, 
žiūrėt besbolo lošio, 
baro paruošto1 drau-prie

kartais pasilinksmina šo-
Ir praeitą sekmadienį, 

lietus, tai tos trys drau-

Kensington
Susirinkimas

įvyko
Susivieniji-
Narių atsi- 

Atėjus vasa-

ir Višniauskąitė. 
yra: J. žarolis, K. 
Kirkus, J. Ūselis ir 
žarolis randasi Ro- 

lig’oninčje,

Perėjusį penktadienį 
Kliubų ir Draugijų 
iro susirinkimas, 
lankė vidutiniai,
lai ir orui atšilus pradeda na
riai mažiau lankytis į susirin
kimus. Nors ir nedaug narių 
susirinko, bet apsvarstyti buvo 
bėgantys' reikalai.

Prisirašė
Ligonių 

I'vaitas, J. 
A. Nainis.
r.cland Commuinty 
'.'vaitas miesto ligoninėje, Kir- 
i ,is Burnsidės ligoninėje, Ūse
lis namie serga ir Nainis taip
gi namie; Nainis gyvena Chica
go Heights- Susivienijimas ap- 
i pina juos lankytojais. Ku- 
i iems laikas pavelija, nepa
mirškite aplankyti savo drau
gus.

Ateinanti sekmadienį, birželio 
22 d., Wildwood miške, 127 St.. 
tarp State and Wentworth, j-

Vilniečio balsas

mano
“Nau-

Bolševikus sukiršino 
korespondencija, tilpusi 
j ienose”. Pasakoja man, kam 
aš rašęs,’ kad sirgau, ba bol
ševikams tai nesvarbu. Girdi, 
jeigu jau norėjai, kad “Vil
nyje” butų apie tave rašoma, 
tai reikėjo priklausyti prie 
visų bolševikų sosaidžių, lanky
ti bolševikų parengimus ir au
kauti bolševikų fondams- Argi 
tai nėra pasityčiojimas iš ser
gančio žmogaus. Sirgdamas 
sunkiai po dviejų operacijų, ne
galėjau pasikrutinti lovoje. Da
bar man patys buvę mano drau
gai pripasakoja, kad esą rei
kėję priklausyt prie bolševikų 
sosaidžių, 
rengimus 
fanda m s. 
bar tyli,
pamočnikai 
pasiteisinti negalėsi per 
nį”, 'tavo korespondencijos ne
tilps.

Man kito išėjimo nėra, kaip 
kreiptis į “Naujienas”.

Pereitą žiemą buvo daugiau 
darbo, kada nuėjau operacijai. 
Kai pasveikau ir sugrįžau prie 
darbo, tai jau sumažėjo mano 
darbas. Dirbu dvi dieni savai
tėje. Man tos dvi dieni, kaip 
savaite. Jau pasveikau, bet ne
galiu atgaut sveikatos, kokią

lankyti bolševikų pa- 
ir aukauti bolševikų 
Nors “Vilnis” ir da- 

nieko nerašo, bet jos 
niekina mane: tu 

Vii-

turėjau.
Daktarai patarė būti tyrame 

ore. Liuoslaikį praleidžiu Pal
mei* Parke, saules pirtyje. Jeigu 
šitaip pavelytų man aplinkybės 
per vasara pabūti, >tai galėčiau 
atgaut normališką sveikatą- 
Kadangi šitaip darau, tai “Vil
nies” korespondentas pašiepia 
mane: girdi, išdykėliai kai'tinas 
saulės pirtyje. Tiesiog įvardyti 
r.eiva'rdijo, bet suprantu, kad

jis pašiepia mane.
Nežinau, ar komisarų gazie- 

tos pamočnikai B. ir Š. gauna 
atlyginimą iš komisarų, už 
nuolatini burnos aušinimą. Jei
gu butų tokių daugiau, kaip jie, 
tai negalėtum išsitekti Palmer 
Parke. Jei juodu nesiliaus puo
lę mane, tai busiu priverstas 
kelti aikštėn jų darbus.

Gražu pasivaikščioti gatvė
mis ir ix> parką. Medžiai ža
liuoja, paukšteliai gieda. Bet 
kad žmogus negali atgaut svei
katos, tai mažai džiaugsmo. Tik 
džiaugiuos išlikęs gyvas. Dabar 
galiu pasidalinti mintimis su 
papžįstamais-draugais. Tenka 
sueiti su visokiais žmonėmis ir 
pasikalbėt-

šiuo laiku prastos aplinkybės, 
daug yra bedarbių. Kurie netu
ri susitaupę pinigų, tiems pras
tai. Aš sirgdamas, praradau 
daug pinigų ir sveikatos, o kiti 
sveiki būdami praleido pinigus 
ir sveikatą.

—Juozas Mockus.

Fram Youth to Age
7 Yra trys sunktis periodai mo

teries gyvenime: kada mergaitfi 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tais laikais Lydla E. Plnkham’s 
Vegotablo Compound pagelbsti 
atsteigtl normale sveikata ir 
gyvumą.

Akių Gydytojai

I YDIA e: PINKHAM’S 
VEGETABLE, COMPOU.ND 
I Y1IIA t. PINKU AM MH>. < <>.. I.YNN. MASS.

Lietuvės Akušerės
MBS. ANĘLIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

yra

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur 
po

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina akių {tempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOl

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectaJ

Dr. J. W. Beaudette

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ir kan jums skunda, bet pats pasakys 
galutino išegzaininavitno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 st.

1 po

JUOZAPAS MICKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio J G dieną, 10 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 58 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Švėkšnos parap., šai
pūnų kaime. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime seserį Elzbietą Liut- 
kienę, broli Antaną, p’odukrą 
Kazimierą Druktenaitę, pus
broli Vincentą Mickų ir 4 anū
kus, o Lietuvoj dvi seseris — 
Juzefą Liudeikiene ir Marijoną 
Armanauskienę. Kūnas pašar
votas randasi I. J. Zolp kop
lyčioj, 1646 W. 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 į .Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame,
Sėsliu, Brolis, Podukrč, 
Pusbrolis ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

\ Phone
Hemlock 9252

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

—_o------ »
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graborlai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canąl 8161

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-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS 
3

Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory •!! 15

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

-o——

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu xs u ga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlą už dyką egzamina
vimą, nuse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Pdtarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Coūrt, 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
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

VINCENTAS I’ b ši NSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 dieną, 7:10 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukės 47 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko parap., Dai
niu kaime. Amerikoj išgyveno 
19 metų. Paliko dideliame 
nubudime broli Kazimierą, dė
dę Antaną Pušinska, pusseserę 
Petronoėlę Pargauskienę, pus
brolį Juozapą Vabalą, 2 tetas, 
Rozaliją Sunkiene ir Kotriną 
Mašentauskienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 1410 S. 49th 
Ct.. Cicero, III.

Laidotuves įvyks pėtny£io>į. 
birželio 20 diena, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.
'Visi A. A. Vincento Pučins

ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Dėdė, Pusseserė,
Pusbrolis, Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards

DR. C. MICHEL
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 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct

Telefoną*
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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. Manlewood Avė. 

Telefonas Repubhc 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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.

Simpatiškas—
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas. 5
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABV VEDĖJAI

I
 Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
p 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj nągal sutarti

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

Tel. Rnmswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Otlao TelefouM Vlrglais 0080 
Bea. Tel. Van Burei 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaidoa 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 rakaro Nedaliom ino 10 iki 12 dle- 

M. Namą oflaaa Nortb 81da 
3413 Franklin Blvd.

Valaidn* 8*80 Iki 0t8P vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 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.
Rezidence Phone Hemlock 7691

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 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
t i ' . | ■ ■ • • ę a * k 1 '

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIŠ

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos* vakare uždaryta 
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 Sliore 2238 ar Randolph 6800
.. | i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

z. Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 3292

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 \
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia

8 iki 8 vai. vak. Utaminkaia ir 
Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:8® ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po niet
Telefoną* Canal 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 SU 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. Dearborn SU 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 ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin *2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
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 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 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 St».
Ofiso Tol. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9190 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
Tel. Randolph 5130-5131

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. S 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 10 iki 12

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 We»t 14 St., Cicero, III.
X-Ray ir Gas

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Trl. Boulevard 2800 

Kės. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Jiepublic 9723
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Girdėti dalykai

taip grei- 
Simokaitis 
einąs už-

Kaip jau žinoma, praėjusią 
savaitę Chicagoje įvyko Sanda
ros seimas. Tai iš tikrų šalti
nių teko girdėti šie. dalykai apie 
seimą (čia daugiausia reikalas 
sukasi apie tribuniečių dvasios 
vadą):

Kaip sakoma, p. Simokaitis, 
budavodamas’ “Tribūnos” nu
merį ir neturėdamas medžiagos, 
nuvyko į Sandaros seimą pasi
rinkti tos medžiagos. Bet kaip 
ne narį ir dar šmeižtais pasi
žymėjusį prieš organizaciją, tai 
jį neįsileido vidun.

Klausiamas, kodėl 
tai eina iš seimo, 
atsakė, kad seimas
darytomis durimis ir kad nieko 
neįleidžiama vidun.

Vėliau sutikau vieną seimo 
atstovą ir įsikalbėjau apie į- 
vtJrius dalykus. Prisiminiau 
apie uždarytas duris. Tad aš 
Jo ir klausiu, ar tikrai buvo 
tedarytomis durimis' seimas 
L 'koma. Seimo atstovas paaiš
kino man, kad ne.

Sakau, jogei Simokaitis aiš
kinęs, kad jo neįleidę vidun, ba 
uždarytomis durimisi susirinku- 
t.eji seimavoję.

—Tai neteisybė — pareiškė j 
r stovas.— Buvo pastatyta prie 
durų s'a’rgyba, kad neleisti vi
dun nepageidaujamų asmenų, 
kurie trukdytų darbą ardytų 
tvarką. O jį, kaip ne narį ir 
drr nešvariais šmeižtais pasi
žymėjusį, irgi neleido. Bet 
šiaip, sako, visose sesijose sve
čių buvo.

Tas atstovas pranešė, kad Si
mokaitis buvęs kalbamos orga- 
rizacijos narys, bet apie porą 
matų kaip duoklių nemokėjęs, I 
tai pats save iš organizacijos iš- j 
1 aukęs. Ne tik inžinierius, 
bet ir visi jo sėbrai ne tiek 
daug pasidarbavę, kaip giriasi 
p Rugis (? Red.), kuris palaiko

RAMOVA
THEATREI

35th and Halsted Streeta

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Spring is Here”
dalyvaujant

Lawrence Gray, Alexander Gray, 
Iziuise Fazenda, Ford Sterling

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
lig ienos! 
VA-JEL yra 

raugus, ne- 
■žalingas, 
moksliž kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jj $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- 
Vifp VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

be kvaps- 
riebumų. w 

VA-JEL. Jūsų aptie-

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

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

CHICAGO. ILL. 
Tel. Republic 2266 
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sykiu su jais' kompaniją.
čia atstovas privedė, kaip 

pavyzdį, vieną pasakėčią, apie 
ai, kaip vienas amerikonas pa
sielgė, kada bosas jam pagru- 
ao jo, kad jį, darbininką, iš dar- 
jo “išfajeruosiąs”. Tas darbi
ninkas pasakęs: kad tu nesu
lauktumei, kad gautumei pro
gos mane “fajeruoti”! Metęs

sa- 
ba 
jis 
to

fajeruoti”!
viską, jis nukvitino darbą 
kydamas: “Aš jį subytinau 
mečiau darbą, pirm 
mano išvarė

[ CLASSIFIED APS. ĮM tisų “pavergtųjų juodukų 
užtarėjai” dabartiniu laiku be
veik kiekvienų dienų šaukia 
prieš Lietuvos Kareivių Drau
gystę ir pavienius narius-ypa- 
uas, Kam jie nori, kad Liet. 
iui uosy bes Namo Bendrovėje! 
vairavimas butų įvestas nuo se
rų, o ne nuo ypatų. Mat, jie, 
“sunkaus darbo darbininkai” 
ten įsiviešpatavo ir valdo pagal 
įsakymus iš Maskvos. Visų 
smarkiausias jų “rašytojas” ir 
“garnizatorius”, tai Ciceros 
ex-policmonas, kuris ne per se
niai gavo kiką iš policijos de
partamento.—“N.” Rašėjas.

šitus diplomus prisiuntė, tur- 
visus būt, So. Bostono tautininkai 

kaipo pašaipą sargybininkams, 
Kalbėtojas prisiminė, kad di- kad jie diirbo išrinkime dabar- 

delis kreditas tenka Joniškie
čių Kliubui už rėmimą apšvie
tus ir rūpinimąsi ja; taipjau už 
para'mą, kurią joniškiečiai deda 
pastangas teikti einančiam Že
maitijoj laikraščiui “žemaitis”.

Joniškiečių Kliubas yra dė
kingas gerb. Bagočiui už jo to
kią jausmingą prakalbą.

Jeigu oras butų buvęs gra
žesnis', tai joniškiečiai

šiškius, varniškius, šiauliškius, 
kuršėniškius ir, abelnai, 
žemaičius ir kitus' lietuvius.

tinęs S. L. A. Pildomosios Ta
rybos.

M. Jankus ir Adomaitis

Business Chanceh 
lai davimui Bizniai

Eurnished Rooms

negu 
Taigi, pasak

| atstovo, ir čia taip įvykę.
Esą, atstovus organizacija 

siuntusi į seimą ir įsakiusi, kad 
jie pasirūpintų iškelti tą klau
simą, idant šmeižikai tinkamai 
butų nubausti, išmetant juos iš 
organizacijos ar kitaip. Bet 
pasirodė, kad jie atstovus su- 
bytinę patys išsibraukdami.

Dar vienas stovėjusių pridū
rė: “Argi jam įtinka vadų vie
ton stoti: jis yra inžinierius 
tiktai griovimui”.

—Kaip tai ?—paklausiau.
—O taip—sako — ana, įsi

skverbė į pirmininkus, 'tai ir 
4U°T;ovė organizaciją. Pirma tie 
vis rinkdavosi
dus, o dabar jau nebesirenka I mas.
nė užtekėjus. Tai tiek, girdi, ir lių Kliubas neturėsiąs, ir gal 
jo tribunizmas gyvuosiąs. dar liksią pelno kiek.

_ žinius. Sutemus, rengiaus vykti na
mo, bet dar girdėjau joniškie
čių dainų aidą plaukiantį per 
Willow Springs girias.

Joniškietis.

butų 
turėję tiesiog tūkstantinę minią 
svečių savo išvažiavime. Reikia 
priminti, kad su p. Bagočių bu
vo nuvykę ir daugiau joniškie
čių, delegatui į SLA. Seimą, iš 
Brooklyn, N. Y—fra! p. Cin
kus, p. Stanaitis ir dar kele
tas, kurių pavardžių nesužino 
ja4u.

Apie 7 valandą, orui pasida
rius gražiam, svečiai linksmi
nosi ir šoko. P-lė Ančiutė rin
ko aukas “žemaičiui” ir įraši
nėjo vardus1 į Amžinąją žemai
čio Aukso knygą. Darštusis 
kliubo komitetas, su visais ki~ 

saulei nusilei-1 tais darbininkais, jautėsi links- 
Sakė, kad jokių nuosto-

šiandie į Seimų atsilankė, va
dinamas 'Lietuvos patrijarkas 

•p. Martynas Jankus, žymus nuo 
daugelio metų Mažosios Lietu
vos darbuotojas. Delegatai jį 
tinkamai pagerbė. P-nas Jan
kus pralbilo keliais žodžiais į 
Seimo delegatus, bet jo išsi
reiškimais apie Lietuvos vald
žių, ne visus patenkino. P-nas 
Jankus sakė, kad girdi, Lietu
vos dabartinė valdžia pašalin
dama pirmųjų valdžių padare 
tų, ką ir jus padarėt, pašalin
dami negeistinuosius iš šio Sei
mo. Matomai p. Jankus, imasi 
kalbėti apie tokius klausimus, 
apie kuriuos yra neganėtinai 
nusimanąs. Žmonės, kurie bu
vo smurto keliu pašalinti nuo 
Lietuvos valdžios vairo, buvo 
kaip tik rimtesni Lietuvių tau
tos darbuotojai negu tie, ku- 
ie nakties laiku, ginklo pa
velija patrempė Lietuvos liau

dies valių. Pasakė keletą žodžių 
ir lUetuvos Šaulių atstovas p. 
Adomaitis.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
1U% PIGIA US Už VISĄ DARBĄ. 
Popieruojaine ir pentuojame pagal 
Jūsų noro, APSKA1TL1 AVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

Einančiai 
rinansal-PaakoloB

Automobile^

Cicero
Iš. Joniškiečių Kliu 

bo išvažiavimo

Iš SLA. Seimo 
Ruimu

Joniškiečių kliu- Rašo Nemunas
Po audrai

Gamta tiesiog žaidžia su savo 
tvariniais ir iškrečia jiems vi-Į 
šokių šposų. Ir reikia pasaky
ti, kad praėjusį sekmadienį ji 
iškirto šposą 
bui.

Iš pat ryto 
lutė sušvinta,
Šilta, graži diena, ir Joniškie
čių L. K. Kliubo jubiliejinis 
išvažiavimas bus sėkmingas. Iš 
tikrųjų, tai butų buvęs’ istoriš
kas kliubo išvažiavimas, jei ne

’ | tos gamtos šposai.
Nuvykęs į p. Svelainio farmą 

2 valandą po pietų jau radau 
apie 100 automobilių suvažia
vusių. Muzika rėžė šokius- Bet 
ar ilgai?

Spėjau, taip sakant, apsi
žvelgti aplinkui ir ką tik norė
jau pasidžiaugti, kad jeigu ir 
lis, tai daug Joniškiečių pikni
ko svečių nesulaikys. Bet kas 
tuoj atsitiko, tai visas mano 
viltis išblaškė. Pradėjo lyti be 
sustojimo. Praeina valanda, ki
ta, ir galo nematyti.

žmonės, kurie buvo pasistatę 
mašinas kiek slėniau, bijodami, 
kad nebegalės išvažiuoti ir dar 
bijodami, kad nereikėtų nak
voti. pradėjo važiuoti namo. Ki
ti važiavo ir ieškojo vietos su
stoti kur aukščiau. Aš pats, su 
keliais jaunuoliais, įlindau į ma
šiną, ir kaip tas vilkas kana
pėse ėmiau knarkti.-.. Sapnuo
ju, kad linksmai, smagiai ulia- 
voju slauniųjų Joniškiečių išva
žiavime.

Man taip besapnuojant tik 
išgirdau, kad vienas pribėgo 
prie manęs ir sušuko: “adv. Ba- 
gočius atvažiavo. Tokiame lie
tuje ir visgi važiavo!”

Išsiritęs iš mašinos, begu per 
lietų į bufetą. Pastogėje pilpa 
prisikimšusių žmonių. Apstoję, 
jie vaišina p. Bagočių. Sveiki
na jį žemaičiai, o dar karščiau 
patys joniškiečiai.

Ir nors buvau nematęs jo 12 
metų, bet tuojau pažinau: tas 
pats Bagočius, su ta pačia ener
gija, pilnas gyvumo. Svečiai 
kalbasi su p. Bagočiu, nekurie 
nori diskusuoti, o jis atsakinė
ja, paaiškina, ir visi laukia lie
tų sustosiant Ii jus’, kad išgirsti 
p. Bagočių kalbant.

Visi laukia’ nekantriai, kad 
galės išgirsti jį kalbant. P-nas 
Bagočius jausmingai, sujaudi
nančiai pasveikino Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Kliubą. 
Pagerbė abelnai visus veikėjus 
ir kvietė didesniam darbui. Kal
bėtojas sakė, kad į Joniškiečių 
Kliubą reikia suorganizuoti ne 
tik joniškiečius, bet ir žemai
čius, kaip tai — rietaviškius, 
plungiškius, raseiniškius, tel-

žmonių sakoma, kad po 
ateina tylas « po tylai

Pradžia (S.L.A. Seimo
na, o

buvo gražu. Sau- 
vėjelis papučia. ^ra 

audrai 
audra, 
buvo tikrai audringa,
dabar visi sėdi sau ramus ir 
jaučiasi, tar^i musę perkandę. 
Vien ką dabar delegatai vei
kia, tai balsuoja — rankos į 
viršų, rankos žemyn, rankos į 

į viršų, rankos žemyn. Ačiū die
vui, kad dar adv. Uviko balsas 
ne visai užkimęs — jis nuo
latos duoda iir vis atsiima įne
šimus, o p. Tareila vis bent ku
rį naują klausimą pakepa; ki
taip atrodytų, kad visi delega
tai virto balsavimo mašinoms. 
Tyla ir net perdaug tyla, man 
įpratus triukšmingesniuosc S. 
L. A. Seimuose dalyvauti, at
rodo kaip ir ne S. L. A. Sei
mas. iMan vienas svetys irgi 
nusiskundė: “Girdi vakar tai 
buvo bent Seimas — triukšmo, 
šukavimo, policija, areštavimai 
ir tt., na, o šiandien viskas eina 
kaip ir kokioj šventinyčioje”.
Advokatai ir kiti profesionalai 

Seime
Iš visų profesionalų šiame 

S. iL. A. Seime daugiausia yra 
advokatų. Kiek man teko pa
tirti, yra tikrai 9 — Gugis, 
Bagočius, Šalniene, Juingelionis, 
Uvick, Olis, Lapatai, Borden ir 
Rastenis. Gydytojų, regis yra 
tiktai du, būtent: Dr. Klimas 
ir Dr. Valilbus. Kaipo svečiai 
veik kiekvienoj sesijoje •daly
vauja Dr. Karalius ir Dr. Ka
počius. Kitokių profesionalų 
neteko patirti, kad dalyvautų 
šiame Seime. Ęcjc, dar galima 
pridurti, kad yra delegatais 4 
skirtingų laikraščių redaktoriai: 
“Naujienų” — Grigaitis, “Vie
nybės” — Valaitis, “Dirvos” — 
Kairpavičius ir “Tėvynės” — 
Vitaitis.

Diplomai
“Vienybės” redaktorius 

Valaitis, Strumskis ir keletas 
kitų sargybininkų, antradienio 
ryte, laiškais, aplaikė diplomus. 
P-no Valaičio gautas diplomas 
skamba maž-daug taip: *

“Ištikimybės ir garbės di
plomą ištikiman draugui J. 
Valaičiui, energingai dirbu
siam atgaivinime socialistų 
ir jiems pagelbėjime nugalė
ti patrijotiškus sandariečius 
S. L. A. atsiimant iš jų or
ganizacijos iždą. Pasirašo 
Sargybininkų-Socialistų Ben
dras Komitetas”.

p-

i—m■hm■■

Bessie Savich (Jese 
vičiene) prašome 

atsiliepti
P-ia Ona Kaminskienė, SLA. 

36 Seimo delegatė, paieško sa
vo draugės. Norėtų pasimatyti.

Jeigu esa<te Chicagoj, tai pra
šau ateiti į Lietuvių Audito
rium, 3133 So. Halsted St., ar
ba pašaukite mane telefonu 
Lafayette 3234.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORG1ČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
—O------

k AN ESIMAb 
'utomubilių 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 tokia* 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė.

Lafayette 2082 
--- o-----

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1030 I.AISNIS DYKAI Sport KoiulBter vCltaueis_______

Standard Coupe včliausis ....
1930
1930 ________  _____ ________ _______ .
1929 Town Sedan i&važ. 2160 mylių $465
1929 Standard Coupe nepaprasta verte $20;>
1929 “ ’ .................... ........
1929

Tudor. nauji tairai, lAv. 2700 m. 
Roadster, tilt WindBhield. epotlig-ht 

Visi karai turi 90 dienų raštišką 
garantijų. $20 iki 14 Įmokėti.

M. J. KELLY.
4446 West Madison St.

$373
$376

PINIGAI Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

Laiškai Pašte

Pereitą sekmadienį 
Lietuvos Kareivių Draugystės 
susirinkimas. Narių mažai at
silankė. Kadangi labai daug 
buvo visokių lietuvių išvažiavi
mų tą dieną, tai žmones išva
žinėjo. Bet, žinoma, apsivylė, 
nes lietus nemielaširdingai plie
kė-

Iš svarbesnių tarimų buvo 
šie: išrinkta komisija peržiūrė
jimui įstatų ir pasiskyrimui 
savo-Draugystės daktaro kvo
tėjo. Lietuvos Kareivių Drau
gystė gavo pakvietimą iš SLR 
KA. bendram susirinkimui, ku
ris bus 27 d. birželio dėl ren
giamo apvaikščiojimo 500 metų 
Vytauto mirties. Tam reikalui 
išrinktas komitetas iš 3. '

* ♦ #
Sekmadienį į Cicero atvyko 

p. Česna iš Baltimore. Md., pas 
pp. Kaminskus (1320 So. 50 
Avė.), savo gimines. Mano kiek 
paviešėti, Welcome to Cicero!

įvyko

Šie laiškai yra atėję iš Europos, 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi jj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasąkant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

Bekota Peter
Beraunąs Joseph 
Budcreckas' C 
Butkin Juozui 
Clodis Anton 
Jasmunteni Jeva 
Merkunene Marijona 
Ramanaiskas Antanas 
Semasko John 
Valentą Marie 
Yocevicaite Stanislava

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimam .komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

-.... —-o—-—

$300

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

pas-

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West DiVision Street 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

2231

24

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

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

b
6

10
11
12
34

62
70
80
86

CLASSIFIED ADS
!- ■ - - ......

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

linan Jums Pinuru 
$100 iki $2.000

Jus atmokate mažomis mSnesm* 
mis m o kęsti mis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W 47th St 

Arti Marshfield Avė.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė 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.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosernė, $675, pilnai įrengta, su 
staku; 4 gražus kambariai pagyve
nimui ir maudynė. Renda $30. 
6631 So. May St.

PARSIDUODA groseris pigiai; 
renda 30 dolerių į mėnesi. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
3853 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI papso ir alaus 
rautas, biznis išdirbta: duoda $75 
gryno pelno per savaitę. Priežastis, 
turiu du bizniu. Frank Niprikas, 
4451 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 125 karų garažas 
su namu; gražus šioruimis, Auburn 
karų agentūra; geras biznis. Mid- 
west Auto Sales, 1713 W. 35 St. tel. 
Lafayette 2078.

Nedėlioj pavakaYop iš Ciceros 
į Baltimore išvažiavo p-ėl Onu
tė ir Vincas Kaminskai, 1320 
So. 50 Avė—vakacijoms.

* * *
z Juozas Kuzmickas-Uktveris’, 
kaip girdėti, pradės neužilgo 
savo biznį, savo namuos’e-kam- 
bariuose, 1218 So. 48 Ct. Tai 
bus abeln-a’—nuo ugnies, gyvas
ties, ligos ir nelaimės apdrauda 
ir kanceliariškas darbas-rašy- 
mas laiškų, apgarsinimų, pildy
mas visokių aplikacijų, verti
mai anglų-lietuvių-lenkų-rusų 
kalbomis’. Manoma, (kad tas jam 
gali sektis, nes apie tuos darbus 
jis nusimano ir turi juose paty
rimo.

ŠIAURINIO ILLINOIS DI
DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN
TO J AI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy- 
kai 
kų.

su kiekvienu šimtu vištu-

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000- 

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

Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI moderniška bu- 
černė. Vidutiniškas biznis $1,700 j 
savaitę. Parduosiu pigiai, ar mai
nysiu ant prapertės. Tel. Republic 
0080.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2 pagyvenimu mū

rinis namas ant automobiliaus ar 
troko. 3341 S. Irving Avė.

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtąisai ’ •

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuvės už sutauplmų mažiausia 

60% cash pamatu
Jokie 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
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu

bo pusmetinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieni, birželio 19 dieną, 1930 
metu- Almiras Simmons svetainėj, 
1640 N. Hancock St., prie North 
Avė., 7:30 vai. vak. Visus narius 
meldžiu dalyvauti, nes daug reikalų 
turim atlikti. Sekr. A. Walskis.

North Side Bijūnėlio Choras ren
gia draugišką išvažiavimą į Jeffer- 
sono girias nedėlioj, birželio 22 d. 
Visi kviečiami dalyvauti smagiai su 
jaunausiais laiką praleisti.

— Valdyba.

■ DEL JUS V ŽOLYNŲ IR PAPARČIŲ I

SKYSTAS ŽOLYNŲ
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- į 
ninku Per 15 metu. 
NEW PLANT LIFE 
vra ekonomiškas, br 
’’vansnio ii patoerus 
Tai vra idealės trašo? 
dėl medžiu, ereliu kru 
»»m ir žolvnu.
PARSIDUODA PAS VISUS 
N'INKUS IR SEKLIŲ 

(ZENKK’S)New Plant LifeKVIETRI- 
SANKKOVOSE

Business Service
Biznio Pntamavimaa

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčlai, pamatai, sankrovų prie

kiui, kambariai bungalow vlškose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $16. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visij darbų gailina padaryti su $5 jmokė- 

jiniu. Likusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Ateikite, rašykite ar tele/onuokite

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

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

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

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

PATENTAI, copyriprhts — išradi
mai visokios rūšies.

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W 47th St
CHICAGO

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

l«^ PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riauai darbą mleata.

Dykai ap-
Mea atliekame ge- 

Kediie 8468.

ICE BAXSAI parsiduoda vartoti 
viena meta, mokėta 40 dol., dabar 
$10 dol, įdėjau elektrikinius, 6227 
EHis Avė. Phone Dorchester 1919.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie taisymo au
tomobilių, turiu <laug patyrimo. Ga
liu aetiti j namus ir pataisyti jūsų 
karą. Tel. Lafayette 3358.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Njpra skirtumo apielinkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortRasre lensrvomis išlyfromiH. Tei

singas ir Rreit^s natarnavima?

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Help VVanted—Malė
______Darbininkų reikia

REIKIA agentų vaikščioti po jia- 
mus, dirbti ant naujos propozicijos 
(ne real estate). Gera mokestis. 
Atsišaukite adresu 612 N. Michigan 
Avė., Room 414 pčtnyčioj, subatoj 
ir panedėly. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Help VVanted—Femah 
r»prhlninkių Reikia

REIKALINGA mergina už vei- 
terką/ trumpos valandos.

2517 W. 69 St.

PA1EŠKAU senyvos moteries dėl 
jridabojimo dviejų mergaičių išleis
ti i mokyklą, abelnai pridaboti 

Meldžiu atsišaukti greitu 
nes man moteris reikalinga.

K. G. RUTKAUSKIS 
15327 Myrtle Avė., 

Harvey, III.

mus.
ku,

na- 
lai-

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

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti parduota 
tuo jaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

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

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

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

803

miegamieji porčial, 
vandeniu šildoma. 50 pėdų 
$9,500.
J. H. SCHAFFER 

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

PARDAVIMUI namelis ant dide
lės biznio gatvės Archer Avė. 3 sek
cijų linijos. Parduosiu ar mainy
siu ant automobiliaus. 4309,-6 W. 
63 St.

RETAS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų biznio namas, geroj 
apielinkėj, priešais mokyklą. 5002 S. 
Hermitage Avė., 2 lubos. Tel. Repub
lic 0820.

DIDELIS BARGENAS. 
mui 5 kambarių cottagp, 
Beismente auginami grybai. 
$3,500. 107 Ridgeland Avė. 
Ridge. Tel. ()aklawn 180.

Pardavi-
2 lotai.

Kaina
Chicago


