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Šiandie Prasideda SLA. Seimas Pittsburghe
Bus Vienas Svarbiausiųjų 

Seimų SLA. Istorijoje
Tikimasi apie 200 delegatų iš 110 kuopų

“NAUJIENOS” nuoširdžiai sveikina susirin
kusius j Seimą Pittsburghe SLA. delegatus 
ir linki jų darbams geriausio pasisekimo!

Šiandie, kaip 10 vai. ryto, Pittsburgho Lietuvių Pi
liečių Svetainėje atsidaro 37-as Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas. Manoma, kad jame dalyvaus koki 
200 delegatų,, nors jų yra išrinkta apie 240 iš daugiau, 
kaip šimto kuopų; bet dėl depresijos dalis, tur būt, ne
galės atvykti.

Šis seimas gal bus vienas svarbiausiųjų SLA. isto
rijoje: jisai arba likviduos tuos partijų ir frakcijų gin
čus, kuriuos per pastaruosius dešimtį metų uoliai kurs
tė komunistai, arba juos dar labiau paaštrins. Per tuos 
metus, kada ėjo kova su organizuotu komunistų ant
plūdžiu, visi kiti SLA. nariai bendrai imant laikėsi 
kartu, remdami Pildomąją Tarybą. To dėka kiekvienuo
se visuotinuose balsavimuose ir kiekvienam seime bū
davo nuolatos išrenkami tie patys viršininkai.

Bet dabar padėtis pasi
keitė, kada dalis narių, pir- 
miaus visuomet rėmusių as
menis, esančius Pildomoje 
Taryboje, išstatė į Įvairias 
vietas naujus kandidatus, 
ir pastarieji tiesioginiuose 
rinkimuose gavo daugumas 
balsų. Sulig SLA.Jconstitu- 
cija, tie daugumas balsų ga
vusieji asmens yra vienin
teliai teisėti kandidatai į 
Pildomą Tarybą, ir seimas, 
jeigu ras juos kvalifikuo
tais, turi juos patvirtinti. 
Tačiau pralaimėjusių kan
didatų šalininkai nenori pa
siduoti ir, gąsdindami Su
sivienijimą įvairiais bau
bais, siūlosi organizaciją 
“išgelbėti nuo pavojaus” ir 
žada seime tęsti kovą už sa
viškių išrinkimą.

Kadangi šitam neteisė
tam jų užsimojimui stovi 
skersai kelio SLA. konsti
tucija, 
biama, 
nusistatytas kandidatų rin
kimas visuotinu ir tiesiogi
niu narių balsavimu esąs 
“priešingas valstijų Įstaty
mams”. Tuo budu šiame sei
me gali iš naujo kilti kova 
dėl visuotino balsavimo, ku
ris Susivienijime buvo įves
tas* jau 1908 metais ir pasi
liko iki šiol, nežiūrint į vi
sas tos idėjos priešų ata
kas.

Bet galimas daiktas, kad 
iš to didelio debesio bus ne
daug lietaus. Ekonominio 
krizio laikai verčia visus 
organizacijos narius ne 
skaldyti josios pajėgas, bet 
jas jungti i daiktą, kad or
ganizacija galėtų lengviau 
pakelti nedarbo ir depresi-

tai spaudoje skel- 
kad konstitucijoje

ORHSj
Chicaj?ai ir apylinkei Tedera- 

lis, oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
80 laip.

Saulė teka 5:14; leidžiasi 
28. r- .

jos smūgius. Tokiais laikais, 
kaip dabar, butų ypač pa
vojinga purtyti organizaci
jos pagrindus... Jeigu seimo 
dauguma susidės iš vyrų ir 
moterų, kurie tatai supran
ta, tai šis suvažiavimas 
Pittsburghe Įrašys naują 
garbingą lapą į SLA. isto
riją.

Lloyd George prieš 
Airiją

London, bir. 19. — Grįžęs į 
parlamentą buvęs Anglijos li
beralų vadas D. L. George, pa
reiškė, kad Anglija turi nepa
leisti Airijos ir niekuomet nesu
teikti jai pilnos nepriklauso
mybės. Airijos ir Anglijos 
ginčas dėl priesaikos ir žemės 
mokesčių panaikinimo eina 
karšty n.

Fašistai vėl pradėjo 
triukšmauti, Suo

mijoje
Helsinki, Suomija, bir. 19.— 

Mantsaloje, . šiaurinėje Suomi
jos dalyje, kur kiek laiko at
gal buvo likviduotas lapujiečių 
sukilimas, fašistai vėl pradėjo 
nerimauti. Pasiųsta valdžios 
kariuomenė ir policija sukilė
lius išvaikė ir suėmė du vadus. 
Kiti išsislapstė.

Komunistai triukšmau
ja Olandijoje

Haaga, Olandija, bir. 19. — 
Nors radikalinės partijos tam 
griežtai priešinosi, Olandijos 
parlamentas paskyrė $5,000,000 
naujų karo laivų statymui. Bū
riai komunistų mėgino įsiverž
ti i parlamento rurhus, bet po
licija juos išvaikė. Penki buvo 
sužeisti.

Briandas paliko mažai 
turto

Paryžius, bir. 19. — Miręs 
Franci jos premjeras Aristido 
Briand, paliko tik ūkį,/kurį nu
sipirko Nobelio premijos pini
gais ir $3,000 sutaupytų pinigų 
bankuose. Visų buvo manoma, 
kad besimaišydamas valdžioje 
Briandas susikrovė milijonus.
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Chicago, III.— Moterys, priešingos prohibicijai, kurios suruošė demonstraciją laike republiko
nų partijos konvencijos

I

Komunistų partijos 
kampanijos vedėjas 

—žmogžudys
John Gray” Suimtas už poli 

cijos viršininko nužudymų

New York, bir. 19. —Komu
nistų kandidatas į J. V. prezi
dentus William Z. Foster ne
teko savo rinkimų kampanijos 
vedėjo John Gray. Pasirodė, 
kad Gray yra galvažudys, nu
žudęs policijos viršininką Ad- 
erholt. Jis buvo nuteistas 7 
metams į kalėjimą, bet pražu
vo. Dabar New York valstijos 
policija J. Gray suėmė ir nuga
beno j Gastonia, N. C., kur tu
rės pasėdėti ilgoką laiką už nu
žudymą ir pabėgimą. Tikras 
Gary vardas yra Hendricks.

Čilėje ir vėl kontr 
revoliucija?

Santiago, čili, bir. 19. — 
Carlos G. Davila Čili socialis
tinės valdžios galva, užginčijo 
gandps apie lakūnų ir laivyno 
ruošiamą kontr-revoliuciją grą
žinti atgal į valdžią kelias die
nas atgaP nuverstą pulk. M. 
Grove ir pareiškė, kad visa tau
ta ir kariuomenės dalys yra su
dariusios vieną bendrą frontą 
prieš maištininkus'. Kas tikrai 
dabar darosi čili sunku pasa
kyti, 
sienį

nes žinios einančios i už- 
yra cenzūruojamos.

vėl Lindberghiuko 
kidnaperiai 

i
/
Wilmington, N. C., bir. 19.— 

Turtinga moteriškė Jesse Wise 
gavo nuo kokių tai kidnaperių 
visą eilę laiškų, kuriuose jie 
reikalavo sumokėti didelę sumą 
pinigų. Viename laiškų pareiš* 
kę, kad jie buvę Lindberghiuko 
kidnaperiai. Kūdikio likimas 
laukiąs ir jos.

St. Johns, Newfoundland 
bir. 19. —Praneša, kad Lab
radore badu miršta 3C 
gnais giminės indėnų 
užtektinai ; 
juos maistu

, Nėra 
aprūpintigyvulių

Rytoj įeina galion 
$1,118,500,000 naujų 
mokesčių įstatymas

Niauja sunki našta užguls 
Jung. Valstijų gyventojus

Washington, D. C., bir. 20. 
Ryt, antradienyje, bir. 21. d. 
visi J. V. gyventojai turės pra
dėti giliau knistis į kišenius iš- 
krapšyti $1,118,500,000 nau
jais mokesčiais. Kongreso pri
imtas ir Hooverio pasirašytas 
mokesčių projektas įeina ga
lion. Mokesčiai bus imami nuo 
įvairių įvairiausių dalykų:pra
dedant nuo elektros šviesos, 
saldainių, teatrų įžangų, šaldy
tuvų ir baigiant automobiliais 
ir padidintais pajamų mokes
čiais, (Išimtys— $2,500 vedu
siam, $1,000—nevedusiam).

Automobilių savininkai bus 
sunkiausiai paliesti, nes fede- 
ralė valdžia ims po centą nuo 
kiekvieno galiono gazolino, 4 
centus nuo galiono alyvos, '2% 
nuo automobilių dalių, 2% c. 
nuo svaro naujų padangų. Iš 
visų tų ir kitų šaltinių, tede
rate valdžia tikisi surinkti apie 
$258,000,000 į metus.

Nors J. V., kaip mano kai 
kurie kongresmonai, yra “sau
sa kaip Sahara”, jie tiki su
rinkti apie $82,000)000 į metus 
ir' nuo alaus, salyklų ir alkoho
linių “vaisinių sunkų.”

Pašto kainos—3 nuo laiškų, 
vietoj 2c įeis galion tik liepos 
1—6 d.

Dar vienas kandidatas j 
J. V. prezidentus

—Ūki- 
ekzeku-

Omaha, Neb., bir. 19 
ninkų-Dąrbo partijos 
tyvis komitetas paskelbė, kad 
jų kandidatas į J. V. preziden
tus , greičiausiai bus Louisiana 
valstijos senatorius Huey Long.

London, Anglija, bir. 19. — 
Vienas didžiausių 'transokeani- 
nių laivų Leviathan, vykdamas 
iŠ B^emen j New Yorką užva
žiavo ant seklumos 
nenukentėjo. >

Niekas

Senatas atmetė vete
ranų bonų išmokė

jimo pasiūlymų
“Bonų armija” pasiryžusi pasi

likti VVashingtone

VVashington, D. C., bir. 19.— 
62 balsais prieš 18 senatas at
metė atstovo Patman pasiūly
mų išmokėti karo veteranams 
$2,400,000,000 bonų. “Bonų ar
mijai” tai buvo didelis smūgis. 
Vadai pasiryžę pasilikti Wash- 
ingtone ir padidinti armijos 
skaičių iki 150,000. Tuo budu 
mano priversti valdžią išpildy
ti jų reikalavimus.

Rytoj Jack Sharkey 
sieks pasaulio 

čempionato
Orangeburg, N, Y., bir. 2Q.— 

Rytoj, naujam Madison Gar- 
den pastatytam stadijone, Long 
Island, įvyks Jack Sharkey ir 
vokiečio Max Schmclingo kumš
tynės dėl pasaulinio čempijona- 
to. Trys daktarai ir keli eks
pertai Sharkey išegzaminavę 
tvirtina, kad jis yra labai tvir
tas fiziniai, todėl greičiausiai 
vokietį suplieks.

Ispanijoj suimtas 
dar vienas generolas

Madridas, Ispanija, bir. 19. 
—Ispanijos vyriausybė suėmė 
gen, Luis Orgaz, savo, laiku 
pagarsėjusį monarchistą. 
kaltinamas su ankščiau^ suim
tais gen. Emilio. Barrera, baro
nu De Morą ir Barreros sūnu
mi rengę suokalbį prieš Ispa
nijos respubliką ir mėginę grą
žinti j sostą karalių Alfonsą.

Kinietis sužeidė du ja
ponus ir vėliau nusižudė

’ *** >

Hongkong, Kinija, bir. 19.— 
Nežinomas kinietis įpuolė j Ja
ponijos konsulatų, paleido du 
šuvius į konsulato tarnautojus 
ir ten vietoje, tuojau nusižudė. 
Du tarnautojai sunkiai sužeis-

Milwaukee majoras 
D. W. Hoan smerkia 
Hooverio platformą

“9,000 žodžių melagingų prieža
dų ir kvailų pretenzijų”

Milwaukee, Wis., bir. 19. — 
Majoras Daniel W. Hoan, na
cionalinio socialistų partijos 
komiteto pirmininkas pareiškė, 
kad Hooverio nominavimas į 
prezidentus su platforma, kuri 
buvo priimta Chicagos konven
cijoje, parodo republikonus 
esant pasitenkinusius palikti 
tauta “besimėtančia industria- 
lės depresijos pelkėse.”

“Republikonų platforma”, tę
sė Hoan,” yra devyni tūkstan
čiai žodžių melagingų priežadų 
ir keistų, kvailų pretenzijų”. 
Jis taipgi pasmerkė pačią kon
venciją už apsilenkimą su svar
biausiu šių dienų klausimu — 
bedarbe.

“J. V. darbininkai, kartu su 
ūkiniams, netenku savo namų. L
gavo progos persitikrinti, jog 
jie negali nieko tikėtis iš par
tijos, kurios vienintelis tikslas 
yra apsaugoti savo turtingus 
šulus nuo didesnių mokesčių 
naštų.” j

New York, bir. 19. — New 
Yorko spauda praneša, kad 
prof. M. Butler, kuris republi 
konų konvencijoje kovojo už 
“šlapios” platformos priėmi
mą, vadovaus kampanijai Nau
josios Anglijos ir Atlantiko pa
kraščio valstijų konvencijose 
atmesti neva už referendumą 
prohibicijos klausimu pasisa
kiusių republikonų partijos 
platformą.

Hausner vėl mėgins 
skristi

London, bir. 19.— Lenkų la
kūnas S. Hausner, kuris savai
tę laiko atgal buvo išgelbėtas 
iš Atlantiko juros, į kurių įkri-v 
•to beskrisdamas orlaiviu į Var
šuva, pareiškė netrukus ir vėl 
mėginsiąs skristi.

Lietuvių Ekskursijos
> Liepos 2 dieną laivu “Frederik VHP’ 

į Klaipėdą per Copenhageną.
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

per Stokcholm.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .
Važiuodami su Ekskursijomis gąunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Mirė buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos 
pirm. Otto Boettcher
Buvo gub. Merkio prašalintas 

iš vietos 15 d.

Karaliaučius, bir. 19. —Penk
tadienyje mirė buvęs Klaipėdos 
krašto direktorijos pirminin
kas Otto Boettcher. Jam buvo 
padaryta vėžio operacija, po 
kurios neatsigavo.

Buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorius Merkys vasario 15 
d. prašalino Otto Boettcherį iš 
direktorijos, kuomet paaiškėjo, 
kad jis nelegaliai, be Lietuvos 
vyriausybės atsiklausimo vedė 
derybas su Vokietija, Vokieti
jai svarbiaisiais klausimais. Po 
jo atleidimo prasidėjo Vokieti- 
jos-Lietuvos konfliktas dėl 
Klaipėdos krašto, kuris buvo 
kulminuotai ginčo atidavimu 
Tarptautiniam Haagos Tribu
nolui ir-naujais Klaipėdos kraš
to sęimelior^ūikimais, kuriuos

Kreugerio bendra 
darbis 9 mėn. 

kalėjimo
Stockholm, Švedija, bir. 19. 

Bror Bregberg, vienas nusižu- 
džiusio degtukų karaliaus Ivar 
Kreugerio bendradarbių buvo 
nuteistas devyniems mėnesiams 
sunkių darbų kalėjimui. Breg
berg taipgi buvo nubaustas 
$162,000.

Kariuomenė grąso Grai
kijos valdžiai

■ 1........

Atėnai, Graikija, bir. 19. — 
Graikijos spaudoje tilpo prane
šimai apie Graikijos valdžiai 
gręsiantį pavojų nuo kariuome
nės, laivyno, lakūnų ir pėsti-* 
ninku. Jie nepatenkinti vy
riausybe. Apsaugos ministerija 
griebiami* žinksnių sukilimo iš
vengti.
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BIZNIO APŽVALGA
Pastaruoju laiku biznio pa

dangoj nepasirodo jokių rimtų 
ženklų, iš kurių butų galima 
daryti išvadų, kad biznis tuoj 
pradės taisytis. Tiesa, šios ša
lies biudžetas, ant popieros, ta
po subalansuotas. Mokesčiai ir 
taksai tapo uždėti ant įvairių 
daiktų. Tuos mokesčius sumo
kės patys piliečiai. Didysis ka
pitalas, iš kur galima butų 
daugiausiai mokesčių surinkti, 
ir kuriam lengviausia panešti 
naujų taksų našta, beveik ne
buvo paliestas. Ir kaipgi stam
bieji bankininkai ir kapitalistai 
dės patys ant savęs mokesčius. 
Juk jie turi didžiausių repre
zentacijų valdžioje ir jie moka 
savo reikalus ginti. Tad nieko 
stebėtino, kad mokesčiai teks 
rumokėti tiems, kurie ir taip 
galų su galu vos gali sudurti.

» »
Per pastaruosius keletą mė

nesių Amerikos auksas smar
kiai plaukė Europon. Manoma, 
kad birželio 12 d. paskutinė su
ma ($50,000,000) buvo suženk
linta eksportui į Francijų. Ban
kininkai sako, kad tai bus pa
skutinis kiek stambesnis aukso 
kiekis, siunčiamas Europon.

Nuo pereito rugsėjo mėnesio 
iki šiol iš Amerikos išvežta 
aukso sumoj $1,100,000,000. Ir 
nestebėtina, kad kai kurie pra
dėjo rūpintis, jog gali Ameri
kai prisieiti panaikinti aukso 
standardą. Europos piliečiai 
taip išsigando, jog turėję Ame
rikos dolerių, pradėjo juos 
staiga parduoti, bijodami, kad 
Amerikos pinigai nepaliktų be
verčiai. Net kai kurios valsty
bės Amerikos dolerius išrnainė 
i nt aukso. Rodos, ir’ Lietuva 
už dolerius pirko aukso.

Tečiau tas Amerikos aukso 
eksportas ne tik nenupuldė 
Amerikos pinigų vertę, bet dar 
sustiprino, nes Amerikoj daik
tų kainos ne kįla, bet puola. O 
tai reiškia, kad pinigai ' yra 
1 rangus. Kai auksas buvo iš 
kitų šalių eksportuojamas stam
biomis sumomis, tai tų šalių 
pinigai nukrito; daugelis vals
tybių panaikino aukso stan- 
dardų. Kitaip, kol kas, yra su 
Amerikos pinigais

Mat, Amerika turėjo tiek 
daug aukso, kad nors išvežta 
su virš už bilioną dolerių, bet 
dar ir liko jo gana daug. Kaip 
apskaitliuojama pereitų metų 
rugsėjo 16 d. Amerika turėjo 
aukso už $5,015,000,000. Da
bartiniu laiku Amerika dar tu
ri pinigams padengti aukso už 
$3,900,000,000. Tai toks pat 
maž-daug aukso kiekis, kokis 
buvo 1923 metais. Daugiausiai 
Amerikos aukso teko Franci- 
jai. Ji dabartiniu laiku turi 
aukso vertės $3,60^,000,000. 
Tai tik truputį mažiau, negu 
Amerika turi. Viso aukso pini
gams padengti pasaulyje esą 
apie $11,000,000,000.

Ekonomistai mano, kad auk
so distribucija po įvairius cen- 
tralinius bankus Europoje pri
sidės prie sustiprinimo tų šalių 
kredito ir aplamai prie pasau
linio gerbūvio grąžinimo.

S « »
Šį pusmetį įvairių kompani

jų uždarbiai visai susitraukė. 
Kai kurie geležinkeliai ir kai 
kurios Public -Utilities, negalė
damos atmokėti skolų, pateko 
į resyverio rankas. Daugelis 
kompanijų nutraukia dividendų 
mokėjimų, nes jų biznis taip- 
sumažėjo, kad vos išgali eina-' 
maš ’bilas apmokėti, štai šio
mis dienomis Western Union, 
kuri per 60 metų be pertrau
kos mokėjo dividendus, šiomis 
dienomis dividendų/ mokėjimų 
nutraukė. Jeigu kurie bizniai 
dar gerai laikėsi pereitais me

tais, tai šiemet pasijuto sun
kioje .padėtyje.

»
Laikraščiai praneša, jog nie

kuomet pirmiau finansininkai ir 
aplamai .piliečiai nebuvo taip 
mažai suinteresuoti republikonų 
konvencija, kaip šiemet. Jau 
iš kaino visi žino, kas bus no
minuotas j prezidentus ir žino 
ką busimas prezidentas iš re
publikonų partijos gali padary
ti dėl biznio pagerinimo. Jau 
trijų metų praktika tatai aiš
kiai įrodė. Vargiai ką gero įneš
tų į biznio padėtį ir kitos stam
biosios partijos prezidentas. 
Finansininkai tai jau senai ži
no. Tačiau politikieriai visuo
met ima savo partijai kreditų 
už gerus laikus. Bet, kada atei
na depresija, tai jie kaltina ką 
i.ors kitų, bot ne savo partijų. 
Turint tai omeny, negalima 
daug ko laukti iš dabartines 
konvencijos Chicagoj. —V. R-s».

Auksas ir deimantai
• Kiekvienas mėnesinis 'Pietų 
Afrikos raportas rodo, jog auk
so produkcija ten laipsniškai 
didėja, šių metų sausio mėne
syj aukso buvo pagaminta dau
giau nei pernai per tų patį lai
kotarpį. Tas pat galima pasa
kyti ir apie kitus šių metų mė
nesius. Daugiau to: pernai auk
so produkcija Pietų Afrikoj 
buvo didesnė, negu užpernai.

Kaip tik priešingai yra su 
deimantais. Kiekvienas naujai 
išleistas raportas rodo, jog dei
mantų kasyklose judėjimas 
nuolat mažėja. Kovo 31 d. De 
Beers Consolidated Minės, Ltd., 
visiškai užsidarė. Kimberley, 
Koffiefontein ir Pretoria kasyk
los ' irgi mažai bedirba. Tik 
šiek tiek daugiau deimantų ka
sama Namaųualande, tačiau ir 
tas kasyklas depresija skau
džiai palietė. Jeigu laikai nepa
gerės, tai numatoma, kad 
trumpoj ateityj visos deiman
tų kasyklos užsidarys neapri
botam laikui.

Sunku surasti kitų kraštų, 
kuris galėtų prilygti Pietų Af
rikai savo gamtos turtais, — 
auksu ir deimantais. Iš Afrikos 
gaunama 53 nuošimčiai viso 
aukso. Artimiausi konkurentai 
toj -srityj yra Jungtinės Valsti
jos ir Kanada. Tačiau ir tos 
šalys yra toli atsilikusios nuo 
Afrikos aukso produkcijoj. 1927 
m. iš Pietų Afrikos buvo gau
ta 63 nuošimčiai visų tais me
tais iškastų deimantų. Nuo to 
laiko produkcija nusmuko ligi 
40 nuošimčių. Dabartiniu laiku 
daug deimantų iškasama belgų 
Kongo j ir Brazilijoj.

Aukso gamybos bujosimas 
Pietų Afrikoj sudaro kažkokį 
paradoksų šiais depresijos lai
kais. Anglija ir kai kurios ki
tos šalys atsisakė nuo aukso 
standardo. Ekonominis krizis 
visame pasaulyj darosi rimtes
nis. Gamyba smarkiai krinta. 
O tuo tarpu su auksu yra vi
sai kitaip: aukso vertė kyla, 
nežiūrint į tai, kad jo pagami
nama vis daugiau ir daugiau.

Aukso vertė yra grynai są
lyginis dalykas ir dalinai psi
chologinis. šiandien jis sudaro 
mastų kitiems daiktams įkai
nuoti. Kadangi aukso gamyboj 
dar nepasireiškė viršprodukci- 
jos, tai ir jo vertė tebėra dide
lė. ‘Bet prileiskime sau, kad 
gamyba padidėtų tris ar ketu
ris kartus. Kas tada atsitiktų? 
Nėra‘mažiausios abejonės, kad 
«aukso vertė tuoj žymiai nu- 
smugtų.

Dabartiniu laiku (Pietų Afri
koj eina smarkus judėjimus, 
kad panaikinti toj šalyj aukso 
rtandardą. Taip vadinami* lo- 
jalistai, kuriems vadovauja bu
vusia premjeras gen. Smuts, 
tvirtina, jog tuo bildu kraštas 

daug laimėtų.Korporacijų akci
jos žymiai pakiltų, kadangi pi
nigai pasidarytų pigesni. Pini
gų pigumas duotų galimybės 
eksploatuoti ir tuos aukso lau
kus, kurie dabar yra apleisti. 
Vadinasi, butų galima dar la
ibiau padidinti aukso produkci
ją

Valdžios partija, kuriai vado
vauja * dabartinis premjeras 
gen. Hertzog, tokiam sumany
mui griežtai priešinasi. Finan
sų ministeris N. C. Havenga' 
saiko, jog 'nuo aukso standardo 
jokiu budo negalima atsižadėti/ 
neg tai ‘butų dabai ‘blogas ipa-j 
vyzdys kitoms šalims. Jeigu 
jau Dietų Afrikos pinigai ne-’ 
butų paremti auksu, tai ką bc-į 
kalbėti apie kitus kraštus, ku
rie neturi aukso kasyklų?

Pastaruoju laiku dedama pa
stangų atgaivinti >ir deimantų 
pramonę. Digi šiol Afrika pri
statydavo tik, taip sakant, ža
lią medžiagų — neapdirbtus; 
deimantus. Didžiausias deiman
tų apdirbimo arba šlifavimo 
centras buvo Amsterdamas. L 
W. Schleisinger, Amerikos pi
lietis, kuris apsigyveno Dietų 
Afrikoj prieš 30 metų, planuo
ja įsteigti deimantų apdirbimo 
įmones ant vietos. Manoma, 
kad tai žymiai prisidės prie’ 
deimantų gamybos atgijimo.

Schleisinger Pietų Afrikoj 
turi didelį pasitikėjimų. Prieš 
30 mėtų jis įkūrė Afri'ean Life 
Assurance Society. Dabar tos 
firmos kapitalas siekia $30,000,- 
000. šiandien jis kontroliuoja 
visų eilę viešbučių, teatrų ir 
farmų. Krutamu jų paveikslų 
pramonė yra jo rankose. Ka
dangi jam sekėsi visoks biznis 
vesti, tai daugelis mano, jog 
jis galės ir deimantų pramonę 
ant kojų pastatyti. —K. A.

korespondencijos]
Detroit, Midi.

Draugiškas išvažiavimas

Birželio 12 d. SLA. 352 kuo
pa turėjo draugiškų išvažiavi-1 
mų Burkauskų farmoj. žmo
nių privažiavo gana daug. Net 
iš Kanados buvo atvykusios 
dvi merginos, kurių pavardžių 
negaliu atsiminti. Turiu pasa
kyti, jog Kanados lietuvaitės 
yra gana simpatiškos ir drau
giškos merginos.

Oras pasitaikė nepaprastai 
gražus, tad atvykusieji turėjo 
progos labai gražiai laikų pra
leisti: saliukėj, tarp vandenų, 
po gražiais gamtos papuoštais 
medžiais. Stalai buvo sustatyti 
po aukštais ir žaliuojančiais 
medžiais prie pat vandenpuolio. 
Turiu pasakyti, kad čia randa
si vandeninis malūnas, kuris 
atrodo lyginai taip, kaip Lietu
vos malūnai. Prūde yra pada
ryta tvanka, per kurios viršų 
krinta vanduo. Vaizdas tikrai 
gražus. Suvažiavusieji negalėjo 
atsigerėti apylinkėmis. Aš, ir 
daugelis kitų, jautėmės, lyg bū
tumėme savo tėvynėj Lietuvoj.

Visi galėjo pasitenkinti, nes 
galėjo daryti tai, ką mėgo: vie
ni žuvavo, kiti maudėsi, treti 
vaikštinėjo po gražią žalioj an
čių girių ir kvėpavo tyru oru, 
ketvirti 'dainavo, penkti grojo, 
šešti šoko, septinti ginčus ve
dė, aštunti draugiškai kalbėjo
si ir žiurėjo, ką kiti daro. ■ A » • J *

Apie 4 vai. po pietų atvažia
vo du automobiliai ir iškėlė 
baltą vėliavą. Mes visi sužiu
rome iš įvairių -kampų ir pama
nėme, ar tai tik nebus “bonų 
armijos” nariai, kurie maršuo- 
ja j Washingtoną. Vėliau pa
aiškėjo, kad mfes klydome. Tuoj 
tapo apdengti stalai ir sudėti

[Aeme-P. 8 A. Photo]
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Smith W. Brookhart, Iowa valstijos senatorius, kuris pralai
mėjo nominacijas. Jis priklauso prie pažangiųjų republikonų.
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valgiai, žinoma, visi kartu prie 
stalų negalėjome sutilpti, — 
reikėjo daryti net aštuonias 
permainas. Todėl gaspadinūms 
teko gerokai pavargti. Bet jos 
savo užduotį atliko kuo pui
kiausiai, — visus puikiai pa
vaišino vištiena ir 'kitokiais val
giais.

pavalgę pietus, mes ir vėl iš
siskirstėme: vieni žaidėme, ki- 
ti maudėmės, ‘ treti kalbėjomės 
ir t. t. Kaip bematant susilau
kėme ir vakaro, kada visiems 
reikėjo važiuoti 'namo.

Už tokį pasekmingų išvažia
vimų tenka ačiū tarti rengimo 
komisijai, — p-iači F. Budvidie- 
nei • ir p. J. Kučihskui. Jie ne 
tik viską puikiai' sutvarkė, bet 
ir parinko nepaprastai gražių 
vietų. —J. S.

MULA IR VIŠTA
'Vieną kartą turtuolis dova

nojo mulai (mahometonų kuni
gui) vištų. Mula, kaip ir'pri
tinka svetingam žmogui, pa
kvietė aukotojų pietų. Višta bu
vo paruošta valgyti taip ska
niai, o svečias turėjo tokį ape
titų, kad vargšui mulai beliko 
tik vienas sparnas, kaklas ir 
skilvys.

Maldingasis vyras pasidėjo 
tuos likučius rytojaus dienai.

Bet vos jis kita dienų atsi
sėdo prie stalo, kaip į duris 
kažkas pasibeldė. Įėjo pavar
gėlis.

—Esu kaimynas to turtuolio, 
kuris dovanojo tau riebia višta. 
Manau, kad... ,

Maldingasis vyras pakvietė

pavargėlį prie stalo. Atidavė 
jam vienų sparną ir kaklų. Pa
liko tik skilvys, iš kurio mula 
paliepė kitai dienai išvirti sriu-’ 
bą.

Bet kaip tik kitų dienų jis 
sėdo prie stalo, vėl pasibeldė į 
duris ir paprašytas įėjo naujas 
svečias.

—Esu turtuolio, kuris tau 
padovanojo riebią vištų, kai
myno kaimynas; Manau, kad...

(Pamaldus mula pasikvietė 
prie stalo ir tą svečių. Iš vir
tuvės atsinešė didžiulį puodą 
sriubos. Svečias šoko valgyti, 
bet po kelią 'šaukštų susirau
kęs pastūmė sriubą į šalį.

—Tėve dvasiškas... Tu mane 
vaišini grynu vandenėliu.

—Klysti mielasai turtuolio 
‘ kaimyno kaimyne, čia yra do- 
' vanotos vištos sriubos sriuba.

VATOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be oncraHjoH ar jčirftkimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia ' ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma. jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gitlflti lovoje. Tokiame atsili
kimo, Emcrald Ofl veikla taip greitai. kad 
užgydyti Jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad Jų# 
į trumpa laikų galMte atsikelti. Tiktai lai
kyki Uis 'lengvų nUr<M|yi)»ų ir Jums Citrai pa- 
gdlliDs. Jūsų nptlnkinlrtkas nepasitaikys Jūsų 

. pinigų, jeigu nenorėsite.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Luedcke 18 Dayton raSo: “Aft 
vartoju Kruechen. kad sumažinti nvarumą— 
aS netekau 10 svarų j viena savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Saukite- 
lio Kruschcn stikle karsto vandens ryte prie* 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo fr viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai matai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptickinlnką Amerikoje. 
Jeigu 61 pirma bonka nojtlklns jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschcn Salts
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Pirmadienis, birž. 20, 1932

ALVVAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Labai Švelnus ... sH-—-' -ka. 
nūs milinys parlnktlnlo alie
jaus, ftvelpaua uksuso, rinkti
nių kaluUnlų. retų prieskonių. 
Sumaišytas matomi'* Itrtnt le
mia dėl geresnio skonio.*
Pristatomas AVIKŽIAN groser* 

ninkami* kns kelios dienos. 
Pabandykit JĮ!

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

Buy gloves with what 
it savęs

Nfira reikalo ano*«tl BOo ar 
daugiau, kad rauti gerą dantų 
ko*elę. Ltsterine 
didelis tūbas parsiduoda «■ 
2&c. Ji . valo tr apsaugo daa- . 
tia. Be to galite sutaupiau 
>3. u* kuriuos galite nusipirk- J 
U plrtiUnaites ar JM f
Lambert Pbarmacgl Oo.

LISTERINE '
TOOTH PAŠTE 

25c

PROBAK-
a* 

suteikia 
barzdaskutyklos 

■mh komfortą 7, 
Jutimos J 

namie

( PROBAK BLAD6)

Velveeta
• ••••• šį 

skanų naują sūrį galima 
tarpiriti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie- 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinami, — tyras kaip 

’tyras pats pienas!
Pabandykit jį šiandie 

—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regl«ter«d Patont Attj»rn«y 

43>A Ssenrlty Savlnn A Cemnsrsląl
. a . . B*i»k
flMrsetly ąerMS «>reet from Pstfnt <W»i

VVABHINOTON. D. C.
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Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

.....................................
XI.

Vienpusiškas valgis
Seniau kai kurie daktaru 

nutukusiems ligoniams patar
davo maitintis išimtinai mėsa. 
Ligoniai suliesėdavo, bet kar
tu ir nusilpnėdavo, net apsi- 
nuodindavo.

Kenkia (gal ne mažiau) ir 
angliavandžių maistas, be ki
tų valgomų daiktų, nes per
daug krakmolo sugadina vi
durius, žmones labai nusilpni
na. Daržovėmis mintų žmonės 
visuomet silpni, išblyškę.

Nors pienas skaitoma idea
liu maistu, bet vienu pienu 
žmogus ir-gi ilgai negalėtų 
gyventi. Pridėjus sūrio ir duo
nos pasidaro daug geresnis 
maistas — kai kam labai ge
ras, bet, žinoma, be galo nuo
bodus. Vienok tie patys val
gomi daiktai, nors butų ir ge- 
riatisi, nesujudins apetito ir 
virškinimo sulčių nepadaugins. 
Mums reikia įvairumo; reikia 
mėsos, riebalų daržovių, vai
sių, druskų ir vandens.

XII.

Kai trūksta mums 
tinkamo maisto

Senai pastebėta, kad gyvū
nai, ypatingai naminiai, silps
ta ir suserga kai negauna kiek 
reikia tinkamo maisto. Tų patį 
galime ir apie žmones pasaky
ti: badmečiuose randame įvai
rių epidemijų, džiovos ir kt. 
susirgimų. Džiova dar ir da 
bar naikina biednuomenės 
jaunuolius, kurie negauna už
tektinai gero maisto — džiova 
dar pasilieka biednųjų “dievo 
rykštė”. Musų dienų bedarbiai 
labai dažnai dėl maisto sto
kos suserga... }

’ Bloga musų mityba mes va
diname tokių ligų (malnutrici- 
ja), kuri dėl baltymų stokos 
ypatingai visų kūnų nualina. 
Baltymai augantiems dar dau
ginus reikalingi, nes jie (bal
tymai) atstato ir budavoja 
naujas celes, naujus organus 
vysto ir juos stiprina — balty
mai tai musų kūno plytos (be 
plytų namo nepastatysi).

Kas sunkiau dirba, tas su
vartoja dauginus deguonies ir 
dauginus angliarukšties pašali
na. Čionais reikia dauginus 
kuro — dauginus maisto, dau
ginus mėsos, riebalų.

šaltame ore tas pats, šaltų 
kraštų gyventojai, jei neturi 
užtektinai riebalų, tai lengvai 
sušąlą, nežiūrint kokiais dra
bužiais jie nedėvėtų — šilimų 
pagamina tiktai maistas, ne 
kailiniai.

Dr. Lorand klausia, kiek 
darbininkų vaikų, dirbtuvėse 
dirbančių, prastai aprengtų ir 
alkanų, džiova ir kitos ligos 
nukamuoja ir numarina. Kiek? 
Milionus.

Kai trūksta maisto, tai nu
kenčia ir kraujas, ypatingai jei 
baltymų trūksta. Grawitz sako, 
kad tokiuose . atsitikimuose 
išsivysto mažakraujystė (ane
mija), o Hoesslino bandymai 
parodė, kad ir kraujo kieky
be nukenčia — kraujas nyks
ta. O kraujas ir sudaro musų 
apsigynimo armijų, be kurios 
ligų perai mus į kapus nuva
rytų.

Daržovėmis mintų negrai 
silpnesni ir trumpiau gyvena, 
o tie, kurie užtektinai mėsos 
turi, ir stiprus ir ilgai gyvena 
—apie tai jau kalbėjome.

Visos cirkuose ar namuose 
laikomos beždžionės džiova 
miršta. Afrikoje jos daržovė
mis maitinasi, bet šaltesniuose 
kraštuose joms daržovių neuž
tenka. Pridėjus pieno ir mėsos- 
beždžionės džiova nesuserga.

Visi žinome, kad džiovų pa
gamina džiovos bacilai, kurių 
mes sueigų vietose milionus 
per nosį ir gerklę pritraukia-

[Acme-P. 8 A. Photo]
Republikonų partijos konvencija, Įvykusi pereitų savaitę Chicagoje, kuri renominavo Hooverį.
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Važiuodami į Lietuvą
Pirmiausiai atsilankykite į musų ofisų, čia gausite tei

singų patarnavimų ir visas informacijas dykai.
Perkam Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir
Mokam $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

— CASH.
Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, attilaukite į mulų ofitą

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

me, o vienok nesergame džio
va. Kimo atspara tuos bacilos 
sunaikina, neduoda jiems pro
gos plaučius ėsti. Geras mais
tas čionais atlieka savo didyjį 
darbų. Dr. Lorand pastebi, kad 
Londono gyventojai mažiaus 
džiovos turi, negu Kanados 
laukuose gyvenanti biednuo- 
menė. Londoniečiai dauginus 
mėsos valgo. Jisai dar pridu
ria, kad žalia mėsa bene bus 
didžiausias džiovos priešas. 
Tyras oras, žinoma, čionais 
irgi turi didelės svarbos.

XIII.

Kai per daug val
gome

Ne retai miestų gyventojai 
perdaug prisivalgo, ypatingai 
mėsos. Padėjus ant stalo ska
niai prirengtų valgomų daiktų 
ne taip jau lengva susilaikyti 
nuo persivalgymo — sakoma, 
juo žmogus tamsesnis, juo ji
sai, progiį gavęs, greičiaus per- 
sivalgo. šuo labai greitai per- 
siėda. Gentralinės Afrikos neg
rai maža mėsos teturi ir jie, 
apetitų skatinami, kai gauna 
mėsos, tai valgo kiek telpa. 
Tuoj aus ir pasirodo blogi re 
zultatai. Pasigavę dramblį jie 
kai bematant jį suvalgo pu
siau žalių. Tyrinėtojai daug 
kartų yra matę tokius negrus 
po puotos kelias dienas sun
kiai sergant, ne retai ir,įnirš
tai) t. Vėliaus turėsime progų 
kiek plačiaus pakalbėti apie 
per daug mėsos kenksmingu
mų.

Visa ko per daug mums 
kenkia. “Kas per daug, tai še- 
lauk”. Prikimšti viduriai pri
versti dirbti viršlaikį, virškini
mo aparatas pakrinka, atsi
randa įkiri dispepsija ir kt. 
Nutukęs žmogus, anot Dr. Lo- 
rando, tai nupenėta žųsis: jak
uos didesnės ir taukų priau

X
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gusios, širdis ir-gi taukuota, 
silpna, raumenys minkšti. Vi
sos liaukos pakrinka, žmogus 
greičiau sęsta. Gadinusi -inks
tai. Nutukę žmonės ilgai negy
venu —- Mečnikovas surado, 
kad jei žmogus sveria du šim-

ATSIVERTĖ
Vienų karštų ir nuobodų 

nedėldienio popietį beturčių 
kvartale, gatvės kampe, mal
dininkų būrelis laikė pamal
das.

Aukšta, išdžiuvusi, kumpa
nosė maldininke čirpino var
gonėlius spiegdama soprano 
balsu. Maldininkai — vieni tu- 
ravojo, kiti — kundavojo. Ki
tos maldininkės savo bubininiaig 
altais šaukė taip, kad užrėkė 
juos visus.

Neturėdami kur nusiblokšti, 
apstoję žmonės klausėsi, žiūrė
dami į jų prakaituotus, dul
kių apneštus veidus, bet gies
mės jiems širdin nekrito.

O jie giedojo apie aukštai 
esantį dangų, žemai — praga
rų, o per vidurį — čyščių; be
galinę Kristaus mielaširdystę; 
artimo meilę; sužeistų Marijos 
širdį; būrius cherubinų ir sa- 
rafinų, giedančius prieš Aukš- 
eiausį Majestotų; apie Jėzų, 
vaikščiojantį po rožių daržų 
su nekaltų mergelių vėlėmis; 
apie angelų su ugnine šluota; 
Nojaus arkų; Lozorių Bagočių 
patvory; Maižiešiaus ragų; 
Magdalenos ašaras ir išdžiūvu
sį žvirblį ant stogo Dovydo 
psalmėse. ,

Baigus giesmes, iškalbus pa
mokslininkas su didele karpa 
ant plikos galvos storu poliau- 
kiu, nobažnos intencijos pilnas, 
atsistojęs viduryje maldininkų 
pradėjo sakyti griaudu pamo- 
.......   r*.. ...i;........ >■''*... .
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tu svarų, lai šimtų melų nebe
išgyvena.

Garsusis Galenas laike bai
saus karo teisingai pasakė: 
“Piures gula quam gladius oc- 
cidit” (Persivalgymas dau
giaus užmuša, negu kardas).

kslų apie galingų Dievo pirštų, 
baudžiantį žmones, atsitolinu
sius nuo jo.

Pro klausytojus prasiskverbė 
moteris, — toki, kuriai papra
šius išmaldos, geri, garbingi, 
sotus žmonės trenkdami duris 
pasako: “paleistuve”, “valka
ta”, “pavogti dar gali kų.” 
Atėjusi prie pamokslininko, ji 
nusileido sunkiai ant kelių 
prieš jį. Nešvariomis, patinu
siomis rankomis užsiėmė su
muštų veidų, lyg norėdama pa
sislėpti jose savo sielvartų.

Iš didmiesčio užkampių rū
kų išėjo moderniško gyvenimo 
Magdalena, gailėtis už savo nu
sidėjimus ir tikėjo surast išties
tas į jų geibstančias rankas, 
kurios ištrauktų jų iš bedug
nės. Ji klausėsi ilgai jų gražių 
žodžių, dar gražesnių prižadė
jimų. Ne auksas, šilkai, būriai 
garsių mylimųjų buvo priežas
tim jos puolimo, bet neįmano
mai godus darbų teikėjai, sun
kios, betikslės alinančios die
nos, o gal būt, melagis, veid
mainis vyras? Kas žino?....

“Taip sunku!... Taip skau
du!...” skundėsi ji.

Ieškojo ji širdies, kur nebu
vo jos. Dvasios vadas ilgai 
meldėsi su ja, —»už jų. Teik
damas palaiinįnimų, žvilgterė
jo į žiūrėtojus, lyg sakydamas: 
“Žiūrėkit, kų mes galime!”' Pil
nas tėviško malonumo, jis pa
kėlė moterį nuo žemės; ramin-
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damas, jog ne visi griešninkai 
eina pragaran.

Maldininkai siuntė griaudin- 
gus atsidūsėjimus į augšlybcs 
už išklausinių jų maldų. Kiek
viena maldininke pabučiavo 
jų. Prašė laikytis tvirtai atnau
jinto tikėjimo ir paspaudę 
rankųMšsiskyrė. v

Nuėjus maldininkams, iš kur 
jie buvo atėję, — išvaikščiojo 
ir žmones, t

Pasiliko ji viena su sudrėku
siu nuo ašarų veidu, — ne
atsipeikėjusi nuo tik kų pergy
ventų įspūdžių. Stovėjo ilgai 
žiūrėdama į nueinančius. Ji 
buvo panaši į lietaus, vėjų su
aižytų, dulkių apneštų 
!ų; prilygo perkirstu 
Madonos paveikslui.

Pamažėl atsipeikėjo, 
prato, ko buvo atėjusi čia, ko 
tikėjosi, ieškojo ir kų gavo. 
Staiga, lyg krutinėję kas tai 
gražaus patruko: standžiai at
sistojo kartaus išdidumo pilna, 
atmetus galvų, įroniškai, ne
permaldaujamu piktumu nu
sišypsojo... Išlygino suglamžy
tų suknelę, susisagiojo megs- 
tinę jakutę su pratrintomis 
alkūnėmis, pasitaisė nubluku
sių juodų skrybėlę su šviesiai 
raudona aksomo rože, prisegta 
prie šalies ir įprastais žings
niais nuėjo į tų pusę, kur švil
pė jai lygus gatvinis vyras...

— Emilija D.

stovy- 
veidu

Su
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Jungtinių Valstijų senatas 62. balsais prieš 18 at
metė veteranų bonusų išmokėjimo bilių, kurį kelioms 
dienoms prieš tai buvo milžiniška dauguma balsų pri
ėmę atstovų rūmai.

Jeigu kongresas buvo nusistatęs neduoti pinigų eks- 
kąreiviams, tai kam jisai juos klaidino? Kam reikėjo 
vedžioti už nosies 20,000 vyrų, susirinkusių Washing- 
tone, ir palaikyti juose viltį, kuriai nebuvo lemta išsi
pildyti?

Tiek senatas, tiek atstovų rūmai susideda iš tų pa
čių partijų. Jeigu didelė dauguma republikonų ir de
mokratų senate nenorėjo mokėti bonusų, tai aišku, kad 
tų pačių partijų dauguma buvo jiems priešinga ir atsto
vų rūmuose. Tačiau atstovai balsavo už bonusus. Jie 
balsavo už bonusus, žinodami iš anksto, kad jų balsa
vimas pasiliks be reikšmės, nees senatas arba preziden
tas jų priimtą bilių atmes!

Šitaip elgtis tai — sąmoningai apgaudinėti karo 
veteranus ir visuomenę.

Toki veidmainingi balsavimai Jungtinių Valstijų 
kongrese yra galimi tiktai dėlto, kad kongresas suside
da iš dviejų skyrių (rūmų), kurių vienas gali sutruk
dyti kito darbą. Nei atstovų rūmai, nei senatas tuo bu- 
du neima ant savęs atsakomybės už tai, ką nutaria.

Galu gale, jeigu ir abudu kongreso skyrių ką nors 
nubalsuoja, tai jų nutarimą gali “vetuoti” prezidentas. 
Taigi ir visas kongresas nėra*pilnai atsakomingas už 
savo darbus.

Kad žmonių išrinktieji atstovai negalėtų veidmai
niauti, balsuodami už tai, už ką jie nenori būti atsako- 
minti, tai reikia panaikinti kongreso padalinimą į du 
skyrių, paliekant tik vieną atstovų butą ir suteikiant 
jam visą galią įstatymų leidimo srityje.

O kai dėl karo veteranų, tai “Naujienos” jau iš
reiškė savo nuomonę, kad jų likimas yra surištas su 
visų Amerikos darbininkų likimu. Tik ranka už rankos 
eidami su kitais darbininkais — su bedarbiais ir su tais, 
kurie dar turi uždarbį — jie gali iškovoti savo būklės 
pagerinimą. Karo veteranai, kuriuos valdžia siuntė į 
Franci jos laukus ginti Amerikos prekybos interesus, 
šiandie badauja. Milionai darbininkų, kurie, pasilikę 
namie, savo prakaitu gamino Amerikos “prosperity”, 
šiandie taip pat yra išmesti į gatvę, kaipo “bereikalin
gos rankos”. Abejų vargo šaltinis tas pats, abejų rei
kalai tie patys. Todėl laimėti jie gali, tik eidami kartu.

Kitoks kelias -— nežiūrint, ar į jį vilioja kapitalis
tiški politikieriai savo veidmainingais pažadais, ar ko
munistiški humbugieriai savo nesąžininga demagogija, 
— gali atvesti tik į pralaimėjimą ir nusivylimą.

Sandariečiai prieš pat SLA. 
seimą, penktadienį ir šeštadie
nį, turėjo savo seimą. Iš įvai
rių jų veikėjų buvo girdėti^ 
kad vienas svarbiausiųjų klau
simų tame Sandaros seime tu
rėjo būti: kaip sandariečiai tu-| 
rėš elgtis Susivienijimo seime.

Be to, kaip bolševikų komite
tas, taip ir Sandara surengė tą 
dieną prieš SLA. seimą, birže
lio 19-tą, savo partinius pikni-! 
kus Pittsburgho apielinkėse.į 
Kadangi tą pačią dieną įvyko 
ir priešseiminis Susivienijimo 
piknikas, tai aišku, kad anuo
du du piknikai darė jam kom-' 
peticiją.

Vargiai kas pasakys, kad to
ki partinių grupių seimąvoji- 
mai bei piknikavimai yra svei
kas dalykas Susivienijimo at
žvilgiu. Tiesa, tas paprotys jau 
yra įsisenėjęs, ir asmens, ku
rie jį šiandie praktikuoja, dau
gumoje veikiausia nė nepagal-! 
voja apie tai, kad čia gali būt 
kas nors netinkama. Bet Susi
vienijimui nuo to nėra lengviau.

Įsivaizduokime, kad visos mu
sų partijos ir srovės imtų taip 
daryti, kaip sandariečiai irdeo- 
munistai. Be šių dviejų1 grupių, 
mes turime Susivienijime socia
listų, katalikų ir tautininkų. 
Sakysime, tų visų srovių cent
rai butų dabar, prieš pat SLA. i 
seimą, sušaukę į Pittsburghą 
savo konferencijas, kviesdami 
jose dalyvauti ypatingai tuos 
savo partijų narius, kurie yra 
išrinkti kaipo delegatai j SLA. 
seimą. Paskui tų konferencijų 
dalyviams bei jų draugams bu
tų surengtos vakarienės, paga
liau — da ir piknikai.

Tuomet butų Įvykę, prieš pra- 
sidėsiant SLA. seimui, penki

partijų suvažiavimai, penki at
skiri bankietai ir penki pikni-i 
kai. Kuone visi veiklesnieji Su
sivienijimo delegatai ir nariai 
'Pittsburgho apiėlinkėje atiduo
tų savo laiką, jėgas ir atlieka
mus centus tiepis partijų ren-. 
gimams, ę biednam Susivieni
jimui nebeliktų nieko.

I

Abejotina, ar SLA. norėtų^ 
tenkintis .tokia, nelyginant, 
“pagramdžio” role. Žinote, kas 
yra pagramdis ? > Kai gaspadinei 
Lietuvoje, kepdama duoną, pa-j 
daro kepalus, tai šaukštu iš- 
gramdo likusią kubile tešlą ir 
iš jos suspaudžia paskutinį ma
žą kepaliuką. Tas kepaliukas ir 
yra vadinama^ “pagranidžiu”.

Bet tokio pagramdžio rolėje 
Susivienijimui būti ne tik že
mina jo prestyžą, o ir kenkia 
jo reikalams. Jeigu visi delega
tai, prieš eisiant į seimą, bus 
susiorganizavę partinėmis gru
pėmis, tai seime jiems rūpės 
savo partijų reikalai, o ne SLA. 
gerovė. Tuo gi tarpu Susivieni-

anaiptol nėra partinių

be ne

j imas 
grupių sąryšis. Partines pa 
žvalgas jisai toleruoja, 
partijų i programai sudaro jo
pagrindą. Jo pagrindas yra su- 
siše'lpimas, apšvieta ir draugiš
kumas, neatsižvelgiant į Reli
ginius ir politinius nuomonių 
skirtumus.

Susivienijimui butų tikra 
pragaištis, jeigu visi jo nariai 
pasidalintų partinėmis grupė
mis, kurios savo partinius rei
kalus statytų aukščiaus, negū 
visos organizacijos. Bet jeigu 
butų negerai, kad visos grupės 
Susivienijime taip elgtųsi, tai 
yra negerai ir kad tai daro kai 
kurios grupės.

Šis Tas Apie Nuosavybe

Apžvalga
... ................... .............

“PRANAŠAUJA”

Marijonų “Draugas” rašo:
“Pirmadienį prasideda S. 

L. A. seimas Pittsburghe. 
Ten suvažiuos socialistai, bol
ševikai, fašistai, .sandariečiai 
ir kitokį. Visi kovos ne dėl 
organizacijos (? — “N.” 
Red.), bet dėl savo srovių ir 
savo asmeninės gerovės. Bus 
nemaža ir advokatų, kurie 
sako, kad jiems tokios pešty
nės apsimoka, nes 'kur du 
pešasi, trečias naudojasi’.” 
Labai “gerą” nuomonę turi 

klerikalų laikraštis apįe lietu
vius advokatus.

Jisai, matyt, tikisi, kad dele
gatai seime taip susipeš, jogei 
jiems teks eiti j teismą ir sam
dytis advokatus. Bet z žmonės 
dažniausia tiki į tą, ko jie 
trokšta.

Ne kas kita, kaip tik noras, 
Jcad taip įvyktų, padiktavo ir 
tą “Dr.” pranašystę, jogei Pitt
sburgho seime “Visi” kovos tik 
dėl savo srovių ir savo asme

ninio labo. Marijonų laikraštis 
nori įtikinti visuomenę, kad 
SLA. susideda vien tik iš ego
istų ir partinių fanatikų. Bet 
tai yra šmeižtas. Kaip visose 
didelėse organizacijose, taip ir 
Susivienijime, žinoma, yra ego-i 
istų ir fanatikų, bet šiame Su-- 
si vienijime jų yra tikrai ne 
daugiau, kaip pas Komos kata
likus. SLA. auga sparčiau ir 
yra tvirtesnis nariais ir finan
sais,- negu katalikiškas Susivie
nijimas. Jeigu S-me L. A. butų 
egoizmo ir fanatizmo daugiau, 
kaip pas katalikus, tai jisai sto
vėtų prasčiau.

Bet jau tokia yra musų kle
rikalų “artimo meilė”. Savo ar
timą jie vis greičiau apšmeižia, 
negu taria jam gerų žodį.

SLA. SEIMAS IR PARTIJOS
——•

Atėjus SLA. seimui, kai ku
rios srovės sumanė suorgani
zuoti savo šalininkus, kad sei
me jie galėtų veikti sutartinai, 
kaipo atskiros grupės.

Bolševikai šitam reikalui tu- 
Ti savo slaptą komitetą, kuris 
jau atlaikė konferenciją ir pa
gamino “platformą” saviems 
delegatams seime.

1. Įžangos vietoje
Taip vadinami dešinieji vi

sur puola kairiuosius, sakyda
mi, kad kairieji nepripažįsta 
nuosavybės.

—Jeigu, girdi, butų kairiųjų 
valdžia, tai jokios nuosavybės' 
nebūtų: ateitų, pav., pas uki-i 
ninką koks bežemis ir atimtų į 
karves, arklius ir t. t., tą ūki-, 
ninką ubagu paverstų, o pats 
praturtėtų. .

Toks “nuosavybės nepripaži
nimo” aiškinimas, žinoma, dau
gelį tamsesnių ūkininkų įbau
gina ir jis vadinamų ‘^kairiųjų” 
kaip velnias kryžiaus bijo... Ir 
kurgi nebijos, jei, kai Lietuvą 
buvo užplūdę bolševikai, tai vi-, 
si smarkesnieji vietiniai dyka
duoniai susiorganizavo ir jau, 
ruošėsi ūkininkų turtą pasida
linti.

—Mes, girdi, neturtingi, o jus 
turtingi, tai ir duokit mums 
visko!... Kas tavo, tai ir mano, 
nes tu turtingas, o kas mano, 
tai ne tavo, nes aš neturtingas..

Žinoma, tokiam nusistatymui 
niekas 
toks nusistatymas tik tinginiui 
ir valkMų išgalvotas.

Kadangi nuosavybės pripaži-' 
nimą ir nepripažinimą daug' 
įkas mėgina savotiškai aiškinti- 
ir daugelis kaimiečių neturi 
tikro supratimo, aš šiame sa
vo rašinyje ir pasistengsiu, 
naudodamasis žinomo rašytojo 
Rubakino ir kitų autoritetingų 
žmonių vietomis pareikštomis 
mintimis, papasakoti kaip žmo-i 
nes gyveno, senovėje, kaip at
sirado nuosavybė, ar galimas 
visiškas ar dalinis nuosavybės 
panaikinimas ir t. t;

2. Kaip žmones gyveno senovėje
Dabar kiekviena medžio ša

kelė, kiekviena žemės sauja, ar 
net vanduo, priklauso karia nors 
asmeniškai,; t. y ’ ,, j o nuosavybė. 
Seniau taip nebuvo.

Yra sakoma, kad kiekvienas 
Šuo savo graužiamą kaulą laiko 
nuosavybe, tai kaip žmogus ne
turės valgio, ar kokių daiktų: 
nuosavybės. Juk vis yra sako-

ri tarti negali, nes

ma: kas mano tai ir mano, oi 
kas tavo — tai favo...

Laukiniai gyvuliai “savais” 
laiko tik tuos daiktus, kurie 
jiems yra būtinai rOikalingi gy-' 
vybei palaikyti ir dažnai tais 
daiktais dar dalinasi su savo 
draugais. Laukiniai žmonės ir-' 
gi panašiai gyveno ir dar vie-' 
tomis tebegyvena.

Laukiniai paprastai dalinasi 
visli kuo ir su visais. Jeigu kas 
pas juos ateina ir valgo, jie 
nieko nesako, o jie nuėję pas 
kitus vėl nesivaržydami valgo. 
Jie negali suprasti, kaip sotus 
žmogus gali neduoti alkanam 
valgyti. Jeigu, pav.,. laukinis' 
sumedžioja kokį gyvulį, tai 
tuoj susirenka visi kaimynai ir 
tarp saVęs pasidalina visą gro-! 
bj. Užmušusis gyvulį nieko ne-! 
sako^ nes jis žino, kad .kai ki-’ 
tas ką nors sumedžios ir jam* 
teks kokia nors dalis. •

Kaip niekas neturi nuosavy
bėje saulės šilumos ir oro, taip 
laukiniai neturi nuosavybėje, 
maisto atsargos, miškų, vande
nų, įrankių ir t. t. ir t. t. 'Pav.,< 
kiekvienas Filipinų salų negri-i 
tosas ' privalo prieš kiekvieną 

‘valgį garsiai sušukti, kad iš
girdę jo alkani draugai ar prie-i 
šai — negritosai, galėtų ateiti-

> ir valgyti įkartu su juo. Jeigu, 
kas tokio papročio mėgintų ne
paklausyti, butų skaudžiai nu
baustas.

Iš to matosi, kad senovėj jo
kios nuosavybės nebuvo. Viskas 
buvo bendra žmonių nuosavy-. 
be. Tik maistas, kuris jau pa
teko į laukinio žmogaus pilvą, 
buvo jo asmeniška nuosavybė, 
o šiaip viskas: 'kas mano tai ir 
tavo, o kas tavo, tai ir mano.

3. Nuosavybes atsiradimas

Rimčiausiai laukiniai žmonės 
savo nuosavybe pradėjo laikyfi 
visokius <rąnkų išdirbįnįus, pay., 
lazdas,! ^ęįjius, ginklįis ir , pAn. 
ir kiekvieham žmdgui butinius 
ir reikalingus daiktus.

Daugumoje senovės kapų 
rapdama šalia lavono sudėti, 
-įvairių daiktų: pav., ginklų, pei
lių, indų, įvairių išdirbinių, pa-

ta! tavo... 
gyvuliai

puošimų etc. Tas rodo, kpd se
novėje kam nors mirus, būda-' 
vo sudedama jo kapan Visa’ jo! 
nuosavybė, vadinasi, į tuos lau
kinių išdirbinius turi teisę tik 
juos padirbęs. Darbas n(io pa
dirbto. daikto nesiskiria. ;

Yra daug laukinių tautelių, 
kurios bendrai valdo namus, 
žemę, gyvulius ir kitą stambes
nį turtą, visi lygiai į jį t urėdą-’ 
mi teises. Tokia nuosavybė ne; 
asmeniška, bet visuomeninė' 
nuosavybe. “

Kiekvienas laukinių giminės! 
žmogus gali imti nuo kito .gi-! 
minės Žmogaus viską, ko pats 
neturi. Pav., jeigu sudega lau-! 
kinio namas, tai jis Visai nesi
varžydamas keliasi j kaimyno 
namus ir gyvena, kol tinkamas, 
naudodamasis kaimyno maistu 
ir kt.

Imk visa, kas tau reikalinga,) 
bet ir tu duok visa kas kitam 
reikalinga...

Kai įėjo paprotin auginti na
miniai gyvuliai, tai jų augini
mu rūpinasi visa giminė vieno
dai, žinoma, vienodai turėdama 
teisės, esant reikalui, ir juos į 
mėsą paversti.

šiais laikais visuomenė irgi! 
turi nemažai bendros nuosavy-’ 
bes, pav., tiltai, mokyklos, bib
liotekos ir t. t., jomis naudo
tis visiems leidžiama, jos užlai
komos valdžios lėšomis, o ka-. 
dangi tos lėšos ^gaunama iš' 
žmonių, t. y. visuomenės, tai 
ir įstaigos užlaikomos valdžios* 
lėšomis turi būti visuomenės5 
nuosavybė, bet apie tai pakal
bėsime šio rašinio gale.

■

4. žemės nuosavybė . '

Tautos, kurios užsiiminėjo 
auginimu gyvulių, kilnojosi iš 
vietos į vietą ir jokios žemės 
nuosavybės nepripažino. Gyvu
liai, namai, visokiausi išdirbi
niai turėjo savininkus, bet že
mes savininkų nebuvo. Ja nau
dojosi visi kas tik norėjo ir kur 
tik norėjo.

žiloje senovėje visos rtautos, 
<okios tik yra žemės nelaikė 
nuosavybe.

Romos popiežius Grigalius 
Didysis prieš pusantro tūks
tančio metų žmonėms taip sa-l 
kė:

—Jus privalote žinoti, 
žemė, iš kurios jus esate 
priklauso lygiai visiems.

Kai kurie mokslininkai 
mano, kat( žemę laikyti nuosa
vybe. nepatogu ir neteisinga, 
nes turtuoliams užėmus į savo- 
rankas didžiausius plotus že
mės, nebelieka jos varguoliams,, 
kurie savo jėgomis nofėtų ją* 
dirbti. <

Senovėje ir Rusijoje nėbuvo- 
žemės nuosavybės, nes žemės* 
valdymas vadinasi “užgrobi- ’ 
mu”. žemės visi dirbdavo tiek,i 
kiek savo jėgomis galėdavo iš-' 
sidirbti, nes tiek jie galėdavo1 
jos veltui imti.

ilgainiui atsirado žmonių, no-1 
rinčių turėti didelius žemės5 
plotus, o kad tuos plotus ap
dirbtų, reikėdavo darbininkų', 
bet jų nesirasdavo, nes 'kięk-1 
Vienas galėdavo turėti žemės ir' 
ją dirbti. Tuo tikšlu būdavo' 
puošiami karai, kad pagrobtų 
sau nemokamų dafbininkų — 
vergų. Pirmiau už žemės nuo-’ 
savybę atsirado vergų nuosa-: 
vybė ir kuriame žemės plote 
dirbdavo vergai, tai vergų sa
vininko ir ta žemė skaitėsi.

. .
Stambesnieji savininkai tarp 

savęs grobstčsi vergus ir, žino
ma, kartu žemę kol dauguma, 
žemės ir atiteko stambiems že-i 
mės savininkams, o neturtin*' 
gieji būdavo priverčiami jiems 
tą žemę išdirbti. Tokiu Budu 
atsirado ir baudžiava.

Ilgainiui beveik visa naudin
gesnė žemė liko atskirų asme
nų nuosavybe ir jie su ja el
giasi kaip nori — nori dirba,- 
nori nedirba, \bet nįįsjęas'i iš jų 
tos žemės atimti negali, tie
kai kuriose valstybėse po Di-i 
džiojo Karo pravesta žemės re-; 
forma, truputį apkarpo dvari-', 
ninku žemes, ir išdalino bež'ė-

5. Turtas ir skurdas

Laukiniai žmonės, kol jie 
neturėjo nuosavybės, visi gy
veno Vienodai, nepažindami di
delio skurdo. Tais laikais dar 
žmonių giminė buvo neturtin
ga, bet laikui bėgant žmonės 
savo darbu prigamino daugybę 
turtų, o atsiradus visiškai nuo
savybei, ant žemės prasidėjo ir 
didžiausios nelaimės — skurdas 
ir badas.

Vieni žmonės gyvena visko 
pertekę, o kiti badauja. Kodėl? 
Kodėl taip yra? štai klausimas, 
kuris jaudina ne vieną žmogų. 
Juk ne kas kitas, kaip tos mi
nios alkanųjų pagamino di
džiausius turtus, taigi tie tur
tai ir 'turėtų jiems priklausyti. 
Bet nęl Tie alkanieji dirbo ne 
sau, jie dirbo nieko neveikian
čiam ponui, kuris mokėjo juos 
išnaudoti.

Visas blogumas gludi bloga
me turtų padalinime, o toks 
turtų padalinimas, kaip kalbė-, 
jome, įvyko jau seniai, atsiran
dant nuosavybei.

Teisybė, senovėje žmonių bu
vo daug mažiau, negu dabar, 
bet žemė dar galėtų gerai iš
maitinti kelis tūkstančius mi
lijonų žmonių daugiau negu 
dabar kad yra. Apskaičiuota, 
kad Vienoje pagarsėjusioje Bra
zilijoje gali , išsimaitinti apie 
tūkstantį aštuonis šimtus mili
jonų žmonių ! O kiek kitur, be 
Brazilijos dar yra neišnaudotų 
gamtos turtų, kiek jie gali iš
maitinti žmonių, sunku ir be
pasakyti.

Augant kultūrai, kyla ir že
mės našumas, nes vis suranda
ma būdų -derliui pakelti. lPav.,j 
jeigu seniau .tam tikrame plote 
iš medžioklės galėjo prasimai
tinti 100 žmonių, tai tame pat 
plote iš gyvulinkystės gali pra
simaitinti jau 1000 žmonių, o 
iš žemės dirbimo dar daugiau.

žemėje žmonių dar gali iš
simaitinti kelis tūkstančius kar
tų, negu dabar yra daugiau. 
Jeigu visas turtas tarp žmonių, 
butų lygiai padalintas, tuomet 
nebūtų nei alkanų, nei skurs

tančių, o visi gerai, laimingai 
gyventų.

Nors žmonės -gali daugintis 
labai greit, bet dabartinių lai
ku pastebiamas vengimas dau
gelio vaikų auginti, taigi apie 
didžiulį, katastrofišką žmonių 
padaugėjimą, taip, kad jiems 
maisto pritruktų, netenka ir 
kalbėti.

Visuomet ir visiems maisto 
gali užtekti, o jeigu neužtenka, 
tai čia kalti patys žmonės, o ne 
kas kitas.

6. Ar galimas nuosavybės 
panaikinimas

Jeigu jau tiek nelaimių žmo
nijai pridaro nuosavybė (asme
niška), tai ar negalima butų ji 
visiškai panaikinti?

Taip, galima, bet dar ne da
bar. Reikia dar palaukti ligi 
žmonės pasieks tam tikrą kul
tūringumo laipsnį, o dabar rei
kia stengtis padaryti visuome
nine nuosavybe visos mokyk
los, fabrikai, dirbtuvės etc., kad 
jomis galėtų naudotis ir iš to 
ne vienas žmogus, bet visuo
menė. Reikia stengtis nors da
linai panaikinti asmenišką nuo
savybę.

•Privačias krautuves turi pa
keisti bendrovės, privačias 
dirbtuves, bendrovių dirbtuvės. 
Visi 
mai, 
būti 
vių.

Reikia siekti to, kad žmogus 
turėtų asmeniškoj nuosavybėj 
tik jam gyventi reikalingus da
lykus: žemę, darbo įrankius ir 
t_. t. Dirbtuvių, fabrikų ir t. t. 
privatinė nuosavybė yra visuo
menei žalinga. Jeigu tos dirb
tuves, tie fabrikai butų visuo
menės, tai iš to turėtų naudą 
visi žmonės. .

Kai dirbuvės, 
žinkeliai, žemės 
liks visuomenės
nebeliks privatinių turtuolių — 
išnaudotojų tuomet nebeliks 
skurstančių ir badaujančių žmo
nių, o visi džiaugsis sulaukę 
šviesesnio rytojaus ir teisinges
nių laiku. [“L. U.”]

fabrikai, geležinkeliai, na- 
sandėliai, daugumoje turi 
visuomenės, t. y. bendro-

fabrikai, gele- 
gelmių turtai 
nuosavybė ir

kad 
kilę,!

irgi,
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ninkų žemes, ir išdalino 
miams ir mažažemiams.

Nuėjęs pas agentą pardavė ir pa
tį namą, padarydamas su juo' 
sutartį, kad į tam tikrą laiką 
Viską išgriaus. O jūsų policija,. 
ir valdžia išsijuosę jam gelbė
jo. Už kiek laiko grįžęs savi-| 
ninkas, rado tik didžiulę duo
bę, kur pirmiau stovėjo namas. 
Viskas buvo atlikta en regle;. 
todėl ir mes savo siekdami ir
gi Viską darysime en rqgle. Vie
nok nepradėsime per anksti,j 
kad atsitiktinas policininkas 
mus pastebėjęs, ištikro -nepa-i 
manytų, kad čia. kas nors ne-' 
gerai; pradėsime apie dešimtą 
valandą, kuomet judėjimas yra 
didelis, ir kuomet būdami tik
iu namo savininkai tokį darbą 
pradėtume.” ;
' Negalėjau nepamatyti jo žo
džių išmintingumo. Didelio su
sirūpinimo išraiška beveik pra
nyko nuo Minos veido; profe
soriaus žodžiai visiems suteikė 
vilties. Van Helsingas tęsė to
liau :

“Kartą įsigavę į namo vidų 
greičiausiai užtiksime kokius 
nors naujus pėdsakus; bet kaip 
įen. nebūtų, vienas kitas musų 
ten pasiliks, o kiti tuo tarpu, 
galės eiti į kitas vietas, kur 
likusios dėžės yra nuslėptos — 
Mile End ir Bermondsleje,”

Lordas Godalmingas atsisto
jo. “Manau, kad aš čia galėčiau 
būti naudingas”, tarė. “Aš nu
siųsiu namiškiams telegramą 
paruošti .arklius ir karietas ir 
pastatyti jas vietose, kur ge
riausiai galėsime jomis pasi
naudoti.”

“Bcft klausyk, draugo”, tarė 
Morris, “puikus sumanymas 
•turėti viską priruošus, jeigu 
•mes kartais sumanytume pra
dėti jodinėti;' bet ar nemanai, 
kad Viena tavo nudailintų ka
rietų, Su hefbaią ir žibučiais, 
pasirodžiusi Walwortho ar Mile 
End užkampiuose atkreiptų 
perdidelį ir mums pragaištingą 
smalsuolių dėmesį? Aš manau, 
kad geriausiai padarysime pasi- 
šamdydatni savo reikalams ve
žikus; netgi ir tame .atvėjyje 
turime ,pasirupihti palikti jhos 
gana toli nuo musų tikslo.”

“Draugas Kvintas kalba tie
są!” tarė profesorius. “Jo gal
va yra visai vietoje. Musų dar
bus yra labai sunkus ir nenori- 
<me, kad neprašyti svečiai per
daug pradėtų sekti musų žinks- 
nius.”

(Bus daugiau)

AtSjo N a u j a s No. 6 
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“Naujienose”

_ - - n — —‘ 'T.......................  ' ' • —

atima gau
ti UtugUbjaiM, 
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” /4) 
Kaina 5c kiekvieno.

“NAUJOJ! BANGA”
Atėjo pinoas aameris

Uruguoy paŽangiuNi letu-
JeidBomM taikroštis.

MHttt “Nmijioneoe”.
Kaina tik 5 centai.



Prirnadienis/ birž. 20, 1932 ' NAUJIENOS, UKIcaga, UI. '■ —I------- --------- —........ -.......... .... B
T

v
ČIKAGOS 

ŽINIOS
Bridgeportas

Išvale $100.

laikai

Demokratų konvencija 
artinasi

Republikonų nacionale kon
vencija pasibaigė praėjusią sa
vaitę. Taippat Chicagos sta
dione prasidės kilta konvencija, 
buteht demokratų, pirmadienį, 
birželio 27 d. Nužiūrima, kad 
demokratai turės daugiau im
tinių, nei republikonai.

Prašys $36,000,000 pa
skolos Chicagai

Delegacija, vadovaujama me
ro Cermako, kurioj bus tarp 
kitų D. F. Kelly, Fred Sargent 
ir Emest Graham, prašys Fi- 
nance Beconstruction Corpora
tion Washingtone paskolos ('hi- 
cagai suma $36,279,000. Tikre
nybėje nužiūrima ,kad (klega-? 
ei ja ieškos daug didesnės pa
skolos, bet mažų-mažiausia su 
nia tai busianti $36,090,000.

žinote kokie dabar 
yra: bankos užsidariusios, drau
gais, kurie prašo paskolų, ne
gali pasitikėti, gatvėse kart 
kartomis pasitaiko holdapų. Tai 
kur dėti pinigus, jei dar dolerį 
kitą turi?

Well, problema labai rimta, 
šitokia problema pasitaikė vie
nam reporterio geram priete- 
liui. Galvojo jis, galvojo, paga
lios nusitarė įsiūti šimtinę į 
kelnių juosmenį, nors reporte
ris prašė atiduoti tą šimtinę jo 
globai, o jis žinosiąs ką su ja 
padaryti.

Reporterio prielelis nedavė 
jam šimtinės. Jisai įsiuvo -ją 
kelnėse ir nešiojasi. Bet štai 
prireikė kelnes išvalyti, ba jau 
buvo pusėtinai apsivėlusios.

Kada 
žo pas 
atrodė 
dėmės,
bet dingo 
mens 
mis ir ji tapo išvalyta. —Re;p.

kelnės išvalytos sugrį- 
reporterio' prietelį, tai 
tikrai gerai: nė vienos 
nė vienos dulkės. Bet...

ir šimtinė iš juos-
Reiškia, kartu su dėmė-

Bridgeportas
Dawes sako, kad depre

sija pasiekusi dugną Komunistai pardavė valgyklą

gyvenkime savo protu, o laikui 
slenkant pamatysime kokiu 
liu einame. •—K.P. D.

Bridgeportas

ke-

šiandie yra birželio 20 diena, 
už poros dienų, t. y. birže

lio 22 d.,' Lietuvių Auditorijoj 
pp. Steponavičių mokiniai ir 
patys Steponavičiai duos kon
certą. Tai bus pp. Steponavičių 
mokinių mokslo metų baigimas/ 
Atsilankykite visi’. Pradžia 7:45 
vai. vakaro. įžanga tik 25 c. 
asmeniui.

Kitas įdomus ir, sakysiu, 
svarbus įvykis bus sekmadienį, 
birželio 26 dieną. Tai Chicagos 
Lietuvių Choro Pirmyn pikni
kas.
Park

o

Jis rengiamas Justice 
(p. Liepos) darže. —Rep.

Chicagon atvyko Charles 
Davves, buvęs seniau Suv. Vals
tijų vice-prezidentas, paskui 
ambasadorius Anglijoj, o vėles
niuoju laiku Finance Becon
struction Corporation, jam at
rodo, jogei depresijos dugnas 
Amerikoj jau pasiektas ir jo
gei biznis ir pramonė pradėję 
lipti prieškahiėn. Bet tokia 
mintis buvo kartota jau atvejų

{Praėjusią savaitę 
duota kooperatyve 
kurią buvo uždėję Chicagos lie
tuviai komunistai adresu 3206 
So. Halsted st. Ją nupirko Mrs. 
Misevičiene.

P-ia Misevičienė esanti gera 
virėja ir todėl nauji valgyklos 
savininkai tikisi valgyklos pa- 
tronuotojus patenkinti ir biz
niu verstis sėkmingai. —Rep.

tapo par- 
valgykla,

Cicero
Miestb biudžetas 

priimtas
Miesto taryba 37 balsais 

pireš 3 priėmė galutiną Chica 
gos municipaliteto biudžetą. 
Jisai yra toks: miesto, kaip 
korporacijos, biudžetas siekia 
$59,287,090. Viso miesto biud 
žetas, priskaitant užlaikymą 
knygyno, tuberkuliozo sanatori
jos. įvairių departamentų, etc. 
—$126,000,009. Jeigu prie tos 
sumos pridėti dar mokyklų są- I 
matą $90,990,000, tai visas 
biudžetas pasieks $216,000,000

o kaižinote, nesmagu yra, 
kada ir nemažai žalos pasidaro, 
kai vanduo užlieja skiepus. Vi
si galvas suka kaip nuo to ap
sisaugoti. Taigi ve šiomis die
nomis lietuviai išradėjai pa
skelbė, kad jie suradę priemo
nių beismantams nuo vandens 
apsaugoti ir tą išradimą užpa
tentavę. .Jie 
skiepai nebus

riui įdomu žinoti, kaip Susivie
nijimas stovi su kapitalu depre
sijos laike. Daug įstaigų ban- 
rotuoja depresijos motu/ bet 
Susivienijimas iki šiol dar gy
vuoja, nors daug yra. išlaidų, 
kuomet daug ligonių šiuo laiku 
turi. Kai prastos aplinkybės, 
dauguma narių nedirba ir nega 
Ii taip užsilaikyti, kaip pridera 
žmogui. Iš tos priežasties dau
geliui narių pfiseina susirūpin
ti. Su keliais darbininkais man 
teko sueiti ir pereitą sekmadie
nį. Ot, sako,' uosi jaučiu svei
kas.—Korespondentas,

Roseland
l’žpereitą penktadienį K. Stru- 

milo svetainėje įvyko Kliiibų 
ir Draugijų Susivienijimo su- 
sirinkmas. Narių atsilankė vi
dutiniškai.

Prisirašė M. Kaulakis. Sir
go A. žilevičia ir S. Žebraus
kas. Serga V. Linkus, B. Bui- 
vinas ir L. šakys. Visi trys 
ligoniai vietiniai. Kuriems lai
kas pavelija, aplankykite ligo
nius. Buivinas jau mirė, 
dėtyje yra.

Išvažiavimas jau prirengtas. 
.Jis įvyks liepos 17 d. Globė, 
Illinois. Trokas paimtas, mu
zikantai nusamdyti ir visi daik
tai priruošti, kokie tik reikalin
gi išvažiavimui, 
automobilių, 
išvažiavimai) 
šauniausias
vienijimo narių 
SU^ivienijimui. 
tą 'išvažiavimą.

Susivienijimo 
teris, Ona žlibiniene
į Lietuvą aplankyti savo teve
liu. Ji mano Lietuvoje pavie
šėti keletą mėnesių ir apsiva- 
žinėti daug miestelių ir kaimų, 
pabuvoti 
žmones, 
riką, tai 
naujienų

Ateinantis susirinkimas bus 
pusmetinis. Visų narių parei
ga atsilankyti ir išklausyti ko
misijos raportą iš knygų per
žiūrėjimo. Juk kiekvienam na-

Kurie neturi 
tai bus nuvežti 

veltui. šis bus 
išvažiavimas Su.si- 

ir pritariančių 
Atsilankykite i

pirmininko mo- 
išvažiavo

pas seniai matytus 
O kai sugrįš j Amc- 

papasakos mums daug 
iš tėvynės.

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

Garsinkites Naujienose
Peter Conrad

Fotografuoju jūsų na* 
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvii*

_ e , .GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Lachavich ir Simus| Dld7i8w.įsš?1“1
Tel. Roosevelt 7532

Graboriai

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o l.uiu 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevatd 8413Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika, 1327 So. 49th Ct 

Graborius ir
Balzamuoto jas 1 Ci““ 3724

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga Dr« Vincent C. Steele

dentistas Dentistas
ri A TI7 JLf 44 4* Subatoms 4180 Archer Avenue2420 W. Marquette Rd. artt Westetn Av 1 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street 
—......-O

vairus Gydytojai

Lietuves Akušerės

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Mrs. A. K.
JARUSH

Akių Gydytojai

Dr. P. M. ZILVITISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Gerai lietuviam, žinomas per 25 me-

3243 So. Halsted Street «,aw ‘hirai*w
Ofiso Tel. Victory 7188 Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-
Rez. Tel. Hemlock 2615 | moterų ir vaikų pagal naujaudua

metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde PJrk 6755 ar Central 7464\^

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboa 

CHICAGO, ILL.
SPECIACTBTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 

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

Phone Cznal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted St.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7 9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

* 3343 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR.A. A. ROTE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Cbicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pieL
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaminke 
1-4, Petnyčioj 1-7

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Advokatai2 iki 
10J. F. RADZIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
i ju geriau ir pigiau 

. negu kiti todėl, -kad.----- .
priklausau prie gra- trumparegystę ir toliregystę. 

bų iŠdirbystės teisingai akinius.
OFISAS:

668 W. 18th Street dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda
Tel. Canal 6174 ‘

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel, Victory 4088

0036 K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ręst. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 

Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 

.. .. _ "i 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

garantuoją, 
užlieti, jei 

nurodymus.

Seniai laukiamas politinis su
sirinkimas įvyks šią savaitę. 
Draugijų ir kliubų atstovai jš- 
rinkti šiam tikslui gaus visi 
raštišką pakvietimą. Todėl jie 
turi pasistengti susirinkime, bū
ti.

Visi gerai pamena pradžią to 
svarbaus darbo, kaip visi sto
jome, kad pravesti miestelio 
vyriausybėn savo tautos žmo
gų. Bet praktiškas gyvenimas 
parodė ką kitą. Ims dar dąug 
laiko kol iš musų tarpo išnyks 
pavydas, neapykanta. Ir kol tai 
neišnyks, tol mes vergausime 
kitiems, vergausime svetimtau
čiams.

Bet temykiirie dalykų eigą,

kad 
žmo- A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunsvvick 0597

Bomba Cicero merui

ryto

8

ir

4645

,A 
i'

Duokite savo akis išegzaminuoti

|Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST '

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Ave< 
Tel. Boulevard 648'7

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Margus t te Road

Valandoj: 9—42, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarai* pagal susitarimą.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western*Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OfiHO vuIuikIoh nuo 2 iki 4 ir nuo O Iki

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J» GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24Q3 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grpvehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. Claifc St., Room 1206
Telephone Central 6166 

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.
Telephone. Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1^23 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagil sutirti „ J

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Serėdoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-J| 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Brolis, Dėdės, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tel; Yards 
1138.

M

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 tVąst 14th Street, 

CICERU ILL. 
X-Ray....Phone Cicero 1260

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Naktį iš šeštadienio j sekma
dienį, apie 12:30 vaalndą, mes
ta bomba į Cicero mero, Jo- 
seph G. Cerny, namą adresu 
1832 So.. 50 court. Bomba mes
ta iš pravažiuojančio automo
bilio.

Paties mūro Cerney, ne jo 
žmonos nebuvo tuo laiku na
mie. Jie lankėsi South Haven’e. 
Mūro name buvo jo žmonos gi
minieti Novak ir p-lė Mildred 
llanus, iš Berwyno. Ekspliozi- 
ja gerokai jas supurtė.

PRANCIŠKUS VVILICKAS

'Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 18 d., 7:40 vai. ryte, 1932 
m., sulaukęs 13 metų amžiaus; 
gimęs birželio 3d.. 1919 metais, < 
Cbicago, Iii. Paliko dideliame nu- ; 
liūdime motiną Marijoną, po tė- i 
vais Karetaitę, tėvą Jurgį, 4 bro
lius — Antaną, Stanislovą, Juo
zapą ir Kazimierą, ciocę Agniešką 
Stasaiticnę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Eudeikio koply
čioj, 22 St. ir South Central 
Park Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke. bir- ' 
želio 21 d.. 8 vai. ryte iŠ koply
čios į švenčiausio Sakramento pa- ' 
rapijos bažnyčią, 22 St. ir South . 
Central Park avė., kurioje atsibus ! 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Wilicko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 

.nuoširdžiai kviečiami 
^laidotuvėse ir suteikti jam pasku 
■ tinį patarnavimą ir

Nuliūdę liekame

Tėvai,

dalyvauti 

atsisveikinimą.

Broliai, Ciocė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis. tel. Yards 1741.

JURGIS BACEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir 
želio 18 dieną. 11:30 vai. ryte, 
1932 m., sulaukęs 22 metų am
žiaus: gimęs Chicago je. Paliko 
dideliame nubudime motiną Ma
rijoną, tėvą Joną, brolį Danielių, 
dėdes Juozą ir Solomoną Bacevi 
čius, Bronislavą, Edvardą ir Povi 
lą Zambacevičius. bobunę Veroni 
ką Zambacevičienę ir gimines. Ku 
nas pašarvotas randasi 2545 W. 
39th Place.

Laidotuvės įvyks seredoj, birže
lio 22 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Švento Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. '

Visi a. a. Jurgio Bacevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir

Nuliūdę liekame

Tėvai, 
Bobunė

atsisveikinimą.

John Kuchinskas

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 73141 <
GH

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St 
Tel. Grovehill 2242

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupi^bato- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno 
(staigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atva&iuoo | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, 'kur galMto pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. /

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl J 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS '

DMtnb OflMI

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

. t.

i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12. 

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street



Ar iš tikro inžinierius Adam Milės 
darė sabotažu

(Tęsinys) 
Načalninkas, kuris prieš mane 
kalbėjo, t. y. d. Maxin, nurodė, 
kad d. Milės buvęs gerasdarbi
ninkas, išimant paskutinius du 
mėnesius—reiškia nuo tada, ka
da mes norėjome jūsų Instru
mentų Skyrių (instrumentalni 
cech) pagerinti. Mano supra
timu, iš to ir kilęs visas inci
dentas .apie kurį mes čia kalba 
me. Ir jeigu atrasite mane 
kaltu vien tik tokiais įrodymais, 
tai aš, kai sugrįšiu į Ameriką, 
galėsiu papasakoti savo drau
gams kiek teisybės čia radau.

Skundikas prašo balso. Jisai 
kalba Kai jis, skundikas, va
žiavęs į CharkoVą, tai susidū
ręs Maskvos stoty su Milės ir 
Milės agitavęs, kad mes neva- 
žiuotumem į Charkovą, ba čia 
esą labai blogai gyventi. Toliau 
pareiškė, kad kai Milės pradė
jęs pasakoti apie Charkovą, tai 
dvi moters ėmusios verkti.

Bet kitu du amerikonu atsa
kė, kad tos moters pradėjusios 
verkti, kada sėdosi j rusų laivą 
važiuoti į Leningradą iš Ang
lijos.

Ir tiesa, dvi moters verkė, 
bet kodėl jos verkė, tai aš ne
galiu pasakyti. Jeigu kas no
ri persitikrinti, tai tame būrely 
buvo net dvi lietuvių šeimy
nos, Detroito lietuviams labai 
gerai pažįstamos, kuriui vardų 
tečiau čia neminėsiu.

Bet grįžkime prie temos. Len- 
kas-rusas-amerikonas, atsisto
jęs pasakė: Jeigu jus nesiliau
site tokį bumbuką varinėję, 
tai visi tie, kurie kalbate prieš 
dr-gą Milės, pasiliekate sabo- 
tažninkais. Bet šiems draugams 
daugiau kalbėti neleido ir dis
kusijos pasibaigė.

Eina prie balsavimo. Pirmi
ninkas liepia pakelti rankas, 
kad “-tovarišč” Milės pasilieka 
kaltu. Kelia rankas, nuleidžia. 
Laukiame, kada ♦ pirmininkas 
leis balsuoti, ar Milės nekaltas. 
Neleidžia balsuoti.

Vienas rusas amerikonas, ne
prašęs balso, atsistoja ir klau
sia : “Tai kodėl pirmininkas ne
leidi balsuoti klausimo, ar drau
gas Milės yra nekaltas? Nes 
čia randasi dvi frakcijos”. 
Antras, taippat balso neprašęs, 
atsistoja ir sako; “čia yra ne 
kapitalistų šalis, bet darbinin
kų” (rabočich)”.

Kilo betvarė, pradėjo visi 
juokus krėsti. Pirmininkas mė
gina betvarkę sulaikyti. Pavy 
ko. Klausia pasėkų. Pirminin
kas prašo duoti įnešimą. Vie
nas iš New Yorko, vardu Berg- 

- men, duoda įnešimą, kad drau
gas Milės butų atiduotas dirb
tuvės komitetui 
komitetu).

Pasibaigia 
Klausia vienas 
yra pasėkos. Aš
mininko kuo teismas užsibaigė. 
Pirmininkas atsako: ‘‘Lauk ryt 
dienos, tai žinosi.”

Ryt dieną praneša man, kad 
busiu teisiamas dirtbtuvės ko
miteto. Laukiu kada bus dirb
tuvės komiteto susirinkimas.

Nuo 22 iki 29 diepos vasario, 
kai įvyko antrasis “teismas”, 
visą laiką aš susiduriau su į- 
vairių skirtingų nuomonių žmo
nėmis. Vieni patarė neiti į tą 
Susirinkimą, kiti patarė igno
ruoti jį ir nesiskaityti su jų 
užpuolimu. Treti vėl sakė: Ar 
jus eisite, ar neisite, vis vien 
busite rastas kaltu, nes iš pra
ėjusio teismo yra aišku, kad 
pirmininkas nesiskąitė su vi
sais, kurie stojo už jus; taigi 
nesiskaitys nė dabar, nors dar 
ir tiek pritarėjų turėsite. Jų 
(t. y. kaltintojų) užmačios yra 
rasti jus kaltu, nes jie visi ži
no, kad jus (Milės) išvažiuojate 
iš Rusijos į Ameriką, na, ir to
kiu budu jie stengsis jus ap
juodinti pirmiau, negu išva
žiuosite, ir pranešti per spaudą 
“kas jus tokie esate”.

Vasario 29 dieną ateina jau
nas vyras ten, kur aš dirbau, 
ir sakų: “Jus turite būtinai at
lankyti šį vakarą į susirinkimą,

(zavodskojnu

susirinkimas, 
kito, kokios 
klausiu pir-

kuriame jus busite teisiamas”. 
Atsakiau, gerai. 4:30 vai. po
piet nueinu į susirinkimą. Ran
du tarp 300 ir 400 žmonių. Pir
mininkas atidaro susirinkimą ir 
pareiškia delko susirinkimas 
yra šauktas.

Pirmininkas prašo tovarišč’ą 
Markovicb, kad perstatytų 
skundiką Taudulą. Markovicb, 
perstatydamas pradėjo jį girti, 
sakydamas, kad tovarišč Tau- 
dula atvažiavęs į Sovietų Ru
siją būdavot! komunizmą, bū
davot! traktorius ir padaryti 
galą pasaulio kapitalizmui. To
dėl, tovarišči, mes turime pa
sitikėti tuo, ką tovarišč Tau- 
dula sakys prieš Milės. Skun
dikas atsistojo šį kartą ir iš
kalbėjo viską vienu kartu, ir 
dar su priedu.

šaukia dr-gą 
kalba angliškai, 
kalbėti kalba

Benką. Benk 
Jam pabaigus 

peršnekėtoja 
(mergina) rusiškai. Pabaigus 
jai kalbėti kįla triukšmas. Vie
nas rusas amerikietis iš Cleve- 
lando protestuoja, kad mergina 
peršnekėjusi ne taip, kaip drau
gas Benk kalbėjo. Pirmininkas 
grasina plaktuku šiam rusui, 
kad jis nekištų savo liežuvio,' 
kur jis nėra parašytas.

Susirinkime betvarkė. Pirmi 
ninkas pareiškia: “Jei kuris 
darys triukšmą, tai bus pašalin
tas iš susirinkimo”. Visi nuty
la.

Suteikia Milės balsą. Aš kalbu 
angliškai ir pasakau, kad iš 
tikrųjų tur būt man nereikėtų 
kalbėti, nes šis susirinkimas 
arba teismas vienpusiškas. Ne
žiūrint ką mes čia kalbėsime, 
musų kalba bus tuščia, nes jus, 
kaip man yra pranešta, čia 
atkartosite tą pačią komediją, 
kaip ir pirmiau. Todėl jus, 
mano supratimu, geriau neda
rykite jokių išvadžiojimų, jo
kių formalumų, bet paskelbki
te, kad draugas Milės yra kal
tas, ir užbaigsime dalyką.

Pabaigęs kalbėti paprašiau 
paskirti kitą peršnekėtoja. Pir 
mininkas nesutiko, sakydamas, 
kad viskas yra aišku iš šios 
laikinos peršnekėtojos. Kalba 
ta pati mergina. Pabaigia kal
bėti, atsikartoja ta pati be
tvarke. Bet šį kartą pirminin
kas greitai suvaldo betvarkę. 
ViepAs ukrainietis, sėdėdamas 
šalia manęs, pastebi: “Tcmyk, 
čia tie patys žmonės susirinko, 
kaip ir pirmam jūsų teismui.”

Ima kalbėti vienas iš Agita-^ 
cijos Biuro. Jisai sako: “Drau
gas Milės ateidavo į Biurą ir 
sakydavo, jogei mes traktorių 
greitai nedirbame todėl; kad 
Agitacijos Biuras yra nereika
lingas, ir liepė jis mums eiti 
į dirbtuvę dirbti. Milės nori 
iš Rusijos padaryti Ameriką”... 
ir t.t.

Į Čią kalbą vienas rusas at
siliepia: Tai kas čia blogo, jei 
Milės patarė jums eiti j dirb
tuvę dirbti? Kas blogo, jeigu 
Milės nurodė, kad mes trakto
rių greitai nedirbame arba kad 
jis nori padaryti iš Rusijos 
Ameriką. Bet čia klausimas 
yra, ar draugas Milės patarė 
Benkui sugadinti mašiną?

(Bus daugiau)

iš Chicagos, jo brolis iš Berly- Pirmininkas klausia: draugai, 
no. dar vienas šeimynos narys 
iš Varšavos. Tai yra seno tė
vo įsakymas vaikams.

Dr. Kasputis mano sugrįžti 
į Ameriką už poros mėnesių. 
Važiuodamas Lietuvon, pake
liui jis planuoja atlankyti Bel
giją, Painei ją, Vokietiją iv Ry
gą. Jisai taipgi ketino pasida
linti įspūdžiais iš keliones ir 
viešėjimosi Lietuvoj su “Nau
jienų” skaitytojais.—Kep.’

P-Iė Strikoliute bai 
gė teisių skyrių

Birželio 13 d. De Paul uni- 
versite gavo advokato laipsnį 
p-lė Stclla Strikoliute, Andriaus 
Strikolio duktė, kuris turi ūkį 
Crystal Lake apielinkėj.

P-lė S. Strikoliute buvo gabi 
studentė ir priklausė prie uni
versiteto fraternalėš draugijos.

Taigi chicagiečiai galės turė
ti moterį advokatę.

Po “graduation”, tą patį va
karą, buvo surengtas bankietas 
pp. Kaulinu namuose, kur su
sirinko daug svečių ir palinkę 
jo jaunai advokatei pasisekimo.

—Kaimynas.

“Geraširdžio” ne taip 
gera širdis, kaip 

atrodo

Draugai, žinoma, 
, neramiai

ką manote?
visi* draugai, Neramiai mąsto. 
O geraširdis raudonniarškinis 
atsistoja linksmas ir patenkint 
tas ir rėkia visu balsu: “Ugi 
išbraukti, ir viskas!” , 
\ Klausiu kito draugo: “Kas 
tam žmogui pasidarė? Jis bū
davo toks gailestingas vi
siems, kurių jisai nepažinojo; 
matė kokių bedarbių vaikai 
neturi pieno; įpūtė kur juodu
kus nori pakarti, o dabar ne
mato ir neatjaučia savo drau
gų, kurie suvargę ir net iš 
draugijos metami, ir jokios 
domės į jų vargus nekreipia; 
nepaiso savo draugų, kurie jį 
patį neseniai ligoje būnant 
gelbėjo.”

Gaunu iš draugo atsakymą: 
“Matai, brolau, kaip dabar jis 
atrodo, nutukęs, nė raudonų 
marškinių nedėvi; žinai, jis 
jau rodhauzę turi, tai dabar 
visų bedarbių vaikai pavalgę 
ir gerai apsirėdę ir niekam ne
bereikia aukų.”

Bet man dalykai kitaip atro-, 
do. Ir aš patarčiau draugi
joms šioje depresijoje paremti 
savo bedarbius draugus. Jeigu 
mes šelpiame kitų kraštų be
darbius ar suvargėlius, tai ko
dėl turime būti tokie atšalę, 
kai tenka pagelbėti saviems 
broliams lietuviams.

—Naujienų Skaitytojas.

stangas dalyvauti parodoje ir 
prisirengti gerai prie jos. P-as 
Jurgėla turįs pažinties su ke
liais lietuviais, kbrie yra ka
riuomenėje tarnavę^kaip kari
ninkai, ir, girdi, butų galima 
suorganizuoti lietuvių kariuo
menės būriai, kurie imtų daly- 
vumą parodoje.

Kalba “Sandaros” redakto
rius p. Vai dyla. Jis išreiškia 
mintį, kad namas lietuviams 
statyti pasaulinei parodai bu
tų per dideli iškaščiai. Bet lie
tuviai galėtų surengti parodoj 
Lietuvių Dieną, suorganizuoti 
didelį chorą, pakviesti gerų 
šokėjų ir didelę orkestrą.

Be to, kalbėjo angliškai du 
asmens, tai p. p. Komaiko ir 
Streyckmans, kurie gyrė lietu
vių tautą ir patarė lietuviams 
rengtis prie parodom

Vakaro vedėjas Varkala pa
kvietė kalbėti Lietuvos konsu
lą p. A. Kalvaitį, kuris išreiškė 
padėkos Universal State ban
ko prezidentui p. J. J. Elias už 
jo lietuvystę ir Lietuvos vy
riausybės vardu įteikė Kuni
gaikščio Gedimino Ordeną. 
P-nui Pociui vadovaujant pra
dinių mokyklų vaikų orkestrą 
užgrojo Lietuvos himną, o kon
sulas Kalvaitis
kaklo p-nui Elias medalį. Pas
kui p. Elias padėkavo už gar
bę.

užkabino ant

Bridgeportas

bonui Martinkui, Chicago Hei* 
ghts, ir pranciškonui mišios 
nieriui tariame širdingą ačiū 
už gražias prakalbas.

O dabar įtariame ačiū visiems 
kunigams, taippat ačiū Peoples 
Furniture kompanijai už gerą 
patarnavimą ir už gražias do
vanas.

Tėvai pp. Pociai ir jaunave
džiai pp. Venckui.

Klaidos pataisymas
šeštadienio “Naujienose” bu

vo pranešta, kad Juozapas 
Dargužis su savo motere aplei
džia Chicagą birželio 14 d. Tu
rėjo’ būti: apleidžia Chicagą 
birželio 21 d., 7:30 vai. vakare 
iš Dearborn stoties, o birželio 
22 dieną, 8 vai. vakaro sėda į 
laivą “Bremen”.

PRANEŠIMAI
D. L. K. Vytauto Dr-ja laikys mėn. 

susirinkimą antradieny, birželio 21 d., 
7:30 vai. vak., Liet. Auditorijoj. Na
riai būtinai privalote dalyvauti, nes bus 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi užsilikę 
su mokestimis privalote apsimokėti. 
Taipgi darbininkus reikia išrinkti drau
giškam išvažiavimui. —P. K., nut. rast.

PARDAVIMUI mūrinis namas, du 
po 4 kambarius flatai. Parsiduoda už 
žemą kainą. Turi būti parduotas prieš 
liepos 1 d, 2040 S. Ruble St:

1. ■■ -- - .. —

[CLASSIFIED AUS. į
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAME 
PINIGUS 

ant 
Stako, 
Bonų 

Taksų Warrantų 
B0NDAND SHARE 

FINANCE CO. 
Room 600, 100 N. La Šalie St. 

Tel. Franklin 4729

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokės-* 
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

•

Radios
PHILCO General Electric Radios, 50% 

nuolaidos, Midget tiktai $7.95. Finance 
Co.. 2332, W. Madison St. Atdara va
karais.

Senas Auksas 
Old Gold

CASH mokame už sen| auksį, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint & Co., 
Room 913. 202 S. State St. kampas 
Adams.

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias* dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

GAUS darbo keletas vyrų ir moterų 
prie Lietuvių Industrijos Draugijos. Dar
bas atsakomingas, tad reikalinga nomi- 
nalis pinigiškas užstatas. Kreipkitės ry
te tarp 8-tos ir 9-tos valandų.

Antrašas:
2736 Indiana Avė.,Chicago, III. 

Tel. Douglas 2939

Help Wanted—Femafe
25 tarnaitės $8—$12
10 motinoms pagelbininkių $5—$7 

Ashland Employment Service
’ 1510 W. 63 St.

For Rent
GARU šildomi apartamentai, šiltas 

vanduo. 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 į mėn.. nuleisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitorių. 3 apt.» 
1207 S. Damen Avė. .

Business Chances
Pardavimui Bizniai _

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir gro- 
sernė iš priežasties susižeidimo. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Tel. Hemlock 
3718. \

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 75 akrų farma India
na valstijoj. 75 mylios nuo Chicagos, 
su visais įrengimais ir gyvuliais. 3939 
W. Maypole Avė. 1 lubos užpakalyj.

Real Estate For Sale 
Namai-2em< Pardavimui
PAUL M. SMITH & CO. 

"Real Estate, Loans and Insurance. 
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkžs —* 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvare store, gasolinc 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas jmokėjimas. Žeme tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Td*ohone Hemlock 2323 

JOSEPh VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam, 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

1

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Pasaulinės parodos reikalu 
nutarta, kad laikinas komite
tas dirbs planus bendrai su ki
tomis organizacijomis tikslu 
tinkamiau pasirodyti parodoj, 
kuri

Noriu su “Naujienų” skaity
tojais pasidalinti įspūdžiais iš 
kai kurių draugijų gyvenimo. 
Priklausau kelioms jų. Bet 12 
d. birželio vienoj draugijoj la
bai liūdnai atrodė, kai patir
ta, kad apie 25 nariai randasi 
išbraukti iš draugystės, už ne
galėjimą užsimokėti duoklių.

Tokios depresijos sulaukę, 
po du metu ir ilgiau nedirb
dami, kai kurie nepajėgia duo
klių užsimokėti. Žinoma, užsi
mokėti reikia, bet ką žmogus 
padarys, jeigu jo renda nemo
kėta, jeigu jis neturi iš ko pa
valgyti, jei jo vaikai neturi 
kuo apsiausti? Mdhd nuomonė 
yra, kad nereikėtų išbraukti 
nepajėgiančius užsimokėti 
duoklių, bet reikėtų duoti 
jiems kokį palengvinimą.

Toj pačioj draugijoj, kai 
buvo geri laikai, sekretoriavo 
žmogus, kuris dėvėdavo šilki
nius raudonus marškinius, net 
miškuose bėgiodavo raudonais 
marškiniais ir rinkdavo aukas 
kokiems ten streikams, matuš- 
kai Rusijai, jos našlaičiams ir 
net broliams juodukams. O 
draugijos susirinkimuose kiek
viename jų maldaudavo aukų 
iš kasos kokiam nors reika
lui.

Aš sau vienas manydavau: 
tai žmogus geros Širdies — 
gailestingas! Bet kai pama
čiau jį susirinkime birželio 12 
dieną, tai patyriau, kad ji yra 
Rietą kaip uola. Mat, vienas iš 
išbrauktų narių atsistojo ir 
prašė, kad susirinkimas pa
lengvintų jo mokesnius. Jisai 
Sakė: mėnesines duokles už
simokėsiu dabar, o pomirtinės 
duokles kitą mėnesį ar vėliau, 
kai* pradėsiu dirbti daugiau. 
Dabar jau dveji metai, kai vie
ną ar dvi dienas savaitėj te
dirbu.

Žinoma, buvo ir geros širdies 
draugų, net ir pirmininkas su
tiko. Bet tas, apie kurį aš ma
niau kaip apie geraširdį rau- 
donmarškinį, pasirodė didelis 
priešas tam bedarbiui. Jisai 
šaukia: išbVatfkti, ir gana! ;

Sekretorius perskaitė var
dus visų tų, kurie liko išbrau
kimui, žinoma, deliai depresi
jos. Jų galėjo būti apie 25. Amerikos lietuviai dėtų pa-

Pasaulio parodos reikalu 
tingus. J. J. Elias’ui įteikė 

medalį.

m i-

Padėka

MADOS MADOS

Patarnavimo Vieta

&

V59
'vakarinis ir < prie

per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

Visiems dalyvavusiems 5 die
ną musų vestuvėse svečiams, o 
ypač kunigui šiaulinskui ir kle-

Dr. K. 
įvykiui

įvyks Chicagoj 1933 m. 
—Senas Petras.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. — 
Mieros

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Jus - sutaupinsite7 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roottveh Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymąrket 3313
Darbas garantuotas. Egžaminacija dykai.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusi agentą

P. Baltutis & Co. 
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

' L

Birželio 16 dieną Amerikos 
Lietuvių Prekybos Butas su
rengė prakalbas ir mitingą 
Lietuvių Auditorijoj, šio mi
tingo tikslas buvo išrišti klau
simą, ar lietuviai dalyvaus pa
saulinėje parodoje Chicagoj, 
1933 m.

P-nas J. P. Varkala, Preky
bos Buto sekretorius, užimda
mas vakaro -vedėjo vietą, 
trumpoj įžanginėj kalboj paai
škino kokiu tikslu* šis susirin
kimas šaukta, ir kaip išdirbti 
plautus ir geriau :pd^reųį|ti 
prie pasaulinės parodos lietu
viams ir pačiai į Lietuvos Vals
tybei.

Po to, kalba p. Jv. J. Elias, 
Universal State banko prezi
dentas ir pasaulinės parodos 
lietuvių komiteto pirmininkas. 
Jisai esmėj pasakė, kad deliai 
pasaulinio ekonpminio krizio, 
kuris ir Lietuvą palietė, Lietu
vos vyriausybė oficialiai neža
da dalyvauti parodoje, ba fi
nansines išlaidos butų didelės 
—apie 4,000,000 litų. Bet jeigu 
Amerikos lietuviai dirbtų ne
nuilstančiai ir aukomis suda
rytų nors desetką tūkstančių 
ar daugiau dolerių parodos 
kaštams padengti, tai Lietuvos 
vyriausybė padengtų dalį išlai
dų. Taipgi perskaitė laišką iš 
Washingtono, D. C., rašytą 
atstovo p. Balučio. Jo laiškas
esmėj sako,- kad Lietuvos vy
riausybe deliai nedarbo (eko
nominio krizio) parodoj ne
dalyvauja,; bet jeigu Amerikos 
lietuviai stengsis sukelti: tam 
tikrą sumą pinigų kaštams, tai 
ir ji 'kiek galėdama pagelbė
sianti.

Kitas kalbėtojas buvo “Drau
go” redaktorius p. šimutis, 
kuris ięgf visą savo kalbą pa
šventė 1 pasaulinėsparodos 
klausimui. Po jo kalba p. Jur
gėla-, sako, Lietuvos armijos 
kapitonas, (įabar dirbąs pas 
“Draugą”. Jisai išreiškia nuo
monę, kad butų malonu, jei

Daktaras K. Kaspu
tis važiuoja Lietuvon

Daktaras dentistas K. Kas
putis, turįs ofisą adresu 3335 
So. Halsted street, “Naujienų” 
bendradarbis, rengiasi artimoj 
ateity vykti atlankyti Lietuvą.

Kurie turi reikalo jo profesi
jos patarnavimo, jisai meldžia 
atsilankyti kaip galima grei
čiau pas jį.

Dar. Kasputis išvažiuoja Šio 
mėnesio pabaigoj arba kito mė
nesio pradžioje.

Gal būt svarbiausia daktaro 
vykimo Lietuvon priežastis tai 
susitikimas visos pp. Kaspučių 
Šeimynos (family reunion), ku
ris įvyks Ramigaloj. 
Kasputis vyksta tam

0

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas-—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformarijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų 

Public Service Office 
819 W. 35th St 
Tel, Boulevard 9 Į 22

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai ncsiklausdamas kelio.

Kaina
Tik ooc

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį gajite siųsti pašto 
ženkleliais.

3059—-Rytinis, 
maudynės praktiškas rūbas. Lengvai pa
siuvamas ir praktiškas. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

1739 S. Halsted St
Chicago, III.

NAUJI SAVININKAI
Lietuvių Kooperatyve Valgykla (Bridgeport'e) perėjo 

į naujas rankas: — dirbusi per penkis metus toj pačioj 
valgykloj kaipo virėja Agnės Micevičieriė dabar yra sa
vininkė šio restoranto.

Gerbiamus kostumerius, draugus ir pažystamus už- 
kviečiame atsilankyti, kur gausite gerą maistą ir man
dagų patarnavimą.

AGNĖS MICEVIČIENE
3206 So. Halsted St., Chicago, III (Miestas ir valstija)




