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Kur op a ■ Naujo ' Persitvarkymo ■ Akyvaizdoje
Revizionistų grupė reikalauja peržiūrėti 

visas taikos sutartis
35,000,000 taikos sutartimi pavergtųjų ir 

prispaustųjų
PARYŽIUS, liepos 20. -Eu

ropa yra rimtai sujudusi dėl 
padėties, susidariusios po did
žiojo karo ir judėjimas revi
duoti Versalės taikos sutartį 
apima vis platesnius kraštus. 
Vis drąsiau girdimi balsai re
viduoti ne tik Versalės sutartį, 
bet ir Trianon ir visą eilę ki
tų pokarinių tarptautiškų su
sitarimų, kuriais vienaip ar ki
taip yra pasinaudojusios vienos 
valstybės ir nuskriaudusios ki
tas.

Šį rudenį laukiama di
delių susirėmimų

Francijos pradėta kampani
ja už suvienytas Europos val
stybes ypatingai iškėlė tą re
vizijos klausimą ir jau laukia
ma, kad ateinančią Tautų Są
jungos 'sesiją, rugsėjo mėnesį 
sutarčių ir siei\ų revizijos klau
simai bus viešai ir atvirai dis- 
k tušuojami. Vokietijos atsaky
mas į Francijos pasiūlymą ne
dviprasmiai stato sąlygą, pirma 
steigiant Europos valstybių uni
ją, padaryti kaikuriuos terito
rinius pakeitimus. Panašiai yra 
išsireiškę Vengrija, Austrija, 
Bulgarija ir Lietuva.

tosiomis taikos sutartimis yra 
vienaip ar kitaip nuskriaustos 
ir pirmiau negu eiti į kokias 
nors tolimesnes sutartis, reika
lauja atitaisyti senųjų sutar
čių netobulumus. Ton revizio
nistų gnipėn įeina Vokietija, 
Italija, Vengrija, Austrija, Bul
garija ir Lietuva, su bendru 
gyventojų skaičium 126,000,000.

3. Neutralė grupė, kurios dėl 
taikos labo norėtų kaikurių per
mainų, žiūrint kad tos permai
nos nepaliestų jų interesų 
kurios eitų ginti esamos 
dėties, jei pasirodytų kad 
le kurios permainos gali 
liesti jų interesus arba jų 
ritorijas. Tokia grupė yra
džioji Britanija, Holandija, 
Švedija, Norvegija, Danija, Suo
mija, Ispanija, Portugalija, 
Grekija ir Šveicarija, su ben
dru gyventojų skaičium 106,- 
000,000.

I. Sovietų Rusija, pasaulinės 
revoliucijos protagonistas, ku
ri turi kaikurias paslaptingas 
sutartis su Vokietija, bet ki
tais atvejais visas kitas valsty
bes skaito kapitalistinėmis ir 
todėl savo nedraugėmis. Rusija 
skaito savo gyventojų 112,000,- 
000.
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[Atlantic and Pacific Photo)

Egipto miestas Aleksandrija, kur liepos 15 d.. į vyko riaušės ir tapo užmuštą 14 žmonių

Kiek sovietų valdžia 
išleidžia Amerikoj 

propagandai
Prekybos įstaigos tik 
priedanga komunizmui 

skleisti

LIETUVOS ŽINIOS

Sutarčių revizijai dau-. 
gelis pritaria

Kaike Francijos ir Italijos 
įtempimo, premjeras Mussolini 
yra pareiškęs, kad Italija taip 
jau pageidauja kaikurių terito
rinių pakeitimų ir atstatymo 
visuotinos lygybės taiųie bu
vusių nugalėtojų ir nugalėtųjų 
S u v. Valst. senatorius Borai) 
yra viešai išsireiškęs už Euro
pos susitarimą lygybės pama
tais. Didžiosios Britanijos prem
jeras MacDonald yra dar pir
miau išsitaręs, kad jis aiškiai 
laikosi už sutarties reviziją. 
Neoficiališki pasitarimai dcl re
vizijos tarpe Vokietijos ir Fran
cijos jau senokai eina, ir Len
kija ne be reikalo reiškia dide
lio nerimo ir susirūpinimo.

Paliksi ar pajudinsi — 
gresia karas

Bet kaip Europa tikisi prie 
tos revizijos prieiti? Kuri iš 
nuskriaustųjų šalių, kaip toli, 
ar visos, ar tik kaikurios, ar 
visiškai ar tik dalinai turi būti 
patenkintos revizija? Visiška 
revizija reiškia karą, dalina re
vizija reiškia karą, ir paliki
mas taip kaip yra, anksčiau 
ar vėliau taip pat reiškia ka
rą. Tame užburtame sukury 
Europa šiandien sukasi.

Europa sulig to yra susi
skaldžiusi į keturias grupes, iš 
kurių kiekviena bent gyvento-

kurioms patinka esamoji

Tos yra:

Europa suskilusi į 4 
grupes

1. Stabilizacijos arba esamo
sios padėties palaikytojų gru
pė,
tvarka ir kurios yra pasiryžu- 
sios, reikalui esant, tą tvarką 
ginti. Tokios yra: Francija, Bel
gija, lienkija, Rumunija, Ju
goslavija, Čekoslovakija, Kstija 
ir Latvija. Jų visų krūvon pa
ėmus gyventojų skaičius sie
kia 126,000,000.

2. Revizionistų grupė arba 
tos valstybės, kurios padary-

Revizija apsunkina 
valstybių nesusita- 

rimas
Pirmoji grupė, stabilizaciniai, 

yra vienintelė, kuri žinosi ką 
' turinti ir ko norinti. Tai yra 

labiausia susitarusi ir vienin
ga grupė, geriausia apsigink- 

1 lavusi ir todėl visų stipriausia.
Trečioji arba neutralė gru

pė, savo pačia prigimtim, yra 
labiausia nepastovi ir vengian
ti visokių nesusipratimų ir 
dėl nenorinti velits į bet 
kius eksperimentus.

Sovietų valdžia taip pat 
uosi ko norinti, bet dabartinė
mis sąlygomis trūksta pajėgų 
ir progų realizuoti savo sap
nus toliau už savo rubežių.

Kas liečia antrąją arba1 re
vizionistų grupę, tai tik Ita
lija ir Lietuva yra i>akankamai 
apsirūpinusios; kitos yra dali
nai nuginkluotos taikos sutar
ties ir yra silpninamos dar tuo 
fakto, kad ne visos turi vieno
dą susipratimą dėl tų pakei
timų, kurių jos norėtų, ir taip 
jau ne visai pasitiki viena ki
ta, tokiu budu apsunkindamos 
viena kitos ir visų bendrai ak
ciją.

Kokios nuskriaustųjų 
viltys atsigriebti?

Vokietija nori susigrąžinti 
vadinamąjį Lenkų koridorių ir 
Dancigą, nebekalbant apie auk
štąją Sileziją. Ji taip pat nori 
atgauti dalį savo kolonijų. Ji 
norėtų aneksuotis Austriją ir 
matyti Tiroliu sugrąžintą Aus
trijai, liet yra suvaržyta Tau
tų Sąjungos, Lokarno sutar
ties ir Kelloggo pakto, kad de’ 
tų tikslų nepradės karo. Tad 
Vokietijos vienintelė viltis yra 
arba tikėtis netikėtino, kad 
Lenkija, Didž. Britanija, Fran- 
cija ir Italija jai neteisybes 
atitaisys arba kad kas nors 
kitas pradės karą, pavyzdžiui 
Rusija su Lenkija,, ir duos pro
gos įsimaišyti.

to
ko-

ži-

Italija velytų atgauti Dalma- 
ciją nuo Jugoslavijos, Nicą, 
Savoy, Corsica, Tunis ir Tchad 
ežero sritis nuo Francijos, ir 
Maltą su kaikuriomis kolonijo
mis nuo, Did. Britanijos, bet 
Italija taip pat yra surišta Kel
loggo pakto ir 'Lokarno sutar
ties nepradėti katro.

Vengrija nori atgauti Tran- 
sylvaniją nuo Rumunijos, Slo
vakiją ir Ruteniją nuo Čeko- 
slovakų ir Banat bei Voivo- 
deria nuo Jugoslavijos ir paga
liau Burgenlandą nuo Austrijos, 
bet yra surišta sutarčių pasi
žadėjimais, ir negali nieko da
ryti neturėdama stiprių sąjun
gininkų, prieš savo skaitlingus 
ir stipresnius priešus.

Austrija nori savo Tiroliu at
gal nuo Italijos; Bulgarija no
ri savo prarastas žemes atgau
ti nuo •Groki jos, Jugoslavijos 
ir Rumunijos, ir Lietuva rei
kalauja iš Lenkijos atgal savo 
Vilniaus sritis. Bet nė viena 
tų šalių neturi vilties atgauti 
savo sritis savo jėgomis be stip
rių sąjungininkų.

.rą areštus, kalinimus be teis
mo, mušimus ir kankinimus ka-/ 
Įėjimuose arba laike areštų. 
Ten yra keliolika milijonų Uk
rainiečių, Baltgudžiai, Lietu
viai, Žydai, Vokiečiai ir visi 
kenčia tą pačią dalį. Lenkija 
norėdama išlikti tokia kokia ji 
yra, turi vartoti priespaudos ir 
persekiojimo metodus, arba at
leisti ir pati subireti. Atleisti 
ji nemano ir negali, o priespau
dos priemonėmis ilgai laikytis 
neįmanoma. Tad generole Eu
ropos revizija atrodo prinoku
si. Ji prasidės nuo Lenkijos.

Turkai baigia naikinti 
kurdus

ISTANRUL, Turkija, liepos 
20. — Turkų kariuomenė įsi
veržė į Persiją, apgulė pasku
tinį kurdų tvirtovę Kaktį ir 
juos ten išnaikino. Persai tur
kams nesipriešino.

Italai neįsileidžia Ame
rikos metodistu

100 žmonių sužeista 
Elizabeth, N. J.

ELISABETH, N. J., liep. 20 
d. — Eidąmas iš Philadelphia 
į New York greitasis ekspre
sas Elisabeth stoty užvažiavo 
paliktą tuštį automobilį ir trys 
vagonai nukrito nuo 35 pėdų 
pylimo. Daugiau kaip 35 žmo
nes sunkiai sužeisti, apie 25 
kiek lengviau, kiti nežymiai. 
Vaganuose kilo gaisras.

156 m. senis įsimylėjo 
amerikonę

ROMA, liepos 20 d. — La 
Tribūna įdėjo aštrų protestą 
prieš atvykimą į Italiją italų- 
amerikonų metodistų pilgrimų. 
Proteste 
tuntais 
metais, 
mo su 
testonų
daujami ir gadinantis 
santykius tarpe fašistų 
talikų bažnyčios.

sakoma, šiemet aš- 
fašizmo viešpatavimo 
kada pasiekta susitari- 
katalikų bažnyčia, pro- 
pilgrimai yra nepagei- 

gerus 
ir ka-

Didžiam kunigaikščiui 
nusibodo sėdėti

42 skundai 
įteikti, Tau- 
pcrsek lojimų 
šalyse, ypa-

Revizija taikiu budu 
vargiai galima

Todėl revizionistų dilema at
rodo sekamai: arba jos turi 
tenkintis dalinėmis rekompen- 
sacijomis kaip kaina už jų ben- 
dradarbavimą dabartiniai tvar
kai išlaikyti arba viena iš jų 
turi rizikuoti milžiniško atsa
komi ngumo žinksnį, pradėti ka
rą, į kurį paskui galėtų prisi
dėti visos kitos ir išnaudoti sa
vo skriaudoms atitaisyti.

Revizija prasidės nuo 
Lenkijos

Tuo tarpu yra 
tautinių mažumų 
tų Sąjungai dėl 
įvairiose Europos
tingai Lenkijoj. Tautinių ma
žumų yra pasilikę svetimose 
valstybėse mažų mažiausia per 
35,000,000 žmonių. Tautų Są
junga, būdama įsteigta labiau
siai su tikslu palaikyti padėtį 
tokią, kokia sudaryta Versalės 
taikos sutartimi, nieko nepada
rė ir negali padaryti toms ma
žumoms palengvinti.

Šiomis dieniomis 68 nariai 
Anglijos? parlamento, Darbo ir 
'Liberalų partijų, įteikė peticiją 
ministeriui pirmininkui Mac 
Donaldui, prašant užstoti Eu
ropos tautinių mažumų skun
dus Tautų Sąjungoje.

Vienoj Lenkijoj milijoninės 
mažumos kenčia visus diktatū
ros žiaurumus ir dažnai tero-

NEVV YORK, liepos 20.
Did. kunigaikštis Leopoldas, 
buvusio imperatoriaus Prano 
Juozapo giminaitis, pasodintas 
New Yorke kalėjimai! už par
davimą už $60,000 savo tetos 
karolių, kai kada Napoleono 
dovanotų Austrijos karalienei 
Marijai Teresijai vertės $600,- 
000, pareiškė, kad jam jau nu
sibodę sėdėti ir norįs į laisvą, 
tik nėra kas užstatytų užsta
tą, ir did. kunigaikštis gaus 
sėdėti ligi spalio mėnesio.

Žemės drebėjime žuvo 
50 žmonių

\ ___________

RANGOON, Indija, liepos 20. 
— Burmos apylinkėj įvykusia
me smarkiame žemės sukrėti
me žuvo apie 50 žmonių. Kai
melis Letpadan sugriautas. Ki
tur daug namų suiro.

N|EW YORK, liepos 20. — 
Ką tik atvažiavęs senis turkas 
Zaro Agha,v 156 metų amžiaus, 
apsigyveno Commodore viešbu
ty, pasimeldė Alachui ir papra
šė kad jam parodytų gražiau
sias amerikietes, nes moterys 
esančios vienintelis gyvenimo 
džiaugsmas.

Pagavęs vieną gražią repor
terę senis apkabino ir sušuko: 
“Aš myliu ladies. Bet mano 
žmona manęs nesupranta. Vi
są gyvenimą ieškojau fnoters, 
kuri mane suprastų”. Agha yra 
dalyvavęs 14 karuose, atmena 
Napoleoną ir George W.aslnn,g- 
toną.

Nigeris banditas užda
rė bučerį į šaldytuvą
CHICAGO, liepos 20.—Prie 

2941 Cottagė Grove 'banditas 
įpuolė j bučernę ir pamatęs, kad 
savininkas iš baimės pradėjo 
prakaituoti, šautuvu grasinda
mas nuvarei ji į ledaunę, sa
kydamas “Karšta? Well, greit 
atvėsi”. Tik vėliau atėję žmo
nės jį beišvadavo, drebanti iš 
šalčio.

Paskutinis žmogus bai
gia paskutinį vyną

NEW YORK, liepos 21 d. — 
Kaip Amerikos komunistai 
gauna lėšų savo destrukty
viems tikslams, ir kaip Am- 
torg (Amerikos-Rusijos preky
bos bendrovė) tarpininkauja 
lėšų padalinime, papasakojo 
kongreso specialei komisijai t 
inspektorius Lyons, pasiremda
mas pabėgusio Sovietų amba
sadoriaus Besiedovskio pa
skelbtomis žiniomis. Buvęs po
licijos komisionierius G. Wha- 
len patvirtino Besiedovskio ži
nias faktinais daviniais.

Vien čekistai gauna 
$60,000

Amtorg lėšas gaunąs per so
vietų ambasadą Berlyne, pada
linti tarpe komunistiškų orga
nizacijų šiame krašte. Tos lė
šos pastarais metais žymiai 
padidintos. Propagandos reika
lams Maskva skirianti $100,000 
kas met dėl Suvienytų Valsti
jų, be to leidusi kas met imti 
iš Amtor fondų po $10,000. Be 
to raudonųjų darbo unijų in
ternacionalas Maskvoj prideda 
po $25,000 kas met propagan
dai Amerikos darbo unijose 
varyti. $60,000 kasmet Sovietų 
valdžia išleidžia GPU (čekos) 
skyriui Jungtinėse Valstijose. 
Tie pinigai aikvojami špionažo 
darbams Amerikos armijoj ir 
laivyne.

Įdomių dalykų papasakojo 
John J. Leary, “New York 
World” darbo skyriaus redak
torius, kaip kaikurios firmos, 
turinčios prekybos ryšius su 
Maskva, dalį užmokesnių iš I 
Maskvos tui perleisti vietinėms 
komunistų organizacijoms. Vie
na tokių firmų esanti Eitin- 
gen Schild, turinti ant $30,- 
000,000 kontraktų su Sovie
tais.

Komisija bus Chicagoj 
liepos 28 dieną

NEW YORK, liepos 20 d. — 
Komisionierius Whalen nuomo
ne, visi Amerikos komunistų 
vadai turį 'kriminalinius rekor
dus. Keletą pavardžių jis su
minėjo, tokius kaip Peter 
Darck, Harry Raimond, Irving 
Potash ir tt.

Komisija iš Nevv* Yorko vyks 
į Detroitą liepos 25 ir 26 d. ir 
į Chicago liepos 28 ir 29 d. 
Tada keliaus į Seattle, Los An
geles ir San Francisco.

Reikia naujo karo
Ve kaip bernų kraujas šėlsta

Babtų valsčiaus Pepalių kai
me birž. 29 d. įvyko kelių kai
mų jaunuomenės gegužinė. Da
lyvavo apie du šimtu žmonių. 
Bet vos tik jie pradėjo links
mintis, kaip Vilkijos valsč. Gi
rininkų kaimo vaikinai, vado
vaujami mušeikų Stankaus 
Stasio, Stilpo Kazio, ir trijų 
brolių Kaminskų, peiliais, kuo
lais (2 metrų ilgio ir 15 cm. 
storio) guminėmis žarnomis vi
duj švino pripildytomis pra
dėjo mušti Vošiškių, Vareko- 
nių, Pepalių ir kitų k. vaiki
nus. Tie, iš netyčių užpluti, 
kur kas galėjo ten spruko, gi 
kas nespėjo pabėgti buvo per
blokštas ir iki apalpimo muša
mas. Pasekmė: apie 10 vaiki
nų peiliais subadytu kuolais 
rankos, kojos išmuštos. Kai ku
riuos atvežė į miestelį pas fel
čerį suteikti pirmą pagalbą, 

kad paskui galėtų važiuoti pas 
gydytoją. Buvęs ten policinin
kas Martišius, nieko negalėjo 
mušeikoms padaryti, nes jis 
pats vos, vos negavo kuolu per 
galvą. Buvo iššaukti iš Babtų 
miestelio dar trys policininkai, 
bet ir jiems rhušeikos neno
rėjo pasiduoti, itačiau policinin
kams pradėjus šaudyti mušei
kos metė kuolus ir pradėjo 
bėgti. Keli mušeikos jau yra 
suimti, kiti dar gaudomi. Gi
rininkų kaimo mušeikų buvo 
apie 30, šiaip gegužinėj daly
vavo virš 100 vaikinų, bet vi
si buvo išvaikyti. Čia reikia 
pastebėti, kad visi mušeikos 
beraščiai.

Kunigai nesikeičia
Šių metų birželio mėn. Kau

ne eidamas sargybos pareigas 
per neatsargumą nusišovė ka
reivis Apolinaras Ruzlys, kilęs 
iš Montviliškių kaimo, Krakių 
valsč. Kėdainių apskr.

Tėvai, sužinoję apie nelai
mę, atvažiavo sunaus lavono 
[parsivežti, kad palaidotų savo 
kaimo kapinėse, kur amžinai 
ilsisi jo broliai, seselės ir se
neliai.

Deja, Krakių klebonas ku
nigas Marma neleido numirė
lio laidoti į pašventintą vie
tą kapinėse. Tuo budu varg
šą kareivėlį teko palaidoti ki
toj kapinių daly.

Vietos gyventojai labai par 
sjpiktinę tokiu klebono elgesiu. 
J JJabaji gaila, kad Lietuvos 
dvasiškija lig šiol nemoka at
sikratyti prietarų ir rodosi esą 
ne kultūriški žmonės, bet kaž
kokie atsilikėliai.

liep.
1861 
kliu-

ST1LLWATER, Minu., 
20. — Paskutinis narys 
metais įsteigto 33 narių 
bo, vadinamo “Paskutinio Žmo
gaus kliubas”, vyksta į Still- 
water išgerti paskutinę taurę 
vyno. Tas 
amžiaus 
Lockwood, 
gų, kurie 
Bull Run 
to įsteigė
Žmogaus kliubą”. Visi kiti to 
kliubo nariai jau yra išmirę.

narys yra 87 metų 
veteranas Charley 
vienas iš 33 drau- 
dalyvavo kare ties 
1861 metais ir po 
garsu j j ^Paskutinio

zuota banditui pagauti

Užsienių reikalų ministerijos 
informacijų reikalams referen
tė p-lė M. Avietėnaitė šiandien 
grįžo iš kelionės po užsienius, 
kur praleido 6 savaites, lanky
dama ir studijuodama parodų 
organizaciją Vokietijoj, Čeko
slovakijoj, Prancūzijoj, Belgi
joj, Švedijoj ir Latvijoj.

VI'ENNA, Austrija, liepos 20. 
— Bulgarijoj ilgus metus tero
rizavo pasienius vieno (garsaus 
bandito Mihailoro šaika, bet 
kadangi banditas su savo šai
ka daugiau kenkė Jugoslavijai, 
tai Bulgarijos valdžia jo nesi
stengė gaudyti. Tik kilus ka
ro pavojui su Jugoslavija, ki
tos valstybės privertė Bulgari
ją sugauti Mihailorą.

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

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENGUflŠ]

Springfield, III.

Iš SLA. 275 kp. susirinkimo

Liepos 13 dieną įvyko pus
metinis susirinkimas, šis susi
rinkimas buvo ne vien tuo svar
bu^, kad buvo išduęta pusės 
metų kuopos darbuotės sąskai
ta, bet visu svarbiausia buvo 
pasiklausyti 5-kių delegatų ra- 
portaą nuo 36-to Seimo. Įdo
maujantieji Susivienijimo rei- 
lais nariai šio susirinkimo su 
nekantrumu laukė. Juk tiek 
daug buvo laikraščiuose visko 
prirašyta. O kiek dar bolševi
kiškais liežuviais prasimanymų 
visur primeluota. Nariai žin- 
geidavo ką-gi delegatai pasa
kys. Tiesa, ir buvo kas pasi
klausyti, kaip musų delegatai 
pėrė kailį bolševikams. Nesi- 
dręvęjo pasakyti žodį kitą ir 
dėl kitokių. Visi delegatai ap7 
sakė, kaip tįkrąi Seime nutiko. 
Bolševikai pripažinta didžiau
siais SLA. priešais ir kad jię 
susideda iš tamsiausių žmonių. 
Jie savistoviai nemoka nei pro
tauti, tik kaip jų vadai jiems 
įsako, tai jie tų vadų akiai 
klauso ir kai jiems liepia, jie 
taip ir daro. Todėl gi patarta 
neklausyti Komunistų partijos 
agentų, kurių svarbiausiu tiks
lu yra vardan darbininkišku- 
mo iš darbininkų žmonių pasi
naudoti ir kuodaugiausia kapi
talistiškų dolerių prisikolektuo- 
ti. Jie iš SLA. irgi manė tik 
pasinaudoti jį užkariavus. Bet 
kad nepasisekė užkariauti, tai 
sumanė suskaidyti ir į kapita
listines valdžios (kurią jie vi
sada keikią) teismą apskųsti. 
Taigi, jei biędni darbo žmonės 
paklausytų bolševikų agentų ir 
pamestų SLA. jie nustotų per 
daugeli metų savo įmokėtų pi
nigų ir ant senatvės netektų 
nei ligos pašelpos, nei pomir
tinės. Todelgi patartina yra 
visiems nariams, reguliariai 
mokėti visas mokestis ir pri
klausyti pj:ie SLA. O atsiląn- 
kiusiems bolševikų agentams 
parodyti duris. Į šį susirin
kimą buvo atsilankęs ir kele
tas bolševikų iš 158 kuopos. 
Visų delegatų raportai priim
ta didžiumos narių rankų pa
kėlimu. Nariams 'einant į su
sirinkimą prie svetainės durių 
bolševikų agentas Povilas Jur- 
konis, 158 kuopos narys, dali
no lapelius, šmeižiančius SLA. 
ir Pild. Taryba. Musų susi
rinkimas šitą įvykį irgi ap
svarstė ir nutarė parašyti ant 
lapelių dalintojo skundą ir pa
reikalauti Pild. Tarybos, kad 
šituos SI.A. narių demoralizuo- 
tojus tinkamai už tai nubaus
tų. Taipgi nutarta surasti ju
desius, kurie rasė skundą ant 
musų kuopos teisingai išrinktų 
delegatų. Buvo smagu išgirsti 
raportas jaunuolių base bąli 
jaukto manadžieriaus Simo La
pinsko, kurs pranešė, kad pas
taruosius 3 sykius jo jaunuo
liai išlošė ir jauktas yra pusė
tinai gerai jau prasilavinęs. 
Nutarta jaunuoliams surengti 
pikniką. Pikniko rengėjais iš-

Vagys užpuolė Ar
gentinos lietuvius

Šundaktaris šccikąuskas ir pa- 
leistuvįšk.Ų “kąviniij” agen
tus Jų^MUs apvogė dau
gybę lietuvių, — Ueįųvaites 
jiedu siunčia, į paleistuvrui- 
mius. — Apvogė 500 lietuvių 
“rekomendacijomis”. — Jų 
aferosna maišomą konsulo 
Mačiulio ir kunigo Jiąnįlionio 
vąrjai.

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

ne Konferencija

Rašo OBSERVER
Pirmasis Konferencijos 

posėdis.

rinkta St. Jonarauskas, S. La
pinskas ir Vladas Feiferis.

Visas susirinkimas buvo la
bai ramus ir darė gerą įspūdį 
į susirinkusius. Taipgi šis su
sirinkimas pareiškė, kad triu
kšmadariai šioje kuopoje, netu
rės vietos. Kaip tik ims kas 
triukšmą kelti, tai gaus persi
kėlimo kortą ir galės sau 
traukti, kad ir į Maskvą.

—G. Ainis.

SIUSKIT b’fc.K 

NAUJIENAS. 
PINIGUS LIETUVON 

’G prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banb.

Kol Lietuvos valdžia, o da
linai spauda ir Lietuvos bei 
North Amerikos’ lietuvių vi
suomenė žiuri į Argentiną, kai
po į “tįerra perdija” (žuvusią 
žemę)x — tuom tarpu oficia- 
listai su kriminalistais ele
mentais prisimynę lupa Argen
tinos lietuvių darbininkų kailį.

Kunigas JanjĮionis su kęnsu- 
lu* MąęiuĮiu susibičiuliavo su 
paleistuviškų kayinių dalinin
ku Jonu Jokūbaičiu ir talkon 
pasikvietė blankus' su Lietu
vos žirgvaikiu vartojantį afe
ristą šudanktarį šocikauską 
Praną, prieš kurį policijoje yra 
iškelta keliolika kriminalių by
lų už apskriaudimą darbininkų.

Pirmas šios ketveriukės at- 
sižy mojimas — užgriebimas 
Argentinos lietuvių darbinin
kų laikraščio “Argentinos Nau
jienos”, perkrikštytos į “Pie
tų Amerikos Naujienas’’. Jose 
jie gieda psalmes ir sau pąni- 
girįkas rašo, bei pezus žvejoja.

Birželio 7 dieną Liet. Soc. 
Sąjunga turėjo vakarą Buenos 
Aires priemiestyje Avellaneda. 
Jokūbaitis su Šocikausku pa
rašė policijai donosą, kad ten 
bus kalbama “nemorališkai”. 
Susirinko salėn kelioliką gink
luotų policistų ir prakalbos ne
įvyko. (Butų vistiek įvykę, bę| 
valdyba apsileido su leidimo 
gavimu).

Darbininkas Pavilonis sužeis
tas frigorifįke išėjo iš proto. 
Jokūbaitis pasiėmė “vesti jos 
bylą”. Rezultatas: Pavilonį iš
grūdo į provinciją, o jo jauną 
žmonelę pasiuntė kekšynan su 
šocikausko “rekomendacija”, 
kur ją išlaikė kelias savaites, 
Ji iš ten pabėgo, o kitos dvi 
lietuvaitės dar ir dabar jų iš
siųstos nesurandamos.

Darbininkas Petrauskas iš 
konsulato tapo pasiųstas pas 
Jokūbaitį doleiįų nusipirkti, už 
21C pezų, nes" veltui gavo ke
lionę Lietuvon. Už tuos pini
gus jam davė tik 60 dolerių, 
pavagiant virš 20 dolerių.

Darbininkė Stanislava Len- 
disaitė atnešė pas Jokūbaitį 
“taupyt” 30 dolerių, kuriuos 
buvo iš Lietuvos atsivežusi. 
Jai išdavė raščiuką ant 60 pe
zų, vieton 81 pezo.

Paimtus perlaidoms ir laiva
kortėms pinigus Jokūbaitis 
vartoja atsipirkimams nuo po
licijos sąryšyje su jo žygiais 
paleistuvystės agentų “padam 
gūje”. Kas suspėjo, tas savo 
įdėlius atsiėmė, o kas buvo 
siuntęs laivakortes per tą 
agentūrą, tas nesulaukia nė ke
leivių, nė pinigų neatgauna. 
Greita ateitis parodys visą 
skandalą. Darbininkai, saugo
kitės! —Darbininkas.

SpectalinlM rydyme ohronlAkų ir naujų U- 
<ų. Jei kilt DCKaldio jumin t&rydytl. atellon- 
kvk.it maite. M nno pilnan ifceyzarulnavi-
tnaa atldenK. Jūsų tikro U<a ir jei a* 
imsiu jua gydyti, įveikiu jurai BUjryi. Ei
kit pai tikrą ipedalUtą. kuria neklaus linu 
kur ir kas jutna skauda. bet pati pasakys 
po r ai u U no I4e»zamlna»lūso—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd^ netoli Štate St.

Kambaryj 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Dar iš vakaro, š. m. birželio 
d., tolimesnieji svečiai pradė

jo rinktis į New Yorką, k. a. 
Lietuvos Konsulas Čikagoje p. 
A. Kalvaitis, p. J. P. Varkala 
iš Čikagos, Dr. Pr. Puskunigis 
iš N. G.rafton, Mass., p. J. Ro
manas ir Dr. J. Mėšlis iš Bos
toną,

Jau nuę 8 vą). ryto Konferen
cijos dalyviai pradėjo rįpktis į 
Lietu,vqs GenęraĮinį Konsulatą, 
šalia kurio iš tolo matęsi stam
bus užrąšąs: “Lietuvių Ekono
minė, Konferenciją”. Ikį 10:30 
vai. vykę tarpsąvjs sugrąžini
mas ii; Liętuvps gaminių, paro
dėles a^iurėjimaji. Specialiai 
paruostam kaiĮibąry “Lith. 
Importu Go.” iš Boątępę, 
Maąs., turėjo diktoką šįąųlių. 
“Birutėj ’ są|(įainių parodą ir 
♦ inktiniųr. skiląudž.įua ir dešrų 
(Kaupę “Mąi^tob bęndroyęsį 
pavyzdžįtis; gi p. «^. Al^raziejus 
iš Bi-ook'.yn, N. Y. išstatė sąvp 
kumpius Įjūrių nebeliko Kon- 
feręnęijąi baigiantis), tautiš
kus dąilės darbinius k. a. juos
tas, kakląrąikščiųs, megztinius, 
audinįus, drožinius. IJetųvps 
Generalinis Konsulatas turėjo 
pavyzdžių Lietuvos linų, kana
pių, dažo, degtukų, . papirosų, 
fanięręs, kiaušinių, odos, še
rių, tepalų, vaško, alaus, įyąį- 
rių grudų, ir taipgi Lietuvos 
gelžkelių trobesių fotografijas, 
operacijų schemas, statistinius 
dąvi.nius-lenteles.

'Atvykdami svečiai registra
vosi pas Gen. Konsulato sekre
torių apt tam tikro lapo. Visų 
Ekon. Konf eręnci jos dalyvių, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo 55 
įasmębys, neskaitant pripuola
mų svečių. Jų sąrašas buvo 
spaudai patiektas sykių su p. 
P. žadeikio įžangine kalba.

10:30 vai. Lietuvos Gen. 
Konsulas pulk. P. žadeikis pa
kvietė Konferencijos dalyvius 
į posėdžių salę, 'kurią puošė vi
sų trijų Lietuvos Prezidentų 
portretai ir Lietuvos Vytis, ir 
pašakė įžanginę kalbą, bendrai 
išdėstydamas \ Konferencijos 
darbų planą ir tikslus. Iš kal
bos bendra išvada atrodė, kad 
Konfer. tikslas yra spiesti A- 
merikos lietuvius biznierius, 
profesionalus ir finansistų pa
jėgas didesniems ekonominiems 
tikslams atsiekti, tobulinti ir 
gerinti savo profesijų darbus 
ir padėti visiems lietuviams 
kilti Amerikos ekonominiame 
gyvenime; — taipogi plėsti. ir 
tobulinti prekybos ryšius tarp 
Lietuvos ir Amerikos Jungt. 
Valstybių, ypač dijdipąnt Lie
tuvos eksportą Amerikon.

Konferencijos dalyviai oya- 
citomis nuoširdžiai pritarė 
Gen. Konsulo kalbai. Po to, 
Gen. Konsulas pakvietė seniau- 
sjjį dalyvį užimti pirmininko 
vietą P. Martyną Jankų, Mažo
sios Lietuvos Patriarchas, užė
mė pirmininkaujančio vietą, 
trumpai pasveikino Konferenci
jos dalyvius ir pasiūlė išrinkti 
5 asmenis Konferencijos prezi
diumai). Išrinktieji šiaip pasi
skirstė pareigomis:

Dr. Matas Vinikas — pirm.
Martynas Jankus — vice- 

pirmipinkas
Juozas P. Varkala — vice

pirmininkas
Antanas Kalvaitis — sekr.
A. D. Kaulakis, — sekr.
Ponia Emilija' Vileišienė, vil

niečių atstovė, buvo išrinkta 
garbes Vice-pirminmkė.

Dr. M. Vinikas, Konfer. pir
mininkas, gražiai pasveikino 
Konfer. dalyvius ir padėkojęs 
už suteiktą, garbę pasknite jęmi- 
tus pasveikinimus telegramo
mis ir la'išlkais: iš Maryland 
Vaizbos Buto (Baltimore), iš 
bu v. Lietuvos Konsulo J. J 
Bielskio (Los Angeles, Cal.) ii: 
iš dąugelio kitų asmenų ir įstai
gų. Pp to pįripįninkas pakvietę 
atskirus Konfer.. dah viusf '•*
trumpai pareikšti savęy mintis.

9

Naujienos, chieago, m.
Kalbėjo vi^ą eilė asmęny, k. a. 
kornpozitorįųs ■. J. ’ žįlevięius, 1^. 
Puskunigis, pf Av Tręčįęty^, pf. 
Gudas, adv, Jurevičius, acįv. Ą. 
Broųsky, adv. Matulevičius, p. 
Ambrozevičius ir kiti. Kalbėtę- 
jai ypatingai reiškė susirūpini
mo tautiško laivyno kurimu. 
Klaipėdos uosto ugdymu ypač 
reikalaujant laivakorčių tiesiog 
į Klaipėdą, Lietuvos pramonės 
rėmimu reikalaujant tautiškų 
gaminių ir produktų krautuvė
se ir ypač per kolonijų pramo
gas, gyvesnių prekybos ryšių 
su Lietuva reikalu, tuo budu 
drauge su idėjiniu darbu rišti 
ir aktingą tiesioginį biznio 
santykiavimą. Ypątiiųęąi malo
niai buvo sutiktas kun. N. Pa
kalnio pareiškimas, įkuriame jis 
užtikrino organizuotos dvasiš
ki jos talką ir moralu paTamą.

Po to, Konferencija priėmė 
Ekon. Konf. Renginio Centnę 
pasiūlytą dienotvarkę z istisąi. 
Tęko 'patirti, kąd prįimtęji 
KopL d^rbų programa yra is- 
sįpntinėta visiems Amerikos 
liętuvių ' laikraščiams ir vi
siems Vaizbos Butatys.

Iš eilės, dienotvarkės 7 pun
kto reikalu, kalbėjo P- ža- 
dęikis, Qen. Konsulas, apie. A- 
merikos liet, ekononjinio orga
nizavimosi ipastajigąą prąeityj, 
trujnpaį peržvelgęs dvįejų Šusi- 
vjenijimų įsikūrimą, pąšalpines 
draugijas, paskolų bendroves, 
įyąirių kitokių bendrovių stei
gimo bandymus, “Prekybos ir 
Pramonės Tarybos” onganizavi- 
ma 1920 metais ir kt. Kalbėda
mas apie Vaizbos Butų reikš
mę ir rolę Amerikoje, p. žadei
kis pasiūlę pamatiniu^ Vaizbos 
Bųtų dėsnius, Ikurie buvę Kon
ferencijos priimti sykiu su p. 
J. P. Mačiulio (iš Brooklyn, N. 
Y.) papildymu dėl 9 punkto.

Pamatijniai Vaizbos Bųtų dė
sniai skamba taip:

1. Jupgti krūvon Amerikos 
lietuyių ekonomiųęs pajėgas sa
vo steito ribose.

2. Stengtis surinkti kuo*
smulkiausias žinias ap|ę visus 
savo steįtę gyvenančius lietu
vius: reikia’ patiems sąvę gerai 
Įiažip.ti. /

3. Dabęti įvairias progas biz
nyje ir>viešose tarnybose, kad 
pagelbėti savo steito lietuviams- 
tomis progomis pasinaudoti.

4. Lietuvos išeivių tarpe biz
nio reikaluose vaidinti patarėjo, 
užtarėjo ir talkininko rolę, vyk
stant lietuvių solitjąrumą.

5. Ieškoti saugių ir pelningų 
biznio progų čia Amerikoje,

ciją. galėją b,ų£i naudinga sąvo 
nartas.

6f Visokiais bu^ąj^ talkiųin- 
kąųti Lięfuvps-Amęrikos pre
kybos santykių ugdyme.

7. Dėti pastangų, kad organi
zacija (Vaizbos Butas) turėtų 
prestižo: kad butų veikli ir 
tvirta, nes tik tada ji gali duoti 
maksimumą naudos, netik eko
nomijos, bet ir kultūros žvilgs
niu.

Ii. Kiekvienas savo štato ri
bose veįkiąs Vaizbos Butas 
kasmet rengia savo narių meti
nį suvažiavimą, kuriame per
krato atliktus darbus ir nusta’ 
to sau darbų planą sekantiems 
metams.

9, Visi atskirupse štątuose 
veikią Vaizboj Butai sudaro 
vieną bępįrą orgaųą, pąvydale 
Aplenkęs Ljętęyių Ękonpminio 
Geptro,

Aukščiau išdęstyti dėsniai 
ibųvp kp^eręnęįjęs vįenbalsiai 
priimti kąipo r^komęndącija' vi- 
siepis Vaizbos Butams.

“Tėvynės” redąktęirįus p. St. 
Vitąitis išvyko ir, ne
galėdamas atyyktį asmeniškai 
pąsfeUyti savo parupsią paskai
tą apięSusivienijimo lietuvių A- 
mųrikoje išsivystymą, betgi pa
sirūpinę atsiųsti ,sąyp panešimą 
rąštę, ka^ paliko grąžąųs įspūd
žio dąlyyiams. Del laįkp stęl<os 
tas Pr Vjtąięįo pranešimas ne
buvę,, skįtytas pasėdžių metu, 
bętgj jus rodos, ejnąnt Konfe- 
renęijos dalyvių pageidavimu, 
bus įtrauktas į Ekbri. Konfer. 
darbų aprašymą, kuris manoma 
pasirodys vėliau pavydale atski
ro leidinio.

Ęinant ppe dįenotvaikės 8 
posmo, Gen. Konsula's, P. Žadei
kis pasiūlė, kad Konferencija 
suteiktų teisę prezidumui pasiū
lyti antrame posėdy busimojo 
Amerikos lietuvių Ekonominio 
Centro sąstatą. Tas buvo Kon
ferencijos priimta ir po to da
lyviai apie 2 vai. išskirstė pus- 
piečįą valgyti.

Tuo pirmas Ękon. Koųfer. po
sėdis ir baigęsi.ir baigęsi.

ANTRAS PASĖDIS

Rašo Qbts«rvcr

prasidėjo 4 
piet.
Ekonomi-

Antras posėdis 
birž. 10 d. 3 vai. po

Amerikos Lietuvių 
nįo Centro sudarymo klausimą
referuoją Gen. Konsulas P. 
žadeikis. Jo pranešimo išvada 
yra, kad įvairiose valstybėse ir 

bet ir Lietuvoje, kad organiza- įvairiuose mieštuose f veikiant

Nebojimas Niekad Neuž 
augina Gerą Greipfriutą.. 
Negi pienas nepasidaro geroj be rupesnio.

1 NĖRA tinka-
U ma$ būdas užauginti 

gerus greipfriutus. Ir “bile 
i. kaip” nėra tinkamas būdas 

atgabenti jį prieky vieton. 
. Extra rūpestingumas turi 

^buti vartojamas ant kiek
vieno žingsnio.

Tas pats yra
Bowman’s Pieną

prasideda su parinkimu tik-
Tas

ir su pie
tas extranu. Ruošiant 

rūpestingumas 
tai pačių geriausių melžiamų karvių, 
pats extra rūpestingumas apima ir karvių 
šėrimą.

Todėl Powman’o Pienas yra extra geras 
pačioje pradžioje. Ir tas jo extra gerumas 
niekad nebūna pražudomas! Nes musų 
griežta priežiūra ant kiekvieno žingsnio, už
tikrina jums, kad jus gaunate pięną, kuris 
yra netik saldus ii* šviežias, bet pilno Sme
tonos riebumo pienas, tyras, pastęurizuotas 
pienąs ir virš visko, pienas, ku
ris yra nepalyginamai geresnip 
skonio, 1

Užsisakykite bonką šio skanaus 
pieno šiandie. Pamatykit patys ko
dėl jis y^ populiariškiausias pienas 
Chicąa^>ją iv prierr|iesčiųose.

' i \ r V ■

Bohman
DAiny company
MUK

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Telefonas 
Superįor 6800

Pirmadienis, liepos 21, 1930 ............ ........ ......—...  ■■■-■......... , ---- ----  ■ ■ -----
(šiuo metu) 12 Vaizbos Butų 
ir vadovautų Am. liet, ekono
miniam veikimui. P. žadeikis 
čia pasiūlė konkrečius A. L. 
Ek. Centro dėsnius arba sta
tutą, kuris su keliomis konfe
rencijos dalyvių padarytomis 
pataisomis buvo Konferencijos 
užgirtas sekančioje formoje:

Amerikos' Lietuvių Ekonomi
nio Centro (National Council 
of Lithuanian American Cham- 
bers of Commeręe) pagrindi
niai dėsniai:

1. Amerikos Liet. Ekonomi
nis Centras susideda iš 9 na
rių:

1. pirmininko,
2. vice-pirmininkų.
3. sekretorių, ir
4. narių-referentų.
2. Ekonominio Centro nariai 

renkami Vaizbos Butų delega
tų suvažiavimuose (Ekonom. 
Konferenc.) laikui nuo vieno 
iki kito suvažiavimo* ir gali bū
ti neribotai perrenkami; iš
rinktieji Centro nariai patys 
pasiskirsto pareigomis. Suva
žiavimai (Ekonom. Konferen
cijos) esti šaukiami regulia
riai vieną sykį per du metu.

3. Ekonominio Centro narių 
pareigos:

a) Pirmininkas neša atsa
komybę už visos organizacijoš 
darbų sėkmingumą;

b) Vienas Vice-Pirmininkas 
(1) ir vienas sekretorius (1) 
Amerikos lietuvių reikalams;

c) Vienas Vice-Pirmininkas
(H) ir vienas sekretorius (II) 
—prekybos santykiams su Lie
tuva; j

d) Referentai—eina ypatin
gas Centro jiems pavestas par
eigas ;

e) Ekonominio Centro na
riai, atstu vienas nuo kito gy
vendami, eina savo pareigas 
susirašinėjimo keliu;

f) Ekonominio Centro nuta
rimai skaitomi teisėti tik su 5 
jo narių pritarimu;

g) Nariai organizuoja nau
jus Vaizbos Butus kur jų nėra.

4. Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro pareigos:

a) Vykdo Ekonomines Kon
ferencijos (suvažiavimo) pa
siūlymus ;

b) Kooperacija su visaisI
Vaizbos Butais, ypatingai jų 
metinėse konvencijose;

(Bus daUgĮaų).

Šaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas žemąs Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyru
Siutai,
Topkautai

♦

Motęru •
Paprastos Preses
Kautai

I šia kaiąą icina pasiėmimas ir ppotąt^nias

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

Jau Išėjo

Columbia Rekordas
ĮgrajjĮąs Budriko Radio Orkestros

Orkestros, kurią jus girdėjote iŠ Radio sto
ties WCFL kas nedėldienį per visą žiemą

16173 F. Vakar, vakar vakare ir čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELES 

Įgrajino Budrike Radio Orkestrą

16160 
16167 
16166 
16155
16151 
16161 
16067 
16041
16085
16154
16130 
15121 
15076 
15571

F Lazdijų Polka ir Mylimo Pplka — Mahanojaus Orkestras 
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis 
Ganiau Aveles ir Saulutė Tekėjo 
Mielaširdystė ir Oi, Berneli Vienturti 
Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės 
Sirpsta, noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina 
Mes be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Dairia. 
Vanaginė Polka ir Lietuvos Džezas— Vanagaičio 
O čia čia ir šimt Velnių — Polka — Vanagaičio 
Margarita ir Benosis — Vanagaičio 
Dvi Gitaros ir . Juodos Akys 
Kvietkos— Valcas ir Buk Sveikas — Polka 
Anusoš Polka, Buchatkoš šokis.

Šie . visi rekordai yra labai grąžys, elektra 
rekorduoti. Kainą 75 centai kiekvienas. Per
kant 6 rekordus kartu, į kitus miestus, mes 
už persiuntimą nieko nerokuojame.

Jos,F.Budrik,inc
3417-21 So. Halsted St., Chieago, III.

Tel. Boulevąrd 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

-------- r—...

Mirė SLA. 36 kuopos 
sekretoriaus duktė

Pereitą šeštadienį po trum
pos. bet sunkios ligos pasimirė 
Auna Carlson. 28 m. amžiaus, 
duktė SLA. 36 kuopos finansų 
raštininko Juozo ir Katrynos 
Balčiūnų, gyv. 3200 Lowe Avė. 
Be levų, velionė paliko nubu
dusius vyrą, du brolius ir dvi
seseris. • ' . V

Laidotuvės bus rytoj, liepos 
22 d., 2 vai. po piet, iš velionės 
namų 7957 Prairie Avė. į Liet. 
Tautiškas kapines.

Sugrįžo iš atostogų
--- .į

Peoples Furniture Kompani
jos nariai, J. Krukas ir J. 
Kaledinskas, jau sugrįžo į Chi- 
cagą prie savo užsiėmimo. Ka
ledinskas atostogavo virš poros 
savaičių, o Krukas, nuvežęs 
savo šeimyną, pabuvo keletą 
dienų pp. S. Korelių farmoj, 
kuri randasi virš 350 mylių 
atokume nuo Chicagos. Abudu 
atostogininkai labai užganėdin
ti ponų Korelių vaišingumu ir 
gėrėjosi puikumu jų ūkio, ku
ris yra labai gražioje vietoje, 
prie didelio Crescent ežero ir 
gražių girių, ir kuris atrodo 
kaip tikras lietuviškas dvaras. 
Kadangi p-nai Koreliai yra bu
vę Chicagos biznieriai, tai turi 
daug Chicagoje draugų ir pa
žįstamų, kurie vasaros laiku 
skaitlingai atsilanko pas Kore
lius paviešėti arba vakacijas 
praleisti. Tuo tikslu p-nai Ko
reliai šį pavasarį padidino sa
vo gyvenimo namą, kuris atro
do tikrai kaip viešbutis.

Patys pp. Koreliai labai yra 
užganėdinti ir dėkingi Peoples 

Furniture Kompanijai už ra
kandus, kurių geroką skaičių 
pirko ir gavo už prieinamesnę 
kainą, nei iš mail order Įstaigų, 
kurios specializuojasi pirklyba 
su ūkininkais. Taipgi p-nai Ko
reliai žada ir puikų elektrikinį 
radio užsisakyti iš Peoples 
krautuvių dėl palinksminimo 
savųjų ir svečių. Keliai yra 

•puikus iki pat ūkio, ir jei kas 
norėtų važiuoti pas Korelius, 
tai jų antrašas yra toks: Boute 

Į1, Box 94, Rhinelander, Wis.
Užklausus p.p. J. Kruko ir 

i J. Kaledinsko, kaip sekėsi žu
vauti, jie atsakė: “Gerai. Su
gauti žuvies ten yra paprastas 
daiktas; bet mes sugavome 

i rodentišką mammalą ir parsi- 
I vežėme į Chicagą kaip suvini- 
rą.”

Užklausus, kas tai yra ro- 
dentiškas mammalas, jie papa
sakojo, kad labai dailus žvėris, 
kuris suteikia daug triūso pa- 
gavėjams, ir jeigu golfo loši
kai ir kiti reikalauja' gero 
“excersise”, tai jiems labai pa
tiktų tas žvėrelis gaudyti. O 
jei nori jį pamatyti, tai atsi
lankyk it į Peoples krautuvę.

Vakar dieną Peoples krautu
vių t vedėjas, J. Nakrošis, su 
savo šeimyna taipgi išvyko 
atostogų savaitei ar kitai. Ma
no apvažiuoti aplink visą Mi- 
chigan ežerą, apsistodamas pas 
įvairius lietuvius ūkininkus ir 
savo kostumerius, kuriems 
Peoples Furniture Kompanija 
turėjo progą parduoti namų 
reikmenis. —J.

Karščiausia diena
Karščiausia'šiemet diena bu

vo šeštadienis, liepos 19. Tem
peratūra šeštadienį buvo pasie
kusi 101.1. Šitą temperatūrą 
sumuša tik lieĮpos 21 diena 
1901 metų, kai temperatūra bu
vo pasiekusi 103 laipsnių.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Užpereitą šeštadienį .užsibai
gė National Open — S. V. vy
riausias golfo čempionatas. 
Adv. Bobby Jonės laimėjo ant
rus metus iš eiles su skoru 
71-73-68-75 — 287 kirčiais. 
Kas reiškia vienu kirčiu že
miau “par 72” ant Interlaclien 
kliubo aikštės, Minneapolis. 
MacDonald Smith sekamas su 
skoru 70-75-74-70 — 289 kir
čiais. Jonės turėjo ginti čem
piono karūna prieš geriausius 
S. V. gollininkus, o betgi pa
vyko pjtsiiaikyti.

Po pirmutinių 18 skylių lo
šimo du profesionalai išeina vie

nu kirčiu žemiau, po antrų 18 
skylių Horton Smith, / jaunas 
profesionalas, užlenda su dviem 
kirčiais už akių, bet trečias 18 
skyles lošiant Bobby sumuša 
aikštės rekordą ir pakyla auk
štai ir po ketvirto bėgio laimi 
čempionatą.

Adv. Jonės yra nepaprasto 
gabumo žmogus (30 metų) — 
geriausias golfininkaš, neblogas 
advokatas ir rašytojas. Šiemet 
išlošė British Open trečiu syk, 
British Amateur pirmą syk, U. 
S. National Open ketvirtą syk 
ir American Amateur yra išlo
šęs keturius sykius. Viso yra 

išlošęs 12 didžiųjų golfo čem
pionatų bėgyje 7 metų, šiemet 
jau išlošė tris iš keturių did
žiųjų čempionatų ir rengiasi 
prie paskutinio. Jei pavyks, tai 
bus it stebuklas golfe. Jonės 
yra amatorius golfininkaš.

Vyriausi čempionatai
National Open skaitomas. vy

riausias S. V. golfo čempio
natas, lošiamas kožnais metais. 
Gali dalyvauti visi profesiona
lai ir amatoriai (su Ilandicap 
3 kirčiais) golfininkai. Medai 
72 skylių lošimo, būdas. Kva
lifikuoja 36 skylės iš tų 10 
nuošimtis siunčiama į paskir
tą vietą dėl kompeticijos. Pro
fesionalai su žemom skorom *
pereitų metų 30 pal mosuoja
ma nuo kvalifikacijos, taipgi 
paliuosuojami “Walker Cup” 
amatoriai ir “Byder Cup” pro
fesionalai — kurie sudaro 16 
golifininkų vadinanti interna- 
cionaliąi jauktai. Kvalifikacija 
atliekama į 20 distriktų visoj 
Amerikoj.

Del kompeticijos suvažiuoja 
iš visų distriktų kvalifikuoti 
kontestantai ir 10 vietų ski
riama svetimšaliams. Pirmas 
dvi dieni lošia visi, o trečią 
dieną eliminuojama iki 60 ge
resnių lošėjų ir po 36 skylių 
su mažesne skora paskelbiamas 
čempionas. Britanijos čempio
nas lošiamas panašiu budu, ir 
iki šiol skaitomas intemacio- 
naliu.
Amatorių čempionatas “Mateli 

36 bules” budu. Visi kontes
tantai lošiąi 36 skyles ir iš tų 
32 kvalifikuoja su žemesnėm 
skorom. T&da poruojama po 
du oponentu ir lošiama iki per
galės — eliminacija. Po pen
kių dienų kovos vienas lieka 
čempionas. Britanijos amato
riai lošia panašiai.

Lietuviai čempionate
Kiek yra žinoma, S. V. vy

riausiame čempionate dalyvau
ja 3 lietuviai profesionalai gol
fininkai. Birželio 16 d. įvyko 
20 distriktų kvalifikacija. Chi
cagos disitrik'tas lošė Briergate

kliube. Kontestairtų buvo 171; 
iš tų 17 laimėjo iki kompeti
cijos. Čia dalyvavo ir A. K. 
Menas, kuriam nepavyko pa
siekt žemas skoras iki 142 — 
149 kirčių. Billy Burke iš New 
Yorko kompetici joj išėjo 23- 
čias su 76-72-82-76 306 kir
čių. Geras golfininkaš ir yra 
laimėjęs Kalifornijos .$10,000 
turnamentą porą metų atgal. 
Felix Sarafin iš Scranton, Pa., 
daejo iki pusės lošimo su 79-83 
— 162 kirčiais, 'taipgi nepras
tas golfininkaš.

— Menas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne a

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................................... $3.00 7
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ......................................................................... 50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septynįuose tomuose ........... $7.00 1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................j... .50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................    55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimynų užlaikyti. ,

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

I DEL JU8U ŽOLYNU IK F AP AB C1V M

SKYSTAS ŽOLYNŲ
MĄISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
VEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
vapsnio ir patogus.

Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių krū
mų ir žolvnu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI 
'■i\KUS IR SEKLIŲ SANKROVOS!

(ZENKE’8)

I New Plant Life]B_ __ _ _ _ _ _ _ ■
..... ........ ...

AR JUS TURITE 
LOTUS AR NA

MUS PARDA
VIMUI?

Mes galime gauti dėl jūsų 
geriausių kainų, šimtai paten
kintų kostumerių yra musų liu
dijimas. 

MATYKITE MUS 
AR RAŠYKITE

U. S. PROPERTY 
SALES COMPANY 

R (H) m 1020
188 WEST RANDOLPH ST.

GRAŽUOLI I

KONTESTAk'

R.ug’piučio-Aug'usto

I
Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir nė jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komįtetui.

Juo greičiau prisiusime, tuo geriau.

3, 1930
CHERNAUSKO

DARŽE
»

• ■
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The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Teleplione Roosevelt 850U

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
$8.0* per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second C lasą Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, I11-. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiena'’ 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. IU. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams  $8.00 
Pusei metu .............. .......... . 4.©0
Trims mėnesiams______  . , 2.00
Dviem mėnesiam   _____1.50
Vienam mėnesiui____________ .75

Chicagoj per ilneiiotojuat 
Viena kopija__- - ______ _ . 8c
Savaitei _  ■ ______ 18c
Mineliui------------ 1t • f _______ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu;

Metams__________ — -- - $7.00
Pusei metu______________ __ 8.50
Trims mėnesiams______1.75
Dviems mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui __,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___________ $8.00
Pusei metu -.......... — 4.01
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOS VALDŽIA UŽDRAUDĖ KULTŪROS 
KONGRESĄ

Lietuvos tautininkų valdžia atliko dar vieną “tau
tišką žygį”: neleido laikyti Kultūros Kongresą.

Šiauliuose einąs žurnalas ‘‘Kultūra” įdėjo tokį pra
nešimą: ‘

“.Kasmet vasarą vinkdavęsis Kultūros kongre
sas šiemet neleistas. Rengėjai Kultūros kongresą 
norėjo sušaukti birželio mėn-, parodos metu, bet 
leidimo tuomet negavo-”
Kuriais sumetimais valdžia atsisakė duoti leidimą 

Kultūros Kongresui susirinkti, tikrai nežinoma. Bet 
svarbiausia neleidimo priežastiš, matyt, yra ta, kad 
tautininkų vyriausybė, kuri valdo kraštą be seimo, bi
josi kiekvieno visuomenės judėjimo, nors jis įr nebūtų 
politiškas. Diktatūros visur laikosi, kaip ir kiekvienas 
despotiškas režimas, visuomenėsx pasyvumu ir neorga- 
nizuotumu; todėl jos slopina visokį savarankišką žmo
nių veikimą, kuris pasireiškia toje arba kitoje srityje.

Specialia motyvas uždrausti Kultūros Kongreso su
sirinkimą galėjo būti dar tas, kad dabartinėje Lietuvos 
valdžioje didelės įtakos turi du stambus klerikalizmo 
šulai: kun. Tamošaitis ir kun. Mironas-

Po Voldemaro išmetimo, Lietuvos tautipinkų dik
tatūra susideda iš sekančio “šeškomo” (šešių komite
to) : dviejų Chodokauskaičių — Smetonienės ir Tube* 
lienės, dviejų švogerių — Smetonos ir Tūbelio ir dvie
jų “dvasios vadų” — kun-. Izidoriaus Tamošaičio ir 
džiakono Mirono.

Didžiuosius politikos klausimus šiame “šeškome” 
sprendžia tėvas Izidorius su džiakonu, o praktišką po
litiką nustato Chodokauskaitės. Gi Smetona su Tubeliu 
tai — “autoritetai”, kurių vardu viskas atliekama.

Tamošaičio ir Mirono įtakai veikiausia ir reikia 
padėkoti, kad “bedieviškam” Kultūros Kongresui šie
met neduodama leidinio susirinkti- Mat, tuos kongresus 
šaukia ir jiems vadovauja laisvų pažvalgų žmonės, 
priklausą daugiausia opozicinėms partijoms, socialde
mokratams ir vai. liaudininkams. O kunigai neapken
čia laisvų pažvalgų žmonių aršiau, negu bolševizmo-

Per pirmuosius trejus “naujos eros” metus tauti
ninkai nedrįso trukdyti kultūros darbuotojų suvažia
vimų, nors ji darė visokių pinklių “Kulturoš” bendro
vei, kuri leidžia aukščiaus paminėtą žurnalą, ir Kultū
ros Būreliams, veikiantiems Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose. Dabar tečiaus jau einama ir prie kultūros 
judėjimo centro slopinimo. Ar tai ne gėda Lietuvai, 
kad jos valdžia, kuri sakosi vykinanti “tautos valią”, 
neduoda susirinkti ir svarstyti kultūros gyvenimo 
klausinius žmonėms, kurie stovi Lietuvos švietimo dar
bo priešakyje? Juk, kaip pirmesnieji Kultūros Kongre
sai rodo, tuose suvažiavimuose dalyvauja garsiausieji 
Lietuvos Universiteto profesoriai, rašytojai^ žurnalų 
redaktoriai, apšvietos organizacijų vadai ir senieji Lie
tuvos visuomenės darbuotojai.

Jeigu tokių žmonių veikimą smetonininkų valdžia 
trukdo, tai kur ji nori nuvesti Lietuvą?

KALBOS APIE VOKIETIJOS “DIKTATŪRĄ”

rezignuotų, bet paleistų parlamentą ir atsišauktų į 
rinkikus, — kaip kad jisai yra pasielgęs 1924 m- Bet 
tokio valdžios žinksnio niekas “diktatūra” nevadina.

Perdaug yra laikyti “diktatūra” ir tuos nepapras
tus įgaliavimus, kuriuos prezidentas Hindenburgas lai
kinai suteikė Brueningo kabinetui. Visų-pirma, jie lie
čia tiktai tam tikrą siaurai apribotą sritį, būtent, biu
džeto klausimus, kuriuos nesugebėjo išspręsti reichsta
gas- Jeigu parlamentas neparupina pakankamų įplau
kų šaltinių valstybės reikalams vesti,, tai valdžia turi 
gi iš kur nors’ tų įplaukų paimti, idant nesustotų vei
kusi valstybės “mašinerija”.

Šitoje srityje, papildymui tos įplaukų ir išlaidų 
sąmatos, kurią Vokietijos reichstagas jau buvo priė
męs, ministerių kabinetas galės, su prezidento žinia, 
leisti dekretus. Tečiaus ši jo galia tęsis tik per tam 
tikrą apribotą laiką — kol nesusirinks naujai išrinktas 
reichstagas, vadinasi, per kokius dvejetą mėnesių, nes 
nauji rinkimai yra numatomi rugsėjo 14 d.

Svarbiausia tečiaus yra štai kas: kai reichstagas 
susirinks, tai kancleris Brueningas turės visus savo iš
leistus dekretus patiekti atstovams patvirtinti- Jeigu 
jie bus patvirtinti, tai jie pasiliks galioje ir toliau; bet 
jeigu reichstagas juos atmes, tai jie bus panaikinti. 
Reichstagas, be to,‘turės teisę išreikšti savo pasitikė
jimą arba nepasitikėjimą ministerių kabinetu dėl jo 
atliktų darbų per tą “diktatoriavimo” laikotarpį.

Taigi matome, kad ši Vokietijos “diktatūra” dau
geliu atžvilgių yra visai priešingas dalykas tam, ką 
šiandie žmonės paprastai po tuo žodžiu supranta, įsi
žiūrėję į Rusijos bolševikų režimą, Italijos-fašistų, Lie
tuvos tautininkų ir t. t., žymiausias jos skirtumas nuo 
šitų despotiškų diktatūrų yra tas, kad ji yra reguliuo
jama įstatymų — tam tikru konstitucijos paragrafu-

Pamatinė bolševikiškos, fašistiškos ar šiaip kokios 
teroristiškos (teroru paremtos) diktatūros esmė yra 
ta, kad ji stovi virš įstatymų. Ne įstatymai valdo dik
tatorius, bet patys diktatoriai daro tokius įstatymus, 
kokius jie nori (ir, žinoma, juos pildo arba nepildo, 
kaip tinkami). Tuo gi tarpu ta tariamoji Vokietijos 
valdžios “diktatūra” iš anksto yra aprėžta tam tikru 
įstatymo (konstitucijos) paragrafu.

Toliaus, ji yra apribota dviem atvejais: liečia tik
tai tam tikrus klausimus ir tęsiasi’ tiktai tam tikrą, 
gana trumpą laiką- Galų gale ji yra atsakinga parla
mentui. Iš savo darbų ji turės duoti atskaitą žmonių 
išrinktiems atstovams, ir šie galės ją užgirti arba at
mesti. i

Todėl yra aišku, kad laikraščių korespondentai 
(dažniausia, dideli ignorantai politikoje), kurie rašo 
apie “diktatūrą” Vokietijoje, be reikalo gąsdina svietą- 
Iki tikros diktatūros Vokietijoje yra dar toli.

vairius

Abraham Cahan

Cahanui sukako 70 metų. — 
Plačiai žinomas kaipo rašy
tojas, publicistas ir redakto
rius. — Gimė Vilniuj. — Li
teratūros kuriniai. — Įspū
džiai, įgyti Rusijoj. — Ča
bano nuomonė apie Ameri
kos darbininkų judėjimą.

Paleidus Vokietijos reichstagą (visos šalies parla
mentą), Amerikos laikraščių korespondentai ėmė skelb
ti, kad Vokietija esanti pastatyta po “diktatūros val
džia”- Pagrindo šitokiam tvirtinimui duoda du faktai: 
viena, tas, kad reichstagui atmetus kanclerio Bruenin- 
go padarytas dekreto ,keliu finansines reformas, ne 
kabinetas atsistatydino, bet jisai paleido parlamentą; 
antra, tas faktas, kad prezidentas Hindenburgas, pasi
remdamas konstitucijos paragrafu 4.8, įgaliojo kancle
rį, iki bus išrinktas naujas reichstagas, leisti finansų 
klausimais patvarkymus, turinčius laikino įstatymo 
galią.

Iš to matome, kad tariamos “diktatūros” Vokieti
joje prasmė yra gana siaura. Valdžios galią paleisti 
parlamentą ir skelbti naujus rinkimus “diktatūra” vi
sai negalima vadinti- Toki dalykai yra praktikuojami 
visose parlamentinėse, t. y. žmonių atstovų valdomose, 
šalyse. Jeigu, sakysime, Anglijos konservatoriai, susi
tarę su liberalais, balsuotų prieš MacDonaldo kabinetą 
parlamente ir jį sumuštų, tai premjeras veikiausia ne

Šio mėnesio tryliktą dieną 
Abrahamui Cahan’ui sukako 
70 metų amžiaus. Jo draugai 
ir bendradarbiai norėjo jam 
iškelti pokylį, bet jis nuo tos' 
garbės atsisakė ir praleido gi
mimo dieną su savo šeima.

Abraham Cahan yra plačiai 
žinomas ne tik Amerikoj, bet 
ir Europoj. Jis yra pasižymė
jęs rašytojas, publicistas ir žy
dų^ socialistų dienraščio “For- 
ward” redaktorius. Prie pro
gos reikia pažymėti, kad “For- 
ward” yra didžiausias’ ateivių 
dienraštis Amerikoj. Jis turi 
apie 230,000 skaitytojų. Savo 
didumu ir populiariškumu jo- 
kis kitas žydų laikraštis nega
li susilyginti su “Forvyard”.

Cahano gyvenimas pasižymi 
tikru romantiškumu. Gimė jis 
Vilniuj, kur baigė nwkytojų 
seminariją. Dar visai jaunu 
būdamas, jis atvyko j New 
Yorką. Tai buvo 1882 m. Jau 
tuo laiku jis buvo įsitraukęs į 
revoliucinį judėjimą, ir todėl 
priverstas buvo bėgti nuo ca
ro žandarų. ‘ Naujame krašte 
jis tuoj prisidėjo prie socialis
tinio judėjimo ir tuo pačiu lai
ku pats mokėsi. Per trumpą 
laiką jis tiek gerai- išmoko 
anglų kalbą, kad pradėjo mo
kytojauti vakarinėse mokyklo-

se. Mokė jis ateivius anglų kal
bos.

Liuosu laiku jis sakė prakal
bas darbininkams ir organiza
vo juos. Kai - susikūrė pirmas 
žydų savaitraštis “Die Arbei- 
ter Zeitung”, tai Cahan tapo 
pakviestas tą laikraštį reda
guoti. Keliems metams praė
jus, socialistų tarpe įvyko ski
limas, kurį pagimdė Daniel De 
Leon’o politika. Cahan su savo 
šalininkais pasitraukė nuo Le
on’o vadovaujamos frakcijos ir 
įsteigė dienraštį “Forward”. 
Tai buvo 1897 m. Nuo tada jis 
beveik visą laiką redagavo tą 
laikraštį, išėmus keturis me
tus, kai jis dirbo prie anglų 
laikraščių r— “The Commercial 
Advertiser” ir “The New 
York Sun”. '

Cahan buvo jaunas ir ener
gingas. Jis nepasitenkino laik
raščio redaįavimu ir organiza
vimu darbininkų į unijas. 
Liuosomis valandomis' jis dir
bo literatūros dirvoj. Jo apy
sakos tuo laiku tilpo geriau
siuose Amerikos žurnaluose. 
Wįlliam Dean Howells savo 
kritiškuose raštuose išsireiškė,' 
jog Cahan .yra stambi žvaigž
dė Amerikoj literatūros padan
gėj. Vėliau jo trumpos apysa
kos buvo surinktos ir išleistos 
atskirais tomais, kaip tai: 
“Yekl and Other Stories”, 
“The Imported Bridęgroom”, 
“The White Terror and the 
Red” ir t. t. Tačiau Ąjnerikos 
publikai ^jis yra geriausiai ži
nomas savo romanu “The Rise 
of David Levinsky”. Ta nove
lė pirmą, kartą pasirodė 1917 
m. ir turėjo labai didelį pasi
sekimą. Iki šiol jau išėjo ke
lios laidos. Novele yra tikrai

[Atlantic and Pacific Photo)

Maskva. — J. Stalinas', Rusijos diktatorius, kuris komunistų 
partijos kongrese kalbėjo septynias valandas

įdoųii ir puikiai vaizduoja žy
dų gyvenimą New Yorke, — 
tų žydų, kurie netikėtai pra- 
lobsta. Tokių David Levinskių 
randasi ne, tik pas žydus, bet 
ir pas kitų tautų ateivius.

Praeitais metais Cahan iš
leido keturiuose tomuose savo 
autobiografiją “Lapai iš mano 
gyvenimo”. Tai yra ne tik au
tobiografija, bet ir socialisti
nio bei darbininkiško judėjimo 
istorija šioj šalyj ir kitur. Tie 
keturi tomai yra parašyti žydų 
kalba. Dabar Cahan rašo ang
liškai savo gyvenimo memua
rus ir novelę iš Naujosios Ang
lijos gyvenimo.

Septynios dešimtys metų yra 
septynios dešimtys metų, ir 
žrųogus sulaukęs to amžiaus 
nebegali su jaunikaičiais lenk- 
tyniuotis. Bet Cahan dar tebė
ra gana tvirtas ir jaunas dva
sia. Jis sako: -“Kaikurie mano, 
kad sulaukę septynių dešimčių 
metų jie nebeturės ateities. 
Tai didelė klaida. Aš manau, 
kad aš dar turiu ateitį. Vieną 
dalyką aš dabar galiu tikrai 
pasakyti. Būtent tą, jog aš šį 
tą patiriau apie musų ašarų 
pakalnę. Aš nežinau, kaip Il
gai aš gyvensiu ir man tatai 
visai nesvarbu. Bet jeigu jus 
paklaustute, ar aš norėčiau 
dabar būti keturių ar penkių 
dešimčių metų amžiaus, tai aš 
atsakyčiau, jog ne. Penkių de
šimčių metų . žmogus labai ma
žai težino apie gyvenimą. Me
tai nieko nereiškia. Sveikata, 
žinoma, lošia svarbią rolę. Bet 
svarbiausias dalykas' yra entu
ziazmas ir susidomėjimas gy
venimu.”

Na, o Cahan yra nepagydo
mas entuziastas ir su didžiau
siu susidomėjimu seka gyveni
mą. Jis kelis kartus yra ap
lankęs' •Europą, kur dalyvavo 
socialistų kongresuose. Euro
pos socialistų vadams jis yra 
gerai pažįstamas. Dauguma jų 
nepamiršo jį pasveikinti. Tarp 
kitų sveikinimo telegramas pri
siuntė Anglijos kabineto na.- 
rys Snowden, vokiečių ir kitų 
šalių socialistų vadai.

Prieš porą metų jis aplanke 
Rusiją, kur per keletą mėne
sių važinėjosi po įvairius mies
tus. Jo kelionės įspūdžiai pas
kui tilpę “Forward’e” tiek žy
diškai, tiek ir angliškame sky
riuj. Cahan stengėsi apie Ru
siją rašyti visai bešališkai. Bet 
nežiūrint į tai, paveikslas pa
sidarė gana šiurpus, — jis 
vaizdavo prislėgtų Rusijos 
žmonių skurdą.

Amerikos darbininkų judėji
mas, Cahan . manymu, yra la
bai atsilikęs. Jis sako:

“Jungtinių Valstijų darbinin
kų judėjimas toli gražu nėra 
idealistiškas. Jis susiveda prie 
duonos klausimo, yra grynai 
ekonomiškas. Paprastai darbi
ninkas stoja į uniją, .kdd page

rinus savo būklę. Jis visai ne
si įdomauja socializmu arba po
litika.

“Tuo atžvilgiu Jungtines 
Valstijos dabar randasi tokioj 
pat? padėtyj, kaip Anglija prieš 
keturias dešimtis metų. Tąsyk 
Anglijoj darbininkų judėjimas 
ėjo lyginai tokiu pat keliu, 
kaip dabar eina Amerikos dar
bininkai. O tai reiškia, kad 
Amerikos darbininkai yra ant 
keturių dešimčių metų atsili- 
kę.

“Aš manau, kad per seka
mus keturis dešimtis metų A- 
merikoj įvyks tokios pat per
mainos, kokios įvyko Anglijoj. 
Čia aš, žinoma, kalbu apie dar
bininkų judėjimą. Anglijoj da
bar prie valdžios vairo stovi 
socialistai. Tas pat atsitiks ir 
Amerikoj.”

Kaikurie mano, jog Ameri
koj sąlygos yra tokios, kad 
socializmas negali vystytis. Tai 
didelė klaida, sako Cahan. Kas 
Bismarck’o laikais galėjo ma
nyti, jog trumpoj ateityj Vo
kietijoj valdžios priešakyj at
sistos socialistas' Mueller? Tas 
pat ir su Anglija. Kartais per 
porą desėtkų metu įvyksta tie
siog netikėtinų permainų.

—K. A.

Ką pasakys Conan 
Doyle iš pasaulio

Pasaulio spiritualistai laukia 
pranešimo

Lietuvos Saharos 
muziejus Nidoje

Du Prūsų lietuvi^ Balkius ir 
Sparus pastatė Klaipėdos Už
maryje, žinomame kaip šiaurės 
arba Lietuvos Sahara, tam tik
rą muziejų, kuriame bus su
rinkti ir saugomi reti radiniai 
iš to pasakingo ir įstabaus 
krašto. Muziejus pastatytas 
ant aukšto Parnidos kalno ir 
bus matomas toliausiai visose 
Kuršių kopose.

Tų dviejų vyrų žygis, turi 
būti tinkamai pagirtas. Užma
ris, Sahara, Neringa, Kopos, 
DalgČ ir kaip dar tą žavingą 
žemės juostą vadina, yra rete
nybė visoje Europoje, ne tik 
geografiškai, bet istoriškai ir 
mytologiškai. Per tą kopų 
juostą nuo nebeatmenamos se
novės ėjo kelias, jungiantis 
žemaičių žemę su Sambija, čia 
traukė kariaunos lietuviškų gi
minių ir Skandinavijos nors- 
menų piratai, čia jau buvo kai- 
kada garsi gintaro prekyba su 
Pietų Europa, čia buvo dievai
tės Laimos žemė ir prosenoviš- 
kos žvejų padermės pilelės.

Dabar ten randasi vietos su 
užpustytais kaimais, pridengtais 
baltų smėlio kalvų, randami ak
mens/ gadynės senkapiai, su 
senovinėmis urnomis. Tą kraš
tą yra atsidėję tyrę ir aprašę 
garsus Vokietijos mokslinin
kai. Dabar tas kraštelis irgi 
kreipia dėmesį visų turistų. 
Daug brangių radinių yra išve
žę svetimtaučiai. Tad muzie
jus bus geriausia vieta toms 
retenybėms, kurias dar galima 
rasti, saugoti.

Lietuvos Sahara kada nors 
galėtų pasidaryti garsi vasar
viete, Ji graži savo tyrais, 
nepaprasta gamta ir žavėtinais 
reginiais.

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mams

Anglijoj šiomis' dienomis mi
rė garsus rašytojas Sir Arthur 
Conan Doyle, visiems žinomas 
Sherlock Ilolmes ir kitų fan
tastinių veikalų autorius. Doy
le, be to, amžiaus gale buvo 
patapęs karštas spiritualistas. 
Studijavo “ano pasaulio” gyve
nimo apsireiškimus “moksliš
kai” ir -tvirtai tikėjo į pomir
tinį gyvavimą, net pats' turėda
mas “pasikalbėjimus” su dva
siomis.

Mirdamas jis padarė su žmo
na sutartį, kad laike savaitės 
jis jai praneš žinių kaip gyve
nasi “tenai”. Kad kokie juok
dariai iš šio ar ano gyvenimo 
neprigautų^ jis susitarė su 
žmona net tam tikrą leksikoną, 
kurį tik jo. žmona viena žino.

Jau savaitė bus ir praėjusi, 
visos Anglijos ir kitų šalių spi- 
ritualistai užsidarę tamsiuose 
kambariuose sėdi ir laukia “ra- 
dio” iš Conan Doyle.

Iš likusių Doyle draugų, Sir 
Oliver Lodge taip pat laukia 
Doyle žinių, kai tik Doyle dva
sia aklimatizuosis savo naujo
se sąlygose.

J^EGYDYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas 

lengvai* išsivystys j pavojinga ligą, 
jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės 
Bayer Aspirino šalti sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeino nuo šalčio. Jei skauda 
gerklę, sutrinkit dvi piliukės 4 šauk
štuose vandens, ir plaukit gerklę. 
Tie kurie žino tikrą Bayer Aspirin 
vertę niekuomet neapseina be jų, 
bet kuriam meto sezone. Jis yisuo- 
mes palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritj, neuralgiją, ir visokius .skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina Širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus;

BAYER 
ASPIRIN

Jūsų Patogumui

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nes laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA 

. 3210 So. ILilsfed St.

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St..

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas“, kreipkitės į arti- 
miausj atstovą.



Pirmadienis, liepos 21, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

11 \vardoje — difterija 3, 
measles 1, skarlatina 1, tu'ber- 
kuliozu 2, šiltine (ii fu) 1; 21- 
moj \vardoje - - chicken-pox 1, 
difterija 3, plaučių uždegimu 
1, skarlatina 3, tuberkuloziu 1; 
12 \vardoje — difterija 7, tu- 
berkuliozu 3, \vbooping cough 
I; 22 wardoje — clucken-pox 
1, difterija 2, plaučių uždegi
mu 2, tuberkuliozu 3.

Kada pradėta vartoti ada
tos. Eieldo muzejus gamtos is
torijos aplaikė adatų |>adary
tų iš kaulus, kurios senumas 
arba amžius, apskaičiuojama, 
esųs 25,000 metų. Jų galima 
matyti muzejuje.

Pasiląiko pats

Sveikatos departamentas dar 
kurta atkreipia chicagiečių dė
mesį į nemalonumų tiems, kurie 
suserga liga, vadinama hay 
fever. Departamentas pataria 
naikinti piktžoles arba kreip
tis į savo \vardos sveikatos de
partamento inspektorių reika
lu piktžoles naikinti.

TU

Akiu Gydytojai

MARCELĖ DELTUVIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 dieną, 10 vai. ryto, 
1930 m., sulaukus 27 m. am
žiaus, gimus Mariampolčs ap
skrity, Skriaudžiu parap., šer- 
ninės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dvi dukteris —An- 
gcliną G metu, Mildą 4 metų 
ir gimines, o Lietuvoj tėvą An
taną Bluvą, motiną Uršulę, 4 
brolius ir 1 seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
10319 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 23, 
1 vai. 
tiškas

Visi 
vienėą 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini’ patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Tėvai, 
Broliai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Kadžius, tel. Canal G174.

ATIDARIAU
Čeveryku Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
Čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

Probate teismas Cook pavie
te per pirmuosius šių metų Ve
šius mėnesius turėjo pajamų 
arba uždarbio $221,634.10. Pro- 
bate teismas pasilaiko savo pa
jamomis.

Sveikatos departamentas už- 
gyrė A. Slominsko planų per
kelti trobesį 11 pėdų toliau i 
kiemą. Trobesis yra adresu C v

i Tau-

Lietuvos Aku^ėrčs __
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Radio programas
Nelaimių skaičius

Chicagoj
nelaimių skaičius 

per pirmuosius šių 
yra toks: 
suaugusi!

Trafiko
Chicagoj
metų šešius mėnesius

1930 m. užmušta
buvo 308; vaikų 64.

1929 m. užmušta 
buvo 217; vaikų 66.

Suaugusiais šičia
visi asmenys, senesni kaip 14 
metų. Taip praneša Chjcago 
Motor Club. ,

Viešųjų Darbų Departamen
tas duos paskaitas 
per radio tokiomis

Pirmadienį, liepos 
vakare, kalba apie 
ir tyrinėjimo biurų.

suaugusiu

vadinama

Chicagos sveikata
Sirgo užkrečiamomis ligo

mis, pasak sveikatos departa
mento, praėjusių savaitę:

šię lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

Įvairus GydytojaiLietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
■ 

slaptas ligas vyrų ir moterų.

senas žaizdas, ligas rectalDR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama j 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-------

o

Dr. J. W. Beaudette
Viriu] Ashland State Banku

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS1
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 11 

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

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

TeL Brnnswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini Šviesa ir diathermia
---------O---------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StR Chicago 
arti 318t Street

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

ir

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

po pietų iš namų 
kapines.
A. A. Marcelės 
giminės, draugai

Deltu- 
ir pa-

JOHANNA ZALIEPUGA1TĖ

gaites gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis 
Giminės.

Phone
Hemlock 9252

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ir kaina 
'temomis:

matavimo

vai. vakare, apie vandens du-

■Penktadicnj, liepos 25 d., 
6:30 vai. vakare, apie staty
mų ir palaikymų Chicagos til
tų. Kalbos duodama iš stoties 

c

Sumaišė kūdikius
Pp. Bambergcr ir \Vatkins 

pagimdė kiekviena po sūnų. 
Kūdikiai ne daug kuo skyrėsi. 
Kažin kaip pasitaikė, kad už
rašai (togai) susimaišė. Rezul
tatas toks, kad ne motinos, ne 
daktarai nebežino, kuris kūdi
kis katrai motinai priklauso. 
Sveikatos komisionierius Dr. Į 
Kcgel net sušaukė konferenci
jų iš šešių mokslininkų, idant 
išrišti klausimų. Abejojanti bet
gi ar ir jiems pavyks painiava 
atpainioti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 1930 m., sulau
kus 7 metus amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną, Barborą po tėvais Po- 
caitę, 'levą Feliksą, brolį Pet
rą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6438 So. Oakley Avė.

Laidotuvės Įvyks utarninke, 
p liepos 22 dieną, !> vai. ryto iš 
Į namu i Užgimimo Panelės šv. 

parapijos bažnyčią, ' kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j' šv. Kazimiero kapines.

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
-------0-------

8

Bedarbis nusižudė
Algcr Johnson, .><) m 

darb’is karpenteris suvalgė 
Jų, padėtų žiurkėms ir 
savo sesers namuose, 
Rocksvell st.

Del ko žmonės 
šaudosi

n nu
mirė 
5807

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automabiliua visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubiirn Avenue
CHICAGO, ILL. 

------ o--------

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Chicago

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Ol’TOMETKIST

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

Phone Kenwood 1752
-------o-------

Dr. JOHN SMETANA

------ o------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

NetoU 46th St. Chicago. III.
---------O---------

Advokatai
Ofiao Teloioaat VlrrlBla 0088 

Bea. Tel. Viua Bures S858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto iki 1 po pietų,1 2 Iki 4 Ir 

dle-6 iki 8 Tetaro. NedėUom auo 10 iki 18 
ną. Namą ofleaa North Rlde 

3413 Franklin Blyd. 
▼alaadoa 8:80 Iki 8:80 vakaro 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We»tern Aveme 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą, 
Nędėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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 0008

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin * 2460 *
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Bou^vard 8697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI ^2

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki ė vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių 
.1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Scrcdo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedaliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

Musų patarnavima* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

----- o-----

Lietuviai Gydytojai DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj nagai sutarti

JUOZAPAS GAIŽLNAS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 18 dieną, 10:00 valandą 
r vak., 1930 m., sulaukęs 42 me

tus amžiaus, gimęs. Panevėžio 
■ apskr., Vabalninku parap., 

Kluckiu kaime. Išgyveno Ame- 
. rikoj 17 metu- Narys Keistu

čio Paš. Kl., Amerikos Lietu
viu Piliečiu Kl., 
Lietuvos Dr-jos.

Paliko dideliame 
moterį Anelę, po 
činskaitįė, dukterį Helena. 6 m., 
sunu Juozapą 3 metų, švogerj 
ir švogerką Damonskus ir gi
mines. Lietuvoj broli I 
brolienę Elzbietą.

Kūnas pašarvotas, 
4209 So. Albany Avė. 
tuvės įvyks utarninke, 

i 22 dieną. 8 vai. ryto iš 
Nekalto Pras. Pan. šv

Palaimintos

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 valandas vakare 

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

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5958
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

John KuchinskasPhone 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

Mr. ir Mrs. Charles Grant 
įturėjo svečių savo namuose, 
2133 \Valnut st. Kalboje vy
ras padarė kokių tai pastabų 
kai dėl užlaikymo namų.

Kada svečias išvažiavo žmo
na pastebėjo: jei ji butų tu
rėjusi revolverį, 'tai butų nu
sišovusi dėl jo, vyro pastabos.

Tuomet vyras padavė jai re
volverį ir tarė: šaukis!

Moteris atkreipė ginklų į sa
vo’širdį ir persišovė, pirm ne- 

vyras jų galėjo sulaikyti. 
Moteris vargiai beišliks gyva.

nubudime 
tėvais Kū

/eoną ir

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavltt St. 
Telefonas Canal 2552

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

randasi 
Laido- 
liepos 

namų į 
parap. 

bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos J 
lą, o iš
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Gaižuno 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai, švogeris, 
švogerka ir gimines..

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

pamaldos už velionio sic- 
. ten bus nulydėtas i

1646 W. 460* St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. <«tli Ct.

Įvairus Gydytojai

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė

Tel. Prospect 21Q2

J. Yushkewitz

Telefonas
Cicero 8724

J. N. Zewert & Co

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

Undertaking Co,
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

» Canal 8161

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

lei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

2433 W. 69th St

Tel. Prospect 3140

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

Tel. Prospect 8759

ANNA CARLSON
Duktė Juozo ir Katrynos Balchunų

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088 —o----------

■F Jjp8
R • . • «• .."1

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. Maj>lewood Avė, 

Telefonas Republic 7868

TIK SUGRĄŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armjtage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Po trumpos ligos persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 
19 dienų, 1930 m., sulaukus 28 metų amžiaus, gimus Tra
kų apskr.. Kronio parap., Anglininkų kaime. Paliko di
deliame nubudime vyrų Arthur; tėvų Juozų ir motinų 
Katrynų, po tėvais Mackevičiūtę, gyvenančius 3200 Lovve 
Avė., brolius Juozų ir Eduardų, seseris Emilijų ir Albinų 
Balchunus ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 7957 S. 
Prairie Avę.

Laidotuvės Įvyks antradieny, liepos 22 diena, 2 vai. 
po piet iš namų bus nulydėta į Tautišfcas kapines.

Visi a. a. Auna Carlson giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
Vyras, Tėvai, Brolis ir Seserys.

J. Luleviciuą
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJĄS 
Patarnautu laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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 Labo/atorija:
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 SJ^orc 2238 ar Randolph

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

st.

Tel Victory 1115

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.

6800

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moteriškų. Vyriškų
OFISO VALANDOS: ’ ’ .

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 41 
vai. po piotu ir nuo 7 iki 8:30 vai.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117, 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo S-l

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V.”wrRUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Ave„ 2 lubos 
ILL. 
DŽIOVOS 
ir Vaikų ligų

vakaro. Nedėl, nuo 10 iki 12 v. diena 
Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no riet,

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12,
Rez. Tele>hone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas ;į

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Kės. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9728 ./'.-J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Mirė Stanislovas Rimkus

Stanislovas Rimkus, 20 me
tu, gyvenęs adresu 2310 \Vest 
69 street, sugrįžo iš Meksikos. 
.Jis buvo išvažiavęs ten svei
katos ieškoti.

Sugrįžęs, jaunas vyras mirė 
17 dieną liepos.

Paliko nubudusią motiną, 
tris brolius ir seserį.

Laidotuvės bus pirmadienį, 
liepos 21 dieną, šv. Kazimiero 
kapinėse.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, 1003 So. Her
mi ta ge avė.

Išvažiavo vakaci- 
joms

Dng. Jasulevičius, “Naujie
nų” spaustuvės formalias ir vie
nas bendrovės direktorių, iš
važiavo su šeimyna atostogoms 
liepos 20 dieną.

Taipjau išvažiavo gerai lie
tuviams žinomas biznierius, p. 
Vitkus (jis užlaiko anglies san
dėli). Jis išvyko liepos 19 die
ną. P-nas Vitkus norėjo ap
lankyti trumpam laikui savo 
gera draugą, gyv. Mihvaukee, 
Wis. »
, Musų atostogininkai mano 
apsistoti Eagle River, Wis., pas 
p. J. Sharką. e Atostogaus jie 
porą savaičių. Rep.

Mirė
Mirė Stanis Daščiukas, 47 

metų amžiaus, gyv. 4906 So. 
Princeton avenuei Penktadie
nį, liepos 18 dieną, belipdamas 
porčiais, jisai nukrito į kiemą

MADOS MADOS MADOS

3436—Naujoviško materijolo ir naujoviškos mados siutelis, kurj galima 
siūdinti iš lengvesnės arba sunkesnės materijos. Bliuzką galima siūdinti 
iš vienos spalvos materijos pritaikant prie bliuzkos kitą materijolą. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 36, 38, 40 coliu per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo varde, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

nuo antro aukšto ir prisitren- 
kė. Mirė sekmadienio rytą, lie
pos 20 d.

Pirmadieni bus koronerio ty
rinėjimas. Tyrinėjimas bus 
1:30 valandą po pietų Eudei- 
kio įstaigoje, 4603 So.’ Her- 
mitage avė.

Velionio kūną policija atve
žė į Eudeikio įstaigą sekma- 

| dieni. • Rep.

Town of Lake
šiandien apleidžia Chicagą

Šiandie pp. Kareivų šeimyna
A. Kareiva^ p-nia Kareiva 

ir jų sūnūs Edvardas — ap
leidžia Chicagą. Važiuoja į 
Texas, kur turi ūkį.

Pp. Kareivos betgi tiesiog na
mo ne važiuoja. Pakeliu jie ap
lankys Ne\v Mexieo, sustos vie
noje kitoje vietoje.

Pp. Kareivos atvyko Chica- 
igon apie mėnuo laiko atgal, 
palydėdami dukterį Sofiją, kad 
palaidoti ją Chicagoje, kur ji 
gimė ir augo.

Jų atsilankymas Chicagon 
buvo šį kartą liūdnas. Bet jie 
yra dėkingi draugams ir pa
žįstamiems, kurie stengėsi su
raminti juos nelaimėje. Atsi
prašo taipgi tų draugų, kurių 
nespėjo atlankyti arba sutikti.

Mano, kad gal ateinančią va- 
sarą ir vėl turės progos būti 
Chicagoje ir pasimatyti su 
draugais.

Jie dėkuoja visiems, kurie 
juos paguodė jų nelaimė
je ir pagelbėjo. Taipjau reiškia 
širdingos padėkos lietuvių laik
raščiams už užuojautą, kurią 
laikraščiai parodė.

Jų adresas Texas valstijoj 
yra toks: A. J. Kareiva, Box 
57, Bio Hondo, Texas.

Rep.

Cicero
Mirė senas cicerietis Stasys 

Fciza. Amatu jisai buvo rub- 
siuvis, vėliau tarnavo kaip po

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Čiaidedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdi No ......... .........
Mieros ...... —...... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

licininkas ir dar gyvendamas 
Clceroje turėjo bizni. Paliko 
moterį ir jaunus kūdikius. Eei- 
za mirė liepos 19 dieną.

» » $
J. Pupelis vėl sugrįžo į biz

ni, adresu 1337 So. 19 aveniu. 
Buvo išėjęs iš biznio per ke
letą mėnesių. Dabar, nau joj vie
toje, tikimasi, kad ga] būt ne
smagumų nebebus.

B 8 B
Turi biznį jau ir K. Kamin

skas. Biznio vieta 12 gatvėje 
ai ha Roosevelt road, arti Ci
cero a.venue. Bet kur Kamin
skas neis, vis viena lietuviai 
ras jį.

» 8 »
A. Ambrozaitis, “Marshall 

Field” verauzės savininkas Ci- 
ceroje, vasarai užėjus, daro ypa
tingai gerą biznį su sūriais, 
irukštu pienu ir kitokiais val
gomais daiktais, kuriuos lietu
viai labai mėgia, o p. Ambrozai
tis moka pagaminti tuos daly
kus, kad visi mėgtų. Jisai ypa
tingai skanių suriją pristato 
piknikams ir išvažiavimams.

» 8 ®
Deliai to, kad miestelio tė

tušiai mėgina priešais porą pi
liečių įtaisyti naują; vandens 
sistemą, gyventojų tarpe eina 
didelis bruzdėjimas. Visų tautų 
gyventojų specialiai tam reika
lui prižiūrėti išrinktos konii- 
sijos dirba paskirtą joms dar
bą. Ateityje šios komisijos iš
leis cirkuliorius, kuriuose iš
dėstys smulkiai, ką reiškia są- 
vasties valdytojms siūlomos I
valdininkų.

Organizacijų komitetas turė
jo pasitarimą su miestelio pre
zidentu Klelma. Prie jokio su
sitaikymo negalėjo prieiti.

Taigi dabar, artimoje ateity
je, bus šaukiama susirinkimai 
įvairiuose miesto dalyse šitam 
reikalui apkalbėti. Piliečių ko
misijos veiks taip, kaip gyven
tojai įsakys joms veikti. Bet 
atrodo, kad gali tekti pilie
čiams eiti į teismą, idant su
laikyti valdininkų planų vyki- 
nimą. Žinoma, teks ir lėšos pa
kelti, jeigu eis Į teismą. Rei
kia manyti, kad ir Lietuvių 
Improvement Kliubas neatsisa
kys kovoti kartu su kitomis 
organizacijomis.

Pabėgo nuo hold- 
aperių

Daktaras Margeris, daktaras 
Karalius su žmonA, p. Čeponis 
ir p. Dargush išvažiavo pasi
važinėti l).r. Margerio automo
biliu. Cicero’ avenue, tarp Ar
cher ir 79 gatvių, jų automo
bilį mėgino sulaikyti du vyrai 
ir mergina, važiavusieji auto
mobiliu. Nepažįstamieji, grū
modami revolveriais, liepė su
stoti lietuviams. Bet šiems pa
vyko išsisukti į kitą gatvę ir 
pabėgti.

Artimiausioje gazolino stoty
je jie pašaukė policiją. Jiems 
besikalbant toje stotyje, priva
žiavo keletas kitų mašinų, ir 
važiavusieji pasisakė, kad buvo 
holdaperių sulaikyti ir apiplėš

iillllllllllllllllllllllllllllilllllllllli

naujienos
1739 So. Halsted St. ’ 

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių'dienraš

tis Amerikoje.
Metinė' prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 

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

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

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

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

m., šiuoirri siun-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽŠISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metą ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

NAUJIENOS, Chicago, III.
Ketvirtis, kurio koja pirm 

kiek laiko buvo sulaužyta, jau 
kaip ir pasveikęs. Gali eiti be 
lazdų, tikimasi, kad artimoje 
ateityje jis jausis pilnai pa
sveikęs. P-nas Ketvirtis gyve
na adresu 1436 So. 48 avė.

» » »
48-tą court paskutiniuoju lai

ku buvo užpuolusi kaip ir ko
kia “kvaraba”. šioje gatvėje 
buvo ne mažai ligonių. Kai ku
rie jų pasveiko jau, kiti dar 
serga. Sergančiųjų tarpe yra 
ir p-nia Zakorkienė. Ji buvo 
išvežta į ligoninę, o dabar 
raudasi namie. Vienok ji dar 
sunkiai serga.

Ligoninėje randasi ir p-nia 
Deveikienė, K. Deveikio žmo
na (1518 So. 48 crt.). Padaryta 
jai operacija./ Operacija buvo 
sėkminga. Už savaitės-kitos, 
tikimasi, ligonė parvažiuos na
mo. Gi Beveikiu mergaitė, ku
rios koja buvo sulaužyta, dar 
nevaikšto gerai.

« » »
Tenka dar pažymėti, kad vie

tos piliečiai, o ypač vaikai, suuo
džia pastaruoju laiku vienoj 
gatvėje kokį tai kvapą. Tos 
gatvės gyventojai susirūpinę, 
kad kartais kvapas neeksplio- 
< luotų arba kad ieškantys to
kio kvapo asmenys nesudrum
stų jų ramybės nakties laiku.

Kep.

ti. Iš nukentėjusių apipasako- 
jimo galima numanyti, kad pik
tadariai buvo tie patys du vy
rai ir mergina, kurie, ir lietu
vių partiją mėgino sulaikyti.

Rep.

Išvažiavo atosto
goms

Vakar išvažiavo atostogoms 
J. Bypkevičia, “Naujienų” knyg- 
vedis. Atostogoms jis išvažiavo 
su šeimyna į Bart, Mieli. Ap
sistos pas ūkininkę, p. .Juškie
nę. .

Kartu su Rypkevičiais išva
žiavo p-lės Suzana Viliutė ir 
Grigaičiu te.

Drg. Rypkevičia mano ap
lankyt, atostogaudamas, “Nau
jienų” skaitytojus p. Andrekų, 
Alestrauskį, Kampį, Kičą, o 
taipgi p. Kiaunį ir kitus; pasta
rieji du, rodosi, gyvena Pent- 
water, Micb. Rep.

Cicero
Iš S.L.A. 301 kuopos pusmeti

nio susirinkimo

Iš to susirinkimo yra kele
tas pažymėtinų dalykų.

Pirmiausia visi esame links
mi, kad turime kuopą, kurioje 
nėra vaidų. Kuopos susirinki
mai esti trumpus, draugiški ir 
tarimai aiškus, kokie ir yra 
naudingi pašalpos ir apdraudos 
organizacijai.

Ir kaip butų malonu, jei taip 
butų ir visose Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopose. Su
sivienijimas augtų ir bujotų.

Šiame susirinkime turėjome 
progos išgirsti raportą, iš at
sibuvusio seimo, kuriam mu
sų kuopa buvo išrinkusi dvi 
delegates — pp. Kctvirtienę ir 
Kairienę.

Jos yra geros, rimtos S.L.A. 
narės. Del nežinomos priežas
ties p. Kairienė susirinkime ne
buvo, o visi jos laukė. Vienok 
p. Ketvirtienė davė platų pra
nešimą iš seimo, nes abi dele
gatės neapleido nė vienos se
sijos.

Musų delegatės dalyvavo pir
mame seime ir turės atsimini
mų apie jį ilgą laiką. Ypatin
gai jos yra pasipiktinusios va
dinamų “progresyvių” fanati
kų elgesiu.

Musų kuopos delegatės sa
kė, kad jokiu budu nebuvo ga
lima apseiti be policijos, kad 
fanatikus suvaldyti. Po to, kai 
bolševikai buvo išmesti, tai sei
mo eiga buvo sklandi.

Delegatės raportu visi paten
kinti. Susirinkusieji išreiškė 
užuojautos pildančiajai tarybai 
ir ragino, kad ji energingai 
darbuotųsi, idant apvalyti or
ganizaciją nuo raudonųjų fa
natikų.

Tai matote, gerb. Susivieni
jimo nariai, koks yra skirtu
mas tarpe musų 361-mos ir kai
mynės 194 kuopos. Ten, 194 
kuopoj, reiškiasi didžiausia pa
gieža, verksmas ir dantų grie
žimas. Tai koks gi gali būti 
sugyvenimas narių tarpe tokio
je kuopoje? O kur viešpatau
ja neapykanta, ten ateities nė
ra. Kuopos organizat.

Iš Tautiškų kapinių 
lotų savininkų susi

rinkimo
Liepos 17 dieną įvyko lietu

vių tautiški; kapinių lotų sa
vininkų susirinkimas. Nebuvo 
susirinkime diktatoriau^ An
drulio, taigi viskas svarstyta 
ramiai ir nuosaikiai ir visi bu
vo patenkinti, sakydami, kad 
nors sykį užbaigė susirinkimą 
tinkamai. O kai Andrulis ves
davo tvarką, tai jo diktatūra 
viešpataudavo. Nors kartą lotų 
savininkai galėjo svarstyt rei
kalus be diktatoriaus.

Po to, kai išklausyta kapi
nių valdybos1 ir komisijų ra
portas, tai prieita prie svarsty
mo pakėlimo lotų kainos ka
pinėse. Padiskusavus apie va-

_________ __L_

landą, buvo išrinkta komisija 
iš penkių asmenų, kuriai pa
vesta' sutvarkyti lotų kainos 
ir ištirt kas yra direkcijos tar
pe, kad ji nieko rimtai negali 
veikti.

Liubinas, kapinių direkcijos 
pirmininkas, paaiškino, kad 
buvęs kapinių užvaizdą Čiuras 
bando diktuoti visai direkci
jai. Paaiškino, kad čiuras kai 
kada elgiasi tiesiog grubi joniš
kai.

Beikia pasakyti, kad čiuras 
ir Benis Liubinas daugiausia 
betvarkę kelia. '

Kilo klausimas, ar teisybė 
buvo rašyta “Naujienose” apie 
duonos pakaišymą į kvietkas, 
vandens išliejimą iš tankos, na- 
bašninkų maudymą Čiuro lai
kais. Kas buvo rašyta “Nau
jienose” pirm šio mitingo, pa
sitvirtinta susirinkime. Bet vi
si prisilaikė šaltumo, neįtarė 
kieno darbas, ale tarp savęs 
išrctišk|“'i nuomonių, nužiūrėji
mų.

Bendrai imant, susirinkimas 
atrodė geras. Sakalas.

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

PRANEŠIMAI
1 - - II

Morning Star Kliubo Besket pik
nikas jvyks 27 d. July. Kurie norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Star Kliube, 1652 North 
Damen Avė., nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

- Į ' ----«

KROMEL’S
PHARMACY

Jos. M. Kromel, R. Ph. G., sav.
3902 Deodar St.. Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calumet Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

CLASSIFIED ADS.
-

Educational
____

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimai_______  

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojant

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401 
NORKUS & CO. 

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

1706 W. 47th St. -
CHICAGO \

*10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kut. Dykai ap- 
skaitŪavimas. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8463

Financial
__ Finąnsai-Paskolcs________ 

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000

Neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Pirmadienis, liepos 21, 1V3U

CLASSIFIED ADS.
>. ................................. ................. ■ f/

Financial
___ Finansai-Paskotos

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė. 
- o------ -

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. Že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia M r. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000 

l i --- ----- --- - __
Financial

Finansai-Paskolos________

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomii minesini- 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marsh field Ava.

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PIRKITE ANGLIS DABAR—Su
taupykite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radium Mine 
$6 su pristatymu. Švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su valgiu ar be valgio. 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St.

KAMBARIAI rendon, šviesus, pa
togus dėl vyrų, be ir su valgių, 
inteligentiškoj šeimynoj. Nebran
giai. 4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Fruit Store su 
troku, visai pigiai. Turi būti par
duotas Į trumpą laiką; priežastis— 
liga. 10728 Michigan Avė. Pullman 
9577.

GROSERNĖ ir bučemė su namu, 
7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalovv ar 2 
flatų, South Sidėj. 2643 W. 63rd St. 
Hemlock 7548.

PARSIDUODA grosemė, saldai
nių, cigarų, tabako ir kitokių daly
kų. Kaina $250.00, priimsiu j mai
nus.’ 3247 S. Morgan St., tel. Boule
vard 1005.

Farms For Sale
________Ūkiai Pardavimnj_________

5 AKRAI arti Chicagos, priei
nantys prie dviejų main vieškelių 
(highway). Gera vieta dėl biznjo, 
ar vištų farmos. Priimsiu $400 už 
akrą greitam pardavimui.

F. A. JIRGL, 
Lemont, UI.

Exchange—-Mainai
PRIIMSIU groserne, bučernę hard- 

ware ar dry goods sankrovą, ar ko
kį kitą biznį mainui ant ^ero pel
ningo namo. Jacobson. 3804 S. Ked- 
zie Avė., tel. Lafayette 6738.

NEDILELĮ medinį namų noriu 
mainyti ant didesnio, 2 pagyveni- 
bų mūrinio namo po 4-5 kamba
rius. Agentai prašomi neatsišankt.

4049 S. Maplewood Avė.

MAINYS 120 akru farmą su tro
bom ir gyvuliais. Atsišaukit 

John Lakus, 
Tel. Lafayette 2594.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
njšies. Npra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
inortgage lengvomis išlvgomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

MEDINIS namas 6 kambarių su 
beismantu ir extra lotas, 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. 6049 So. Kildare Avė,


