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Maskva Piktinasi Amtorgo 
Oarbų Tyrinėjimais

Tuo tarpu Pabaltijo kraštai mano, kad ty
rinėjimai parūdysią pasauliui, kas 
trukdo ekonominiam jo gyvenimui sta- 
bilizuotis.

ja, Lietuva ir Lenkija — džiau
giasi ir mano, kad kongresma- 
no Fish’o komisijos tyrinėji
mai atkreipsiu visuomenės dė- 
mėsj j tai, kad pavojingiausia 
komunistų partijos šaka dabar 
esąs nebe ‘komunistų interna
cionalas, bet sovietų prekybos 
monopolis. Tas monopolis, ko
operuodamas su kominternu,

[Atlantic and Pacific Photo]

Dirižablio R-100 virtuvė. Skrisdamas i Kanadą orlaivis turėjo 2,000 svarų maisto.

P. Jurgeliutes, SLA Sekr. 
Motina Mirė

Vakar po pietų “Naujienų” Redakcija gavo iš “Tė
vynes”, New Yorke, telegramą apie mirtį p. Jurgelienės, 
SLA. sekretorės motinos. Telegrama skelbia:

NEW YORK, rugp. 4, 3:51 P. M. — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje sekretorės, Petronėlės Jurgeliutes, 
motina mirė šiandie Shenandoah, Pennsylvanijoj.

..—- t
P-lei Petronėlei Jurgeliutei, netekusiai mylimos mo

tinos, Naujienos reiškia gilios užuojautos.
B VGA, rugp. 4. — Tiek Mas

kvos, tiek Baltijos kraštų spau
da pastaruoju laiku daug rašo 
dėl Jungtinių Valstybių kon
greso komisijos vedamo Am
torgo — sovietų prekybos at
stovybės Amerikoje — darbų 
tyrinėjimo.

Maskvos Pravda, Izvicstija ir 
kiti laikraščiai ta tyrinėjimų
vadina skandalu ir sako, kad 
jeigu sovietų produktų įvežimas 
busiąs trukdomas, tai sovietai 
turėsiu imtis aštrių ekonominių 
represaliją prieš Amerika.

Iš antros pusės Baltijos kra
štai — Suomija, Estija, Latvi-

Kas kaltas dėl bai
saus žemės drebė- 

jimol Italijoje?
Mokslininkai sako gamta, bet 

kardinolai tikrina, kad Die
vas ir trumpi moterų sejonai

ROMA, Italija, rugp. 4. — 
Oficialiai paskelbtais skaitme
nimis, per įvykusi prieš dvi 
savaites baisų žemės drebėjimą 
pietų Italijoje buvo 5.1MM) na
mų visad sugriauta ir S'.OOO iš 
dalies sugriauta. Viso užmuštų 
žmonių būva arti 2,200.

Tuo tarpu kai mokslininkai 
žemės drebėjimą aiškina geo
loginėmis priežastimis, Neapo
lio, (Milano ir Genujos kardi
nolai skelbia katalikų spaudoj, 
busią tą baisią katastrofą at
siuntęs Dievas, bausdamas žmo
nes už jų nuodėmes, už jų do
rinį sugedimų, už nekuklių rū
bų dėvėjimų. Kad daugiau Die
vas nebebaustų žemės drebė
jimais, kardinolai pataria at
sižadėti “begėdiškų madų ir 
pusplikių maudymos kostiu
mų.”

Laikraštis Popolo di Roma, 
pasipiktinęs kardinolų plepa
lais, nurodo, kad srityse, ku
rios buvo ištiktos žemės dre
bėjimo, gyvena daugilmoj pa- 
prasti kaimiečiai, kurie taria
mų “begėdiškų” madų nesivai
ko ir jų nepažįsta, bet dėvi 
paprasčiausiais savo kaimietiš
kais rūbais. Jei jau, saiko, Die
vas butų toks žiaurus ir kerš
tingas, tai savo pagiežai išlie
ti jis butų pasirinkęs kitus 
centrus, miestus, o ne nieko 
nekaltų dėl “begėdiškų madų” 
kaimų.

‘Kardinolams i pagalbą šoko 
Osservatore Romano, oficialus 
Vatikano laikraštis. Papos or
ganas pareiškia, kad kardino

lą

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

Bendrai gražu ir vėsiau; vi
dutiniai žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 74° ir 91° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 8:06. Mėnuo leidžiasi 
1:18 ryto.

ardas pasaulio rinkas, didinąs 
nedarbą ir keliąs industrinius 
konfliktus tuo, kad rusų pro
duktus, kuriais užverčiamos už
sienių rinkos, parduodąs pi
giau, ne kaip užsieniai galį sa
vo produktus parduoti.

lai turį teisę nurodyti į žemės 
drebėjimą kaip Į Dievo rykštę 
žmonėms už jų nedorybes plak
ti. Popolo di Roma redakto
riai esą ne teologai.

Tuo tarpu pietų Italijoj ėmė 
vaikščioti pasakų <ąpie įvairius 
stebuklus, daugiausia apie aša
ras ir prakaitą, neva trykštan
čius iš šventųjų stovylų, ver
kiančių dėl žemes drebėjimo 
aukų.

Prancūzą protestas
prieš sovietų prekių

* prigriuvimą
PARYŽIUS, rugp. 4.—Pran

cūzai, dagi tie, kurie pirmiau 
stojo už didinimą prekybos san
tykių su sovietų Rusija, da
bar ėmė. protestuoti prieš už- 
vertimą Francijos rinkų sovie
tuos prekėmis.

Pasirodo, kad praeitais me
tais Fra nei ja eksportavo į Ru
siją 10 milijonų dolerių vertės 
prekių, tuo tarpu kai Rusija 
pardavė savo prekių Francijoj 
už daugiau kaip 33 milijonus 
dolerių.

Svarbiausi rusų eksportai bu
vo linai ir aliejus, bet be to 
buvo franeuzams parduotai už 
$1,000,000 mėsos ir miltų, už 
$2,000,000 mineralų, už $500,- 
(MX> vaisių ir už $3,000,000 
miško.

2 asmens užmušti, 11 
sužeistų traukiniui 

susikūlus
J —

VERNON, Tex., rugp. 4. — 
Perėjoj ties Oklaunion, aštuo- 
nias mylias i rytus nuo Ver- 
nono, susikūlė ištrukęs iš bė
gių pasažierinis traukinys, ėjęs 
j rytus.

Katastrofoje du žmonės bu
vo užmušti, o vienuolika kitų 
sužeisti.

Komunistų su fašistais 
muštynės Berlyne; 11 

uždaryti kalėjime
BERLYNAS, rugp. 4. — Ne

žiūrint, kad Vokietijoje užgin
ta turėti ginklus politiniuose 
mitinguose, vakar čia komuni
stai, apsiginklavę pištalietais, 
puolė fašistus, ir du jų pašo
vė, o kitus tris sumušė. Vie
nuolika riaušininkų buvo su
imti ir padėti kalėjime. '

Kinų komunistai ėjo 
į mūšį prisidengę gy

vų žmonių skydu 
-T->------

HANiKOVAS, Kinai, rugp. 4. 
— Atvykęs į Hankovą vienas 
Ifunano provincijos kariuome
nės pulkininkas sako, kad ki
nų komunistų armija, žygiuo
dama pasigrobti Čangšą, varė
si prit|saky minias surištų kai
miečių. Kaimiečių rankos bu
vo suraišiotos už nugaros.

Čangšą įgynusi provincijos 
kariuomenė, pamačiusi, kad ji 
šaudo bejėgių kaimiečių mi
nias, kurias komunistai pavar
tojo savo priedangai, tuojau 
pailiovė šaudymą, ir kadangi 
komunistai savo skaičium toli 
ją prašoko, tai provincijos ka- 
riuomenė buvo priversta su di
deliais nuostoliais iš Čangšos 
pasitraukti.

Šuo nuteistas mirti, 
pabėgo su savo šei

mininke
ATLANTIC CITY, N. J., rugp. 

4. — Džiggers, 2 metų šuo, 
kurį policijos teismas pasmer
kė mirties bausmei, ištruko iš 
teisingumo rankų, šuns šeimi
ninkas, David Gaulker, pasa
kė, kad Džiggeris, Gaulkerie- 
nės lydimas, išvykęs i Nexv 
York ir, lauksit nelauksit, grei
tai negrišęs.

Šunį skundė viena Mrs. Mary 
Prutovvndo. Teisme ji liudijo, 
kad jai einant pro Gaulkerių 
namus, Džiggeris išbėgęs lau
kan ir įkandęs jai koją, ran
ką ir dar kur.

Teismas pripažino šunį esant 
piktą ir dėl to nusipelniusį mir
ties bausmės. Teisėjas įsakė jo 
šeimininkei, kad Džiggeris bu
tų per 24 valandas nužudy
tas, arba atiduotas policijai 
mirties nuosprendį įvykinti. 
Bet pasmerktasis su šeiminin
ke paspruko į New Yorką, va
dinas, į kitą valstybę.

Teisėjas pareiškė, kad jis gu
rėsiąs, ar nebusią galima gaut 
eks tradicijos. x

6 asmenys prigėrė 
. valčiai apvirtus

LOUISVILLE, Ky., rugp. 4. 
— Ohio upėj, netoli nuo čia, 
vakar, valčiai apvirtus, prigėrė 
šeši asmenys, šeši kiti valty 
buvusių buvo išgelbėti.

Prigėrė vienas vyras, Joseph 
Guenthner, 45 metų amžiaus, 
ir penki vaikai amžiaus tarp 
9 ir 12 metų.

16 morokiečių žuvo mo
lio urvui {griuvus

MELILLA, Ispanų Morokas, 
rugp. 4. — Benibuidare, vie
nai molio urvui {griuvus, buvo 
užmušti 16 morokiečių, dau
giausia moterų.

Katastrofa atsitiko imant iš 
urvo ypatingą molį, kuri mo- 
rokietės vartoja, muilo vietoj, 
drapanoms plauti.

Praneša apie baisų 
žemės drebėjimą

500 žmonių užmuštų; 4,000 su
žeistų Kaspijos juros srity

LONDONAS, rugp. 4.—Pra
neša, kad Kaspijos žiemių ry
tų pajūry įvyko baisus žemės 
(Ire'bėjimas, per kurį 500 žmo
nių buvo užmušta ir 4,000 su
žeista.

Miestai čapajevo ir Uricky 
ypačiai nukentėjo. čapajeve 
200 namų ir bažnyčia sugriau
ta. Iš vaikų prieglaudos griu
vėsių esą išimta 30 vaikų kū
nų. Uralo upė išėjo iš krantų 
ir užliejo miestą.

Pietų Italija vėl supurtyta 
drebėjimų

POTENiZA, Italijai, rugp. 4. 
— Pietų Italija vėl buvo su
purtyta žemes drebėjimo. Ypa
čiai stiprus supurtymai buvo 
jausti Melfi ir Rio Nero.

Portugalijoj žemė dreba
POBTO DO LIMA, Portuga

lija, rugp. 4. — šiandie čia bu
vo jaustais žemės drebėjimas. 
Išsigandę žmonės bėgo iš na
mų į laukus.

Automobilių fabrikai 
vėl pradeda operuoti

DETROIT, Mich., rugp. 4.— 
Ford Motor kompanijos ir ki
ti automobilių fabrikai Detroi
to rajone šiandie vėl pradėjo 
operuoti ir šimtai tūkstančių 
darbininkų grįžta į darbą.

Visuotinis tekstilininkų 
streikas Francijoj 

t

PARYŽIUS, rugp. 4. — šiau
rinėj Francijoj šiandie kilo vi
suotinis tekstilės įmonių dar
bininkų streikas. Streikuoja 
bendrai apie 200,000 darbinin
kų, reikalaudami nedidelio — 
1 cento valandai — algos 
priedo.

Italija sietai pasirašė 
prekybos paktų

ROMA, rugp. 4. — Italija 
ir sovietų Rusija pasirašė pre
kybos sutartį.

Indijos nacionalistai 
projektuoja steigti 

nuosavia valdžia
BOMBĖJUS, Indija, rugp. 4, 

— Bombėjuje vakar vėl įvy
ko didelių neramumų, per ku
riuos apie 300 indų, civilio pric- 
šinimos voluntierių, buvo su
žeisti.

Gerai painformuoti observuo- 
tojai pareiškia nuomonę, kad 
derybomis su 'Mahatma Gandbi 
vargiai begu pasibaigs Indijos 
kova dėl nepriklausomybės. Jie 
mano, ,kad jei Gandhi ir pa
sisakytu už taiką, jo sekėjai 
dabar jo nebepaklausys. Ne
priklausomybės judėjimas labai 
jau paplitęs.

Bombėjuje vakar užsidarė 
dar keturiasdešimt viena įmo
nė ir darbininkai prisidėjo prie 
indų kongreso partijos.

Visos Indijos kongreso dar
bo komitetas, kuris čia laiko 
sesiją, svarsto klausimą dėl 
įsteigimo paralelės valdžios 
dirbti išvien su dabartiniu re
žimu Gudžarate, kuris yra na
cionalistų tvirtovė.

Aviacijos nelaimės
Pilotas ir pasažierius užsimušė 

lėktuvui nukritus

N()WICH, N. Y., rugp. 4. 
Jų aeroplanui nukritus netoli 
nuo Norwich aerodromo, užsi
mušė pilotas Albert Lcwis, 32, 
ir jo pasažierius Merlon Fos- 
ter, 35 metų amžiaus.
Bemotorio aeroplano pilotas 

užsimušė
SAN JOSE? Gal., rugp. 4.— 

Sawyer Gillstrom, 26 metų am
žiaus, glaiderių pilotas iš Oak- 
lando, Cal., užsimušė, jo bemo
toriam aeroplanui nukritus že
mėn iš 50 pėdų augštumos.

Sovietų Rusai pirko
si Amerikoj 25 pre

kybos laivus
NORFOLK, Va., rugp. 4.— 

Amtorg, sovietų prekybos at
stovybė Nevv Yorke, kuri pirk
dama Amerikos produktus iš
leidžia per metus 100 milijoną 
dolerių, šiemet išleido daugiau 
kaip 1 milijoną dolerių Ame
rikos laivams pirktis.

Vyriausybes, rekordai parodo, 
kad nuo šių metų sausio 1 die
nos sovietų Rusija per savo 
Amtorgą pirko iš federalinės 
laivų komisijos 25 laivus, su
mokėdama, bendrai imant, po 
$40,000 už kiekvieną laivą.

Milžiniško paukščio 
kova su žmogum;

žmogus žuvo
SANTIAGO, Čile, rugp. 4.— 

Kasyklų inžinierius John IIow- 
ell, amerikietis, grįžęs iš eks
pedicijos į Andų kalnus, papa
sakojo šiurpią istoriją apie vie
no čiliečio kovą su milžinišku 
paukščiu, kondoru, kur paukš
tis savo priešą nuveikė.

“Anksti vieną rytą,” pasa
kojo Howell, “musų ekspedici
ja darė tyrinėjimus kalnuose, 
10,000 pėdų augštumoj nuo ju
ros paviršiaus. Besižvalgydami, 
pastebėjome vieną kondorų 
medžiotoją, kuris vogė paukš
čių vaikus ir kiaušinius iš jų 
lizdų. Jis buvo vos apie 50 
mastų nuo musų, bet tarp mu
sų ir jo buvo gili bedugnė.

“Žmogus buvo kiek nusilei
dęs stačiu bedugnes kriaušiu ir 
kažką veikė, bet mes tuojau 
supratome, ką jis dirba, pama
tę viršum jo ant uolos mil
žinišką kondorą, kuris plasno
jo sparnais ir baisiai rėkė. 
Žmogus bandė apvogti jo liz
dą. Medžiotojas buvo užklup
tas labai pavojingoj pozicijoj. 
Jis buvo susirangęs ant nedide
lės uolos, kyšančios stačios l>e- 
dugnčs kriaušy. Staiga kondo
ras, nagus išskėtęs, puolė jį. 
Medžiotojas laikė rankoj dide
lį peilį. Tris kartus smoge juo, 
bet kiekvieną kartą kondoras, 
mušdamas sparnais, sugebėjo 
apsaugoti savo krutinę nuo 
smūgių. Bet štai jie susikibo, 
ir per pusę minutės ėjo kova.

“Medžiotojas, kovodamas, vi
somis pajėgomis stengėsi išsi
laikyti uolos iškišuly, ir šį kar
tą jam povyko. Atrodo, kad 
staiga paukštis suprato visą 
medžiotojo pozicijos pavojingu
mą. Bematant, jis pakilo apie 
100 pėdų augštyn ir iš ten, 
kaip akmuo, visu savo sunku
mu stačiai krito ant medžio
tojo galvos. Žmogus bandė puo
limo išvengti, truktelėjęs į ša
lį, bet čia buvo jo galas. Jis 
nukrito stačion bedugnėn,' už
simiršdamas į uolas, tuo tar
pu kai kondoras triumfuoda
mas rėkė.

Penki asmenys žuvo 
per audras Fran- 

cijoje
PARYŽIUS, rugp. 4.—Fran- 

’lljoj, ypačiai jos Paariančio 
dalyse, siautė smarkios audros, 
per kurias penki asmenys bu
vo perkūnijų užmušti.

Audras padarė nemaža ma
terialinės žalos.

23 vaikai apdegė nuo 
degančios filmos

SAO PAULO, Brazilija, rugp. 
4. — Šiandie čia apdegė dvi
dešimt trys vaikai, jų rūbams 
užsidegus nuo degančio kruta
mu jų paveikslų filmos. Dešimt 
vaikų veikiausia nebeišliks 
gyvi.

LIETUVOS ŽINIOS
Susirgimai apkrečiamo

mis ligomis Kaune
Kauno mieste nuo 1930 m. 

liepos men. 8 d. iki 15 d. aš
triomis apkrečiamomis ligomis 
susirgimų Kauno Miesto Val
dyboj naujai įregistruota viso 
13, iš kurių: vidurių šiltine 4, 
Skarlatina 8, difteritu 1. Dezin
fekcijų butuose padaryta 9. Li
goninėn išvežta 4.

Kauno kalėjime maisto 
priima po truputį

Kalėjimo administracija se
niai nemėgsta kalinių kolekty
vui t.y., kad kalinių grupes 
bendrai valgo, bendrai kas jas 
šelpia. • •

Lig šiolei maistą kaliniams 
būdavo galima nunešti kiek no
ri, o dabai< įvesta norma: pav., 
per savaitę vienam kaliniui ga
lima nunešti: duonos 1 klg., 
cukraus Va hlg-., sviesto Vį klg. 
ii* t. t. ir t. t. Ta kalėjimo ad- 
ministracijos įvesta naujovė 
reiškia tik tiek, kad anksčiau 
kaliniai patys kamerose pasi
dalydavo maisto produktus, o 
dabar tuos pačius produktus 
atnešėjai turi už kalėjimo var
tų padalinti.

Biurokratizmas Kauno 
sunk. darb. kalėjime
Lig šiolei jei vienas kalinyj 

kitam kaliniui yra skolingas 
arba paskolinti nori pinigų, tai 
per dežuruojantį valdininką už
sirašydavo į kalėjimo raštinę 
ir buhalteris knygose pinigus 
perrašydavo kito vardu. Da
bar pinigų pervedimo tvarką 
pakeista taip, kad vienas kali
nys kelis litus kitam norėda
mas perversti turi siųsti paš
tu, dažnai naudojantis ir tre
čiuoju asmeniu. Vadinasi, ka
liniai vienoj kameroj sėdi, o pi
nigus vienas kitam turi siųsti 
per paštą. Butų lyg jau per 
daug to biurokratizmo.

Konvencijų revizija
KAUNAS. — Vokiečių vy

riausybė pasiūlė Lietuvos vy
riausybei revizuoti pridedamo
sios konvencijos prie Lietuvos 
Vokietijos prekybos sutarties 
1923 m. birželio mėn. 1 d. 20 
str. (dėl mažojo pasienio susi
siekimo).

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL
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^KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich
“Rvvolrucionier iškas

Zig-Zaga»”

Liepos 27 d. aš su savo 
ru draugu nuvažiavome į mies
to daržą. River Roudge, ir 
bevaikščiodami radome po ža
liuojančių medžių pavėsiu, prie 
upelio kranto, lietuvišką susi
rinkimą. susidedantį iš apie 50 
leidžiu ir džentelmonų. Jie 
mažomis grupelėmis susėdę 
tarp savęs ramiai kalbasi, ži
noma. daugiausiai apie revoliu
ciją, apie nuvertimą buržuazi
nių valdžių įvairiose šalyse,- 
apie SLA. bilijoną dolerių ir t..

O apie 4-tą valandą, po pietų 
atsistoja

ge

kodėl “apšvietietis” J. Gugas 
negali vadinti jį savo draugų. 
Juk ir Gugo vadovaujamas 
Detroito lietuvių benas savo 
piknike pardavinėjo munšainą 
ir komunis-fašištai ir padarė 
gryno pelno $100.

Tečiau pertraukom ypatlška 
pasikalbėjimą ir klausėmės 
DantOs komunist-fašistiškos 
kalbos. Danta iš pradžios kal
bėjo neva bešališkai, ale vėliau 
daugiausiai kliuvo įvairių kom- 
plementų “upšvietiečiams”. Jis, 
taikindamas į “apŠVietiečius”, 
tarp ką kito pasakė: “Ekstra 
kairiuosius-ąpšvietiečius padarė 
draugas V. Andriulis*, J. Dau
baras ir kiti. Ale vėliau V. 
Andriulis, P. Daubaras pamatė, 
kad eina klaidingu keliu, tai

rėkaut: “mums neveikia 
mes nenorim jūsų ir t.t.” 
užbaigus' kalbėt, tuoj pa- 
komunist-fašistas Danta

apšvietiėtis” J. Gir- atitaisė savo klaidas ir pasida- 
gas ir kokį tai popierį rankoj v*ė 3-čio Internacionalo partijos 
laikydamas sako: “Gerbiamieji I patvarkymui. O jus “apšvie- 
draugai ir draugės, šį šuva- tiečiai’’, tai esat komunistų ku- 
žiaVimą surengė AYnerikos Dar- ne šašas, jus' turit savo Idai- 
bininkų Apšvietos Draugija ir das atitaisyti ir grįžti į komu- 
aš turiu tris kalbėtojus. O vė- nistų partiją ir pasiduoti jos 
liau gal atsiras ir daugiau”. 
Tai pasakęs pirmiausiai pakvie
čia kalbėt “apšvietietį” M. 
Balčiūną. < 
kai” kalbėdamas pasakė: “ 
bai apgailėtina, 
darbininkai tarp 
—reikia vienytis.
rikos Darbo partija negalima 
daryti vienybes“ 
organizacijos Amerikoj 
nėra). Nors M. L. I

disciplinai”.
Vėliau: Danta užbaigęs “ap-

■” ėmėsi SLA; visus

partijos’ organai “Vilnis”, 
“Laisvė” ir “Daily Worker” ir 
kiti turi iš bendrovių pereiti į 
partijos kontrolę, tai yra į ei
linių narių kontrolę, turi būti 
pilnai atsteigta eilinių narių 
demokratija ir panaikinta va
dų diktatūra ir t.t. D. Kas- 
parka, tais savo žodžiais “už
liejo gazolino” ant komunist- 
fašistinės “ugnies”, nes aplink 
sėdintys komunist-fašistai pra
dėjo 
jūsų, 
Jam 
šoka
ir įsikarščiavęs sako: “Mes ko
munistai nereikalaujame jokios 
demokratijos. Štdin su savo 
tokia demokratija, kaip turi 
ponas Hboveris ir kiti. Mes 
komunistai norime diktatūros. 
Musų vadAi tti'ri valdyti eili
nius narius^ o ne nariai vadus’. 
Mes savo spaudos bendrovių 
niekam neduosim ir t. t.” Ap
link sėdintys žmonės vieni sa
ko: “Mat, koki tie komunistai, 
—kitų diktatūras smerkia, o 
savo diktatūrą nori ant darbi
ninkų sprando užkrauti, 
sako: 
nėra, 
džia, 
arba
darbininkams prisieina bendrai 
stoti ir kovoti prieš visokias 
diktatūras ir už įsteigimą dar
bininkams laisvos demokrati
jos*.

Dantai užbaigus kalbėt, atsi
stoja “apšvietietis“ A. Andriu
lis. šis žmogus’ negali tinka- 

bet jis 
“Jus'

griaujate, 
purvinai 
Pirmiau

(Pacific and Atlantic Photo]

Bucharestas, Rumunija. — 
Dr. Konstantin Angeles'cu, vi
daus reikalų ministeris, kurį 
pašovė studentas už neva sim
patijas žydams.

Kiti 
“Skirtumo darbininkams 

kuri diktatūra juos spau- 
— Smetonos, Mussolinio 
Stalino. Todėl visiems

sakė: “Juk su tais psetidd ko
mbinatai eiti į gintus butų tuš
čias' daty^as . Jiie 1'6 j a, kaip 
šuo į mėnulį. Pati matai, kad 
su jais rimtai negalima kal
bėtis, nes jie su jokiais' faktais- 
nesiskaito.

Mano supratimu, visos 
Amerikos lietuvių organizaci
jos ir visi rimtu lietuviai vei
kėjai ir darbininkai turėtų 
pradėti rimtą vajų prieš visus 
juodus ir raudonus organizaci
jų kirminus. Lietuviai turėtų 
padaryti tikrai švarias' lietu- 
višaks organizacijas. Mes pa
tys lietuviai savo organizacijas 
privalome vadovauti pagal ge
riausi savo supratimą ir ne
leisti jokiems Romos Maskvos 
agentams diktuoti, kaip mes 
turime tvarkytis.—Lietuvis.

»

Nauja Argentinos 
lietuvių grtipiruotč

gal bus ištiesų tikrai nepoliti
kuojantis konsulas, nes buvu
sieji “amžinas” Skinkis ir lai
kinas Mačiulis vien klerikalus 
stengėsi organizuoti ir klebo
niški gastroliariai, kaip Vipar- 
tas, Daknys, Janilionis klebo
nijoje visą įkvėpimą gaudavo.

Konsulatas, klebonas ir Maš- 
nius-Jokubaitis buvo sudarę to
kį “triumviratą”, kad užgriebi 
tose socialistų Naujienose pasi
darė sau riebų jeigu šaltinį: 
konsulas ir klebonas siuntė pas 
Jokūbaitį išbadėjusius bedar
bius', o pastarasai ėmė nuo jų 
po 6 ^ezus neva prenumeratos, 
bet faktinai už rekomendacijas 
kokion tai gazinėn. Surinko 
617 pezų, bet nė vienas žmo
gus negavo darbo su jų re
komendacijomis, o kaip rašo 
vietiniai laikraščiai, vienas toks 
“rekomenduotas” net tapo nu
šautas ties fabriko vartais.

vylė, kadangi šis dievo drigan
tas visai komunistų išbandyta 
taktika savo buriutes organi
zuoja, o rimtos opozicijos jam 
nėra. Konsulato parama ir ki
ti slapti “gausybės ragai” ver
čia susirūpinti feodalizmo lai
kų liekanų bu joj imu XX-me 
amžiuje Amerikos' kontinente. 
Lietuviai darbininkai eina su 
bogomazų procesija be kepurių 
gatvėmis. Ne dėl to jie eina, 
kad jiems norisi “dangaus ka
ralystės”, bet dėl to, kad kon
sulato įtaka ir kiekviena pro
gelė darbo žmogui gavimo per
duodama ,klebenijon. Tai šito
kia dabar padėtis viešpatauja 
Argentinos lietuviuose.

—B. K. A.

P. S.—Bankų ir agentūrų 
tarnautojai lietuviai rengiasi 
kokį tai kliubą steigti.—B.K.A.

L. švietiečius’ 
Jis trumpai ‘biznis- darbuotojus niekint ir tarp ko 

;: “La- kito jis pasakė: 
kad lietuviai kos lietuvių 
savęs pešasi, organizacija.
Bet su Ame- nistai jau 1919" metais 

mes užkariauti SI/A'. ir 
ir t.t. (tokios daryti savo< darbiniukų

dabar zacija (tokia kaip A'.P.L.A1.). 
gerai o j^į negalėsime užkariaut, tai 

žino dėl ko Amerikos lietuviai j iTyes komunistai turime SLA. 
darbininkai pešasi tarp savęs, ‘ sugriaut (dabar jau komunis- 
bet jis nesakė. Mat, jis nori,: tai griauja* SLA.), kad Ameri- 
kad butų “Vilkas” sotus ir “oš-1 KOs lietuviški fašistai ir soeiai- 
ka” sveika ir gyva liktų. Jam 
užbaigus kalbėt, J. Gugas pa
kviečia kalbėt antrą kalbėtoją, 
“apšvietiečių” priešh, komu
nist-fašistų geriausią draugą, 
Dantų (jis* yra SLA, 200 kp.< 
narys ir SLA. draskytojas). 
Pristato taip: “Dabar »kalbės’ 
iš kitos puses draugas Danta”. 
Aš šalę manęs sėdinčiam nepa
žįstamam žmogui pastebėjau: 
Keista girdėt, kad “apšvietie- 
ties“ J. Gugas 
liečiu” priešą 
Danta vadint 
le mudviejų 
atsakė: “Visi 
komunist-fašistai daro biznį iš 
munšaino ir visi jų parengimai 
yra paskandyti munšaine. Tai

komunist-fašista 
draugu. Kitas ša- 

sėdintis» žmogus 
tavo vadinami

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas

Taip Aineri-
SLA. yra
Tai mes

svarbi 
komu- 
renge- 
.1 i pa- 

organi-

do” No. 7 buvo parašyta, kad 
SLA. nariai turi ten eiti, kur 
eina milionas dolerių’. Tai yra 
prieš draskymą SLA., o ir prieš 
skriaudimą SLA. nekaltų na
rių. Šitokis “apšvietieičių” pa
sielgimas komuins-fašistams 
labai netinka. Daug SLA. na
rių paklausė to sveiko patari
mo ir pasiliko SLA. konstituci
jai ištikimi nariai ir neina su 
triukšmadariais.

is1

fašistai negalėtų kalbėt Ame
rikos visų liėtuvių vardu su 
Lietuvos fašistų valdžia. Ir 
mes savo tikslą atšieksim-lai- 
mėsim”. Iš aplink sėdinčiųjų 
girdėjosi išsitarimai: “jes, jųsr 
laimesit kaip Zablockis ant 
muilo” ir kitokį pajuokimai. 
Danta baigdamas- savo raudo
nąjį pamokslą-pasakė: “Aš ne
su komunistų partijos narys ir 
manęs į partiją nepriima. Vie
nok aš dol komunistų partijos 
dirbau ir dirbsiu kiek galėda
mas” ir t.t. Iš publikos girdė
josi pastabos: “Turbūt, esi 
geras paukštis, kad ir į tokią 
supuvusią partiją nepriima”.

Jam užbaigus kalbėt J. Gu
gas pakviečia kalbėt “apšvie- 
tietį” P. Pecenką. šis žmoge
lis buvo labai nervuotas ir pra
dėjo kalbėt, sakydamas: “Nors 
trumpai, bet reikėš paminėti 
šių dienų įvykius tarp darbi
ninkų, kaip tai: bedarbę, strei
kus, unijas ir SLA. reikalus ir 
t.t. Aš maniau, kad jis kaipo 
“apšvietietis” ką nors gero pa
sakys, bet apsirikau: jo kalba 
buvo nevykęs “čap sui”. Jei 
jie- būt paėmęs bent kurį vieną 
klausimą gvildenti, tai gal kas 
būt išėję, ale kuomet žmogus 
yra godus ir ant syk atkanda 
didelį gabalą, tai vėliau negali 
tinkamai sukramtyti ir ryjant 
reik užspringt arba lauk iš- 
spiaut. Taip ir su juo atsitiko.

Vėliau pakvietė kalbėt kitą 
“apšvietietį” D. Kašparka. Ta
sai kalbėdamas nesikarščiavo,

mai į publiką kalbėt, 
gana teisingai pasakė 
komunistai viską 
niekinat kas’ tik jus 
politikai nesipriešina,
jus visus agitavot stoti į SLA. 
Dabar jau tą patį patį SLA. 
graiujate-draskote tik dėl to. 
kad jus savo purvinų nagų ne
galite prikišti prie SLA’. turto, 
prie to turto, kurį sudėjo Ame
rikos lietuviai, sunkaus darbo 
darbininkai. O jei jus, komu
nistai, paimtumėt ta SĮuA. mi
lijoną dolerių, tai, be abejo
nės, įsteigtumėt tokią raudoną 
bendrovę dėl savo naudos, kaip 
kad pądarė “Vilnies” bendrovę 
iš Lietuvių Socialistų Sąjungos 
turto.” Komunist-fašistai pra
dėjo rėkti: “Meluoji^ šmeižt ir 
t.t.” Mat, jiems visi žmonės 
yra melagiai, šmeižikai, fašis
tai, kas tik jiems išdrįsta tei
sybę stačiai į akis pasakyti. Iš 
komunist-fašistų girdisi: “Mes 
jūsų ‘apšvietiečių’ 
nepriimsime ir t.t 
liečiu” vėl girdis:

Kai jus r.tsikeliate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo. tik biskį buvo nervuotas. Jis

Kaipo švelnus, saugus, malo* saVo kalboj pasako: Mes visi 
nūs liuosuotojas, Phillips Milk I ‘apšvietiečiai buvom komunis- 
of Magnesia turi augščiausį I tų partijoj ir dirbom kas kiek 
medikalį indorsavimą. Kaipo ■ galėjom į Ale 1921 m. Ilousc 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy- °t Masses buvo komunistų su- 
mui surūgusių vidurių, gasų; sirinkimas, kurį , šaukė rusas 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo distrikto organizatorius., ir ta- 
daktarų patariamas per virš mc susirinkime mes pareikala- 
penkias dešimt metų. Kad žino- von'e panaikinimo vadų dikta- 
ti jo greitą pagelbą virškinimo turos ir įsteigimo eilinių narių 

nesmagumuose demokratijos. lai distrikto 
organizatorius pasakė: užsidu-

mui surūgusių vidurių, gasų,

daktarų patariamas

ir pašalinimo
pas vyrus, moteris, vaikus
ir kūdikius — reikia visuomet mykite burnas arba lauk iš šito 
turėti po ranka jo bonką. namo. Tai mes 25 naciai ap- 

Filni nurodymai platiems jo! leidom svetainę, o v&liau ir 
vartojimams yra prie kiekvienos daugiau narių apleido partiją 
bonkos. Visos aptiekos turi di- i1’ t.t. Šiuo sykiu visi aplink 
dėlės 25c ir 50c bonkas. : vėdintieji tylėjo. Toliau D.

“Milk of Magnesia” buvo J.; Kasparkh sakė: Jei jus komu- 
V. registruotas prekybos ženk- nistų partija nori, kad mės 
las Chas. H. Phillips Chemical' grįžtume atgal pas jųš, tai visų 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. pirma' partiją turi valdyt, eili-
Phillips nuo 1875 ą niai nariai, o ne vadai, visi

nenorime, 
Iš apšvie- 
mes jums' 

nesisiulome ir su jumis neda
rysime jokios vienybės”.

PO to viso atsistoja kalbėt 
komunistas-fa^istas SLA. 21 
kuopos narys ir SLA. 36 seimo 
aelegatas'-draskytojas L.- Joni- 
kis. šis vargšas žmogelis sa
ko: “Mes SLA. 36 seime rei
kalavome, kad Gegužis įsileis
tų į mandatų komisiją musų 
vieną žmogų, ale už tokį rei
kalavimą Gegužis musų dele
gatu didžiumą išmetė lauk. Tai 
mes susirinkom Mėldažio sve
tainėj ir sutvėrėm savo SLA. 
ir išrinkom valdybą. Dabar 
mes gegužinius paklupdysime 
ant kelių ir dar juos patupdy- 
siym į kalėjimą. Tai geguži
niams bus atlyginimas už tai. 
kad daužė su policistų buožė
mis”. Iš aplink sėdinčiųjų 
girdėjosi pasakymai: “durną ir 
bažnyčioje muša, protingi nė 
karčiamoje negauna lazdų. Jei 
protingi būtumėt 
SLA. 
mušt 
mėję. 
lazda 
kyti.
šit lietuvišką špygą po nosia.”

Jam užbaigus kalbėti atsi
stoja ii- pradeda kalbėti koanu- 
nist-fašistas Baronas, šis žmo
gelis tai tikras akiplėša ir su 
jokiais faktais ir manhagumu 
nesiskaito. Jis panaudojo vi
sit komunist-fašistų keiksmo 
žodyno žodžius prieš “apšvie- 
tiėčius” ii* prieš SLA. darbuo
tojus. Daugiausiai kliuvo “Ai
do” redaktoriumi. Mat, “Ai-'apginti?” Apšvietiečiai jai at-

buvę, tai 
seime nebūtumėt gavę 
ir dar daug būtumėt lai- 

Jumis tik policmono 
gali sutvarkyti ir išmo
jus vietoj milijono gau-

r(faipgi kalbėjo du syk ir ko- 
munis-fašisth's Zigmas Rama
nauskas,. Pirmiausia “sukriti
kavo” SLA. tautininkus veikė
jus ir visUs SLA. viršininkus 
už tai, kad tautininkai SLA. 
organizacijos' if turto komu- 
nist-fašistams. - Paskiaus “su
kritikavo” Suvienytų Valstijų 
buržuazinę valdžią, kad toji 
jam užmoka kas mėnėsis ren- 
dą ir dai* duoda sendvičių kai
po bedarbiui; Paskui “kritika-* 
vo” ir visas vietines pašelpines 
organizacijas kaipo buržuazijos 
įrankį. Ale, matomai, jis dau
giausia taikė Lietuvių Pilieti
niam Kliubui tik vardo nepa
minėjo. Mat; P.L.K. Zigmą 
Ramanauską išmetė lauk, iš sa
vo tarpo, kadangi tasai neatsi
skaitė pinigiškai. Jei Z. Ra
manauskas butų gyvenęs Rusi
jos “proletarų rojuje, tai. be 
abejonės, jis butų gavęs švino 
kulką į kaktą ir būt 
pas šventą' Leniną 
nes ten organizacijų 
kus sutinka su švino

Paskiau kalbėjo 
fašiste A. Jonikienė,
komunist-fašistų distriktb raš
tininke, ta pati,, kuri kovo 6 d. 
valdiškam teisme 
kaip šventas
neesanti komunistė ir t.t. Toji 
mamė rinko ir aukas neva' 
Flinto streikieriu reikalams, 
sakydama: “Duok nors dešim
tuką streikieriu reikalams”. 
Kalbėdama apie Flinto streiką 
ji posakė: “Kai Flinto darbi
ninkai sustreikavo, tai streikie
riai šaukėsi komunistų Auto 
VVorkers Unijos (kuri tik ant 
popieros gyvuoja), kad toji 
jiems vadovautų”.
nas gerai žinomas 
streikuose patyręs, 
vavo tame streike,
sekamai: “Kai F’linto darbinin
kai sustreikavo ir komunistfa- 
fistai dažinojo apie tą streiką, 
tai patys atėjo iš Detroito ir 
pasisiūlė streikieriams j vado
vybę. Ale 
neprašytus 
savo tarpo 
kuris turi
Vėliaus komunist-fašistai ban
dė sėti nesusipratimą tarp 
strikierių. bet tas jie^ns nekaip 
vyko“.

Tame susirinkime buvo ir 
“Aido” redaktorius ir da kiti 
CPK nariai. Ale jie nieko ne
kalbėjo. Viena moterėlė, pri
ėjusi prie jųjų paklausė: “Ko
dėl jus nieko nekalbate? Juk 
organizacijos reikalai reikia

pasiųstas 
į svečius, 
skriaudi

kui ka.
komunist-

Detroito

užsigynč, 
Petras, kad ji

O man vie- 
žmogus ir 

kuris daly- 
pasakojo

streikieriai tuos 
vadus atmetė ir iš 
išsirinko komitetą, 

streikui vadovauti.

Susfekaltfė konnHYistfti ir socia
listai. — Konsulate it klebo
nijoje organfžuoja'rtii klerika
lai.—Kitos grupėj

(Mūsų Korespondento)

Komnntstųf Nusivylimas

Kuomet atvyko paleistas'
Varnių Miščikas-šeiminiškis,— 
čionaitiniai komunistai pasta
tė jį redaguoti savo “Rytojų” 
ir choru garbino, kaipo kan
kinį už proletariato laisvę. Jei
gu kas pasakydavo ura-komu- 
nistų davatkoms, kad šoiminiš- 
kis yra paskutinis provokato
rius, išdavęs Vilkaviškio žydus 
Voldemaro žvalgybai etc., tai 
“Rytbjaus” davatkos piestu 
šokdavo už jų vado “šmeiži
mą”. Bėt raudOndavatkiai ga
vo gromatą nuo savo “neklai
dingojo” papos Angariečio apie 
Mj'Ščiko šunybes. Nepatogu 
buvo, bet visgi d)efsisk\rė su 
Miščiku, su kuriuom nuėjo di
delė dalis rytoj iečių, pasipikti
nusių Brooklyno “Laisvės” pa
rašymu, esą Argentinos lietu
viai komunistai visi mulkiai, 
nemokšos, tarrlsunai ir dėl to 
miklaus liežuvio šeiminiškis 
juos buvo užvaldęs.

Socialistu Sąjttfigčfr Krivis

Sunkų smūgį Sąjungai užda
vė jos “globėjas” Mašnius-Ju- 
kubaitis, susitarusis su konsu
lu Mačiuliu, aferistu Šacikaus- 
ku ir kunigu Janilioniu. Jie 
užgriebė Sąjungos' organą' Nau
jienas, iškoneveikė jį ir pame
tė. Suintriguoti socialistai 
vargais negalais išleido dvisa
vaitines Pietų Amerikos Nau
jienas, redaguojamas buvusio 
Rytojaus redakcijos nario drg. 
Pilipaičio ir buvusio Balso Re
daktoriaus drg. Paliuko. Kai 
kurie pirmieji Sąjungos orga
nizatoriai laikosi neutraliai; bet 
kasininkas p. Vilčinskas nuė
jęs konsulatan sudėjo atgailą 
už cicilninkiškumą, pasiūlomojo 
klebonui ir įžengė Vytauto jo- 
marko komitetan. O buvęs 
Naujienų redaktorius drš. čiu
čelis grįžo Jokūbaičio “meilin- 
gan prieglobsti n” ir... rengiasi 
redaguot “bepartyvišką” laik
raštį, klerikalinių Sąjungos su- 
griovėjų steigiamą. Sąjunga 
daro mažaf parengimų ir tie 
neskaitlingai lankomi, nes in
trigantai savo laikraščio špal- 
tose leido provokacijas prieš 
savo “konkurentus”. Sąjungos 
lyderiams truko nuoširdumo ir 
dėl to šiandien Sąjunga ir or
ganas sunkiai gyvuoja, 
žmonės kurie dabar 
dirba, kaip draugai 
Graibus, Paliukas, 
etc. dirba energingai
rais norais, dėl to galima tikė
ti,* ka'd krizis bus pergyventas 
ir Sąjunga bei jos organas 
Naujienos bus Vėl populiarus 
Argentinos lietuvių tarpe.

Konsulatas, Klebonais ir 

MašnhiS
Naujas konsulas Gaučys dar 

pespėjo pasireikšti Argentinos 
lietuvių tarpe, dėl to dėl jo po
litinio veido nieko negalima pa
sakyti. Gal sis naujas konsu
las, nors' jaunas biržietis, bet

kovose už darbo gavimą su vie
tiniais darbininkais. Jokūbai
tis' tokiu budu susirinko kelis 
tūkstančius pezų iš bedarbių, 
kurie skolinosi iš savo draugų 
ir nešė jam sulig patarimo 
konsulate, ir klebonijoje.

Dabar Jokūbaitis nusigando 
Socialistų Sąjungos paskelbto 
prieš jį boikoto ir ėmė meilin
tis prie socialistų. Jis puolėsi 
drg. čiučelio glėbiių kad pasta
rasai jį išgelbėtų nuo socialis
tinio boikoto. To rezultate į- 
vyko kelios konferencijos tarpe 
Jokūbaičio pakalikų ir Sąjun
gos valdybos, žmonės tariasi 
su tuo, kuris juos taip( niekšiš
kai išniekino ir apgavo, žmo
nes dar tiki jo žodžiui ir trau
kia Sąjungą dar didesnėn 
klampynėm Konsulatas, kle
bonas ir Mašnius-Jokubaitis 
savo triumfą numato tik Są
jungos sugriovime, dėl to tai 
jie ir čiučelį glamonėja (žino
ma, laikinai!) ir Vilčinską mei
lingu svečiu Vytauto komiteto 
laiko ir Paliuką savo pusėn vi
lioja. Greita ateitis parodys, 
kaip visa tai pasibaiks.

Klerikalų organas
Apart “bepartyviško” mėne

sinio žurnalo, kurį rengiasi re- 
daguot buvęs Naujienų redak
torius čiučelis, o finansuot Są
jungos sugriovėjęs Jokūbaitis', 
liepos 20 pasirodo naujas Jaik- 
raštis “švyturys”. Jį redaguos 
buvęs Kauno kunigų organo 
“Laisvės” redaktorius kunigas 
Janilionis, kuris čia tveria “zi- 
tietes” ir abelnai smarkiai dir
ba: jis tai ne švr.gždys, ne 
Daknys ir ne Vipartas! Komu
nistai tyčia platino jo išleistus 
lapelius apie išpažinties reika
lingumą, etc., bet dabar apsi

prastas miegas ir 
nusilpę nervai

Žmonėms, kurie' turi silpnus, pakrikusius 
nervus, negali rasti gero nakties poilsio ir 
atsikelia rytais pavargę ir nusikamavę, pas
tebėtina pagelbą suteiks Nuga-Tone. si pul
ki gyduolė suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir suteikia 
poilsingą, atgaivinanti miega.

NlVkas negali prilygti Nuga-Tone išva
lymui kūno nuo ligas gimdančių nešvarumų, 
ar nugalėjimui konstiiiaeijos. Jis pagamina 
užtektinai riebaus, sveiko kraujo, suteikia 
jums geresni apetitų, pagerina virškinimų, 
nugali gastis ar išpūtimų pilve ar viduriuose 
ir prideda sveikų raumenų sulicsuslems kū
nams.

Senyvi žmonės, ar tie, kurie jaučiasi seni 
ir nusilpnčję, bus maloniai nustebinti kaip 
daug jaunesni ir energiškesni jie pasijaus 
paėmę Nuga-Tone nors tik kėlias dienas. 
Nuga-Tone. yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
štoke, paprašykit ji užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
4| 1017 m. aš suradau, kad kojų 
Vericose gyslas galima išgydyti 
jčirškimu( Beveik tuo pačiu laiku 
tas tapo surasta ir Francijoj, bet 
tik laike pastarųjų keturių ar 
penkių metu abelna medikalč pro
fesija pri<Ynė kaipo geresni būdą 
negu peilis. Tai£i aš šj būdą sek- 

<mingai ir nuolatos vartojau per 
pastaruosius dvylika metų. Gydy
mas yra be skausmo, neturi blo- 

i gi) pasakų ir yra be pavojaus.
Padidčjusios negražios gyslos 

•išnyksta ir niekad negali sugryš- 
ti.

Palieka kojas švelnias ir lygias 
kaip vaiko. Ateikite pas daktarą 
kuris suraito šj būdą ir vartojo jį 

, ilgiausia."
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

lyUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išlydau rupturą be 

peilio, skausmo, ar Yplikimo iš 
darbo, šimtai liudijimu raštinėje.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00. vai. vak.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiama dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo1 tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 lifrų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6,

J

-

Bet 
Sąjungai 
Pilipaitls, 
Stėpaitis 

ir su ge-

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus). 
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos). 
LANGUS, 
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS, 
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction). 
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stėt.ąsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Tai ogi pagelbės sutvarkyti. jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybė:; 
tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. ir kitų kompanijų, kurios yraz priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of Undcrwriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell and Co.
INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tek Republic 8899



Antradienis, rugp. 5, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Religijos ir Biznio Sąjunga
biznierių 
Creed,— 

Creed iš

(Tęsinys)
Bet dar šventesnis 

šventasis buvo John 
Palaimintas Jonas'
Brooklyn. Creed turėjo veda
mą dienyną, ir jame užrašinė
ja savo kasdieninio maldas. 
Nesvarbu kokie nuostoliai, 
kiekvienas biznio nepasiseki
mas dar daugiau jaudino “pa
laimintą“ Creed melstis. Vieną 
sykį jis buvo apsipirkęs per
daug prekių, ir marketui esant 
užverstam, jis nebegalėjo pel
ningai parduoti. Tačiau kiek
vienos dienos užrašai pilni dar 
didesnių garbinimų ir hozanų. 
“Šiandien turėjau daugiau pa
laimos!“ jis rašė. “Du parda
vimai pasisekė. Bet turiu dar 
šešis neparduotus ir marketas 
kyla. Aš maldauja savo bran
gų Dangiškąjį Tėvą įkvėpti 
mane, kad turiu parduoti visą 
ką turiu“... Kaš yra priežastis 
tokios hipokrizijos?

Senojo testamento moralė
Biznieriaus politika nėra jo 

saunaudiškumo instinkto išau
ga. Priešingai, jo biznio in
stinktas yra jo religijos kūdi
kis. Didesnioji dalis šių dienų 
krikščioniškos religijos yra su
lipdyta iš senojo testamento. 
Senose dienose buvo bandyta 
Jėzaus principus pritaikyti gy
venimui, ir tas bandymas bu
vo padaręs tikrą komunistinę 
draugiją. Tai tęsėsi ligi pat 
Boruos imperijos sukrikščionė
jimo. Krikščionių religija pa
tapo valstybinė, vyskupai be
matant susiinteresavo valsty
bės reikalais 
beneficijomis.
krikščionybė, 
ir Europa jau
senojo testamento ieškotis ja
me moralų ir etikos.

Tačiau senojo testamento sapną su angelų

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

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co

Tel. Prospect 3140

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

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

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

6542 So. Western Avė.
Tel. Vrospect 2102

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

ir turtingomis 
Greit su tuo 
pradėjo išnykti 
nuėjo prie žydų

f 1 ——■ i — 1

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

■ i ■

7 X

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St. 

Tel. Yards 0145

etika yra bloga eitika. stebė
tina, kaip moderniški krikščio
nys persiima senuoju testa
mentu. Naujasis testamentas 
yra nepalyginamai turtingesnis 
dvasiškumu ir kilnesne filoso
fija. Bet senasis yra turin- 
gesnis drama. Tad su senojo 
testamento karžygiais moder
niški krikščionys rado giminin
gumą savo interesų. Sunku 
rasti blogesnį karžygių rinkinį 
jaunuomenei sekti, kaip yra tie 
senovės žydų džentelmonai.

Abraomas, bijodamas', kad jo 
neužmuštų koks ten monarkas, 
norėdamas pavilioti jo žmoną, 
savo Sarah perstatė: faraonui ir 
Abimalechui kaip savo seserį. 
Sarah pati nebuvo geresnė 
meluodama pačiam Dievui į 
akis. Jokūbas besidalinant 
avimis su Labanu prikropė pa
starąjį lygiai kaip bile kuris 
real estate ryklys’ padarytų. 
Jis nusikalto apgaudamas savo 
biedną, aklą tėvą pavogdamas 
iš savo brolio jo palaiminimo 
teisę, ir jam tame švindely pa
gelbėjo jo motina Rebeka. Kas 
link Jokūbo sunaus, Juozapo, 
tas mokėjo iškirsti tokius 
triksus, kad tik savo tikslų pa
siekus, ir jis pagarsėjo žino
miausiais istorijoj javų sandė
liais, patapdamas faraono mi- 
ni^teriu ir apiplėšęs egyptie- 
čius, atimdamas iš jų gyvulius, 
žemes ir turtus.

Tokie žmonės biblijoj nėra 
laikomi istorijos Židikais. Jie 
nėra juodieji avinai. Jie yra 
paties Viešpačio pranašai, — 
giminė^ šventieji žmonės, kurie 
vaikščiojo ir kalbėjosi su Die
vu. Jokūbas, ką tik padaręs 
begėkišką švindelį prieš savo 
brolį, tuojau buvo savo tėvo 
palaimintas be jokio pabarimo 
ir bematant nuėjo sapnuoti sa
vo garsųjį 
laiptais, kur pats viešpats davė 
jam pažadėjimą žemės ir tarė 
jam, “žiūrėk, aš esu su tavim“.

Tiesą pasakius, pats Dievas 
ten perstatytas ne daug aukš
čiau švindelio, nes ar jis nepa
mokino Mozę kaip turi pasielg
ti izraelitai tą vakarą prieš 
apleisdami Egyptą, prieš išva
davimą? Jis patarė jiems ei
ti ir skolintis egyptiečių kai
mynų brangenybes, taip kad po 
kelių dienų, kada žydai išsi
kraustys iš savo namų neva
lios, kad jie turėtų su savim 
išsinešti kuodidžiausias naštas 
pasisavintų turtų.

Per bibliją skiepijamu 
nedorumas

Tokios yra tos knygos, toks 
yra tas dievai, tokios yra tos 
pasakos ir jų karžygiai, rodo
mi mums per gentkarčių gent- 
kartes. Kaip ir ko norėti, kad 
biznierius, išauklėtas tokiomis 
baikomis ir susidūręs su rei
kalu pašuleriauti, nepasielgtų 
panašiai kaip Jokūbo triksas 
su Labanu avis besidalinant, 
arba Juozapo grudų sandėliai, 
arba kaip Mozės brangenybių 
paskola Egypte, kad pagaliau 
jei tokie dideli pranašai išsi
suko kalėjimo arba pekloj už 
savo švindelius, tai kodėl jis 

mums visa 
išdidų,, ne- 
dievą. Tik- 

kurs ištikimai
senąjį testamentą, tiki

biznierius negali išsisukti?
Visa senojo testamento svar

ba yra dedama į ritualus ir į 
žmonių aistras, kuriomis ir 
pats Dievas buvo nuolat ka
muojamas. Kas gali skaityti 
biblijos Leviticus neįsivaizdi
nęs Dievą, pasiputusi puikybėj, 
piktume ir savimeilėj, išdidų, 
rėkaujantį, grasinantį, skel
biantį pabaudas, bauginantį 
mirtimi, kančiomis, kuone ap
siputojusį garsiausiai besigi
riant, kad “Aš esu viešpats, 
tavo dievas“.

Ta religija piršo 
laiką saunaudišką, 
gailestingą, beširdį 
rai, kad toks, 
seka 
jam ir gerbia jį, patenka že
mos ir nedoros moralės įtakon 
ir savo visą dvasios gyvenimą 
iš žmonijos gerovės religijos 
paverčia dramatiška forma.

Profesorius Pleasant R. 
Hightovver iš Butler Universi
teto, Indianapplis, išekzamena- 
vęs 3316 viešųjų ir pataisos 
mokyklų mokinius, paskelbė, 
kad vaikai, kurie buvo moko
mi šventraščio ir žinojo jį, 
melavo ir sukčiavo daugiau, 
negu vaikai, kurie blogai teži
nojo bibliją. Mums skelbia ir 
tikrina, kad mokinkite vaikus 
biblijos ir vaikai išmoks eiti 
tiesiu ir siauru keliu. Pasek
mės rodo, kad tokie vaikai nei
na tiesiu ir siauru keliu. Kaip 
galima norėti, kad tų senų 
knygų sekėjai galėtų pakilti 
aukščiau už tokius didvyrius, 
garbinamus tose knygose? Mo
kytojai ir kunigai, kurie ver
žiasi į mokyklas su biblijomiš, 
turėtų turėti pilietinio padoru
mo nors tięk, kad įmatytų ką 
jie daro: jie. sąmoningai ar ne
sąmoningai auklėja blogą mo
ralę, kuri gal būt ir tiko se
novės pusiau laukiniams izrae
litams', bet yra nuodinga mu
su amžiui. €■

Religija be etikos
Skaitant senąjį testampntą 

gauni įspūdžio, kad religija 
yra niekas daugiau kaip tik 
aukų deginimas, mokėjimas už
mušti tinkamai aukos gyvulį, 
atskirti taukus, ir išplauti vi
durius sulyg įstatymo: kad 
tai yra tik religija hozanų, 
garbinimo ir glorifikacijos'. To
kią religiją pumpuoja visais 
laikais jaunuomenei, tokią gau
na ir tie patys biznieriai. To-

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Nab Thison YdūrNeotroifzne

energiją pa- 
materialių dalykų 

Jie neturėjo nei 
palinkimo pakiltinei

savo vaikiškos religi- 
ir apvalyti ją. Kart

ūze jus jų dvasios ba- 
grjžta, suprantamas

kie biznieriai paaugę į metus 
ir į protą, visą 
skandina 
gainiojimui, 
laiko, 
aukščiau 
jos idėjų 
kartomis 
dui, jie 
daiktas, prie to religinio mais
to, — kokį jie gavo būdami 
jauni, — persenusią ^religiją.

Visai panaši religija, ma
žiausiai , praskiestoj formoj, 
randama pas nigerius. “Garbė 
Dievui“, — yra tankiausi juo
dųjų žmonių šukavimai, kada 
jie gieda savo dvasines gies
mes ir kantiškas, visaip grau
denami savo kunigų. Tai nėra 
minties religija, nei etikos re
ligija, bet garbinimas' ir “šlo
vinimas” viešpaties dievo ga
lybių.

Paprastumas su kokiu prak
tiškas biznierius prarija viso
kias nepraskiestas senovės re

ligijas, yra stačiai stebėtinas. 
Išaiškinimas, rodos, yra tame, 
kad biznierius būdamas užim
tas bizniu, vaikydamosi realy
bes. padeda čia visą savo pro
to gabumą ir energiją, bet su
sidūręs su ręligija jis pasijun
ta esąs svetimame, sau pasau
lyje, kurio jis labai mažai te
supranta ir kurio jis ir nesirū
pina suprasti. Religijoj jis ieš
ko sau proto poilsio, bet ne 
smagenų įtempimo. Jis žino, 
kad jis tinka bizniui, ir to jam 
užtenka. Religijoj jis nebenori 
jokių problemų. Religija jam 
pasidaro vieta nuo svieto tik
rumus pabėgti, ir jis kreipiasi 
į ją su mažo vaiko protu. Prie 
motinos kelių jis išmoko saki
nį “Kas nepriims Dievo kara
lystės būdamas mažas kaip 
vaikas, jis neįeis tenai“. Ir to
kios religijos pasekėjas net ir 
nebesistengia, pakilti aukščiau 
vaiko savo dvasios reikaluose.

Tuo tarpu tokius vaikiškus 

protus apsėda visokį religiški 
rykliai, ir pumpuoja dar dau
giau to vaikiško persenusio 
skystimo. Tai yra didelis kal
tinimas religijų promoteriams! 
Tų pačių biblijų naujajame 
testamente skaitome: “Kas 
tokius mažutėlius papiktina, 
tas verčiau pasirišęs akmeni 
eitų ir nusiskandintų.“ Jei ku
nigai klausytų tų žodžių, atsi
tiktų visuotina dvasiški jos sau- 
šudybė!

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Faktai imti iš Johp T, Flynn 
“The Unholy Alliance of Reli- 
gion and Business“. *

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

i WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
h
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS — “DIEVO RYKŠTĖ.”

Po baisaus žemės drebėjimo, kuris neseniai ištiko 
pietinę Italiją, keista polemika kilo tarpe Italijos dva
siškio^ ir laikraščių.

Neapolio, Milano ir Genuos kardinolai pareiškė ti- 
kintiemsiems, kad žemės drebėjimo priežastis buvusi 
“Dievo rūstybė.” Ponas Dievas, girdi, labai užsirūstinęs 
ant Italijos žmonių už jų pasileidimą ir nepadorių rūbų 
dėvėjimą, todėl juos ir nubaudęs. Ateityje išvengti že
mės drebėjimų, anot tų bažnyčios kunigaikščių, busią 
galima tiktai tuomet, jeigu žmonės atsižadėsią “begėdiš
kų madų ir pusnuogių maudymosi kostiumų.”

Spauda ėmė aštriai kritikuoti šituos kardinolų pa- 
reškimus, nurodydama, kad tose srityse, kurias sunai
kino žemės drebėjimas, gyvena daugiausia turtingi so
diečiai arba mažų miestelių gyventojai, kuriems naujo
sios gadynės prašmatnybės yra beveik visai svetimas 
dalykas. Jeigu Dievas butų norėjęs bausti žmones už 
moderniškas rūbų madas, tai jisai, be abejonės, butų 
pasirinkęs kitas vietas. <

Pažymėtina, kad šitame ginče tarpe spaudos ir ka
talikų dvasiškijos Vatikanas atvirai stoja minėtųjų’ kar
dinolų pusėje. Oficialis Vatikano organas “Osservatore 
Romano” pripažįsta kardinolams teisę naudotis žemės 
drebėjimu “dvasiniam pamokinimui ir švietimui.”

Vadinasi, Romos katalikų bažnyčios vyriausybė 
laikosi to nusistatymo, kad žemės drebėjimas tai ne 
gamtos jėgų veikimo pasėka, bet sąmoningas Dievo dar
bas, arba, kaip musų žmonės sako, “Dievo rykštė.” 
Dievas tyčia darąs tokias baisias nelaimes, arba leidžiąs 
joms įvykti, kad žmonės butų “nubausti už nuodėmes.”.

Jeigu “Dievo rykštė” yra žemės drebėjimas, tai 
“Dievo rykštė” yra ir blogi orai, kurie sunaikina javus 
laukuose, ir potvyniai, ir ligos, ir visos kitos nelaimės.

Bet žmonija stengiasi su tomis nelaimėmis kovoti. 
Kaip išvengti žemės drebėjimų, tiesa, dar niekas nežino; 
bet architektoriai moka pastatyti trobas, kurios nesu- 
griuva žemei drebant, ir tuo sumažinama, jei ir ne visai 
išvengiama, gyvybių žuvimąs Jr turto sunaikinimas, 
žmogaus išmintis taip pat dar nesugeba kontroliuoti 
orą, bet juo labiau mokslas daro įtakos į žemdirbystę, 
tuo mažiau žemės ūkio pasisekimas priklauso nuo oro 
atmainų. Mokslo- dėka žmogus vis sėkmingiau kovoja ir 
su ligų epidemijomis, kurios kitąsyk būdavo žmonijai 
taip baisios.

Bet jeigu, kaip Romos papa ir kardinolai sako, tos 
žmonių nelaimės įvyksta Dievo valia, tai išeina, kad vi
sa, ką išranda mokslas žmogaus apsaugojimui nuo ne- 
Ltiiniirj, yra priešinga Dievui. Sulig tuo bažnyčios virsi- 

ninku protavimu, Dievui geriausia patiktų, jeigu nebū
tų nei gydytojų, nei architektorių, nei inžinierių, nei ag
ronomų, ir kad žmogus be pasipriešinimo priimtų visas 
nelaimes, kurios jį ištinka. Nes Dievo valiai priešintis, 
žinoma, yra nuodėmė.

Aiškus dalykas, kad šitokių bažnyčios vyriausybės 
“pamokinimų” nepriims nei Italijos žmonės, nei kurios 
nors kitos šalies gyventojai. Juk nė pats papa nesielgia 
taip, kaip jisai turėtų elgtis sulig savo teorija. Kada 
jisai apserga, tai jisai šaukiasi geriausių daktarų pagel
bės, o ne atsideda vien ant ‘įDievo valios.” •

Kaltindami Dievą dėl žemės drebėjimo, kuriame žu
vo daugiau, kaip 2,000 žmonių, Italijos kardinolai ir pa
pa sukels net ir tikinčiuose parapijonyse abejonę, ar 
Dievas yra toks be galo geras, kaip apie jį pasakoja ku
nigai.

ITALU RUSŲ PREKYBOS SUTARTIS

Kai Frančijos užsienių reikalų ministeris, Aristide 
Briand, užklausė Italijos valdžią, ar ji pritaria Europos 
Jungtinių Valstybių idėjai, tai Mussolinio ministeris pa
reiškė, kad tik tokia Europos valstybių sąjunga butų 
sėkminga, kurioje cĮalyvautų ir sovietų Rusija. ,

Dabar Italijos fašistų valdžia pasirašė prekybos 
sutartį su Rusijos bolševikų valdžia. Einant šita sutar
tim Italija pardavinės Rusijai labai patogiomis sąlygo
mis pramonės produktus, o Rusija Italijai tokiomis pat 
sąlygomis — aliejų, kviečius, medį ir žalias medžiagas.

Tuo budu matome, kad Rusijos bolševikai ir Italijos 
fašistai ankštai kooperuoja vieni su antrais ir diploma
tijos, ir prekybos srityse. Tai nėra pripuolama. Jau se-

Užsisakymo kaina:
Chicagoja — paAtas

Metams_____ —4——,   $8.00
Pusei metu ............ . 4.10
Trims mėnesiams ........  E.00
Dviem mėnesiam 1.60 
Vienam menesiui.75

Chicagoj per itneiiotojusi
Viena kopija n. r 8c
Savaitei _____ - . ■ - • 18c
Mtaesiui-------- —n , , > . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu;

Metams m ----- —r i $7.00
Pusei metu ........—_____ ___ _ 8.50
Trims mėnesiams  —-   1.76 
Dviems mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui - • - ■ - ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........ ........  . $8.00
Pusei metu 4.0$
Trims mėnesiams *--------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pafito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
(Tęsinys)

Pasipriešinimas naujai 
konstitucijai

Kadangi jau nebuvo laiko ap
svarstyt visų konstitucijų, tai 
pasiūlyta, kad ta pusė konsti
tucijos, kuri buvo priimta, bu
tų patvirtinta ir pridėta kaipo 
pataisa senosios konstitucijos. 
Bet čia pasirodė pasipriešini
mas iš pusės tų delegatų, kurie 
nenorėjo dėti į konstitucijų 
“taip man Dieve padėk”. Jie 
motyvavo,— girdi, jeigu mes 
perleisime naujų konstitucijų, 
tai bolševikai teisme galės tu
rėti pamatų sakyti, kad juos iš
varė iš seimo, idant Pildomo
sios Tarybos šalininkai, pasi
likę vieni, galėtų pakeisti pa
matinius organizacijos įstatus, 

kas, aš manau, buvo visai 
silpnas argumentas. (čia p. 
U viekas perduoda opozicijos 
argumentus ne visai tiksliai, 
kas bus paaiškinta prieraše
prie jo straipsnio.—Red.)

Kuomet įnešimas paleista 
balsavimui, tai pasirodė, kad 
reikalingų 2/3 balsų daugumos 
negauta,, ir tuo budu šešių me
tų laukimas ir dviejų dienų 
delegatų darbas nučjp niekais. 
Mat, daugelis delegatų buvo 
jau išvažiavę namo, o kiti ge
rokai pavargę ir nenorėjo dau
giau diskus'uoti, iš dalies pati
kėję, kad gal iš tikrųjų bus 
lengviau gintis nuo bolševikų, 
nepriėmus nė dalies naujos 
konstitucijos, žinoma, kad ne
galima kaltinti delegatus, kurie 
manė, jogei minėtas argumen
tas ir jo rėmėjų motyvai sąži
ningi, nes tuomet iš tiesų buvo 
sunku susivokti, kas daryti. 
Bet dabar jau matoma, kad 
tas argumentas' nesuteikė jo
kios naudos, o ateity gal su
teiks dar mažiau.

Tikrumoje, gal jau yra aiš
ku, kad butų keista argumen
tuoti, nuėjus į teismų: kad 
mes, būtent, nepriėmėme rei
kalingų konstitucijos pataisy
mų iš baimės arba pasigailėda
mi bolševikų. Gal sutiksime 
su bolševikų išvadžiojimais, 
kad mes patys’ jautėmės, jogei 
lioriHtitvicijos keitimas butų k>vi- 

ves nelegalis; kad mes patys 
abejojame apiė seimo legalumų 
ir kad iš viso dauguma visų 
narių bus tam priešinga, —kas 
juk nėra tiesa. Taipgi anks
čiau ar vėliau gal bus supras
ta, kad tūli vadai, akyvaizdo- 
je ‘taip man Dieve padėk”,. pa
gimdė savo galvoje baubų ii^ 
išsigandę, išmetė per langų apie 
pusę naujos konstitucijos; neva 
kad bolševikai negalėtų teisme 
prisikabinti.

Paskolų tyrinėjimas
Svarbus dalykas ' atliktas 

seime, tai paskyrimas komisi
jos, susidedančios iš advokatų, 
ištirti kai kurias SLA. duotas 
paskolas, čia reikia pasakyti, 
kad didelis kreditas priklauso 
tiems žmonėms, kuriems orga
nizacijos likimas tikrai rupi ir 
P. T. nariams už šio dalyko 
iškėlimų aikštėn. O bolševi
kams nepriklauso kredito nė už 
nago juodymų.

Komisija savo raporte nema
tė kaltės nė ant vieno P. T. 
nario, bet nurodė, kad pirmiau 
nebuvo tinkamai tvarkomos 
paskolos. Komisija toliaus pa
žymėjo, kad dabartinis iždi
ninkas, p. Gugis, yra paskolų 
reikalų sutvarkęs /gerai. ir jei
gu jos butų buvusios pirma 
taip tvarkomos, tai SLA. nebū
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niai buvo pastebėta, kad Roma.su Maskva visuomet pa
laiko labai artimus ir draugingus santykius. Bolševikai 
daug kartų pykosi su Anglija, Francija ir net Vokieti
ja, bet nė kartą neturėjo nesusipratimų su Italijos Mus- 
soliniuj

Bolševikai ir fašistai yra demokratinių valstybių 
priešai. Ši aplinkybė juos vienus su antrais artina, ne
žiūrint to, kad žodžiais jie tarp savęs neva baisiai “ko
voja.”

Pastabos iš SLA. Seimo
Adv. J. P. Uviek. tų pasidarę nuostolių, kuriuos 

jisai turės dabar panešti dėl 
netinkamai padarytos pasko
los. Nepastebėjau, kad bent 
vienas delegatas butų norėjęs 
tų dalykų nuglostyti. Visi su
tiko, kad reikalas turi būt iš
tirtas ir ateityje pataisytas, ir 
P. T. nariai tam pritarė.

Seimas nutarė, kad Finansų 
Komisija paskirtų specialę ko
misijų, kuri vietoje ištirtų De- 
venio-Užunario $25,000 pasko
los klausimų. Taip pat, sulig 
aukščiaus minėtos advokatų 
komisijos patarimu, seimas nu
tarė, kad Finansų Komisija 
peržiūrėtų visus SLA. invest- 
mentus ir visas “securities”. 
Daugiau ir norėti negalima. 
Tai parodo sveikų seimo dele
gatų pažvalgų į SLA. reikalus. 
Reikia, tikėtis, kad, jeigu bus 
tas ar kitas asmuo surastas 
kaltu dėl pasidariusių organi
zacijai nuostolių, tai jisai at
siims prideramų atlyginimų. 
Turiu dar pastebėti, kad advo
katų komisija darė tyrinėjimų 
niekieno nekliudoma.

Išvados
Nors seimas ne viską atliko, 

dęl ko jisai buvo šauktas, bet 
galima tikėtis, kad jisai atneš 
organizacijai nemaža moralinės 
naudos. Susivienijimi įtrauki
mas į teismų padarys jam iš
laidų, bet reikia manyti, kad 
teismas nebus suklaidintas, ir 
galų gale net ir didžiausi fa
natikai susipras, sulaukę daug
maž tokį nuosprendi: Frater- 
nalėje organzacijoje grupių pa
giežoms nėra vietos; ekonomi
nes ir politinės teorijos ir ti
kybiniai nusistatymai turi būt 
palikti už durų, ateinant į 
SLA- susirinkimų arba seimų; 
fanatikai propagandistai turi 
būti metami lauk, jeigu jie 
kenkia SLA> gerovei. Pagaliau, 
turint faktų, kurie rodo, kad 
organizacijoje yra kas nors ne
gerai padaryta, tas dalykas 
privalo būt nagrinėjamas orga
nizacijos teisme, t. y. seime, 
pirma negu ėjus į valdžios teis
mų.

Iš viso, kų matėme, galima 
padaryti išvadų, kad visoki iz- 
mai turi būt’ šluojami iš SLA. 
lauk ii- turi pasilikti faktai fra- 

ternalizmas ir lietuvybė. Ir 
musų broliai bolševikai turės 
organizacijos susirinkimuose ir 
seimuose būti lietuviai pilna to 
žodžio prasme— arba pasilikti 
savo grupėse, kurioms saulė 
teka ir leidžiasi Maskvoje.

PASTABOS PRIE P. UVICKO 
PASTABŲ

“Naujienų” Redakcija sutin
ka ne su visomis išvadomis, 
kurias gerb. advokatas J. P. 
Uviek padarė iš SLA. 36 sei
mo įvykių. Bet čia mes norime 
daugiausia tik atitaisyti netik
slumus paduodamuose jo 
straipsnio faktuose.

P. U viekas sako, kad priesai
kos .“taip man Dieve padėk” 
priešai suklaidinę seimo dele
gatus, sųky darni, kad, jeigu 
bus priimta nauja konstituci
ją, tai bolševikui galėsiu skųs
tis teisme, jogei Pildomoji Ta
ryba juos tyčia išvariusi iš sei
mo, idant butų įgalima pakeis
ti pamatinius organizacijos įs
tatus. Autoriaus nuomone, tas 
argumentas esųs visai silpnas, 
nes Pildomoji Taryba juk ne
galinti dabar eiti į teismų ir 
prisipažinti, kad naujoji kons
titucija nebuvusi • priimta “iš 
baimės arba pasigailėjimo bol
ševikų.”

Straipsnio autorius ignoruo
ja ta faktų, kad dabar, kada 
nauja konstitucija nepriimta, 
tai teisme visai nėra reikalo 
aiškintis, dėl ko ji nebuvo pri
imta, nes bolševikai teisme dėl 
to nesiskundžia. Jie buvo prie
šingi naujai konstitucijai, ir 
jiems' todėl skųstis nėra nė 
pagrindo. Bet jeigu nauja kon
stitucija butų buvusi priimta, 
tai šis' dalykas gal ir butų bu
vęs panaudotas teisme, kaipo 
argumentas Pild. Tarybos 
“konspiracijos” įrodymui.

P. Uvickas gali manyti, kad 
toks skundikų argumentas ne
būtų turėjęs svarbos teisme, 
bet mes turime pareikšti, kad 
kai kurių kitų musų advokatų 
nuomonė šituo klausimu yra 
kitokia.

Tečiaus aukščiaus' nurodyta- 
sai motyvas buvo toli-gražu ne 
vienintelis, kuriuo rėmėsi nau
jos konstitucijos priėmimo 
priešai. Buvo da ir svarbesnių 
motyvų, kurie seimo debatuo
se buvo išreikšti. Vienas tas, 
kad negalima priimti pusę 
konstitucijos, kuomet nėra 
priimtas visas naujos konstitu
cijos projektas. Mums rodosi, 
kad tai yra paprastų papras
čiausia parlamentinių diskusi
jų taisyklė, ir mes stebimės, 
kad straipsnio autorius visai 
nenori, jos' paisytu

Įstatų Komisijos pagaminto 
projekto paragrafai buvo svar
stomi ne kaipo pataisos priė 
senosios konstitucijos, bet kai
po dūlys naujos konstitucijos. 
Jeigu visa naujoji konstitucija 
negalėjo būti priimta (dėl lai
ko stokos', ar dėl kurių kitų 
priežasčių), tai kaipgi galima 
buvo siūlyti “galutinai” pri
imti jos pusę, paliekant galio
je kita pusę iš senosios konsti
tucijos? Juokinga yra ir kalbė
ti apie tokias kombinacijas. 
Juk tos dvi dviejų skirtingų 
konstitucijų pusės nebuvo nė 
sutaikintos' tarp savęs.

Tiesa, p. Uvickas kalba apie 
tai, kad papunkčiai apsvarsty
toji naujosios konstitucijos pu
se turėjusi būt pridėta “kaipo 
pataisa prie senosios konstitu
cijos.” Bet, viena, ji ne taip 
buvo svarstoma; antra, ne tik1 
seimui, bet tur-but nė pačiai 
Įstatų Komisijai nebuvo aišku, 
kuriuos, būtent, senosios kon
stitucijos paragrafus ta naujo
jo projekto dalis turėjo pakeis
ti, o kuriuos ne.

Seime, buvo kai kurių dele
gatų duota daug praktiškesnis 
pasiūlymas, būtent, toks: kad 
teisių ekspertų komisija (Įsta
tų Komisija su kai kuriais ki
tais advokatais) parinktų ke
letą vieti^ senojoje konstituci
joje, kurias būtinai reikia pa
taikyti arba piapildyti, ir paga- 
mintų atatinkamas pataisas 

arba papildymus (panaudo
jant tam tikslui išdiskus'uotą 
dalį naujojo projekto), kad 
seimas galėtų tai per valandą, 
kitą apsvarstyt ir priimt. Tai 
butų buvęs palyginti lengvas 
ir greitas darbas ir, jį atlikus, 
butų buvę visiems aišku, kas 
ir kaip SLA. įstatuose yra tai
soma, ir delegatai paskui nebū
tų turėję skirstytis iš seimo su 
nesmagiu jausmu, kad konsti
tucijos svarstymui tapo sugai
šinta dvi dieni laiko be jokios 
naudos I

Bet šitas pasiūlymas kažin 
kodėl buvo paniekintas. Vieto
je to, buvo varomasi ant žūt
būt, kad butų priimta ištisa 
naujojo projekto pusė, s.u viso
mis smulkmenomis, ir paskui 
uždėta, kaip koks lopas, ant 
senosios konstitucijos. $is už
sispyrimas buvo vienas nema
loniausių ineįdentų 36-ame sei
me. ir jisai taip sugadino ūpą 
daugeliui delegatų,' kad Pild. 
Tąryba šitam klausime galų 
gale prakišo.

Adv. Uvickas užtyli dar vie
ną motyvą, dėl Įjūrio buvo siū
loma atmesti naująjį projektą. 
Projekto oponentai nurodė, 
cad reikia atsižvęlgti ne tik į 
tai, ką gali pasakyti teismas, 
bet ir į tai, ką pasakys SLA. 
nariai. Daugiau kaip trečdaly# 

delegatų (“progresyvių”) 
stitucijos svarstymuose neda
lyvavo; likusioji delegatų da
lis, kad ir surado aiškią seimo 
daugumą, ’ bet anaiptol ne vie
nu balsu pritaria įvairiems 
projekto punktams, — iš tiesų, 
kai kuriems paragrafams vos 
pavykdavo surinkti dviej ų 
trečdalių balsų daugumą. Pa<- 
galiaus, kai kuriais pamati
niais klausimais įvyko aštrių 
nuomonių susikirtimų ir tarpe 
dalyvavusių seime advokatų, ii 
net pačioje Įstatų Komisijoje. 
Aky vaizdo j e šitų faktų, argi 
buvo galima tikėtis’, kad dau
guma SLA. narių bus paten
kinti ta nauja konstitucija, ku
rią pavyks šiaip-taip. vargais 
negalais, seime pervaryti?

Na, ir pagaliau ta priesaika 
su “taip man Dieve padėk”. 
Straipsnio autorius atkartoti- 
nai “svilina akis” tiems, kurie 
šiai formulai naujoje kons
titucijoje pasipriešino, nors ji
sai pats' atsisako paaiškinti, 
kam ji buvo reikalinga. Jisai 
tenkinasi pastebėjimu, kad

Atostogos Alpėse |
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Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
—O kas?
—Čia kalnai. Jūsų tai 

tušti koketė: kas sezonas mai
no spalvas, temperatūrą, cha
rakterį, taikosi prie kiekvieno 
metų laiko, puošias gėlėmis, 
žalumynais ir vėl numetus 
juos rodo savo nuogumą, sau
lei įspindus šypsosi džiūgauja, 
debesiui užėjus niaukias, rau
kosi lyg devintoji petnyčia. To
kie ir jųš patys, tokiais jumis 
žemė išaugina — tušti puikuo
liai.

—O jus?
—Mums visa tai tolima. Kal

nai iš aukšto žiuri į žemę ir jos 
reikalus. Čia viskas amžina, di
du. Tie patys žmonės, kurie 
ateina iš žydinčios žemės, čia 
niekuo nesiskiria nuo papras
čiausių vabaliukų. Tokie ir jų 
reikalai ir kalbos ir tie patys 
komplimentai, kokiais čia atėję 
mus kalnietes manosi begundą.

—Ar gi kalnuose niekas ne
gundo? Argi čia tarpe tų am
žinai nebylių grasmingų milži
nų, toj nežemiškoj didybėj ne
turi vietos tas nežinomasis il
gesys, ta kankinanti palaima, 
kuri ten žemėj yra vienintelis 
gyvenimo pateisinimas? Ar čia 
neprabyla širdis kitokiu aidu, 
kaip tuo, kuriuo byloja kalnų 
didingoji ‘tuštuma?

-TSTopaž istu to jausmo... 
žemes nemačiau.

—Argi visas jūsų amžius 
nyksta čia tame atskirtame 
nuo žmonių ir Dievo pasauly, 
be širdies, be šilumos, be užuo
jautos?

—Pas mus niekas taip nekal
ba.

—O ar tai bloga?
—Galbūt ir ne, bet kam apie 

tai kalbėti. Jus žemės žmonės 
visai be užtūros.

Mane intrigavo, norėjau įsi
kasti į tos pusiau laukinės 
kalnietės vidų i\pamatyti, kas 
darosi už tos taip stangios už- 
grudytos užlaidos.

—Ar tu ne žemės žmogus? 
klausiu.

—Kaįp čia pasakius. Mano 
giminė iš nepamenamų laikų 
gyvena kalnuose. Vyrai žemiau 
gano galvijus, mes čia užlai
kome keleiviams prieglaudą. Aš 
čia gimiau. Rudenį, kai joks 
žmogus nebeateina ir kalnai pa
skęsta giliame sniege, nusilei
džiam į žemę. Bet vos tik pa
vasaris ima švisti, kalnų viršū
nes pradeda “žydėti” — pasi
rodo pirmieji griaustinio debe
sys, — širdis ima nerimauti, 
ir traukte traukia vėl į kalnus. 
Aš nemačiau dar nei pavasa
rio, vasaros nei rudens, dėlto 
nežinau ir tų jausmų, kokius 
jie jums žemės gyventojams 
sukelia. Kalnai lygiai kaip opiu-

Antradienis, rugp. E, 1930

kon- “beveik visur teisynuose ir or
ganizacijose (?) priesaika bai
giasi žodžiais ‘taip man Dieve 
padėk’ ”, ir dar sako, kad “ki
tose tautose” toks paragrafas 
butų, girdi, lengvai perėjęs. 
Nekalbėsime čia apie kitaš 
tautas ir organizacijas, kadan-
gi nė pats p. Uvickas nė vie
nos jų neįvardijo. Bet mums 
įdomu, ką turi bendro valdiškų 
teismų papročiai su taisyklė
lėmis musų Susivienijimo na
riams? Amerikos teismai juk 
turi savo tradicijas, o SLA.— 
savo, ar ne? Ar mums nėra ži
noma Susivienijimo istorija, ir 
ar ji jau šiandie nieko nereiš
kia?

• P, Uvickas pabrėždamas į- 
spėja SLA. narius, kad įneši
mas į organizaciją įvairių “iz- 
mų” ar bet kurios religijos yra 
neleistinas, bet kartu jisai 
bando juos įtikinti, kad religi
nė priesaika turėjusi būt įdėta 
j konstituciją! Tai jau dau
giau, negu keista.

“N.” Redakcija.

mas, į juos reikia įprasti. Kol 
kalnuose, kažkaip tai ne taip 
žymu. Pajunti tik \ juos aplei
dęs. Kas kartą kalnus matė, ne
begali jų užmiršti. Jie pro de
besis moja, per jūres mares ir 
devynias šalis į save traukia. 
Todėl pas mus ateina žmonės 
seni, vos paeiną, luoši, invali
dai. Matau, kaip jie meldžias 
rytmetį dangaus saulei tekant, 
kaip jų veidai nežemiška laime 
spinduliuoja, ir mano širdis 
suksi iš džiaugsmo, kad man 
tai leista matyt, jausti ir per
gyventi visą amžį.

■ —Iš kur tu mergele moki 
taip nušnekėti?

—Mums labai mažai tenka 
kalbėti. Čia visi daugiau tyli. 
Be to, beveik visuomet yra 
darbo.

—O ką veikiat, kurią dieną 
nieks neužeina?

—Tuomet mums šventa. Pa
silipant į kurį nors artimiausi 
kalną, sustojam pačioj viršūnėj 
ir dainuojam, grumiamės, iš- 
sidukstam, o kai nusibosta, su
stojam ir žiūrim tylėdamos, 
kaip kalnų šešėliai auga. Kai 
jau jų galūnės pasiekia pasau
lio galą ir iš bedugnių pradeda 
lysti naktis, paprastai bėgam 
namo. Kartais po kojomis nu
gula debesys ir mums rodos, 
kad stovim pačios vienos aplei
stos ant dykos akmeninės sa
los, apsuptos sustingusių jūrių. 
Ir verkiam...

nutilo. Tuo tarpu 
priėjo antroji.

—Ko jus verkiate? — neat
sargiai paklausiau.

—Kas sakė, kad mes ver
kiam? — užsigynė ji pati sa
vo žodžių.
. —'Perdaug plepi, Grete, žiū
rėk, vėl verksi, — įspėjo ją 
draugė.

—Ko aš turiu verkti? —^gy
nėsi Gretė.

—Kai šis mažiukas išeis.
—Na, dėl manęs galima tik 

juoktis, — pataisiau padėtį:— 
aš esu Patukas, kaip mano 
draugas kad yra Patas: abudu 
svieto perėjūnai ir juokdariai.

—Jie visi tokie, ką juos Su
paisysi, — patetiškai manė 
Gnetės draugė.

—Gali būti, tai tik nenuora
mos, kuriems ankšta pakalnėj, 
todėl mes į juęs žiūrim, kaip į 
tekantį vandenį. Kartais įdomu 
į jo gelmę pažvelgti, kartais ir 
savo atspindžio paieškoti.

—žiūrėkit, kad tas tekantis 
vanduo nenusineštų ir jumis 
drauge. Jus labai viliojančios 
aukos audringai srovei.

(Bus daugiau)

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

Roma.su
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CHICH60S 
ŽINIOS

Policininkų metinė 
paroda

Ir ve, jis, alkanas, surado SLA. 139 kp. nariai, kurie nd- 
duonos bakse prie bekernes ad- ri pasilikti Susivienijime pilna- 
resu 4735 So. Hermitage. Jį 
sugavo, kai jis valgė duoną.

Pristatė Frankį teismui. Bet 
teismas paliuosavo jį. O kas 
svarbiau — Frankiui pažadėta 
džisibas. Ir jis gaus jį veikiau- tainėn, 
šia. Taip kad Frankio nelaimė užsimokėti mėnesinius mokės 
užsibaigs giliukiu.

1 teisiais nariais, kad atsitikus 
nelaimei galėtų gauti ligos pa
šalpas ir pomirtines, privalo 
ateiti ketvergo vakaro, rugpiu- 
čio-Augfišt 7 d., Strumilos sve- 

158 E. 107th SU ir

vairųg Gydytojai
GYDO

Bugpiučio 16 ir 17 dd., Sol- 
diers Field aikštėje, rengiama 
metinė Chicagos policijos de
partamento paroda. Programą 
pildys taip patys1 policininkai, 
kaip Central Amateur Athletic 
Union nariai. Raitelių lenkty
nės, numeriai rodantys detek
tyvų darbuotę, etc.

Pelnas iš šio parengimo eis 
naudai našlių ir našlaičių tų 
policininkų, kurie žuvo savo 
pareigas eidami.

Karas sutriuškino 
kūdikį
Post* ir jo žmona 
50th avė., Cicero) 

į Forest Presorves

nius. Čia visi noringieji pasi
likti Susivienijime bus suregis
truoti ir jų priimti mokesriiai 
bus pasiųsti SLA. centran Ne.w 
Yorke. Tik šituo budu bus už
tikrinta jiems visos SLA. na
rių teisės ir pašalpų gavimas. 
Taipjau čia bus i Šri n luta nauja 
SLA. 139 kp. valdyba.

— SLA. Narių Komitetas.

apielinkėje), nuvažiavo miestan 
Clųcagos (planetariumų , apžiū
rėti.

Jisai ėjo per Michigan bul
varų, kai šviesos rodė jam ke
lių eiti. Bet jaiu šviesų permai
na buvo čįa pat. Ir jam pa
ėjus iki pusės gatvės, šviesos 
persimainė. Pirmasis automobi
lis, sustojęs arčiausia vidurio 
gatvės, laukė p. Briedį praei
siant, kad pasukti po kairei, 
(ii antroje eilėje buvęs auto
mobilis, 
bėjo ir 
stebėjęs 
žiuoti.

P-no Briedžio laimei važiuo-

tojas spėjo sulaikyti savo* au
tomobilį, bet visgi fenderis už
kabino Briedį ir permušė jį 
ant žemes pritrenktų. ,

Automobilistas skubiai įsodi
no p. Briedi karau ir nuga
beno ligoninėn. Čia pasirodė, 
kad pavojingos sveikatai ne
laimės su p. Briedžiu neištiko, 
ir jis apleido ligoninę, jausda
masi tik užgautas vienoj ki
toj vietoje. Rep.

Iššoko per langą
Mrs. Marjorle Gilbert iššoko 

(ar išgriuvo) per langą kam
bario, kuris yra 18 aukšte vieš
buty adresu 40 East Oak st. 
Užsimušė.

Kenneth 
(2728 So. 
atvažiavo 
sekmadieniui praleisti. Atsivežė
ir savo 2 mėnesių sūnų. Kūdi
kį paguldė ant kaldrės, kiek 
pakalnėje, netoli automobilio. 
Auto stabdžiai buvo liuosi ir 
jis pariedėjo pakalnėn. Motina 
ir tėvas pamatė riedančių kū
dikio linkui mašinų, Iht nesu
spėjo jo išgelbėti. Mašina jį 
sutriuškino.

Kuone užmušė Vincą 
Briedį

Praėjusį sekmadienį plačiai, 
žinomas Chicagos lietuviams 
darbuotojas, Vincas Briedis 
(gyvenus Marąttette Parko

Irgi kerštas

Nežinomi piktadariai subadė 
tairus 70 automobilių, paliktų 
per naktį Maypole avė., bloke 
tarp Kedzie ir Homan avės.

Karų savininkai spėja, kad 
tų piktadarybę papildę kai ku
rie garažų savininkai tame ap
skrity. O papildę jų todėl, kad 
keršija, jogei savininkai auti] 
nepalieku garažuose per naktį,

Nukirto kojas pro
peleris

Violet LockwoOd, gyv. 10515 
Prairie avė., sumanė pasivaži
nėti motoriniu laivu. Laivo pi
lotas buvo Bay J. Marks, 1324 
North Lincoln avė. Važiuoda
mas, jis smarkiai pasuko į ša
lį. Mergina išvirto iš* laivo Į 
vandenį. Propclėris arba laivo 
sparnai nukirto jos kojų.

N udaiRotas ęengsteris 
suimtos S merginos
\Visconsin viešbuty praėju

si penktadienį tapo nudaigotas 
gengsteris Jack Zuta.

Sakoma, kad jo priešininkai 
atkeršiję jam už kai kurias iš
duotas |K)licijai savo ir kitų 
paslaptis?

Zuta buvo tas pats- geng- 
steris, kurį neseniai policijos 
leitenantas Barker paėmė pa
vežti savo automobilyje per vi- 
durmiestį, kadangi nužiūrėta, 
jogei ant jo gyvasties gali bu7 
ti padarytas pasikėsinimas.

Ir tikrai, pavažiavus keletą 
blokų, kita mašina pasivijo 

leitenanto Barkerio mašinų. Iš 
tos pastarosios keli vyrai ėmė 
šaudyti į Zirtų. Policininkas at
sakė taipgi šaudymu. Viena 
kulka pataikė motormsmui ir 
tas tapo nušautas.

(Sujudime Zuta pabėgo ir din
go. Bet jo priešai surado jį ir 
nudaigojo.

Ryšy su Zutos 
areštuota 
\vaukee, 
merginos 
vadinamu
world). Taigi policija tikisi pa
tirti reikalingų informacijų apie 
asmenis, kurie nudaigojo Žū
tų, iš tų merginų.

Manoma, be to, kad Zuta 
buvo nušautas todėl, kad pa
pasakojęs “perdaug” (Milicijai, 
kai daryta tyrinėjimas ryšyj 
su nudaigojimu “Tribūne” re-

nudaigojimu 
trys merginos Mil- 

Wis. Anot policijos, 
turėjusios ryšių 
“požemiu” (un

SU

Neturėjo darbo; pavogė 
duonos; sugautas ir 

paleistas
i

Pasak “Evening Post’’, 
1 as šeimyną (4909 So. 
field avė.) užgavo sunkus lai
kai. šeimyna nusitarė, kad vy
resnysis sunūs, Frankis; turi 
pasidaryti pats sau gyvenimą.

Bet kaip pasidarys jį, jėigu 
darbo nėra. O valgyti visgi rei
kia.

F ai r*

Chicaga 100 metų
Vakar, rugpiučio 4 d., Clii- 

cagai sukako 160” metų. Nbrs 
Chicaga, kaip miestelis, nebu
vo įkorponiota iki 1833 metų, 
bet phn^ts Chicagos miesteliui 
buvo pabaigtas rugpiučio 4 d. 
1830 m. Tuo lAiku Chicagoj 
gyveno 7 šeimynos baltveidžiū 
ir būrys indėnų.

SpeclallstM rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negaiš j o jumla išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ilegzanilnavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 

‘ i yraLietuviu
Roseland

Svarbus pranešimais SLA.
kuopos nariams

139

po aralutiuo Ižegzaminavlmo—kaa juiba

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

st.

1 po

kurio Briedis nepaste- 
kurio draiveris nepa- 
Briedžio, pradėjo va-

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyaica! Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Graboriai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas'
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakičio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1930.

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

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

1800 So. Ashland Avė.
O—

Phone
Hemlock 9252

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mllwauke« Avenue, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Damen Avė. 
Val.1 1 iki 8 po pįetu. 6 iki 8 vak.

Tel Br«n*wick 4983
Narni telefoną* Brun*wick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
----- o-----

VALANDOSi 
Nuo 2 iki 4:81 ir nno 7 iki II 

N©dili o j nuo 2:80 iki 4:80 po plot 
Telefonas Cana] 0464

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli <6th St. Chicago. UI. 
O-------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyrišką, 
vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicaga 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietą, 7—8 vak. 
Nedėliomi* ir šventad. 10—12 dieną

n r — _ - - ■ .

Advokatai

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Buvusios SLA. 139 kp. val
dyba s n K. J. Šark iu nu prie
šaky yra nusistačius remti 
“pažangiuosius” SLA< griovi
kus, kurie turi užvedę teisme 
bylų prieš SLA. Pildomąją Ta
rybą, ir praeitam 139 kp. su
sirinkime, laikytam liepos 3 d, 
tam tikra rezoliucija užgyrė 
Komunistų Partijos kontrolėje 
esantį (Meldažio svetainėje į- 
kurtą) centrą ir pareiškė, kad 
ji jau nesiųs narių mėnesinių 
mokesnių SLA. centram, bet lai
kys kuopos ižde, kad butų iš 
ko mokėti advokatams. Vadi
nasi, buvusi IS'LA; 139 kp. jau 
daugiau nenori būti' SLA'. kuo
pa. SLA. Pildomosios Tarybos 
oficialiam pranešime, tilpusiam 
“Tėvynėje” liepos 11 d. (No. 
38), yra pasakyta:

“Užgyrusieji sauvalingų Ko
munistų Partijos vadovybėje 
sudaryt# centrą iki šiol buvu
sieji SLA. nariai ir nutarę sa
vo mokesnių nesiųsti į SLA. 
Centrų, skaitysis savo valia iš
stoję iš Susivienijimo ir savo 
velia atsisakę visų teisių ir nau
dų Susivienijime”.

Taigi aišku, kad kitaip ir bū
ti negali. Todėl visi buvusios

EMILIJA PEAK.Y 
»o tėvais K risi unas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3čią dieną, 7:30 va
landą ryte, 1930 m., sulaukus 
23 metų amžiaus, gimus liepos 
29, 1907 m. Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Troškūnų miestely, 
augo ir mokyklą lankė Chica
go, 111. Paliko dideliame nuliū
dime vvvą Ilcrbert J., sūnų 
Richardą 12 di'enų, pamotė Ma
riom), tėvą Antaną ir dvi seseris 
—May ir Marioną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
25’43 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
rugpiučio 6 dieną, 8 vai. iš 
ryto iŠ namų i Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sičių, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Emilijos Pearys 
gimines, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Stinus, Pamotė,
Tėvas, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

M u s ę patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia** 
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brandus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui įkyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829 <

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DK. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akiniu*. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro>- 
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7689

Oft«o TeletoBM Vlrrl*la 0089 
Bm. Tel. Tm Bara* *808 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Vala«do» 11 ryto Iki t po pietų, 2 iki 4 įr 
6 Iki 8 vakaro. Nedaliom auo 10 iki 12 

M> Karnų ofita* Morth 8td* 
3413 Franklin Blv<L

Valaado* 8:80 iki 0:80 vakaro

dle-

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«tern Avenne

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nędėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
8

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone I^ifayette 0098

' Pilone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Tel. RandolphDr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
• 4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Hezidence Phone Hemlock 7691 
---------------------------------------------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptieko*

/ CHICAGO. ILL.

Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

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

0331 
va k. 
0562

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

' 127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

1646 W. 46th St.

1327 S*. Mth Ct.

Telefonas
..i

Bdulevard 5203

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Telefonas 
Cic«ra 8724

m., suldukęs 57

išgyveno 28 
dideliame nuliu-

PETKAS BARTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 3 dieną, 3:30 valan
dą ryte, 193» 
metu amžiaus. Paėjo iš Lietu- 

į vos. Amerikoj 
metus. Paliko

į dime 3 sūnūs — Antaną, Bro- 
L nislovą ir Kazimierą, mąTČią 
L Elzbietą ir gimines. Kūnas pa- 
[ šarvotas, randasi 2226 W. 50 

Street.
Laidotuvės įvyks seredoj, 

rugpiučio 6 dieną, 10:00 vai. 
ryte iš namą . Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 

Į sielą, o iŠ ton bu.< nulydėtas i 
t Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Bartkaus 
• giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunar, Marti ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
i borius Eudeikis, Telefonas 

Yards 1741.

BARBORA PETROK1ENE 
po tėvais Beinoraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
subatoj, rugpiučio 2 dieną, 
11:35 valandą vakare, 1930 m., 
sulaukus pues amžiaus, gimus 
Kauno rčd., Raseinių apskr., 
Viduklės miestely. Amerikoj 
išgyveno 27 metus. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Anta
ną, dvi dukteris — Stanislavą 
ir Sonią, sūnų Vladislovą, tris 
seseris —• Veroniką Jablonskie
nę, Prancišką Kazmauskienę ir 
Antonina Beinoraitę,- du bro
lius — Antaną ir Liudvika Bei- 

Į norius, o Lietuvoj seserį Mari- 
1 joną Butkienę. 
. votas, randasi 

sian Avė.
Laulptųvėš 

rugpiučio G dieną, 8 
n iš namų į Nekalto P

P. Šv. parapijos bažnyčia, ku- 
' rioje atsibus 

maldos velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Barboros Petto- 
žįstami esat nuoširdžiai kVie- 
žĮstami esat nuošėirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Seserys 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauia gra- 
bbrius Eudeikis. tel. Yards 1741

Kūnas pašar- 
4414 S. Arte-

■mm*

įvyks seredoj, 
vai. ryto 

rasidėjiino
gedulingos pa-

J

Lietuviai Gydytojai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

.Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

KALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tek Canal 6174 

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

DR. A. J. KARAI.fl S 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Caliimet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valdndos vakare

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal autarU

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

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

John Kuchinskas

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

Tel. Kenirood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienią ir ketvirtadienio

Phone__, Boulevard 8483
DR. MARGERIS

# Gydytojas ir Chirurgas
3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 
nuo G iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

'hone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė.

Telefonas Republic 7868

ĮvRirų8 Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaiyta
Nedėlioj pagal sutarti

M.

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo G iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randoląh’ 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo <->

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

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAURABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayetto 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 ■ 
SKYRIUS

3201 Auburn Ava Tel. Blvd. 3291

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
t Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VAIANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525 
-------o-------

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildlng

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

Tiktai pasai sutarti . 
Tel, Canal 2552

------- O

■. Phono Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piet.

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas |

4631 So. Abhland Ava
Tėl. Boulevard 2800

Rėe. 6515 So. RockvcJJ SL ’r
/ Tel. Republic 9728 j /

i
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kų “reisus” turi, bėga nuo vie
nos mašinos prie kitos. Tur būt 
seniai jie neturėjo tokio mank- 
štinimosi. Sušilę, kaip besbolo 
jauktas stengdĮamapi lošį laimė- 

iti.
a e a

Automobiliai pasiskleidę po 
visa didžiulį daržą. Ir vis dau
giau jų atvažiuoja. Sustojome, 
išlipome iš mašinos. Eisime ap
sidairyti. Staiga- visa pikniko 
publika dingsta iš akių. Vėjo 
sukrys sukelia dulkes ir pa
slepia susirinkusius.

8 8. 8
— Kitur buvo lietaus, o ši

čia, galima sakyti, nei lašelio 
— skundžiasi vienas pikniko 
darbininkų. — O butų buvę 
ne pro šalį palaistyti daržą... 
Gamta tur būt nežinojo ką da
rė.

8 8 8
Einame prie baro. Narbutas, 

Galskis, Lekavičius, švelnis ir 
dar pora kitų nebepažįsta mu
sų. Ir kur pažins:

— Alaus keturias stiklines! 
Rapso tris bonkas! Džindžere- 
]os! — skrenda reikalavimų žo
džiai. Na, ir išpildyk juos vi
sus, kad geras, jeigu jie ne 
valandėlei n u sustoja, jeigu rei
kalaujančių skaičius nemažėja.

8 8 8
Išgėrėme po stiklinę. Eisime 

toliau. Ve p. Jurgelionienė ve
dasi būrį jaunų, (įiiliai išau
gusių merginų. Tai merginos, 
dalyvaujančios “Naujienų” gra
žuolių konteste. Jos neužilgo 
pasirodys estradoje. Jos šiame 
piknike įdomiausia lietuvių su
eigos dalis.

Tai jau trečias toks kontes- 
tas Chicagos lietuvių tarpe. 
Pirmuoju du kartu abiejų ly
čių davatkos mėgino gražuo
lių kontesto rengimą diskredi
tuoti. Tenka pasakyti, ka<l va
dinamų “krankiu” yra visur. 
Ką gi juos arba jas supaisy
si. 1 ' ' ' .

Faktas tečiau yra toks: džiau
giasi tėvai, kad jų sūnūs arba 
duktė yra gražus, sveiki, dai
liai išaugę. Malonu i jauną dai
lią merginą arba vyrą pažiū
rėti. Nenoroms kartais ištari;

Tarp Chicagos 
Lietuvių

_

Iš “Naujienų” 
Pikniko

šeštadienio vakarą saule lei
dosi debesyje. Žiūrėjome su 
draugu ir kalbėjomės, kad 
“Naujienų” piknikas rytojaus 
dieną. t. y. sekmadieni, gal ir 
neįvyks. Atrodė, kad galime 
tikėtis lietaus iš nakties.

Rytmetį vėl apsiniaukę. To 
ne gana. Prieš pietus ėmė ly
ti.

— Tai ir neteks pamatyti 
“Naujienų” gražuolių mąs
čiau.

» » »
O čia, kad ir lietus, kaitra 

kepina.
Bet lietus praėjo. Pasirodė 

saulė. Taip, piknikas bus. Ir 
gražuoles teks pamatyti.

Važiuoju piknikai). Oras tro
škus. Vėjas veržiasi per maši
nos langus vidun, bet karštas, 
sakytumei, iš įkaitytos pirties. 
Tokiame ore žmonės taikosi 
greičiau į paežerį nuvažiuoti, 
pasimaudyti.

3 8 8
Ar daug susitiksime pažįsta

mų? Ar bus publikos? Juk ir 
nedarbas atsiliepia. Ir jis ne 
vieną sulaikys namie. Kai dar
bo nėra, tai ir smagumo ma
žai, ir noro pasimatyti su drau
gais stoka, ir pagalios reikia 
daboti centas, nes išvažiavimai 
vis mat kaštuoja dolerį-kitą. 
Ar bus publikos?

8 8 8
štai išvažiavome iš, 79 gatvės 

j Archer avenue ir “sustoki- 
nom”. Archer gatvė pasirodė 
užblokuota, ir kaltininkai to 
užblokavimo tai važiuojantys 
į černausko daržą “Naujienų” 
svečiai. Važiuoja mašinos vie
na paskui kitą į daržą. Įvažia* 
vome ir mes.

8 8 8
I*rie vartų keletas darbinin kaip ji (arba jis) graži!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roooevelt Rd. 
arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILL.

I

Lietuvių Radio Programai
Kas Nedeldienj iš Stoties WCFL.

970 Kilocycles nuo 1 iki 2 vai. no pietų 

Kas Ketvertą iš Stoties WHFC.
1120 Kilocycles, duodami Budriko Krautuvės.

Naujos, žemos kainos ant Radio. Šis Radio, kaip ant paveikslo, 
su tūbomis, su viskuo

$69.00
Tik $10 tereikia įmokėti. Pašauk Boulevard 4705 dėl dykai de

monstravimo jūsų namuose.

Jos.F.BudrikjB
3417-21 South Halsted Street

REX, GENERAL MOTORS RADIOS 
3343 South Halsted Street

Tai kodėl nerengti gražuo
lių konlestų? .Ink renkama gra
žuolės atskirų miestų, valstijų, 
šalių; ir net rengiama tarp
tautiniai gražuolių kontesta-i. 
Na, tai ot ir gražuolių lietu
vaičių kon testai gali būti.

8 8 8

Didžiulėj daržo svetainėje 
jaunuomenė šoka. Sukasi po
ros. Skrieja muzikai. Karšta 
diena, apie HM) laipsnių pavėsyj. 
Bet ką tai reiškia šokėjams 
ir šokėjoms!

8 8 8
Grįžtu į daržą. Žmonių pil

na visur. Tik tos dulkės! Bet 
ką padarysi. O susirinkti čia, 
didele minįa į pikniką, pasi
matyti su draugais, pažįsta
mais, praleisti dieną visgi no
risi. Nes “Naujienų” piknikuos- 
na susirenka didžiausios lietu
vių minios, o tokiose minio
se malonu pasisukinėti nors 
retkarčiais. Matote, žmogus 
yra, kaip sakoma, visuėmeni- 
nis sutvėrimas, ir draugija to
kių pat, kaip jis, jam reikalin
ga ir maloni, nors kartas nuo 
karto.

8 8»8
Pasirodo ateinančios į plat- 

formę gražuolės. Susigrūda, su
sirenka, minia iš visų kampų. 
Arčiau pr'io platformas prieiti 
nėra galimybės. Tenka žiūrėti 
iš tolo.

Kugžda minia:
— Kuri? Už katrą paduosi 

balsą ?
Vieni už tą, kiti už kitą 

sakosi balsuosią, bet galima nu
manyti, kad dauguma pasirin
ko vieną:

— Numeris 10, numeris 10 
— tai didžiumos opinija. Ji ir 
laimėjo pirmą prizą ir dovanas, 
o kas, man rodosi, svarbiau — 
tai garbę gražiausios iš gra
žių.

8 8 8
Dedamak balsai į dėžę. Tei

sėjai — p-nia Mjlerienė, Dr. 
Montvidas ir adv. K. Jurgelio
nis — tariasi. Pakviečia pasi
rodyti publikai tą ar kitą gra
žuolę. Publika tai pasitna<ukia 
nuo estrados, tai vėl susiren
ka. Laikas bėga.

Pagalios publikos balsavimo 
ir teisėjų sprendimas pasako
ma. Pasirodo, kad; teisėjai ir 
publika išrinko tą pačią — tai 
p-lę Šoris, kuri buvo užsire
gistravusi numeriu dešimtu. 
Toliau pranešama, kuri gra
žuolių laimėjusi antrą, trečią 
prizą ir tt.

Praėjusius du kartus buvo 
vadinamas populiarus gražuo
lės rinkimas. Tai reiškia, už 
ką buvo paduota daugiausia 
balsų, th pripažinta gražiausia, 
šiemet gi pripažinimas buvo pa
vesta trims teisėjams. O kuri 
^avo daugiau ar mažiau publi
kos balsų, tai skaitėsi, kaip 
buvusi didesnė ar mažesnė pu
blikos favoritė. Ir atrodo, kad 
šiemet parinkimas buvęs tru
putį tiksliau sutvarkytas.

8 8 8 >
Pasibaigė kontestas. Vieni 

važiuoja namo, kiti dar tik at
važiuoja. Vieni eina valgyti, 
kiti išgerti stiklą alaus, vieni 
išeina iš daržo, kiti ateina. Ju
da, krutai, šen ten ir lietuviška 
dainelė pasigirsta. Jau pava- 
karis, jau neužilgo ir man teks 
pamislyti apie. namus... Ir kaip 
ta dienai greitai prabėgo! Sa- 
kytumeis kad ir nepastebėjai 
jos. ’

8 8 8-
Kaip pastebėjau, viena sve

čių grupė, turėjusi daugiausia 
smagumo, tai vaikai. Ir, turiu 
pasakyti, kad jie šiame pikni
ke susilaukė Kalėdų die
duką. Tai p. Eudeikį. Jisai, 
prie stando, kur pardavinėta 
ledai (aiskrimas), paklojo de
šimtį ar penkioliką dolerių ir 
pakvietė, visus, o ypač tuos, 
kurie dar savo pinigų neturi, 
naudotis ledais. Ir įsivaizduo
ju, kad p. Čepukas ir kiti le
dų šinkuotojai sekančias dešim
tį ar penkioliką minučių tu
rėjo tikrą “run”. Nes tik pra
eidamas girdėjau plonus bal
sus: “Ice crearn! Hurry up!”

Suprantama, jų reikalavimai 
buvo teisingi ir jie turėjo' pil
ną teisę pasinaudoti dieduko 
(p. Eudeikio) fundijimu.

8 8 8
Dar žodis. Tokioje minioje 

senų ir jaunų, suvažiavusių iš 
čia ir iš ten, negirdėjau ir ne
mačiau ne tik kokių nesusi
pratimų, bet net rustensių žo
džių. Tai kreditas lietuviams.

Chicagietis.

Bolševikų skundas 
prieš Susivienijimą
Pataisytas bolševikų skundas 

prieš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomąją Tarybą ir 
prieš patį Susivienijimą pa

duota, teismui.
Bet teisėjas Feinberg, kuris 

•to skundo klausėsi, išvažiuoja 
atostogoms, ir jo nebus teis
me gal iki rugsėjo mėnesio. 
Teisėjo Feinberg bylos pereina 
teisėjui Friend.

Bolševikų advokatai praėju
sią savaitę, penktadienį, prašė 
teisėją Feinberg, idant jis pa
skirtų laiką skundui nagrinėti. 
Bet teisėjas pasakė, kad jis iš
važiuojąs atostogoms. Tuomet 
jie prašė jį parvažiuoti iš ato
stogų, nors trumpam laikui, 
šiam skundui išklausyti. Bet 
teisėjas atsisakė.

Skundėjų advokatai dabar 
nori eiti pas teisėją Friend ir 
prašyti, kad jis paskirtų laiką 
skundui nagrinėti.

Rep.

Nelaimė ištiko “Nau
jienų” reporterį

“Naujienų” skaitytojams, be 
abejonės, yra gerai žinomas, 
bent iš vardo, Pustapėdis.

Jo pastabos, jo eilutės, jo 
aprašymėliai atkreipė į save 
skaitytojų dėmesį. Kai kurie 
skaitytojų net teiraujasi, kodėl 
jis pastaruoju laiku lig lio
vėsi rašinėjęs.

Well, praėjusią savaitę jį, 
Pustapėdį, ištiko tokia “okazi- 
ja”. Jis, matote, sumanė pein- 
terio džiabą išmėginti.

Norėjo patirti savo artistiš
kus (mes visi artistai, ar ne?) 
gabumus, tad nusitarė išban
dyti ne tik plunksną, bet ir 
brušių. Taigi stojo darban dai
linti kambarį trobesio prie 69 
gatvės ir Artcsiian avė.

O pointeriai, kaip žinote, tu
ri speeiales baltas arba mar
gas uniformas. Taigi ir Pusta
pėdis manė, kad naujoj pro
fesijoj jam tinka permainyti 
uniformą. Ir kadangi buvo tą 
dieną šilta, tai jis nusivilko 
kasdieninius drabužius, o užr- 
simovė ovcroles. Na, ir dirba 
žmogus.

Sugrįžta atgal Į beismantą, 
kur paliko drabužius, žiuri kur 
jie. Gi čia nieko nėra.

— Kad juos — kur* mąsto 
Pustapėdis — tur būt iškelia
vo. Ale dėl visko dar pažiū
rės, ar kartais nepasislėpė pe
čiuje.

Priavėrė duris: nagi šiur pe
čiuje jo drabužiai! Tik mažai 
iš jų beliko. Vien pelenėliai. 
Kas atsitiko? Vėliau pasirodė, 
kad džianitorius, darydamas 
.vasaros klynimą, suvarė pe
čiui) ir drabužius.

0 kas aršiausia, tai kad ta 
smailioji plunksna, kuri taip 
ščyrai tarnavo Pustapėdžiui iki 
šiol, kartus su drabužiais įva
žiavo pečiun ir ištirpo. Pusta
pėdis, nors ir gailisi, jog ne
teko plunksnos, bet džiaugiasi, 
kad paties nebuvo drabužiuo
se, kuomet, jie pateko į pečių.

Girdėjau, kad artimoje atei
tyje būrys gerų tėvynainių ren
giasi ruošti Pustapėdžiui siur- 
praiž parę, idant nupirkti nau
ją plunksną. Rep.

P-nios J. Pocius 
žiniai

P-nia J. Pocius prašoma yra 
pasimatyti su p. Petru Plata- 
kiu ir jo šeimyna, iš Minnea- 
polis, Minu., kurie trumpam 
laikui atvyko atlankyti Chica- 
gą-

Pp. Platakius galima pasiek
ti paliekant savo adresą “Nau
jienose”, tel. Roosevelt 8500.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

970 K—WCFL—-309.1 M.
5:00—Junior Fedaration Club
5:30—Bakery & Confectionery 

VVorkers, Jack Zamford.
5:45—WCFL all star Orchestra
6:00—DeLuxe Variety featuring

Louis Ridley, Trumpet Solos
6:30—L. P. Straube, Analyzing

Labor’s Problems
6:45—Recital by Mary Lavery,

• Soprano
7:00—Organ recital by Al Carney
7:10—*Rev. Elmer L. Williams
7:20—Organ recital, continued
7:30—Bulletin Board, Labor Fashes, 

Agricultural &Weather re- 
ports

7:45—Adolph &Rudolph, Comedy 
Team

8:00—Spanish Musical Hour
8:30—Cook County Real Estate 

Board Tai k
8:45—WCFL Novelty Orchestra
9:00 Marry Gardens Ballroom Or

chestra.
9:30—DeLuxe Variety Program
9:45—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
10:00—*Ix>ngine’s Time Signals over 

NBC network
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—Merry Gardens Ballroom Or

chestra
10:45—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
11:00—*Don Biigelow’s Orchestra 

over NBC network
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or
chestra

1020 Kc—KYW—294 M.
5:30 p.m.—Uncle Bob.
6:00 p.m.—Tony Nuzzo’s Canton Tea 

Garden Orchestra.
6:25 p.m.—Teaberry Sports Review.
6:30 p.m.—Stones CĮongress Orches

tra.
6:45 p.m.—Malings Bors. Fashion 

Prog.
7:00 p.m.—Olsen & Ebann Time.
7:00 p.m.—NBC—Pure Oil Band.
7:30 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

Orch.
8:00 p.m.—NBC—Tek Music.
8:30 p.m.—;Affiliated Hotels Prog

ram.
8:45 p.m.—Benrus Time.

8::45 p.m.'—Russo’s Edge. Heach 
s Orch.

9:00 p.m.—NBC—Westinghouse Sa- 
lutė.

9:30 p.m.—Russo’s Edge. Beach 
Orch.

10:00 p.m.—Teaberry Sports Re- 
porter.

10:05 p.m.—Chicago Herald and 
Examiner News Flashes.

10:10 p.m.—State Street Tomorrow.
10:30 p.m.—NBC—Amos ‘n’ Andy
10:45 p.m.—Mayne King’s Aragon 

Orchestra.
11:15 p.m.—Public Service —Weath- 

er; Tempe ratu re; Correct
Time.

11:20 p.m.—Russo’s Edgewater Beach 
Or.

12:00 mid.—Tony Nuzzo’s Canton
Tea Garden Orchestra.

12:15 a. m.:—Stone’s Congress Or
chestra.

12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne,

Pianist.
5:45 p. m.—Chrysler Program.
6:30 p. m.—CBS Feature.
6:30 p. m.—Sports Announcement.
6:45 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m.—CBS—S. W. Straus Co.
7:45 p. m.-r-Whitney Trio.
8:00 p. m.—Dr. Pratt and Dr. 

Sherman.
8:30 p. m.—Whitney Trio.
9:00 p. m.-—“Charlie and Mollie.”
9:15 p. m.—Harold Van Horne, Pi

anist.
9:30 p. m.—Bunte Program.

10:00 p. m.—Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Elgin Time Signal.
10:10 p. m.—Harrison Weather Re- 

port. .
10:15 p. m.—News Concert Orchestra.
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
10:46 p. m.—News Concert Orchestra.
11:00 p. m.—Uptown Villagė and Via 

Lago Orchestra (3 hours).

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m..—Henry Gendron’s Or

chestra
6:30 p. m.—CBS—Guy Lombardo’s 

Orch.
7:00 p. m.WBBM Night Court, 

comedy sketeh and music.
7:30 p. m.—Aaronson’s Comman-

der.s.
7:45 p. m.—“Permanizer Songsters,” 

Clem and Harry.
8:00 p. m.—CBS—Henry -George.
8:30 p. m.—Aaronson’s Comman- 

ders.
9:00 p. m.—CMS—Graybar Prog

ram.
9:15 p. m.—CBS—Grand Opera

Miniatures.
9:30 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.

10:00 p. m—CBS—Anheuser Busch 
Antiųues.

10:30 p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

12:00 mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Comman- 
ders; Frank Shaw; Tom 
Gerun’s Orchestra and Henri 
Gendron’s Orch. (2 hrs.)

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimas Ir siuvimas 
dresių moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di
ldomos išduodamos. Ra-

I lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka.

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

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

870 Kc.—WL$—345 M.
7:00 p. ni.—Eventidę Melodies, 

strings and poem.
7:15 p. m.—The Oatesville General 

Store.
7:30 p. m.—Ozark Folk Lore, old- 

time music and philosophy.
7:45 p. m.—Brad Kincaid, mountain 

songs.
8:00 p. m.—Verse and Music,musi

cal settings of Longfellovv’s 
Verse.

THROUGH W.JJD
8:30 p. m.—Echoes of the Concert 

Hali,
9:00 p. m.—Sign Off.

PRANEŠIMAI
North Side S. L.,A. 22G kuopos 

niėnesinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 5 d., 7:30 vai. vak. Association 
Hali, 2150 West North Avė. Mel
džiame skaitlingai atsilankyti i su
sirinkimą, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugpjū
čio 5 d., 8 vai. vak., Mark White 
Sųuare Parko svetainėj, ant 29 St. ir 
S. Halsted St. Visi bukite laiku ir 
kurie per išvažiavimą Kliubo išpil- 
dėte blankas malonėkite atsilankyti.

A. Zalagenas, prot. rast.

Roselando SLA. 139 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienio va
kare, rugpiučio JAugust) 7 d., Stru
milos svet., 158 E. 107 St. Visi 
kuopos nariai, kurie nori pasilikti 
geram stovy Susivienijime, privalo 
ateiti susirinkiman laiku ir užsimo
kėti savo mėnesinius mokesnius. At- 
siveskit ir savo drautms, kurie no
rėtų prisirašyti prie SLA.

— SLA. Narys,

Draugystės Saldžiausios širdies V. 
Jėzaus susirinkimus įvyks rugpiučio 
5 d., antradienv. 7:30 vai. vakare, 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai laiku susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, taipgi užsimokėti užsilikusias 
mokestis. Taipat bus priėmimas Šv. 
Jurgio dr-jos, kuri susivienijo su Sal
džiausios širdies draugija. Taipgi 
ir šv. Jurgio draugijos nariai malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime.

Tadas Aleliunas, nut. rašt.

CLASSIFIED ADS.
h .....................— ....................... ... ■■ <

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini moksle i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tantiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien Ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IlJk

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

’ Business Service 
k

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrighta — išradi
mai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi> 
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PETER ADOMAITIS
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ?

Kreipkitės pas Mr. P. Adomaitis, 
6630 So. Talman Avė. Tel. Prospect 
3938. Aš esu pardavėju James Coal 
Co. anglių, kurių Yardai randasi — 
58 ir Halsted ir 81-mos ir Wallace. 
Kainos prieinamos visiems. Jūsų 
laukiam.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

GERAS AKCIJŲ PARDAVĖJAS
Kuris gali parduoti nelistitas už

statas geresniai klesai lietuvių. 
Class “D.” laisniuotą per Valstijos 
Saugumo Komisiją stiprios kompa
nijos, tiktai gali būt geras pelnas. 
Mokamos geras komisas pardavėjatn. 
Del susitikimo telefonuokite

L. K. JONĖS, 
Juniper 0821,

Nuo 9-tos vai. iki 10-tos iš ryto.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGA mergina į pelnin
gą biznį su $3000. Vėliau sužinosit 
plačiau apie tai. Rašykite į Naujie
nas, Box 1220.

Financial
_____  Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMpN & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 S6. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038 
- O-------

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

o
Skolinanti Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mtnesini- 

mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgižius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava. ---- o----

-------- O--------
Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.40 

8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716 a

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

8040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mos nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvčs už sutanpimą niažiausia.

50 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryfiius su •visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicairoje. Saukite Columbus 0407. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

4 KAMBARIŲ rakandai parsiduo
da pigiai, šaukite I>akeview 9550.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
groseme ir delicatessen su geru sta- 
ku ir l-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu į mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42 Place.

PARDAVIMUI cigarų, aiskrimo, 
cigaretų ir visų smulkmenų krautu
vė. Parduosiu pigiai, nes esu per
sonas. 1617 S. Ruble St.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

UŽ $32.50 I MĖNESĮ

Mano keturių kambarių medinė 
cottage su dideliais uždarytais 
frontiniais porčiais. Randasi 3853 
Oketa Avė. Visa naujai dekoruota 
ir labai patogi vieta už $3250. Įmo
kėti tik $100. Pamatykit šį namą 
ir pašaukite mane.

Merrimac 4773

DIDELIS bargenas Ciceroj. Par
davimui grosernC ir meat marke- 
tas, moderniškas, gerai įrengtas, 
arba mainysiu į lotą ar automo
bilių. Tel. Cicero 5697.

Pardavimui negirdėtas 
BARGENAS

Ant 63 gatves biznio mūrinis na
mas. štoras ir flatas. šiltu vande
niu apšildomas ir 2 karų mūrinis 
garažas. Pigi kaina $15,500, cash 
tiktai $4,500. Biznieriai nepraleiskite 
šios progos, nes užmokate už lotą, o 
murinj narna ir 2 karu garažą gau
nate už dyką. Nepriimsiu mainų. 
Parduodu tik už “cash”. Savininką 
galima matyti nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare. Atsišaukite.

. 2839 West 63rd St.

PARDAVIMUI 2 flatų biznio pra- 
pertė ant Town of Lake priešais 
bažnyčios ir mokyklos. Tel. Republic 
0820, arba Lafayette 8361.


