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Sako, Diktatorius Stalinas 
Ištremps Savo Sūnų

Rusų valdovas jtužęs, kad jaunas neklau
žada, kuris nenorėjęs mokytis ir buvęs

- vėjavaikis, slapta vedęs biedną siuvėją
Chicago Tribūne korespon

dentas Lorimer Hammond, grį
žęs iš sovietų Rusijos i Lon
donu, praneša apie tai. kaip 
Rusijos diktatorius Stalinas iš
trėmė savo jauną neklaužadą 
sūnų.

Kaip kad kitąkart caras Iva
nas Baisusis, sako korespon
dentas, diktatorius Stalinas 
valdo Rusiją geležine kumščiu, 
bet negali priversti savo šei
mos, kad jo klausytų.

Prieš keturis šimtus metų 
caras Ivanas mirtinai užmušė 
savo sūnų už neklausymą; da
bar diktatorius Stalinas atsi
žadėjo savo jauno sunaus, Ja- 
šos, ir ištrėmė ji už tai, kad 
vaikas jo neklausė ir vedė var
gingą mergaitę, siuvėją.

Del aštrios cenzūros, prole
tarinė Maskvos, Leningrado ir 
iš viso Rusijos visuomenės 
nieko nežino apie kivirčus’ so
vietų diktatoriaus šeimoj. Tik 
prieš dvejetą savaičių kores
pondentas sakosi susitikęs Ru
sijos provincijoj su vienu pro
fesorium, kuris buvęs Jašos, 
Stalino sunaus, mokytojas, ir 
kuris jam apie tai papas’ako- 
jęs. Tos žinios vėliau jam bu
vę patvirtintos Maskvoje. Da
lykas buvęs toks:

Kivirčai tarp diktatoriaus ir 
jo sunaus prasidėję prieš dve
jetą metų, kai Jaša atsisakęs 
toliau mokytis ir metęs Mas
kvos technikos’ mokyklą, nežiū
rint, kad tėvas būtinai norėjęs 
padaryti jį mechanikos inžinie
rium. Tuomet Jaša 'buvęs 20 
metų amžiaus, augštas, gražus 
jaunikaitis, bet vėjavaikis ir , 
mergišius, kuris labai tingėjo 
mokytis ir dirbti bet kokį pro
to darbą.

“Man nereikia nė kokio mok
slo, ir aš jo nenoriu,” pasa
kęs jis savo mokytojams. 
“Kam man dirbti, kad mano 
tėvas viską čia valdo? Aš no
riu gyvent ir linksmintis.”

Tada Stalinas paėmęs sūnų 
iš mokyklos ir atidavęs jį į 
privatinio instruktoriaus ran
kas. Instruktoriui buvę įsaky
ta pavartoti dagi prievartą, 
bet padaryti Jašą inžinierium.

Bet dviem savaitėm praslin
kus instruktorius rezignavęs ir 
pasakęs' diktatoriui Stalinui, 
kad, girdi, tuščias darbas ban
dyti Jašą išmokyti spręsti 
komplikuotus matematikos pro
blemas, kuomet jis paprasčiau
sių aritmetikos skaičių nesu
geba sudėti nei atimti.

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Šauja: f »

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; truputį šilčiau; mainąsi 
vėjai. .

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 71° ir 79° F.

Šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 8:04. Mėnuo leidžiasi 
2:39 ryto.

Pamatęs, kad negalės pada
ryt sūnų inžinierium. Stalinas 
atidavęs Jašą į vieną Maskvos 
amatų mokyklą, kad išmokytų 
jį elektrotechnikos. Bet Jaša 
ir čia nieko nenorėjęs moky
tis.

Praeito gruodžio mėnesį Ja
ša visai pabaigęs su mokykla. 
Vieną vakarą grįždamas iš mo
kyklos į Kremlių, jis susiti
kęs gražią mergaitę, ir įsimy
lėjęs. Juodu tuojau norėję su
situokti, bet pasirodę, .kad mer
gaitė buvus paprasta beturtė, 
siuvėja ir Jaša supratęs, kad 
tėvas neįeisiąs jam vesti.

Pasakoja, kad diktatoriaus 
ambicija buvus, idant sūnūs, 
laikui atėjus, vestų dukterį 
vieno žymiausių Kremliaus ko
misarų.

To nežiūrint, Jaša slaptomis 
vedęs jauną siuvėją. Bet ilgai 
netrukus dalykas buvęs susek
tas. Diktatorius įtūžęs. Jaša 
tuojau buvęs paimtas ir, po 
sargyba, išsiųstas į vieną mie
stelį Kaukazo kalnuose, kame 
jis dabar, kaip tikras kalinys, 
dirbąs kaip elektrotcchniko pa
dėjėjas7.

Kas atsitikę su Jašos my
limąja, kurią jis buvęs slap
ta vedęs, niekas nežinąs, ly
giai kaip niekas nežinąs, kur 
esanti diktatoriaus Stalino 
žmona, kurios per pastarus 
dvejus metus niekur niekas ne
matęs.

Vokiečių aviatoriai 
metė skridimą į

Ameriką
___ 1__________

REIKJAVIKAS, Islandija, 
rugp. 5. — Wolfram Hirth ir 
Oscar Weller, jauni vokiečių 
aviatoriai, kurie bandė aeropla
nu skristi iš Vokietijos į Chi- 
cagą per Islandiją ir Grenlan
diją, atlėkę į čia buvo priver
sti savo projektą mesti, ka
dangi pasirodė, jogei Grenlan
dijoj nėra tinkamos vietos nu
sileisti.

Hirth, pasiėmęs savo nedi
delį monoplaną, garlaiviu Min- 
nedosa išplaukė į Montrealį, iš 
kur jis ketina skristi į New 
Yorką. Weller grįžta Vokie
tijon.

Miss New Orleans iš 
rinkta Miss United

, States '
GALVĘSTON, Texas, rugp. 

5. — Tarptautiniame gražumo 
konteste “Miss United States” 
titulą vakar laimėjo Dorothy 
Dell Goff, ėjusi kontestan kaip 
“Miss New Orleans”.

Dabar eis kontestas dėl “Pa
saulio Grožio Karalienės,” ku
riame dalyvaus septynios sve
timų kraštų gražuolės.

Gaisras sunaikino han- 
garą ir 6 aeroplanus
ST. ELMO, III., rugp. 5. — 

Smitho aerodrome, netoli nuo 
čia, gaisras sunaikino hangarą 
ir šešitf aeroplanus, jų tarpe 
vieną bemotorį lėktuvą.

[Atlantic and Pacific Photo]

Melfi. Italija. — Kareiviai ieško žemės drebėjimo aukų, čia žuvo apie 300 žmonių.

Bolševikai planuoja 
“nusikaltėlių respu

bliką” Solovecke
LONDONAS, rugp. 5.—Gau

tomis čia žiniomis, sovietų vy
riausybe nutarė įsteigti Solo- 
vecko salose vadinamą “Pa
smerktųjų respubliką.” Salose 
šiandie yra apie l,400,0Ū0 
tremtinių ir kalinių ir nedide
lis vietos gyventojų- skaičius.

Bolovkose, kaip rusai pratę 
vadinti Solovecko salas, šian
die regulerinės sovietų kariuo
menės nėra, nes ten siaučia šil
tinių liga, kuria kasdien mir
šta daugybė tremtinių. Del to 
niekas nenori tarnauti nei 
GPU (čekos) skyriuose, siun
čiamuose į salas maištams pa
trempti. Tremtinius ir kalinius 
paprastai sergi patys kaliniai 
— komunistai opozicionieriai 
ir kriminalistai, kuriems “už 
stropią tarnybą” sovietų vy
riausybė sutrumpina bausmės 
laiką.

Be šiltinių, salose siaučia ir 
kitos ligos, ypačiai džiova ir 
škorbutas.

Sovietų vyriausybė nutarė 
naujoj “respublikoj” įsteigti 
tokį pat, arba dar žiauresnį, 
rėžimą, koks viešpatauja fran- 
euzų nusikaltėlių kolonijoj Vel
nio saloj, pasmerktųjų pramin
toj “Mirties sala”. Toks reži
mas norima salose įsteigti tuo 
tikslu, kad “klasiniai” sovietų 
valdžios priešai ten ir mirtų, 
o nebegrįžtų iš salų, baigę sa
vo bausmės terminą.

50 žmonių žuvo per 
baisias audras 

Japonijoje
LONDONAS, rugp. 5.—Lon- 

dono Times’ gautu pranešimu, 
Japonijoje siautė baisios aud
ros, per kurias žuvo penkias
dešimt žmonių.

Audros padarė taipjau mil
žiniškos žalos.

Skaudžiai nukentėjo Mondo, 
kur kelios dešimtys namų bu
vo sugriauta.

Osakoj potvyniai užliejo apie 
10,000 namų; Tokio taip pat 
apie 3,000 namų talkšo van
deny.

Penki Meksikos bandi
tai nubausti mirtim
TENANGO DEL VALLE. 

Meksika, rugp. 5. — Kaip į- 
spėjimą kitiems piktadariams, 
miesto aikštėj čia tapo pakar
ti penki banditai, kurie buvo 
kareivių kuopos Sugauti ne
trukus po jų padaryto užpuo
limo.
\ -----------------
“Vakarų fronte nie

ko naujo” knygos 
populerųmas

Vokiečių rašytojo Remar- 
([ue’o karo knyga “Vakarų 
fronte nieko naujo” (Im West- 
ern Nichts Neues) knygų rin
koje sumušė visus rekordus. 
Kiek žinoma, ji jau yra išver
sta į 29 kalbas [jų tarpe ir į 
lietuvių], ir per pusantrų me
tų' buvo ’jos išpirkta daugiau 
kaip 3 milijonai egzempliorių. 
Pačioj Vokietijoj išpirkta dau 
giau kaip milijonas egzemplio
rių, Francijoj—440,000, Jung
tinėse Valstybėse — 325.000, 
Anglijoj — 310,(ft)0, Čekoslo
vakijoje — 81,500, Ispanijoj 
—, 75,000, ir tt.

Ligšiol ji neišleista tik ita
lų kalba. Mat diktatorius Mus- 
s’olini tą Remarųue’o knygą 
Italijoj užgynė, dėl to kad ji 
“užmuša karingumo dvasią.”

8 mėty amžiaus ameri
kiete perplaukė Bosporą
ISTANBULAS, Turkija, rugp. 

5. — Barbara Tompkins, ame
rikietė, vieno Standard Oil 
kompanijos tarnautojo duktė, 
kuri tėra dar tik 8 metų am
žiaus, padaro rekordą kaip jau
niausia Bosporo plaukikė. Va
kar ji perplaukė iš Azijos į 
Europą, l1/! mylios platumo, 
plaukimą pradėjus ties Neer 
Beikozu. Toj vietoj vanduo 
yra taip sraunus, kad dagi su
augusiems sunku plaukti.

Tornadas Minnesotoje
MARSHALL, Minu., rugp. 5. 

— Siautęs' šioje apielink-ėj tor
nadas padarė daug žalos ja
vam^ laukuose ir farmų trobe
siams. žmonių niekas nenu
kentėjo.

Sovietų kariuomenė 
sušaudė 200 streiki

ninkų Odesoje
BUCHARESTAS, Rumanija, 

rugp. 5. — Atvykusio į čia 
Italų garlaivio Vesta valdinin
kai praneša apie dideles strei
ko riaušes Odesoje, pietų Ru
sijoje, įvykusias liepos 25 die
na. c

Pasak jų, prieš streikininkus 
buvo pasiųsta sovietų kariuo
menė, kuri šaudydama į nera
mias' minias 200 riaušininkų 
nukovė.

IŠ DARBO LAUKO
GELEŽINKELIŲ DIRBTU

VĖS VĖL PRADEDA 
DIRBTI

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
5. — Ne,w York Central gele
žinkelio dirbtuvės, kurios čia 
prieš dvi savaites buvo užda
rytos. dabar vėl pradėjo ope
ruoti ir daugiau kaip 1,800 
darbininkų grįžta į darbą.

Generalinio Clevelando divi
zijos administratoriaus prane
šimu, įsakymas esąs duotas ir 
visoms kitur esančioms -New 
York Central geležinkelio dirb
tuvėms, kuriose paprastai dir
ba daugiau kaip 6,000 darbi
ninkų, pradėti dirbti.
FRISCO DIRBTUVIŲ DARBI

NINKAI GRĮŽTA DIRBTI
SPRINGFIELD, Mo., rugp. 

5. — Apie 1,000 Frisco gele
žinkelio lokomotyvų ir vagonų 
darbininkų grįžo į darbą.

Praneša tačiau, kad visos 
Frisco geležinkelių sistemos 
klerkai visuotiniu balsavimu 
pasisakė prieš penkių dienų 
darbo savaitę, jeigu dėl t6 
kompanija norėtų sumažinti al
gas.
NEW JERSEY FORDO ĮMO

NĖ VĖL DIRBA
KEARNEY, N. J., rugp. 5. 

— Ford Motor kompanijoj vie
tos įmonė, kuri nuo liepos 25 
dienos buvo uždaryta, šiandie 
vėl pradėjo operuoti ir 3,500 
darbininkų stojo dirbti.

Sovietų Rusijoj kilo 
pinigų krizis

Rusijos žmonės atsisako pri
imti “bumaškas”, reikalauja 
monetų

MASKVA, rugp. 5. — Vis 
didesnei manufaktūros prekių 
stokai pasireiškiant, sovietų 
Busijoj kilo piniginė panika, 
žmonės atsisako priimti popie
rinius rublius, kurių vietoj rei
kalauja metalo monetų.

Sidabro monetų slapstymas 
pirmiausia prasidėjo Ukrainos 
ūkininkuose. Netrukus jis pa
plito visoj Rusijoj, dagi Mas
kvoj ir Leningrade, su tokiu 
smarkumu, kad sovietų mone
tinės nebegalėjo spėti lieti mo
netų tiek, kiek reikėjo.

Davus popierinį rublį, be
veik negalima gauti grąžos mo
netomis. Šimtai žmonių kas
dien išmetama iš tramvajų dėl
to, kad konduktoriai atsisako 
duoti grąžos variniais ir sidab
riniais iš duoto popierinio rub
lio, o dykai važiuoti neleidžia. 
Dagi laikraščio nenusipirksi, 
jei neturėsi varioko.

Pašto ir telegrafo kontoro
se valdininkai negali, ar neno
ri, duoti grąžos iš rublio; vie
toj monetų, jie duoda grąžos 
pašto ženklais.

Maskvos miesto tramvajams 
vyriausybė įsakė, kad kelei
viams, vietoj 90 kapeikų grą
žos iš rublio, butų duodami tik 
devyni kelionės bilietai.

Maskva dar kartą 
pareiškia nemokė

sianti caro skolų
MASKVA, rugp. 5. — Izvie- 

stija, sovietų valdžios organas, 
šiandie vedamuoju įspėja kapi
talistines valstybes nelaukti, 
kad sovietai mokėtų caro vai 
džios padarytas skolas.

“Laikas,” sako Izviestija, 
“kapitalistinėms valstybės su- 
pratsi kartą ir visiems lai
kams, kad sovietų valdžia ne
gali prisiimti caro valdžios sko
lų. Nuo pat 1905 metų musų 
revoliucinės partijos įspėjo 
tarptautinį kapitalą, kad ne
duotų paskolų caro valdžiai. 
Nuo tos pozicijos mes nieka
dos nesitraukėme.”

5 metų mergaitė nušo
vė savo draugę

DENVER, Colo., rugp. 5.-r 
Dvi mergytės, kaimynų dukte
rys, Gloria Utter, 5, ir Rose 
Etheridge, 6 metų amžiaus, be- 
žaizdamos susipyko dėl lėlės. 
Gloria nubėgo į garažą, sura
do t^n tėvo šautuvą ir šovė 
savo draugę, kuri buvo bebė-1 
ganti namo. Kulipka pataikė į 
nugarą, ir Rose netrukus mirė.

’—,-----------------.................... .

12 sužeistų franeuzų 
tekstilininkų streike
BOUBAIX, Franci j a, rugp. 

5. — Pasienio mieste Halluin- 
Menin įvyko aštrus susikirti
mas tarp streikuojančių teks
tilės darbininkų ir streiklau
žių. Dvylika asmenų buvo su
žeisti. Tvarka buvo atsteigta 
tik policijai įsimaišius.

ESSEN, Vokietija, rugp. 5. 
— Essen Benzol fabrike va
kar įvyko benzolio sprogimas, 
kurio du darbininkai buvo už
mušti.

Kroatų vado sulai
kymas Ellis Islande
Kosutič, buvęs Jugoslavijos mi- 

nisteris, busiąs vyriausybės 
deportuotas

NEW YORKAS, rugp. 5.— 
August Kosutič, kroatų vadas 
ir buvęs Jugoslavijos viešųjų 
darbų ministeris, kuris garlai
viu Olympic liepos 29 dieną at
vyko į New Yorką, buvo čia 
sulaikytas ir ligšiol tebelaiko
mas Ellis Islande. Imigracijos 
vyriausybė sakosi suradus, kad 
Kosutič atvykęs su padirbtu 
pasportu, ir ketina jį depor
tuoti.

Kosutič apeliavo į Washing- 
toną, bet vargiai begu tas ką 
padės, kadangi prieš jį išėjo 
pats generalinis Jugoslavijos 
konsulas Jankovič, kuris išlei
stame pareiškime sako, kad 
Kosutičo pasporta^ ir viza esą 
“be mažiausio abejojimo” pa
dirbti.

8 ginkluoti kaliniai pa
bėgo iš kalėjimo -

FLORENCE, Ariz., rugp. 5. 
— Iš valstybės kalėjimo čia 
vakar pabėgo astuoni stipriai 
ginkluoti kaliniai. Kol-kas su
gauti jų nepavyko.

Kinai nukirto galvas aš
tuoniom komunistam

HANKOVAS, Kinai, rugp. 5. 
— .šiandie čia gatvėse buvo 
nukirstos galvos aštuoniems 
komunistams, karo teismo pa
smerktiems mirties (bausmei.

Du automobilių reisi- 
ninkai užsimušė

GREENVILLE, Ohio, rugp. 
5. — Automobilių reisuose čia 
užsimušė, jų automobiliams su
sikūlus, du reisininkai: H. K. 
Linebaugh ir Kenneth C. Lou- 
der.

Čekų finansų ministe
ris Engliš rezignavo
PBAHA, Čekoslovakija, rugp.

5. — Dr. Kari Engliš, finan
sų ministeris, šianche iš savo 
vietos atsistatydino.

Ugnis pridarė daug 
nuostolių

Liepos mėn. 14—15 d. apie 
23 vai. Daugiškių km., Ska
piškio valsč., sudegė pil. Nau
joko Jubzo trobesiai su turtu. 
Iš trobesių sudegė gyvenamas 
namas 10,000 lt. vertės, 3 svir
ną po vienu stogu su 60 centn. 
įvairių grudų ir 12 cnt. iš- 
bruktų linų, tvartas 4000 lt. 
vertės, kluonas su pašaru 6000 
lt. vertės, daržinė su dobilais 
4000 lt. vertės. Iš viso nuosto
lių padaryta 34 tukst. lt. su
mai. Sudegę trobesiai apdraus
ti nebuvo. Gaisras buvo pa
degtas iš keršto. Kvota veda
ma.

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

Teismas

Praeita kartą aš rašiau 
“Naujienose”, kad mane kelyj 
p Wisconsino farmas užpuolė 
žulikai ir apiplėšė. Dar visa to 
įvykio istorija nepasibaigė, ir 
nežinau kaip ji pasibaigs.

Kaip minėjau, dėl nedarbo aš 
sumaniau apleisti Chicugą ir 
vykti kur kitur. “Naujieno
se” aš suradau skelbimų, kurį 
padavė Joe Zubriskis'. Jis 
reikalavo darbininko ant lai
mus. Aš parašiau jam laiškų, 
klausdamas apie sąlygas. Mu
du susitaikė va, ir jis pakvietė 
mane atvažiuoti. Pas jį aš iš
buvau apie mėnesį laiko. Pas
kui Apleidau j j ir nutariau 
traukti j Khinelanderį pirkti 
fąrmą. Kadangi iš Goodman į 
Khinelanderį nėra labai toli, 
tai aš ir nuvažiavau pas ponią 
Rakužienę. manydamas pirkti 
farmų. Pasirodė, kad ta far- 
ma buvo ką tik parduota. Ap
žiurėjau apielinkėj kelias far
mas, tačiau bargenų neradau.

Pabuvęs kiek laiko Rhinelan- 
der apielinkėj, nusitariau 
traukti į Medford, Wis., ka
dangi sužinojau, jog ten labai 
pigiai parsiduoda viena farma. 
Bevažiuojant į ten netoli nuo 
Merrill sugedo mano karas. 
Kadangi buvo vakaras, tai ban
džiau surasti nakvynę pas far- 
meri. Tačiau pasirodė, jog tai
meriai nenori keleivių priimti 
ir gana. Buvau užėjęs pas 

‘keturis farmerius, bet niekur 
negalėjau i nagvynę įsiprašyti. 
Priverstas todėl buvau apsina
kvoti pakely j automobilyj. 
Kaip įvyko apiplėšimas, ąš jau
rašiau praeitą kartą, todėl čia 
neminėsiu. Porą žodžių tik 
apie teismą.

Teismas įvyko liepos' 29 d. 
Publikos susirinko apie šimtas 
žmonių. Prasidėjo bylos nag
rinėjimas. Teismas rado plėši
kus kaltus esant ir pareiškė, 
kad vienas turėsiąs kalėjime 
sėdėti. Bet štai pradėjo kal
bėti miesto advokatas. Girdi, 
įeikia plėšiko pasigailėti, —jiš 
pasitaisys. Bet mane “polaką”. 
tai tikra butų gerai šaltojoj 
uždaryti, kam aš esą bastaus 
po tą apielinkę.

Tai tau ir teisybė. Plėšiką 
nereikia bausti, bet reikia 
bausti tą žmogų, kurį apipie
šė! Tai tikrai originalus daly
kas. Tegul, pažiūrėsiu kuo vi
sa tai pasibaigs.

—Jcseph Gaizow&ky.

Organizuojasi lietu
vių turistų informa

cijos biuras
Bridgeport, Conn. Liepos 27 

d. laike SLA. iV apskričio iš- r 
važiavimo buvo sušauktas ir 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Asociacijos Amerikoje narių 
susirinkimas. Suvažiavo kuo
ne visi Conn. ir NeW York’o 
valst. agentai. Apkalbėjus sa
vos organizacijos reikalus, eks
kursijas ir t.t. buvo pasiūlyta, 
kad mes Amerikoje lietuvių 
tarpe nebeturime Turištų ar 
Turizmo informacinės organi
zacijos, ar sąjungos, taip kaip) 
turi kitos tautos didmiesčiuo-' 
se, ir panašiai kaip Lietuvoje! 
jau yra susidarius 1929 m. 
Turizmo sąjunga, kuri norai 
šiuo laiku tik užsiima darbais1 
Lietuvos ribose. Susirinkusios!
pašalinės publikos buvo pašte- į raštinėn, sutinku jauną lėto 
bota, kad mus lietuvių agentų budo panelę; persistatome. pa- 
draugija numatoma maždaug . si rodo esanti “S.” sekretorė, p, 
kaipo pramoninė asociacija, o • Viščiuliutė. 1 rumpai pasikaL 
suorganizavus lietuvių turistų bėjus skubu “S.” seimam 
biurus Ameiikoje, si paskuti- Sandaros seime
nė organizacija butų daugiau , 
informacijos centras per kurį; Apie IC-tą vai. svetainėn iš-į 
ar lietuviai, ar amerikonai, ar renkasi seimo atstovai bei 
kiti svetimtaučiai gautų visas1 svečiai. Įėjęs ėmiau žvalgytis, 
reikalingas žinias delei važia-.Į Mat, kaipo “grinorius” nieko 
vinto, ar lankymo Lietuvos, nepažinau; taip task beveizint

Nors šiuo darbu ir užsiirnu da
ili 1* Lietuviui Agentai, bet šis 
turistų biuras su pagalba Lie
tuvos valstybės įstaigų turėtu 
leisti anglų kalboje informaci
nes apie Lietuvos vasaros ku
rortus, gelžkelius, viešbučius, 
ligonines ir t. p. brošiūrėles; 
laikraščiuose ypač Amerikos 
periodinėj spaudoj atostogų 
metu Įvairius apie Lietuvą kas 
tik su turizmu susiduria, strai
psnius, žinias, kainas, etc. Šis 
turistų informacijos biuras, ap
kalbėjus agentų ir pašaliečių 
asmenų buryjįe, nutarta, kad 
būt organizuojamas jau esan
čios Lietuvių Agentų Asociaci
jos narių ir organizavimas pa
vesta asociacijos valdybai, bet 
kad valdyba ir šiaip jau daug 
darbų turi ,tai išrinkta šie na
riai: A. Velečkis iš Bridgeport, 

1 K. Makarevičius iš Ansonia. A. 
! Mikalauskas iš Brooklyn ii’ su- 
I sinešimų sekretorius (laiki- 
I nųi) J. Sekys iš Hartford.

Ši organizatyvė valdyba turi 
sušaukti pradžioje spalių mėn. 
š. m. New York’e seimelį, ku
riame jau turėtų būt išrinkta 

' nuolatinė veikiančioji valdyba. 
Į suvažiavimą nutarta pakvies
ti visas mus didžiausias orga- 

i nizacijas ir šiaip įžymesnius 
’ atskširus asmenis. Iš visų di
džiųjų draugijų atstovų bei į- 
žymesnių žmonių turėtų būti 

! sudaryta valdyba bei komite- 
i tas, kuris jau veiktų Lietuvių 
Turistų reikaluose.

Taigi šiuomi pranešdamas 
j apie iniciatyvą organizavimui 
! Lietuvių Turistų Biuro (vardą 
I pirmame suvažiavime galima 
bus pakeisti, ar palikti) mel
džiu lietuvių visuomenės iš- 
arks to susi interesuoti šiuo rei
kalu ir suvažiavimui rengtis,
kada jau bus pakviesta bei 
pranešta musų spaudoj.

—J. Sekys, laik. sekr.

Įspūdžiai iš “Sanda
ros” ir SLA. seimų

Rašo Paul Burgis

Nors Lietuvoje dalyvauda
vau pažangiosios studentijos 
bei tam tikrų polit, partijų 
suvažiavimuose, tačiau U. S. 
apart atskirų kolonijų dr-jų 
suvažiavimų, pasitarimų, su 
plačiąja U. S. lietuvių dem. 
visuomene bendram susivažia
vime nebuvo tekę dalyvauti,— 
bet štai pasitaikė lauktoji pro
ga—vykimas, kaipo atstovo į 
“Sandaros” ir SLA. seimus— 
Chicagoje.

Chicagoje
A įvykęs Halsted gatvėn, la

bai nustebau ir ėmiau abejoti, 
i ar tik (kokiais stebuklais) ne- 
I patekau Laisvės Alejon Kau- 
i ne, nes gatvės išpuoštos tau- 
i tiškoms liet, vėliavoms, o kur 
tik .žmogus nepasisuksi, girdi 

• lietuviškai kalbant, netik suau
gusius, bet ir jaunimą, jautie
si taip maloniai, kad, rodos, 
visus apglėbtum išsyk. Na, ir 
ištiesi) neapsirinka tie, kurie 
Chicago vadina antrąja Lietu
va.

Prieš Sand. seimui prasėdė
siant užeinu į “Naujienų” 
agentūrą, sutinku p. Mickevi
čių, nors’ asmeniškai jo nepaži
nojau, tačiau greit suėjome į 
draugišką pasikalbėjimą. Na, 
manau, jei taip visi Chicagos 
lietuviai bus draugiški, tai jau
siuosi, kaip pas mamą užpeč- 
kyje. Pakeliui užsuku “Sand.”

įlr|< u ’ * .... ’ -
prieina Dr. Zimontas, perstotą- 
tome; žinoma greit, kaipo že
maičiai, Įsikalbėjome, na gi žiū
riu kas tai kampe blizgančia 
galva, lyg rodosi pažįstamas, 
su kuniute kalbasi ----- tai k>e-
sąs Žukas. Ot pamaniau kur 
tik dailioji lytis, ten ir musų 
organizatorius, mat žmogus ži
no savo profesiją, organizuoja 
visur.

Štai ir Vitaitis su savąja 
Zose atkeliauja, na ir pašėlęs 
tos poreles’ meilumas, rodos tik 
vakar butų apsivedę, pamaniau 
—Dzie, duok jiems dvasią 
šventą, kad jie visą amželį 
(tą) medaus' mėnesį leisti.

Taip task besižvalgant iš
girdau trinktelėjimą, nagi žiū
riu ponas Grisius, trumpa kal
ba atidaro “Sandaros” seimą; 
visi susėdome. Paskiaus man
datų komisija, pirm, pakviečia 
eilę veikėjų kalbėti. Dauguma 
kalbėtojų, ypatingai Vitaitis, 
pabrėžė, jog “Sandara” turi 
tvirtai stovėti ant demokraty- 
bės pamatų ir tik demokraty- 
bės principų laikantis organ; 
atsieks užbriežtųjų tikslų,

Išrinkus prezidiumą einama 
prie patiektosios dienotvarkės 
darbų. Seimas tęsėsi trejetą 
dienų ir turiu pasakyti, jog 
darbas buvo dirbamas rimtai. 
Svarbesnieji klausimai, kuriems 
daugiausiai teko pašvęst laiko 
juos svarstant —tai yra cent
ro, organo ir spaustuvės rei
kalai. šie klausimai buvo pla
čiai apkalbėti ir prieita prie 
konkrečių nutarimų, kurie, jei 
bus vykdinami, bus naudingi 
organizacijai, tiesa šiuos klau
simus svarstant ir turint ome
nyje nebuvimą centro pirm, 
prieita prie minties, jog reika
linga išrinkti naują Centro 
Valdybą, į kurią ir buvo iš
rinkti—Dr. Zimontas. Vaišvila, 
D. Pivorunas ir Žukas, tikima
si, jog- jie (t. y. dabar išrink
toji centro valdyba) pasistenks 
ne tik sutvarkyti ir dirbti or
ganizacijai, bet taip pat suge
bės veikti ir solidariai > dirbti 
su visom vietinėm ir kolonijų 
demokratinėm lietuvių .organi
zacijom, partijom, nes to visi 
geros valios sandariečtai pa
geidauja ir reikalauja.

Išnešta eile rezoliucijų iš jų 
svarbiausioji Lietuvos klausi
mu, kurioje reikalaujama at
statyti Lietuvoje demokratinę 
tvarką, be. to pasiųstas pasvei
kinimas Lietuvos liaudžiai per 
Liet. Valstiečių liaudininkų 
partiją. Reikia pažymėti, jog 
kolonijų sandariečiai (t. y. už 
Chicagos ribų) ypatingai pasi
žymėjo savo demokratinėm 
mintim šiame seimo, taip ir 
turi būti. Neužtenka pasakyti, 
aš tautininkas, tSdei esu san- 
darietis, tokiems asmenims ne 
vieta šioj organicijoje, nes 
Sandara yra paremta ant de- 
mokr. principų ir todėl tik tau
tiečiai demokratai, plačių, lais
vų pažiūrų žmonės gali joje 
dalyvauti, šiandien tautinin
kais save vadina ir tie liet., 
kurie gyvendami demokr. Ame
rikoje yra priešingi ir užvydi 
tų dem. laisvių saviems bro
liams Lietuvoje, ir manau ne
apsiriksiu pasakęs, kad tie 
žmonės nesužiniai tai daro, nes 
gal būti ne vienas iš tų, kurie 
garbindami “naująją erą” va
dina savo tikraisiais tautinin
kais, tačiau jie dėl savųjų įsi
tikinimų dėl reikalavimo sau ir 
tautiečiams lygių-demokratinių 
teisių buvo ištremti iš savo 
tėvynės, tad broliai neveidmai
niaukime, nedangstikimės prie
dangom ir nekovokime prieš 
tai, ko mes patys trokštame ir 
kuo dabar naudojamės, t. y. 
demokratybe^ priešingu atveju 
(t. y. kovojant prieš dem.) 
apleiskite organizaciją ir .pali
kite “Sandarą” ir sandariečius 
ištikimus savo principams -— 
demokrat.vbei!
įSandarcs šeiminis banketas ir 

piknikus
šeštadieny, birželio 16 d., va

kare Įvyko “S.” banketas. De
legatų ir svečių apipilnė svetai
nė, nuotaika puiki.

Apie 10 vąl. vak. susegame 
už stalų. Stalai apkrauti gai
džiai pagamintais valgiau, 
Valgomo, štai ‘Hostmasteris’’ 
p. Micevičius imasi už savųjų 
Ijarois-ų, perstato eilę kalbėto
jų, muzikantų ir dainininkų; 

visi savo užduotis atliko genui.
Prasideda šokiai. Puikiai mu

zikai griežiant jaunimas links* 
iriai sukasi po erdvią Liet. 
Aud. svetainę. Reikia pažy- 
met. jog Chicagos jaunimas 
yra pavyzdingas gražiu užsi- 
laikimu ir puikiu sugebėjimu 
šokti lietuviškus šokius.

* • Piknike
Sekmadienį su buriu brolių 

žemaičių vykstu Justice par- 
kan Į “S.” pikniką. Nors šis 
piknikas — neskaitlingas, bet 
man vistik įdomus, mat, sek- 
mad. atvykę SLA. seiman de
legatai atsilankė irgi Į šį pik
niką, taigi prasidėjo pažintis. 
Aš • gi nieko, nelaukdamas, že- 
maitiškai imu ir sueinu Į ro- 
kundus su Dr. Jonikaičiu, adv. 
Uviku, p. . Paukštyje, šuoliu, 
Bagočium ir kitais. Taip task 
besižvalgydamas ėmiausi tei
rautis chicagiečių ar nesiran
da čia “raudonųjų apaštalų” 
su Lenino šeriais, mat “Nau
jienose” buvau skaitęs, kad 
“apaštalai” visur, progą išnau
dodami, nabagą Lenino relikvi
jas pardavoja, gi chieugiečiai 
man pašnibždėjo, jog šis tau
tiškas parengimas jiems esąs 
ne košer, todėl šiam nekpšer- 
nam parengime ir stebuklai su 
Lenino relikvijomis negalį į- 
vykti, nu manau jei taip, tai 
reiks palaukti iki SLA. paren
gimų kur “apaštalai” ne tik su 
Lenino šeriais atvyks, bet at
siveš visas arudijas su visa 
krepastim.

SLĄ, Seime.,) Birž. 16 d.
Štai ir SLA. seime; svetainė 

pilna delegatų ir svečių, jų tar
pe ir Chicagos miesto atstovas 
Mr. Sektoji!. Apie 10 vai. ati
daromas seimas Lietuvos ir U. 
S. himnais. .„

Einama prie seimo darbų 
dienotvar. Paskyrus mandatų 
komisiją raudonieji pakėlė ob
strukcijas reikalaudami pąski- 
rimo vieno bolšev, kripties at
stovo mandatų komisijon, 
esant jų reikalavimui netiks? 
liam, ir jį nepatenkinant, boL 
ševikai sukėlė čigonišką, jomar- 
ką, taip, kad per tris sesijas 
darbo nebuvo galima pradėti, 
Rimtesnieji ir bendrai visi ge
ros valios atstovai ėmė reika
lauti prezidiumo griebtis griež
tesnių priemonių tvarkai palai
kyti. Tvarka buvo- Įvykdytą 
tik po to kai raudonieji apaš
talai su savo kūmutėmis bųvb 
pašalinti iš seimo svetainės. 
Taigi raudonajai procesijai iš
ėjus imtasi už darbo. Išduoda
mi valdybos ir komisijų rapor
tai, kurie veik visi buvo vien
balsiai užgirti.

Veik visas seimo'laikas tapo 
sugaišintas naujosios konstitu
cijos svarstymui ir papunkčiais 
jos priėmimui. Reikia pasaky
ti, kad šiai konstitucijai paga
minti buvo išrinkti žmonės 
laisvų pažiūrų, ypatingai jos 
suredaguotojas adv. Jurgelio
nis, tačiau labai delegatam bu
vo nuostabu, kad redąguotojai 
(turbut vieni nesugebėdami) 
pasišaukė į pagalbą visus šven
tuosius, to pasekmėj j nauj. 
konstitucijos priesaikos skyrių 
Įdėjo—“Taip man Dieve pa
dėk”. Aš asmeniniai, o t. p. 
ir daugelis laisvų žmonių nėra 
priešingi prisiekti (kalbėti) 
Dievo vardu tiems asmenims, 
kurie juo Įdomaujasi, bet deją 
tai butų perdaug negu gėda 
primesti šventuosius tiems na
riams’, kurie kaip tik ir atsi
skyrė nuo rymiečių, kad, jų są
žinė; išpažjntjjn ir kįtbm 'relik
vijoms nebūtų varžoma. Tei
singai vienas iš senųjų SLA. 
veikėjų pabrėžė, sakydamas:— 
per daugiau kaip dvidešimts 
metų buvome laisva demokra

Garsinkitės ‘N’»ose’

tinę organizacija, nagi šiame 
36 seime bolševikam išėjus, 
pradėjome ramiai dirbti ir štai 
bedirbdami “vieton bolševikų 
išsimainėme “škaplerius”. Nors 
priesaikos klausimus buvo ir 
kitokių įnešimų, pav., aš pats 
jpešiau pasiūlymą, kad jfci taip 
norima Dievulį įtraukti, tai 
tegu būna įvesta dvejopa prie
saika;— 1-ma laisviems žmo
noms, kurie, prisiektų savo as
mens garbe, kiti gi Dievulio 
vardu, šį Įnešimą darydamas 
rėmiausi tuo. jog dem. organ. 
privalo būti laisva ir nevaržyti 
bažnytinėmis dogmomis savo 
narių įsitikinimų. Tolio girdė
ti, buk nekurie iš Centro val- 
rybos asmenų rekomendavo (ar 
reikalavo?) adv. Jurgelinoui 
Dievulį įtraukti priesaikom

Na tiek to— jiems pavyko 
laikinai šią priesaiką pravest, 
tačiau redaguoto j ai vėliau pa
tys skaudžiai* nudegė nagus. 
Mat, atstovai turėdami omeny
je, jog nauj, konstitucijos 
svarstymas, nors jau tęsėsi ke
letą dienų gali dar užsitęsti są- 
vaitę, be to žinant šios kon. 
netikslumus, naujoji konstitu
cija s'u visais šventaisiais tapo 
atmesta. Iš kitų darbų dar 
žymėtini tautiškų centų pa
skirstymus, kuris atliktas gana 
gerai, nes musų Liet. dem. į- 
staigos ir pažang. moksleiviją 
tapo sušelptu, jas seime savo 
kalbomis parėmė—Dr. Montvi- 
das, Grinius, Čekanauskas, ir 
keietąš kitų. Šis seimas, nors 
turėjo gana gerų norų daug ko 
nenuveikė , tačiau7 ir nebuvo 
laiko daug ko nuveikti, nes 
dvi dieni prisiėjo bolševikų 
“spyčių” klausytis, o likusios 
dienos buvo užimtos konstitu- 
ęijos skaitymu. Tiesa, buyo 
išpešta keletą rezoliucijų, bet 
Lietuvos klausimu rezol, dėl 
atsfeigimo demokratinės tvar 
kos ipebuvo, ar ne keista, de
mokratinis seimas pamiršta tą, 
ką visuomet prisimindavo, o 
gal po Vytauto 500 m. sukak
tuvių įtekme pamiršo?

 j • - --------------------------------------------
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Kąip man atrodė SLA. veikėjai 
intel. šiame seime

Būdamas pirmą kartą SLA. 
seime ypatingai tėmijau kolo
nijų veikėjų išsireiškimus jųjų 
Raibose, ki-i ti nga i žvelgus tu- 
riu pasakyti, jog inteligentija 
didžiumoj neturi nusistatę pas
tovios pasauleziuros, gi mažuma 
labai pavyzdinga, nds jie. žino
jo ką jie kalba ir kur eina, 
taigi liaudies (organizacijų) 
vadais ir gali būti tik tie inte
ligentai ydiurie žino ką jie daro, 
kam tarnauja ir dėl ko. Be 
nusistatymo, be principų inte
ligentas išrodo taip, kaip pa
laidi barščiai, o tokių (be nu- 
sist.) šiame setfne buvo, jiems 
butų ne prošalį pasimokinti 
iš paprastų darbininkų koloni
jų veikėjų.

Iš SLA. parengimų
Iš visų SLA. parengimų 

man teko dalyvauti tik pikni
ke. Parengimas — tikrai įdo
mus, o ypatingai jis buvo man 
turinčiam tokius pažįstamus ii* 
vaišingus draugus, .— Pošką, 
Čeponį, Augustinavičių; tiesa, 
susitikau ir savo senąjį draug. 
Žemaitį Juzapėlį Pronskų, taip 
task pasišnekėję ir pavilgę iš
džiuvusias gerkles, su Čeponio 
automobiliu traukėme namų 
link.

Pažintys) ir įspūdžiai iš jųjų

Būnant apie porą savaičių 
Chicagoje teko progos susipa
žinti su eile puikių ir veiklių 
žmonių. Iš jų žymėtinas — P. 
Grigaitis, kaipo rimtas tvirtų 
nusistatymų demokratas; drau
giškumu ir vaišingumu, kurį 
man parodė esant Chicagoje 
turiu priminti:—pp. Čeponį. D. 
Pivoruną, Pošką, Dr. Zimontą, 
Augustinavičių, Mickevičių, p. 
Katkevičienę, Cunrad, Dr. Do- 
rin, p. Stasiūnus, Dr. Klimą, 
ppp. Vitaičius, Vys. Geniotį, 
Čekanauską, Pronskų. Jiems 
visiems tariu širdingą ačiū.

Tai tiek šiuo syk.

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

Švedų Amerikos 
LINIJA

L 1 ET U VĄ
Per Gottenburgą, Švediją

Su artimais susisiekimais su 
KLAIPĖDA.

Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. S. Drottningholm

1930 Metais išplaukia
Laivas iš Ncw Yorko: 

GRIPSHOLM Rugpiučio 9 d. 
KUNGSHOLM Rugpiučio 16 d. 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM Rūgščio G d. 
KUNGSHOLM Rūgščio 13 d. 
DRO'JTNINGHOLM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM...... Spalio 4 d.

Musu laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuva 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SVVEDISH 
AMERICAN LINE

181 N« Michigan Avė., 
CHICAGO, ILL.

| DEL JUS V ŽOLYNU 1B 1‘Al’AKCLV ■

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų, 
NEW PLANT LIFE 

1 ra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogų*. 
Tai vra ideales trąšos 
dėl medžių, gelių kru 
mų ir žolynų.
I>AKJMDLOJ)A PAS VISUS KVIEJhl 
'•»x‘Krą Itt SfiKI.IU 8ANKR0V08F

i (ZENKE’8)

ĮNew Plant Life

"na u j ienų '
Pinigų Siuntimo Skyrius at
dari kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Džiu-džiustu - Japo 
nijoj

Džiu-džistu tėvynė yra Japo
nija. Djudo japoniškai reiškia 
“švelnus mokslas”, o pats žo
dis džiu-džistu reiškia “švelnų 
meną” arba “raumenų silpni
nimą”. Džiu džistu mokslas 
yra garsi priemonė apsiginti. 
Čia kojos ir rankos yra naudo
jamos kaip svirtys, ir, be to, 
dar vartojami tVumpi ir sausi 
smūgiai delno briauna į ypa
tingai jautrias kūno vietas. 
Išnaudojant jėgą, svorį ir bai
mę uždusti arba nulaužti kūno 
sąnarį, priešininkas yra ver
čiamas pasiduoti. Todėl, silpni, 
bet gerai mokėdami džiu džit
su žmonės lengvai nugali stip
resnius ir sunkesnius. Mokėji
mas suduoti smūgius reikalau
ja didelio patyrimo ir sugebė
jimo išlaikyti savo kūno pu
siausvyrą.

Džiu džistu Japonijoj yra la
bai išsiplėtęs. Ten kiekvienas 
japonas moka džiu džitsu, nes 
visose mokyklose, nuo pradžios 
lig universiteto, džiu džitsu 
yra privalomas mokslo daly
kas. Pramonės ir prekybos į- 
monės ruošia džiu džitsu kur
sus savo tarnautojams, o poli
cija ir kariuomenė nuolat prak
tikuojasi. Kiekvienam Japoni
jos' mieste yra džiu džitsu mo
kytojai. Mėgėjų taip pat yra 
daug. Du kartus per metus— 
pavasarį ir rudenį— Japonijos 
sostinėj Tokio yra ruošiamas 
džiu džitsu rungtynės Kodo-kan 
mokykloj. Ten pat yra džiu 
džitsu mokytojam kursai, ku
riuos veda geriausias džiu džit
su profesorius Kano, kurs yra atlankyti Berliną, Bruselį, Pa- 
ir džiu džitsu išradėjas'. Jis ryžių, o rugpiučio 11 dieną ke- 
kartu yra ir visos džiu džitsu tina grįžti namo, į Chicagą. 
organizacijos vedėjas.* Visi 
džiu džitsu kovotojai, tiek mė
gėjai, tiek profesionalai, yra
skirstomi klasėmis. Profesiona- • Jvairus yra žmoni(J gyveni. 
lai turi 10 klasių, mėgėja. -las vjsko pasitaiko jame; 
(i. Mėgėjai mokosi apie dvejus | džiaugsmo ir aš meilCs h. 

barnių; kartais ir gan keistų 
dalykų.

Pavyzdžiui, ve įvykis:
Šeima. Ir kaip dažnai esti 

—prie šeimynos burdingierius. 
Kodėl tai burdingierius' nepa
tiko šeimininkui. Taigi šis pa
liepė burdingieriui, kaip sako
ma, išsinešdinti.

O burdingierius—ką? Gi pa
sitaisė švyninę paipą ii pradė
jo šeimininkui nugarą vanoti.

Paseka: šeimininkas taip
skaudžiui nukentėjo, kad teko 
jį net ligoninėn vežti, 
šeimyninio gyvenimo 
mas!—R.

metus. Pereiti iš vienos klasės 
į kitą galima tik tada, jei vie
nos klasės mokinys nugalės 
penkis profesionalų klasės na
rius. Profesionalai džiu džitsu 
nešioja juodą juostą ant kimo- 
na (apsiausto), o mėgėjai 
baltą juostą.

Profesionalų Japonijoj yra 
tiek: pirmoj klasėj apie 8,000 

žmonių, antroj —1.000, tre
čioj—400-500, ketvirtoj —100 
ir penktoj —20-25 žmonės. Pa
tys stipriausi kovotojai yra 
penktoj klasėj, nes dar aukš
tesnės klasėse igaunama dau
giau žinių, bet užtat mažėja 
jėgos ir vikrumas, o kad priei
ti prie penktosios klasės, rei
kia pasipraktikuoti apie 10 me
tų, vadinasi, žmogus tada dar 
yra jaunas. Po to, kai pro
fesionalas' prieina prie antro
sios ar trečiosios klasės, tai 
prof. Kano po priesaika, kad 
jis nepasakys niekam iš žemes
nės klasės, parodo jam slaptą 
būdą kaip atgaivinti netekusį 
sąmonės, beveik nęgyvą, žmo
gų. šis slaptas’ būdas japoniš
kai vadinasi katsu, t. y. gyve
nimas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laimėjo pirmų 
dovana

“Naujienų” gražuolių
praeitą sekmadienį

Adeline Šoris, 4201 Western 
Blvd., 
konteste 
laimėjo pirmą dovaną,—$100
vertės deimantinį žiedą. Ją iš
rinko teisėjai, o taip pat dau
giausia balsų ji gavo iš pub
likos. Taigi ji tapo pripažinta 
ne tik gražiausia, bet ir po- 
puliariškiausia mergina. 

__L-. ,

Lietuvių valanda

Laiškas iš užsienio
Gauta laiškas iš Vienuos, jo- 

gei p-nia Zolpienė, žmona J. J. 
Zolpo, atlankė Austrijos sosti
nę, o taipgi atlankė Oberam- 
mergau, kur kas dešimt metų 
atvaizduojama Jėzaus kančios.

P-nia Zolpienė mano taipjau

Burnside

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

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

Ot ir 
saldu-

D-ras C. Z. Vezelis

Pereitam sekmadieny Budri
ko radio programas iš stoties 
WGFL buyo turiningas, kaip 
artistais-dainininkais, taip ir 
rinktina muzika. Operos ar
tistas p. Brunwaldas vėl pasi
rodė Budriko programe, išpli
kydamas keletą numerių tikrai 
artistiškai savo galingu barito
no balsu, kuris teikė klausyto
jams tikrą malonumą.

Jau antru sykiu radio pro- 
gramuose pasirodė p-lė Akvili- 
ja Ančiutė iš jaunesnių musų 
dainininkių tarpo, bet spėjusi 
jau užsirekomenduoti kaipo ge
ra dainininkė, turinti gražų ir 
tvirtą dramatinį soprano bal
są. Šį sykį prie vargonų 
akompanimento ji gražiai- su
dainavo keletą dainelių.

O ką sakyti apie musų dai
nininkus Vanagaitį ir Olšaus
ką? Kur ir kaip Jie nepasiro
dytų, visiems jie patinka, vi
sus' jie moka patenkinti. Jie 
dažnai Budriko programuose 
dalyvauja ir sekančiam ketver
ge dalyvaus radio programe iš 
stoties WHFC, nuo 7 iki 8 vai.

Solo vargonais grojo ir artis
tams akomponavo p. Sauris.

Reikia pasakyti tiesą, kad 
visi programai, kuriuos duoda 
Jos. Budriko muzikos krautu
vė, tikrai būna geri ir įdomus, 
ir p. Budrikas. užsitarnauja 
musų visuomenės paramos už 

lėšas, kurias jis deda ra- 
programams.—Draugas.

tas 
dio

M. J. Kiras Persikėlė i kitą vietą Roseland
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virjrinia 0117

Tel. Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina SU

Tel. Yarda D145

To\vn of įLake seniai žino
mas D-ras C. Z. Vezelis per
kėlė savo ofisą į namus adre
su 1545 W. 47th St., šalyje 
Depositors State Banko ir prie
šais Stock Yards National

Persikėlimo priežastis — tai 
platinimas Ashland avė., nuo 
47-tos gatvės į šiaurę. Tas na
mas, kuriame buvo D-ro C. Z. 
Vezelio dentisterijos ofisas yra 
griaunamas ir po rbuda veja
mas. G.

Golden Stars Lose
The Golden Stars lošt a game 

to the Morgan Park Boosters 
at Morgan Park by a seore of 
5 to 1. With 4 regulars absent 
Irom the lineup the Stars lack- 
ed the punch with their blud- 
geons. They were able to get 
orily 6 hits while Morgan Park 
made 7 off Bill Decker who 
pitehed a wonderful game.

The Stars got their lone tally 
in the fourth inning when Do-

mikaitis was walked intention- 
ally and Gricius slammed a 
triple to right field, sending 
Vince aeross the plate. Gricius 
was the hero for the day Avtyh 
2 singles and a triple out of 
4 times at bat. Romanas was 
the nuly regular who failed to 
make bis hit. The Stars ex- 
ecuted 2 double plays while 
Morgan Park made one.

Line np: 
Golden Stars 
Paivilonis rf 
Horne ęf 
Domikaitis 3b 
Gricius ss 
Romanas 1b 
Decker 
Jaspar 
Makay 
Sestoks

P

21)

ab
4

r 
0 
O

O

4
4

0
0

o

O

31

3 
O

0 
0 
0

lyvauja programoje. Jie daly
vaus ir‘“Vyrų Gražuolių” kon- 
teste.

Dainų Knygai”“(Margučio
specialiai išeis dėl pikniko. Ga
lėsite nusipirkti visokių dainų 
už pigią kainą.

» » »
Budriko Badio Valanda bus 

perduota Margučio 
» 0 «

Besbolas ir bus.
Raipids atvažiuoja 
kailį

piknike.

Iš Grand 
jaunuoliai 

perti Marketmurmurams.
— N.

Laiškai Kašte
laiškai yra ateje iš Europos, 
jie priklauso, tegul nueina i

Morgan
Joeller
Cioni
Loftus
Sagių i
McClellan' 3b

Park

1b
cf
lf

O
0

0

Giovanetti 2b 
Shuman r f 
Blanchetti .p

4 0

4
1

0 1
o • o

31 5 7
T\vo-base hits: Cioni, Dyrck, 

Blanchetti;
Three-base hits: Gricius;
Double plays: Makay to Gri

cius; Joeller to Cioni; Horne to 
Romanas.

Strike-outs: Decker 4, Blan
chetti 2.

Šie 
Kam 
vyriausjji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

505 Badsiesui M
506 Buzaiti Juozapa 

Koulidas John 
Lukošiui Jonui 
Matkievvicz Jozefą 
Skiris Jazapas 
Uskunas 
Vertelka 
Vaicunas

529
533
549

551

Mrs G
Anton
Leonardas

Tiesioginis laivų patar
navimas j Švediją 

— Lietuvą

Margučio Naujienos
Margučio piknikas 17 Au

gusį “The Oaks” darže prie 
121 ir Archer avė. Važiuojant 
Archer avė. ir tik Archer avė. 
paklysti negalima. Nuo Černau- 
sko daržo bus nurodyta kur 
važiuoti. 

» « »

Badio valanda kartu su 
riko korporacija bus šį 
vergą tarpe 7-8 vai. 
Naujas ir

Bud- 
ket- 

vakare. 
gražus programas

bus išpildytas Margučio ir jo 
Draugų.

Margutis išeina) šią 
puslapių. Daug dai- 
visi dainuos pikui-

žurnalas 
savaitę 32 
nų, kuriąs 
ke. Tai bus didžiausias, sto
riausias ir įvairiausias Margu
tis, kokio dar nebuvo.

» » »
‘‘Vyrų Gražuolių” kontestas 

Margučio piknike gal ir įvyks. 
Vyrai pradėjp protestuoti ko
dėl ją kon testo 
Margutis turbūt

(nerengiama, 
surengs.

kumštininkasJuozas Vinča
ir Jack Gansonas ristikas da

Kas Nori Rašyti 
Laike Vakari jos!

Kada jus esate ant vakaciįos, kiekviena minutė yra 
brangi. Tai išrodo baisiai eikvojamas laiko rašyti 
laiškus, bet jus negalite užduoti didelį rupesnį savo 
žmoniems esantiems namuose, neduodant jokios žinios 
apie savę. Kodėl neatitraukti keletą minutų nuo užim
tos dienos vakacijoms ir patelefonuok jiems! Kalbėti 
su jais yra daugiau patenkinantis dalykas negu rašy
mas laiškų ir daug lengviau.

Kada jus telefonuojate atgal į namus, motina žino 
pagal skambėjimo jūsų balso, kad jus esate sveiki, tė
vas gali pasakyti iš jūsų juoką, kad jus turite įdomų 
laiką ir jus galite atsakyti mažo broliuko klausimą, kaip 
plaukimas?” Kada jus važiuojate vakacijoms, tai 
yra geras dalykas užmiršti visas savo atsakomybes, — 
bet palaikyk savo žmonės laimingais prie progos, ne
brangiais telefono šaukimais.

Bell vielos siekia visur

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy • One System * Universal Service

Žiūrint, kad keleivių skaičius iš 
Amerikos i Lietuvą per švedų Ame
rikos Liniją vis didėja, kompanija 
dabar ivedė nuolatinį ir reguliarų 
tiesioginį laivų patarnavimą tarp 
Kalmar, Švedijoj ir Klaipėdos. Mo
derniškas laivas “Borgholm” bus iš
imtinai naudojamas transportuoti ke
leivius į šiuos du uostu, kas užtik
rins persiuntimą lietuvių keleivių iš
tisus metus. Galima paminėti, jog 
laivas “Borgholm” buvo pirmiau nau
dojamas pervežti šios kompanijos ke
leivius iš Stockholm, Švedijoj į Suo
miją, bet judėjimas taip žymiai pa
didėjo, kad reikėjo naujo laivo tam 
tikslui.

Populariška švedų Amerikos Lini
ja, su jos greitais ir patogiais lai
vais, siūlo trumpą ir patogią kelionę 
į Liėtuvą. Keleiviai, įsėdę į laivą 
New , Yorke, gali perplaukt Atlantiką 
ir North Sea tuo pačiu didžiuliu lai
vu tiesiog i Gothenburgą, Švedijoj. 
Iš to miesto jie pasiųsti traukiniu, 
be priedinių išlaidų, per gražią Šve
dijos šalies dalį į Kalmarą, kur 
“Borgholm” jų laukia ir perveža per 
Baltijos juras, tiesiog į Klaipėdos pą- 
krantį. Tokiu budu kelionė, pradėta 
iš Amerikos švedų Amerikos Lini
jos laivu, baigiasi švedų Amerikos 
Linijos modernišku laivu. Klaipė
dos uostas nėra užtektinai gilus leist 
laivui tiesiog į uostą privažiuot, bet 
kuomet j isbus tiek gilus, linija ma
no leist laivus tiesiog į Klaipėdos 
uostą, kada skaičus lietuvių keleivių 
bus tinkamas. Naujas patarnavimas 
į Klaipėdą, turi aukštų Lietuvos ofi
cialų šioj šaly pagyrimą ir taip pat 
įžymių lietuvių.

Jei manot apie kelionę į tėvynę, 
skaitykit švedu Amerikos Linijos 
skelbimą Šios (lienos numery, plates
nių informacijų dėl įplaukimo, kainų 
ir tt.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterf.

Greita Laivų Kelionė Į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERTBALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Ųamburg-American Lii^e
177 N. Michigan Awnuc ♦ ♦ Chicago

MARGUTIS IR $5.00
Kas užsiprenumeruos metams MARGUTĮ už $2.00, tas gaus do

vanų knygomis, arba muzika, dainomis, už $5.00.. Laikas — iki 31 
liepos. Vėliau dovanų negausite. Margutis kainuos $1.50 metams.

Margučio ofiso valandos: nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vakaro, šven
tadieniais uždarytas.

MARGUTY gausite įvairių knygų, muzikos, rekordų ir laikraščių. 
Ofisas ir knygynas randasi antram bloke į vakarus nuo Western 
Avenue ant 69th SL (Adresas: 2437 W. 69th SL, Chicago, UI.).

Chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti ir užsirašyti MARGUTĮ.
Margutis yra muzikos ir dainų mėnraštis. Išeina kartą į mėnesį.

VVISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

X. X XX 11 O 11 XJ X X <1 X , 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metąms tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

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

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

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

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol., 4

' , ■ . , „ ■ —........... .........

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
THEM DAYS.AREGONE’FOREVER Mutter This'to Your'Maid.
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BIUROKRATIŠKO PUIKUMO PAVYZDYS.

TAISYTAS IR LOPYTAS SKUNDAS.

50 POLITINIŲ BYLŲ LIETUVOJE.

> Vokietijos spauda praneša, kad Lietuvos karo teis
mai rengiasi šį rudenį apsvarstyt 50 politinių bylų.

Buvo skelbiama, kad politinės bylos busiančios pa
vestos paprastiemsiems teismams. Bet pasirodo, kad 
Lietuvos valdžia neturi pasitikėjimo, jogei paprastieji 
teismai sugebės “tinkamai” išspręsti politines bylas.

Lietuva su nieku nekariauja, bet kariuomenės teis
mai teisia jos piliečius. Ar tai ne keista?

Lietuvos spauda iškėlė aikštėn juokingą dalyką. 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime tapo įvesta tokia tvar
ka, kad jeigu vienas kalinys nori duoti arba paskolinti 
pinigų kitam kaliniui (visi kalinių pinigai yra padėti 
kalėjimo raštinėje), tai jisai turi siųsti pinigus paštu, 
nors ir siuntėjas, ir tas, kuris siunčia, sėdi vienoje ka
meroje !

Toliaus Kauno biurokratai gal sugalvos, kad kali
nys turi paduoti prašymą karo komendantui ir užmokėt 
tam tikrą “žyminį mokesnį”, kuomet jisai nori nusi
šnypšti nosį.

Biurokratizmas į Lietuvos valdžios įstaigas tapo 
atneštas iš senosios Rusijos, nes daugelis Lietuvos val
dininkų kitąsyk tarnavo carui. '

Daug kartų taisytą ir lopytą savo skundą bolševikų 
advokatai dabar bandys apginti pas naują teisėją (mes 
pirmasis teisėjas yra išvažiavęs atostogoms). Ar jiems 
čia seksis geriau, negu iki šiol, labai abejotina.

Visa, ko iki šiol atsiekė bolševikai teisme,! tai tiktai 
to, kad teisėjas duodavo jiems laiko pataisyt ir papil- 
dyt nusiskundimų litaniją ir ją iš naujo įteikti. Tuo pa
sinaudodami, bolševikai galėdavo pusti durnus į akis 
publikai, kad jų byla dar nesanti pralaimėta.

Bet tolyn ji darosi vis kitokia ir kitokia. Pradžioje 
skundikų tikslas buvo sustabdyti naujos, SLA. 36 seime 
išrinktos, Pildomosios Tarybos veikimą. Jie reikalavo 
“indžonkšeno” prieš iždininką Gugį ir kitus SLA. vir
šininkus. Dabar jau jie prašo, kad teismas apgintų tas 
Kuopų valdybas, kurios nesiunčia duoklių į Susivieniji
mo centrą.

“Naujienose” seniai buvo nurodyta, kad savo origi
naliam skunde “progresyviai” atakavo SLA. Pildomo
sios Tarybos narius, bet ne pačią organizaciją. Jeigu 
teismas butų davęs “indžonkšeną” prieš iždininką, sek
retorių arba kitą kurį SLA. viršininką, tai suprantama, 
kad butų nukentėjęs Susivienijimas, o ne tie asmens, 
kuriuos bolševikai skundė. Bet dabar jau ir skundikų 
advokatai susiprato, kad taip elgtis negalima. Savo 
naujai pataisytame ir sulopytame skunde jie dabar 
traukia atsakomybėn jau ir organizaciją.

Bolševikai nori su teismo pagelba Susivienijimą 
“sutvarkyt.” Bet kodėl jie nebandė tai padaryt seime? 
SLA. 36 seimas Chicagoje nagrinėjo visus tuos reikalus, 
apie kuriuos šiandie bolševikai rėkauja, stengdamiesi 
įtikinti žmones, kad Susivienijime esą kas tokio baisiai 
blogo. Tuo laiku tečiaus, kai seimas laikė posėdžius 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, tai “progresyviai” rado 
reikalinga mitinguot kitoje vietoje ir gaminti melus apie 
seimą. O šiandie jie nori, kad Susivienijime darytų 
“tvarką” teismas!

Kam tas teismo įsikišimas į vidujinius organizaci
jos daiykus yra reikalingas.? Ar Susivienijimui grasina 
finansinis bankrotas, kad teismas turi jam skirti “gas- 
padorių“? Nieko panašaus! Ar SLA. viršininkai sulau
žė įstatymus, už kuriuos jie turi būt nubausti? Jeigu 
jie peržengė įstatymus, tai valdžiai, žinoma, yra pama
to įsikišti. Bet tuomet kodėl bolševikai neina su savo 
skundu į tas valdžios įstaigas, kurių pareiga yra prižiū
rėti, kad organizacijos ir jų viršininkai nelaužytų įsta
tymų?

Reikia tikėtis, kad teismas galų gale pasakys tiems 
“provininkams”, jogei laikas yra tas komedijas baigti.

Užsisakymo kaina;
ChicaRo je — paštu a

Metams   $8.00
Pusei metu -.......... — 4.10
Trims mėnesiams-----------_ 2.00
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui__________  .75

Chicagoj per išnešiotojui!
Viena kopija------ - .<■ r i - 8c
Savaitei --------- — . . . 18c
Mineliui--------- -- - t r lf 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštus

Metams —_______ ----------- $7.00
Pusei metu__________ ... 8.50
Trims mėnesiams______— 1.75
Dviems mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui «........... ........  .75

Lietuvon ir kitur ušsianiuose 
[Atpiginta]

SAVOTIŠKAS BEŠALIŠKU
MAS

Buvęs mėnesinis žurnalas 
“Tarpininkas” persikeitė į sa
vaitinį 4 puslapių laikraštį. 
Vyriausiu jo redaktorių pasira
šo Dr. P. Puskunigis, o tarpe 
artimųjų bendradarbių mini
mas p. R. židžiunas, kuris pir
ma redagavo “Tarpininką”.

Naujas savaitraštis žada bū
ti “grynai pramonės, mokslo ir 
abelnai kulturos laikraštis” ir 
teikti žinias, paremtas’ teisin
gais faktais, “nei pamarginant, 
nei pakeičiant, nei padidinant 
tuos faktus”. Praktikoje te- 
čiaus pasirodo, kad lengviaus 
yra pažadėt, negu ištesėt. Pa
vyzdžiui, straipsnyje apie SLA. 
skaldymą, kurio autorius yra 
K. žinvaldas, elgiamasi su 
faktais ne visai atsargiai.

“Tarp.” bendradarbis, matyt, 
nori būti bešališkas. Vadovau
damasis šituo geru noru, jisai 
išreiškia tokią nuomonę apie 
einančius dabar Susivienijime 
vaidus:

“Neprigulmingai ir beša
liškai žiūrint, matosi, visgi, 
kad kaltininkų yra ir vienoj 
ir kitoj pusėj; kaip vieni, 
taip kiti tempia dalykus ant 
savo kurpalio labiau dėl as
menines naudos,1 negu dėl vi
suomenės labo. Juk prieiti 
prie triukšmo, areštų ir by
linėjimosi vien tik dėl VIE- 

, NO nepageidaujamojo nario 
mandatų komisijon, kuomet 
kiti DU galėjo būti pagei
daujami, — niekaip negali 
būti pateisinama! Taipgi 
tie mortgičių, paskolų, klau
simai dar nėra patenkinan
čiai išrišti. Opozocijos glos
tyti irgi negalima. Eiti į 
‘kapitalistinį teismą ieškoti 
teisybės’, kuomet jie ne sykį 
yra pareiškę ir įsitikinę, kad 
ten teisybės nėra, išeina bū
ti priešingais patys sau, sa
vo principams ir įsitikini
mam^. Ieško teisybės ten, 
kur, kaip patys sako, nega
lima rasti. Tai kokiu išro- 
kavimu bylinėtis? Kam bus 
nauda iš to?”
Vadinasi, p. žinvaldas kalti

na SLA. Pildomąją Tarybą (ir 
seimo daugumą), kad įvyko 
triukšmas, areštai ir bylinėji
mąsi vien tik dėl klausinio apie 
mandatų komisijos sudarymą. 
Tai betgi neatitinka faktų. Už 
tai, kad bolševikai reikalavo 
vienos vietos mandatų komisi
joje, jų niekas neareštavo. 
Taip pat iš to nepasidarė ir 
jokios bylos', nes kada bolševi
kų advokatai nuėjo į teismą 
skųstis, kad “progresyvių” at
stovas nebuvo įleistas į mam 
datų komisiją, tai teisėjas 
jiems 'atsakė, jogei tokiam 
skundui nėra jokio pamato.

Galų gale ir triukšmas sei
me kilo visai ne dėl mahdatų 
komisijos klausimo, o tik dėl 
to, kad tie, kurie kėlė triukš
mą, buvo iš anksto nutarę ir 
savo šalininkams įsakę taip 
elgtis.

Iš to, kad bolševikai nori tu
rėt savo žmogų mandatų komi
sijoje, juk dar visai neišeina, 
kad, jų norui neišsipildžius, bū
tinai turi įvykti triukšmas. 
Graži butų “tvarka” Susivieni
jime, jeigu jisai laikytųsi ši
tokios logikos. Vadinasi, jeigu 
grupė žmonių užsimanė ko 
nors, tai jos užsimanymas pri
valo būt patenkintas, bet tie, 
kurie neišpildė triukšmadarių 
reikalavimo!

Kam tuomet Susivienijimui 
reikėtų dar kokių nors įstatų, 
konstitucijos ir panašių daly
kų? Juk kas triukšmą kelia 
arba grasina kelti, to norai 
privalo 'būt išpildyti, ir atlik
tas kriukis. Vyriausias SLA. 
įstatymas butų—triukšmas.

Jeigu p. žinvaldui tikrai rū
pėjo patirti faktus “be pamar- 
ginimų, pakeitimų ir padidini
mų”, tai jo pareiga buvo pasi-

Metama ,....... .......    $8.00
Pusei meta__________ .... - 4.01
Trinu mineeiama .__________2.50
Pinijtus reikia stati palto Monay
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teirauti, ar tas bolševikiškos 
frakcijos reikalavimas buvo 
pamatuotas. Jeigu pamatuo
tas, tai tuomet butų buvę ga
lima sakyti; kad bolševikai tu
rėjo teisę triukšmu kelti, kai 
seimo vedėjas atsisakė jų tei
sėtą reikalavimą patenkinti. 
Nes prieš skriaudą žmonės ko
voja kaip įmanydami. Ir tuo
met už triukšmo kėlimą rašy
tojas būt galėjęs kaltinti ne 
bolševikus, bet jų priešus.

Tuo gi tarpu yra faktas', kad 
“progresyvių” reikalavimas bu
vo visai nepamatuotas. Per vi
są eilę SLA. seimų mandatų 
komisija buvo visuomet skiria
ma Prezidento ir niekieno kito, 
ir nors bolševikams tatai ne
patikdavo (ką jie kartais iš
reikšdavo labai aštriai), bet jie 
nusilenkdavo įsigyvenusiai 
tvarkai. Be to, ši tvarka ne
buvo kieno nors sauvališkai su
galvota, bet ji yra paremta 
SLA. konstitucija. Skyriuje 
III, paragrafe 6, po raide Ci 
yra kalbama apie “atstovių 
mandatų komisijos paskyrimą” 
(o ne rinkimą!).

Iš kur gi bolševikai ištraukė 
tokį dalyką, kad Prezidentas, 
skirdamas komisiją, privalo ją 
skirti taip, kaip jam padiktuos 
“progresyvė” arba kitokia ko
kią grupė? Kuo jie pateisina 
šitokią savo pretenziją? Seime 
jie bandė ją pateisinti tuo, 
kad jie, girdi, sudarą ypatingą 
frakciją, kuri nepasitikinti, 
kad p. Gegužis ir jo paskirtoji, 
komisija busią bešališki. Bet 
tai juk ne rimtas argumentas, 
o tik įžeidimas! Jeigu bolše
vikai manė, kad Prezidento pa
skirtoji mandatų komisija pa
sielgs neteisingai, tai kodėl jie 
nepaliaukė, kol komisija išduos 
raportą, kad butų galima įro
dyti, ką neteisipgo ji padarė.

Jeigu bolševikai butų buvę 
toki “smart vyrai”, kad jie bu
tų faktais sukritikavę mandatų 
komisijos raportą, parodyda
mi, kad ji kam nors' neteisin
gai atėmė, tai butų buvusi ki
ta kalba. Tada bolševikai bu
tų turėję rimtą pamiatą pro
testuota ir butų galėję kad ir 
skandalą daryt, jeigu jiems 
patinka tokiu budu kovot.

Bet jie to nedarė. Pirma 
negu mandatų komisija gavo 
progos išsižiot, jau “progresy- 
viški” rėksniai šaukė, kad ji 
esanti negera, ir jie rėksią tol, 
kol ji nebusianti pakeista. Ar
gi gali bent viena tvarkinga 
organizacija leisti, kad šitokiais 
metodais butų sprendžiami 
klausimai jos' seimuose?

Kiekvienam tikrai bešališ
kam žmogui turi būt aišku, 
kad komunistų partijos diri
guojama “progresyvių” frakci
ja padarė triukšmą ir jį tęsė 
per pusantros dienos ne dėl to, 
kad ji buvo nuskriausta, bet 
dėl to, kad tokią. taktiką iš 
anksto buvo nustatę “progre
syvių” lyderiai. Jie buvo pa
siryžę skaldyti seinią, ir man
datų komisijos klausimas buvo 
jiems tik priekabė.

Žinvaldo paminėtieji “mort- 
gičiai” taip pat buvo tik pa
šalinis dalykas' šitoje ‘ kovoje. 
Dabar, beje, - bolševikai bando 
iškelti “mortgičių” klausimą 
sao skunde teismui, bet tai 
tiktai dėl to, kad jie stengiasi 
kaip nors “įkąsti” Pild. Tary
bai. Norint tą reikalą tikrai 
išgvildent ir sutvarkyt, reikė
jo dalyvaut seimo diskusijose, 
kurios buvo jam pašvęstos. Nė 
vienam, kuris norėjo SLA. 
viršininkus už tuos “mortgi- 
čius” kritikuot, nebuvo užda
ryta burna, ir bolševikai butų 
turėję puikiausią progą duoti 
į kailį visiems, kuriuos tik jie 
laikė kaltais už Susivienijimo 
pinigų “išeikvojimą”.. Bet šitą 
progą panaudot jiems nerūpė
jo, nes daug svarbesnis' “dar
bas” jiems atrodė daryti “re
voliucinį muštrą”, susirinkus 
kitoje svetainėje, ir plūsti 
šlykščiausiais žodžiais visus, 
kurie ne su jais.

Gaila, kad “Tarp.” bendra
darbis į šituos

žvelgė, nors jisai sakosi norįs 
būt bešališkas.✓

suspenduotas ciučelis
f

Pietų Amerikos' Lietuvių So
cialistų Sąjungos Centro Komi
tetas praneša iš Argentinos, 
kad organizacija suspendavusi 
Petrą čiučelį, buvusį “P. A. 
Naujienų” redaktorių. Centro 
Komitetas priėmė tokią rezo
liuciją:

, “P. A. L. Socialistų Są
jungos Centro Komitetas sa
vo posėdyje šių metų liepos 
mėn. 10 dieną, apsvarstęs 
kai kuriuos Petro čiučelio 
pasielgimus ir paduotus ant 
jo skundus, rado Petro .čiu
čelio elgesį netaktišku ir, ža
lingu Sąjungos gerovei, todėl 
nutarė P. čiučelį suspenduo
ti iki visuotino Sąjungos na
rių susirinkimo, kuris tars 
savo galutiną žodį dėl P. čiu
čelio elgesio.

“Nuo šios dienos už Petro 
čiučelio veikimą Sąjunga ne
ima jokios atsakomybės.” 
Po rezoliucijos' pasirašė J.

Pilipaitis, J. Stepaitis, P. Pa
liukas ir Bauras.

Jau išėjo “Kulturos” 
6-7 Nr.

Turinys:
1. J. G. Europos žvaigždė 

nusileidžia.
2. J. Galvydis. 1830 metų lie

pos revoliuciją minint. Bruožai.
3. Dr. J. Bagdonas. Kova 

dviem! frontais.
4. K. Kautskį atpasakoja A. 

Smėliunas. žmogus — egoisti
nė būtybė.

5. Dr. N. Išlonskij. Meilė 
ir kultūra (Vyro ir moters 
dvasinis pasaulis ir jų palygi- 
namasai įvertinimas).1

6. Jonas Ilgūnas. Apie tikė
jimą, dievus, apeigas ir Jėzų 
Kristų ant kryžiaus.

7. Ats. kapit. Šių dienų ka
ro industrializacija.

8. Europos valstybių oro ka
ro Įaivynai. ■

9. Plaukiojus “širšių” lizdas 
juroje.

10. Jonas Vėžys. Tikėjimo, 
mokslo ir valstybės autonomija.

11. Leonas Skabeika. Be tė
viškės.

12. Ant. Venclovo. Panai t Is- 
trati.

13. Panait Istrati. Naktis 
pelkėse.

14. Petras Cvirka. Eilėraštis 
apie šienapiuvių liaudį.

, 15. Vincas. Dovinė. Smuikas.
16. J.' Radžvilas. “Bludas” 

nepabludusioj šaly x
17. K. Fulda. Imperializmas 

XX amž. Vakarų Literatūroj. 
Pagal prof. V. Fricę.

18. Apžvalga. Literatūra. V. 
Krėvės “Likimo keliai” (Pi*. 
Daugnora), Literatūros pionie
riai eina (Pr. Daugnora), žvil
giai nuo kalno (P. D.). Kultū
rinis gyvenimas. Ekonominis 
ir socialinis gyvenimas. Tech
nika ir kt.

“Kulturos” žurnalas labai 
įvairus ir įdomus, įliustruotas.

Išsirašykite patys sau ar 
kam kitam Lietuvoje tą pro
gresyvios minties žurnalą. Kai
no pusei metų Amerikoje 1 
dol. 50 c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš 
Amerikos per paštą arba Če
kiais.

Adresas: Lithttania, Šiauliai, 
Aušros ai. 15, “Kultūra”.

Amerikos katalikai 
savinasi Vytautą

Kaip čia bus tais Vytauto 
metais. Lietuvoj žada nešti Vy
tauto paveikslą aplink visą Lie
tuvą pasieniais. Lenkijoj pats 
Pilsudskis padėtas Vytauto su
kaktuvių apvaikščiojimo pirmi
ninku! Amerikoj Vytautą savi
nas! vieni klerikalai. Kur jau 
čia kiti ir bepritilps.

Katalikų Federacijos sekreto
riatas išleido aplinkraštį, pava
dinęs jį “Vytautas Didysis ir 
Krikščionybė”, kuriame Vytau-

faktus nepa- tas vadinamas dideliu už tai,

kad pristatė daug bažnyčių, ir 
ragina katalikus į kongresą rug
pjūčio 19 d., su iškilmingomis 
pamaldomis.

Aplikrašty pat pirmose eilu
tėse sufabrikuoti faktai. Sakoma 
“Nors karalius Mindaugas ir 
buvo apsikrikštijęs, bet su jo 
mirtimi Lietuvoj mirė ir krikš
čionybė”. Mindaugas dar gyvas 
būdamas nutrenkė žemėn kara
lišką karūną ir numetė krik
ščionybę, pamatęs kad krikščio
nybė reiškia neišvengiamą pra
žūtį Uctuvai. Sakoma “Bet kaip 
tik Vytautas aiškiai suprato 
krikščioniškos kulturos nafidą, 
jis pats apsikrikštijo ir visa tau
ta tapo apkrikštyta”. Vytautas 
apsikrikštijo su tikslu patikti 
kryžuočiams ir gauti juos talkon 
prieš Jogailą, o Lietuvą apkrikš
tijo norėdamas patikti Jogailai 
ir gauti jį talkon prieš kryžuo- 
či us. 'Kr i k ščion ybė n iek uome t 
nebuvo kulturos pavyzdžiu, juo 
mažiau ji buvo Vytauto laikais, 
kada Romoj ir Avignone 3 po
piežiai tarpe savęs kaudąmiesi 
piudė ir lupo visą Europą. Tai 
buvo valdovų politikos ir diplo
matijos priemonė, bet tik ne
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Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tęsa)
-—Mes svetimomis srovėmis 

neplaukiam, — didžiavosi kal
nietės. Kur mes dingtume slė
ny, kam butume tikę. Tikrai 
reikėtų nusidaužti iš nuobodu
lio ir ilgesio.

—Ten nėra kada nuobod
žiauti, — gyniau savo žemę:— 
ten miestai, susisiekimas, judė
jimas, darbas ir paįvairinimai. 
Gyvenimas lyg kaleidoskope 
mirgėte mirga.

—O koks tikslas, juk gyve
nimas prabėga nei nepastebė
tas, —* jos abejojo.

—Aš manau, kaip tik susi
taupo, nes ką jus ilgomis die
nomis, ten minutėmis pasiekia. 
Pamanykit tik: ekspresai, or
laiviai, telefonai,, radio.

—Na, ir paskui paskui?
—Paskui — pagreitintomis 

priemonėmis atlikus darbą su
sitaupo daug laiko išvažiavi
mams, teatrui, parodoms, pas
kaitoms, draugystei.

—O ką jūsų tuose teatruose, 
parodose, paskaitose rodo ir ko
dėl norite išvažiuoti iš savo gy
venamų vietų?

Turėjau išaiškinti, kad teat
ras, vaidinimai ir parodos vaiz
duoja per meno prizmą perlau
žtą dvasios ir realės gyvenimą; 
paskaitose, moksle ieškome tie
sos ir aukštųjų principų; iš
važiavimai teikia progos pa
žinti apsupantįjį mus realųjį 
pasaulį, įneša įvairumo į šio
kiadienį pilkumą ir tt.

—O ar jus galite savo drėg
nuose slėniuose sukurti sau 
tikrą grožę ir didybę? Jūsų te
atrai tai tik įsivaizduoto jūsų 
pačių gyvenimo parodijavimas, 
kur amžinai kariauja aukštasis 
“aš” su jūsų amžinai jus perse
kiojančiu balsu ir patamsių ge
nijų ir niekuomet jo nenugali; 
jūsų parodos — tai popieriuj 
ir drobėj piešti erzacai, apgai
lėtinos kopijos arba produktai 
vaizduotės, kuri ilgėdamosi tik
rųjų aukštybių piešia dažniau
siai liguistus, klaidingus vaiz
dus. O kad jus mėgstate grei
tai važinėti, lakstyti, pagreitin
tu budu susikalbėt, tai jau vie
na rodo, kad jūsų dvasiai ankš
ta slėny ir jus nuobodžiau j at. 
Ak, mes visa tai išskaitom jū
sų knygose, kurių ten tomų to
mus prirašote ir vis toliau sa
vo penkių pajautimų nenueina
te. Ar jus galime visomis tomis 
savo ilgesio genijaus sukurto
mis priemonėmis ten namie ly
giai taip laisvai, galingai atsi
kvėpti ir betarpiai pasikalbėti 
su Kūrėju, kaip čia?

—Beveik, — tariau, — tik 
reikia mokėti jausti, turėti me
no • gyslelę — menas mums 
teikia emocijų ir mes už stalo
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kulturos, ir pats Vytautas gerai 
matė, kokią kultūrą krikščio
nybė atnešė jo ' atva
duotoji Lietuvon, kada lenkų 
armija pradėjo kirviais ir ugnim 
naikinti lietuviškos kulturos žy
dimus.

Valia kiekvienam didžiuotis 
tuo kas jis yra, bet ir lietuviai 
katalikai turi žinoti, kad jie yra 
tik politinės spekuliacijos bet 
bet jokiu budu ne idėjos pada
ras. —“Kuomet Didysis Vytau
tas atgavo savo tėvo Kęstučio 
paliktas žemes, Lietuva tapo ap
krikštyta ir įvesta katalikybė”, 
sako Federacijos sek Tetaria tas. 
Taip, Kęstutis paliko galingą 
Lietuvą, krikščioniškas' gaujas 
išvijęs toli į Vokietiją, bet, pir
masis krikščionis katalikas Jo
gaila Kęstutį nužudė, ir Vytau
tas dėl tėvo žemių jau varžėsi 
neini su svetimais priešais, bet 
su savo krikščioniškai katali
kiškais giminaičiais, ir atgavęs
savo tėvo paliktas Žemes, Lie
tuvą pats paliko nebe lietuviams 
bet katalikams. Ką tie katalikai 
su Lietuva toliau padarė, gerai 
žino ir Federacijos Sekreitar ia- 
ba*,,. ' i 

sėdėdami dvasioj aplankome vi
sus pasaulius.

—Tai vis fikcija, liūdnas pa? 
dirbimas. Aš užtrokščiau toj 
ankštumoj, kur žmonės sau iš 
popieriaus gyvenimą padarė. 
Ne, ne, mes gimėm ir liksim 
kalnuose mirti, kur ranka pa
siekiamas dangus! — ginčijo 
kalnietės.

Mačiau, kad neįtikinsiu, ne
įrodysiu ir nemažai apsidžiau
giau^ kada vadas, baigęs gin
čus su kitu turistų buriu, pa
kilo eit. Naujos mano diskusi- 
ninkės buvo man visai kito pa
saulio padarai, su kuriais bent 
žodžiuose kaip diena su nakčia 
negalėjom susikalbėti.

Ir vis dėlto senai taip atvi
rai, giliai1 ir aiškiai bebuvau su
sikalbėjęs akimis, kaip su to
mis tyrų dukromis amžinai at
sisveikinant...

Kaip galima moterį pažinti.

Ir vėl tas pats — be pra
džios ir galo, be tikslo ir pras
mės Golgotos kelias. Vieną ko
ją laimingai parėdęs rankomis 
spausk lyg jnylimiausį draugą 
prie krutinės negyvą šaltą ak
mens sieną, kad ją tuo budu 
apgavęs galėtum kitą koją pa
rėdyti. Į apačią nei nežiūrėk— 
tuoj krečia svetimas nepažįsta
mas šiurpas, pažvelgi viršun, 
tas pats: iš kur tai iš dangaus 
graso užsivožti ant galvos žvil
ganti nedrauginga siena...

Po ilgo kabinėjimosi įvairiais 
ravais, plyšiais, prasikalimais 
užlipom aštrią ilgą stačią kup
rą, kurios kitas šonas galvo
trūkčiais griuvo į apačią: pra
džioj stačia, žemiau kiek slė
nesniu sniego lauku, ten dar 
giliau beforming-u chaosu iš nu
griuvusių masyvų, akmenų, iš
margintų baltų sniego plėnių 
ir tik tuomet vos užmatomos 
žalsvos augalų — miškų dėmės.

Irdamiesi pirmyn užtikom 
besilsinčių, pavargusių, nusi
minusių... Kiti beviltingai žiu
rėjo į aplinkę ir nė į ką nebe- 
reagavo. Tokie labai negerai 
veikia į dirksnius. Bet blogiau
sia su prieš ateinančiais, čia 
laikais pusę kojos kur į plyšį 
įkišęs, žiūrėk viršui pradeda 
grabaliotis svetima koja, taiky
dama atsistoti kaip tik tau 
ant galvos.- Reikia praleisti, o 
kartais ir prilaikyti, žemyn li
pama greičia*u, dėlto jiems pri
klauso pirmenybė. Pagaliau by- 
linėkis ant bedugnės krašto: 
visa teisybė čia pajėga ir iš 
apačios atsineštasis humaniš
kumas.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kulturos” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

lianas pakeisti teismų 
procedūrą

Illinois valstijos ir Cook pa
vieto teisių taryba užbaigė me
tų darbą paruošdama planą, 
kuris tad koma tam, kad grei
čiau kriminalus bylas likviduo
ti. Planas bus įteiktas guber
natoriui, o vėliau legislaturai, 
kad padaryti ji įstatymu.

Tarpe kita, ko, splig tuo pla
no, džim-ė turės teisės spręsti, 
ar tąs arba kitas asmuo yra 
kaltas, bet bausmę skirs tei
sėjas. ' 1

riuos jiems tenka pergyventi; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre—šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Raf- 
fles”; kitokie numeriai.

Oriental iteatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma kalbantis paveikslas “Way 
of all Men’1, kuriame svambią
ją rolę vaidina Dougjas Fair- 
bąnks, Jr., scenos produkcija; 
kitokie numeriai.

Nusižudė
Mrs. Filą Osborne pasipiovė 

bri'tva voninėje namų, kuriuose 
gyveno, adresu 4507 Parker 
avenue.

Dvylika indžionkšenų; 
vienas prieš lietuvius

Chicagos sveikata _ %
Buvo areštuota ir nubausta 

teisme 18 pediiorių, kurie bž- 
laiko negani tarini ledus (aiskri- 
mą), pąrtlavinėjamą gatvėse— 
22‘ir 21 wąr4ose.

» » a
, Praėjusią sayąjtę sergančių 

užkrečiamomis ligomis buvo:
12 ;wardojc — diftepija 1, 

mųmps 1, tuberkuiiozu 1, skar
latiną 1, whooping cough i; 
22 wardoje — dįfteriją 2, 
wliooping cough 1; 11 ^'ardo
je — dit’terįja t, mumtis 2, 
tųfcerkuliozų. 3; 21 wardqje — 
dįfterija 4, mumps 1, phiičių 
uždegimu 1, tuberkuliozu 1.

Trys “jūreiviai” iš- 
gelbėtą.

3. Liaukitės dirbę, jeigu pa
liaujate prakaitavę.
" 4. Gerkite pošaltį, bet ne le
do šaltumo vandenį, kai esate 
įkaitę.

5. Nevalgykite daug taukuo
to, riebaus arbai krakmolinio 
maistų.

6. Nepersi valgykite. Gerkite 
pakankamai vandens.

7. Palaikykite reguliares pa
silsiu! ir miegui valandas.

8. Jei norite saule nudegti, 
tai apsidegykite povai, laips
niškai.

9. Stengkitės išlaikyti ramy
bę, nesiduokite susijaudinti.

Sveikatos komisionierius, Dr. 
Arnold Kegel, sako, kad pri
silaikymas aukščiau paduotų 
patarimų, užgirtų Sveikatos De
partamento, pasirodys turįs di
delės vertės rugpiučio ir rug
sėjo mėnesiais.

Septyni mirė dėl 
karščio

Pirmadienį, rugpiučio 4, dėl 
karščio mirė septyni asmens.

Pavojingai sužeista1 
mergina po eleva- 

torio žėgliais

Traukinys užmušė tris
Chieago, St. Paul and Pa

cific gelžkelio traukinys užmu
šė Mrs. James Morgan, jos tri
jų metų sūnų (Kenneth ir Carl 
Derloff. Visi užmuštieji buvo 
Waukegan gyventojai. Nelai
mė ištiko juos trijų mylių to
lume nuo Waukegano.

 Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Teisėjas VVood^anl išdavė 
dvyliką laikinų indžionkšenų 
prieš kai kurias įstaigas. Tar
pe tų įstaigų yra indžioiikšenas 
prieš Marie Makutėnas rodljaiir 
zę, Willow Springs, o taipgi 
prieš Joscph Bartkovvski, 1223 
West 17th street.

Felix VVasninoski, 14 metų, 
John Modeski, 13 m., ir Antoij 
Weczorek, 14 m. pasidirbo “val- 
tę”, susikalę ją iš keleto rą
stų. Vanduo nunešė juos į eže
rą apie mylią tolumo uųo k ra li
to. Pakrančių sargyba lietgi išr 
gelbėjo juos.

Prakalbos per radio
Viešujų daibų (įepartamen- 

tas praneša, kad jis duos pra
kalbas iš stoties W.C.F.L., 6:30 
vai. vakare šią savaitę šiomis 
temomis:

Trečiadijenį, rugp. 6: “Chicar 
ga kaip pasaulinis, biznio cen
tras; .

Penktadieųį, rugp. 8: Atma
tų sunaikinimas.

Ne taip prastai Chi 
cagoj

Policija rado po cicvatorio 
žėgliais (Wabasli gatvėje, prie 
Monroe) pavojingai sužeistą 
jauną, dailiai pasirėdžiusią mer
giną. Liudininkai pasakoja vie
ni, kad merginą sužeidęs pra
važiuojąs automobilis, o kiti 
— kad ji buvusi išmesta iš 
automobilio. Nors mačiusio ar
ti įvykį policija ne vieno liu
dininko nerado.

Iš Chieago Motor Club

J M’. Frederick L. HoffmąB 
apskaicįiioja, kad Cbicągojie 
kriminalių nusižengimų yra 
daug’ mažiau, negu kai kųriup- 
se kituose miestuose. Pavyst- 
(įžiųį, užmušimų Chicagoj yrą 
per metus 12 ąnt kiekvieųo 
100,000 gyventojų. Tuo tarpu 
užmušimų rąta St. Louise yra 
12.9; Kansas City, <Mo. 24.9; 
New Orleans — 27.4.

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

Dar viena džiurė.Lingle 
užmušimui tyrinėti

Laukiama, kad vyriausias 
kriminalio teismo teisėjas Nor- 
moyle paskirs naują grand 
džiurę tyrinėti įvykusius, turė
jusius ryšių su užmušimu “Tri
būne” reporterio Lingle.

Išnaudoja bedarbes
40 merginų atsilankė į po

licijos stotį. Jos papasakojo, 
kad George L. Wilson padė
jęs laikraščiuose skelbimą, jo- 
gei jam yra reikalinga padė
jėja ofise. Wilson pareikalavęs 
iš kiekvienos jų padėti $5, kaip 
užtikrinimą, kad rytojaus die
ną ji tikrai bus darbe.

l£itą dieną jos atsilankė nu
rodytu adresu, bet jau “sam
dytojo” neberado.

G r abortai
Telefonag Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaipa prieinama

* r *4 . *

3319 Auhurn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone
Hemlock 9252

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidari antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viriuj Belskio-Rakičio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1980.

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas ręctal

Dr. J. W. Beaudette
Viriuj Ashland Stata Banku

• 1800 So. Ashland Avė.

LIETUVIS AKIŲ „ 
SPECIALISTAS

Palengvina akiu {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aidu karšti, atitaiso 
kreivas akis, apima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas bu elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuv*
756 West 35th St,

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

TeL Bnmairick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini iviesa ir diathermia
K

VALANDOS!
• Nuo 2 iki 4:8f ir nuo 7 iM II 
Nedalioj nuo 2:80 iki <:80 po piet

Telefonas Ciną] 0464

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chieago, III.

Ofl»o Tel«fo>aa Vln-lala OOSfl 
Bea. Tel. Vaa Barea S86H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 21 ryto iki 1 po platu, 2 iki 4 ir
6 ikt 8 yakuro. MedPIlom ano 10 iki 1S dle-

M. Mama oflaaa North Blda 
3418 Franklin Blvd. 

ValaaCoa 8:80 iki 8:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

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

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

Advokatai

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

Tel. Lafayctte 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118
• Valandos: 6—8 vakare
DR. A. L. YUSKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4193 Archer Avė.

Rezidencija:
4193 Aruher Avė.

Vąląndos: g—4 po piet 
z Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po pistą 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Chioaigo Motor Club prane
ša, kari 1929 m. vadinamų už
darytų karų (automobilių) Su
vienytose Valstijose padirbtą 
buvo 89.4 nuošimčių, o atdarų 
(oprn) — 10.6 nuošipu’ių.

Iš 31,758,2^1 asmenų, kurie 
atlankė paėjusiais metais na- 
eionalius parkus, daug-maž 28,- 
74S4i,OOO 
liais,

l)aug-maž 65 nuošimčiai vi
sų — liauju ir seny — išmo
kėjimo baize.

Jaunuomenės karas

Fieldo m užėjus gamtos 
istorijos

liekanų senovės laikų 
dabar rotkmių Fieldo 
gamtos istorijos yra

'farpe 
gyvūnų, 
muzejuj 
liekanos O.vydactylus arba prieš
istorinių laikų kupranugario, 
gyvenusio Amerikoje apie 30,-
000,000 metų atgal.

» « a
Paskaitos Fieldo muzejuj: 

ateinančią savaitę, pradedančią 
rugpiučio 18 d. bus duota 
paskaitų.

Pirmadienį, rugp. 18 d. 
skaita temai “Dhvellers in 
Far North”; pradžia 11
ryto. Antra paskaita “Birds of 
Tropical Landa”.

Trečiadienį tomis pačiomis 
valandomis, kaip pirmadienį, 
paskaitos temomis: “Gems and 
Gem Love” ir “The Tibetans”.

Penktadienį - tomis pačio
mis valandomis “liasketry” ir 
‘Marine Animals”.

eile

pa- 
the

Teatruose
Chieago teatre — pradedant 

?»teiiiančiu penktadieniu, rugp.
8 d., Ims rodoma kalbantis pa
veikslas ‘IManslaugliter”; sstr 
nos produkcija “Blue Mill”; ki? 
tokie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Com- 
inon Clay”; kitokie numeriai.

MeVickers teatre
k ų rodoma
I)awn Patrol”; vaizduoja avia
torių darbuotė ir pavojai, ku-’buotei laipsniškai.

šiuo lai-
paveikslas “The

Louis Uodą, 11 metų, ir Al- 
bert Biachi, 7 metų, susipešė 
su l'edily Obąza, 14 nu'tų ir 
John Obaza, 12 metų.

Pirmieji du nugalėjo antruo
sius. Antrieji pabėgo. O per- 

a lietoj .a j .sustojo patsika.lbčti s.u 
Sarn Sliai isuiHi, 6 metų, Billie 

Korkoras, 18 metų ir Flor.eįice 
Moljere, 15 metų. Visi jie gy
vena adresu 111-4 We$t Ohio 
strcet.

Jiems besikalbant, štai pa^ 
sirodė pasitraukusieji du iš mū
šio vietos. Vienas j.ų ląikė šau
tuvą .22. Ir pradėjo šaudyti 
priešininkus. Kai mušis pasi
baigė, nuostoliai pasirotįe to
kie: Sam, Billie ir Florence 
buvo pašauti. Mušis įvyko alė
joj ties namais 1401 West Ohio

Tris kartus mėgino, 
ketvirtą nusižudė

BARBORA PETROKIENR 
po tėvais Beinoraitė

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
subatoj, rugpiučio 2 dieną, 
11:35 valandą vakare, 1930 m., 
sulaukus puės amžiaus, gimus 
Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Viduklės miestely. Amerikoj 
išgyveno 27 metus. Pąliko di
deliame nuliudime vyrą Anta
ną, dvi dukteris — Stanislavą 
ir Sonią, sūnų Vladislovą, tris 

, seseris — Veroniką Jablonskie
nę, Prancišką Kaztnauskienę ir 
Antonina. Beinoraite, <lu bro- 
Ii vi k   .A n tiAiiij. ir Livicl vi ką 
norius, o Lietuvoj seserj Mari- 
jpną Butkienę. Kūnas pašąr- 

1 votas, randasi 4414 S'. Arte- 
sian Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugpiučio 6 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos UŽ velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines. .

Visi A. A. Barboros Petro- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie- 
žjstąmi esat nuoščirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikjs. tel. Yards 1741

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaują laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Rcosevelt 2,515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chieago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicpro 5927

--------T"! I V 1T -:—■—!———- -------------------------

Phone Beulevard 4139
A, MASALSKIS

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

PRANEŠIMAS

hraDKUS todėl, kad m-

laidotuvėse ir kokia-

kyiH įkyri*.
3307 Auburn Avė 

CrnSO. ILL

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chlcagoj

1646 W.

Dr. JOHN SMETANA Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Nusinuodijo Mrs. 
Richardson, 24 metų, 
ty, adresu 434 Melrose 
giu 5 
(lyti 4 
tą jai

Dolores 
viešbu- 
st. Bė- 
nusižu-

13M S» W

Telefonu 
Cicerą 87R

TeMonae 
Boulevard 5208

metų ji mėgino 
kartus, ir paskutinį kar-

Ginčas dėl gėrimo pa
darė galą

William Wood, 2602 South 
VVsUace st., susipyko su pačia 
deliai to, kad ši barė jį už gė
rimą. įpykęs, Wood nušovė pa
čią, o paskui pats pasišovė. 
Šaudymas buvo šalygatvy ties 
namais 611 West 26th st.

Patarimai
nesmagumo galima 
vasaros karščiams

Daug 
vengti, 
įėjus, prisilaikant šių patari
mų :

1. Stengkitės pasidaryti kiek 
galite daugiau ‘pavėsio dirbda
mi.

2. Prisipratinkite vasaros dar-

18- 
už-

JONAS OSVVALD

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio-4 dieną, 10:40 valan
dą vakare, 1930 m., sulaukęs 
47 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Yatpetrių kaime, 
Tauragės parapijoj. Paliko di
deliame nubudime moterį Ma
rijoną, 3 dukteris — Oną, Ma
rijoną ir Lidiją, 1 sūnų Al
berta. o Lietuvoje 3 brolius ir 
motiną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4455 So. Troy St.

Laidotuvės jvyks rugpiučio 
7 dieną, 2 vąl. po pietų iš na
mų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Osvvaldo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvičeiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Molina.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Victory 
4.088.

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyte. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chieago, III.

Tel. Victory 1111

patar- 
ir pi- 

kiti to- 
priklausau 

prie grabu išdir- 
bystės.

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

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

Laidotuvėse 
nauju geriau 
giau, negu & 
dėl, kad pril

,—i—. . r ■ t ■

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Dentistas
Persikėle j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Rąndolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatae

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., »uitc 3.
Prospect 1028

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

Ne dilio i pairai sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak ir Subatomie

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo it iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas1 Canal 2552

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

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—ir 7—8; Ned. 10—12 rytę
Rezidencija 6641 S, Maplevrood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairu
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. I)rexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 
z CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 181 h St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shpre 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St„ Room 2117 

Telephone Rąndolph 6727^ 
Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600 ■ o - —

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po metų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedtl. nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

Tel. Rąndolph 5130

Paul M. Adomaitis

Phone 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.

NedtŪoj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso vąląndos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet.

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

9

ADVOKATAS
721 First National Bątik Building 

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

Tiktai pagal sutarti
' \ Tel. Canal 2552 

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas j]

4631 So. Ashland Avė. 1
Tel. Boulevard 2800

Kės. 6515 So. Ro< kwcli SL 
Tel. Republic 9728 J



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Šiandie nagrinėjama 
bolševikų skundas 
prieš Susivienijimų
Teisėjo Friend kameroje, pa- 

vieto trobesyje (kambarys No. 
707), bus nagrinėjama bolše
viku skundas prieš Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Pildo
mąją Tarybų ir prieš patį Su
sivienijimų.

Skundas paskintas nagrinėti 
10 valandų ryto.

Skundėjų advokatai pranešė 
skundžiamųjų gynėjams, kad 
jie reikalausiu indžionkšeno 
prieš Pildomąją Tarybų ir prieš 
patį Susivienijimą.

O apskųstųjų advokatai pra
nešė, kad jie prašysiu teismų 
bolševikų skundą išmesti, ba 
byla esanti užvesta ne pagal 
įstatymus.

'lenką dar pažymėti, kad da
bar jau skundžiama ne vien 
Pildomoji Taryba, kaip atskiri 
asmens, bet visas Susivieniji
mas, kaip organizacija.

Rep.
------------------------- i

Elektrikas K. Janu
šas savo bizny

Kiek laiko tam atgal buvo 
rašyta “Naujienose”, kad žino
mas elektros žinovas-mekani- 
kas, K. Janus, buvo U. S. Ar- 
mature Corp. superintendentu. 
Neseniai p. Janušas apleido tą 
darbavietę ir užsidėjo savo ša
pą, vardu .1. and S. Armaturcs 
Service, 1926 So. Wabash avė., 
tel. Calumet 5492.

Jie taiso visokius elektros
motorus, dženeratorius, perdir
ba armaturius, atlieka visą 
elektros darbą.

P-nas Janušas yra baigęs 
mokslų Valdžios U. S. moky
kloj ir Levis Institute. Lietu-

Lietuvių Radio Programai
Kas Nedėldienj iš Stoties WCFL.

970 Kilocycles nuo 1 iki 2 vai. po pietą
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC.

1420 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.Budrik,’
3417-21 South Halsted Street

REX, GENERAL MOTORS RAI 
3343 South Halsted Street

viai, garažų savininkai, kurie 
turi taisyti dženeratorius, ar- 
matorius arba kokį kita elek
troje patarnavimą norėtų gau
ti, patariami kreiptis nurodytu 
adresu, o p. Karolis Janušas 
visuomet mandagiai ir gerai 
patarnaus. Juozas.

Socialistų Partijos 
' Piknikas

Socialistų Partijos piknikas 
įvyks Nedėlioj, rugpiučio 24 
d., White City, prie 63-čios 
gatvės ir So. Park Avė. Pra
džia apie 10 vai. ryto. Kaina 
tikinto 25 centai.

Piknike kalbės keletas įžy
mių socialistų, tarpe jų bus 
ir George Koop, kandidatas i 
Senatorius, ir Krank Metcailf, 
kandidatas į Wiscpnsino valsti
jos gubernatorius.

Tikietus galima gauti Nau
jienose. M te.

Cicero, III.
Svarbus susirinkimas

Tas susirinkimas yra namų 
savininkų arba Improvement 
kliubo. Jis įvyks šį vakarą p. 
Lukštienės svetainėje.

Kliubo nariai ir kiti visi na
mų savininkai, bukite susirin
kime. Komisija išduos raportą 
apie naujų vandens sistemų. 
Išgirsite ką kitų tautų žmonės, 
vietos piliečiai tame reikale 
Veikia.

« » w
Naktį iš šeštadienio į sek

madienį p. Lukštienės s įstaigą 
aplankė negeistini svečiai. Po
rą vyrų pa’darė holdapą. Iš re- 
gisterio jie išėmė apie šimtą 
dolerių. O iškrėtę susirinkusių 
kišenes, pasišlavė keletą šim
tų dolerių. Po to spruko savo 
keliais. Reiškia/, nelaimė, bet
labiau neatsargumas ir apsilei-
dimas... Gal taip, o gal ne, ir 
ne veltui yra sakoma, kad po 
laiko visi mandrųs.

» » »
S.L.A. 194 kuopos nariai la

bai sujudę ir klausinėja, kaip

pasiliuosuoti iš bolševikų jun
go. Mat, bolševikai neduoda 
persikėlimo blankų. O jie to
dėl neduoda, kad norintys per
sikelti nemoka reikalauti.

Nes niekas negali vienos 
kuopos nariui uždrausti per
sikelti į kitą kuopą. Ir kurie 
nariai suprato bolševikų klas
tas, tie jau seniai išėjo iš 194 
kuopos. O šiandie jie ’yra ra
mus ir patenkinti S.L.A. 301 
kuopa, t. y. naujaja.

301 kuopa susirinkimus lai
ko antrų pirmadienį kiekvieno 
mėnesio Lukštienės svetainėje.

N. Įlašėjus.
i

I?

18-tos gatvės apie- 
linkė

Pirmadienio “Naujienose” 
(rugpiučio 4 d.) tilpo žinia iš 
šios apielinkės apie kokį tai 
biznierių, kuris laikąs judveidį 
darbininkų. Deliai laikymo to 
darbininko žinios autorius ir 
kritikuoja kalbamą biznierių.

Žinoma, kiekvienas asmu,o 
gali turėti savo nuomonę tuo 
ar kitu klausimu. Bet ir kiti 
turi teisę pažiūrėti, ar tokią 
nuomonė išlaiko kritikų. Ir 
man rodosi, kad išreikšta kal- 
bamoj žinioje nuomonė neišlai
ko kritikos.

žinios autorius sako: Kam, 
girdi, laikyti kitos rasės arba 
tautos darbininką, jeigu savos 
tautos žmonių yra be darbo už
tektinai.' Bet yra daug “šim
taprocentinių” amerikonų, ku
rie irgi panašiai kalba: Kam, 
girdi, ateiviams duoti darbą, 
jeigu mes turime pakankamai 
saviškių, t. y. amerikornj be
darbių.

Reikalaudami, kad lietuviai 
samdytų tik lietuvius darbi
ninkus, mes turime pripažinti 
teisę ir vadinamiems šimtapro- 
centiniams arba atžagarei-
viams amerikonams’ varyti agi
taciją prieš mus, ateivius. Ir 
jeigu amerikohų tarpe šitokios 
idėjos plačiai pasiskleistų, tai 
ateiviams pasidarytų tikrai 
riestai.

Negalima reikalauti perdaug 
nė iš lietuviškų biznierių. Dau
gelis jų, kaip ir pats minėtos ži
nios autorius pripažįsta, ver
čiasi sunkiai. Jie. kaip ir bet 
kurios kitos’ tautos biznieriai, 
dažnai turi atsižvelgti, kiek 
pajėgia samdomam darbininkui 
mokėti. O kas dar svarbiau— 
ar darbininkas tinka tam dar
bui, kuriam yra samdomas.

Pavyzdžiui, yra darbų, kurių 
jaunas tvirtas darbininkas ne
dirbs, ba juos apsiima atlikti 
pigiau jau nusenę darbininkai. 
Arba yra darbų, kurių nedir
bo, bent iki šiol, lietuviai dar
bininkai. Na, kad ir batų ar
ba skrybėlių valyme, arba va
dinamų porterių užsiėmime 
barbernėse. Ne taip seni tie 
laikai, kad lietuvį darbininką 
tokiems darbams’ butų buvę 
sunku gauti. Juos dirbo, tar
pe kitų, juodveidžiai, ir šiandie 
tebedirba.

Bet dabar yra pakankamai 
lietuvių darbininkų. Jturie su
tiktų šiuos darbus dirbti —at
rems autorius minėtos žinutes. 
Del ‘šitokio argumento galima 
atsakyti: ar jau turi biznie
rius paleisti savo juodveidį 
darbininkų, jei atsirado lietu
vis, kuris jo darbą nori gauti? 
Pirm negu samdyti tokiai vie
tai darbininką, kįla klausimai: 
ar darbininkas žino darbą, ku
rį nori gauti? ar bus pas. jį 
kantrybės tų darbą palaikyti? 
ar prie pirmos progos nepa
mes jo, o jis, biznierius, at
leidęs pav., juodveidį, vėl tu* 
rėš ieškoti darbininkų?

Užbaigai: Suprantama, gerai 
yra, kad lietuviai remia lietu
vius, bet reikia ir saikas ži
noti statant reikalavimus. Be 
to, reikia atminti, kad visi dar
bininkai—tų ar kitų tautų, to
kių ar kitokių rasių—yra žmo
nės ir nori valgyti.

—Iš šalies žiūrintis.

Garsinkites Naujienose

_________________________________________________ k

NAUJIENOS, Chicago, III.
r 11 ' ' ' -r •-----------------------------

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiąją radio stočių 

970 K—WCFL—309.1 M.
1020 Kc.—KYW—294 M.

5:30 p. m.—Uncle Bob.
6:00 p. m.—Ton y Nuzzo’s Canton 

Tea Gardon Orchestra.
6:25 p. m.—Teaberry Sports įtė

vi ew.
6:30 p. m.—Stone’s Congress Or

chestra.
6:45 p. m.—Tony Nuzzo’s Orchestra. 
7:00 p. m.—Olsen &, Ebann Time. 
7:00 p.* m.—NBC—Yeast Foamers. 
7:30 p. m.—NBC—Sylvania Fores- 

ters.
8:00 p. m.—NBC—Halsey Stuar Or

chestra.
8:30 p. m.—NBC—Camel Pleasure 

Hour.
9:30 p. m.—NBC—Coca Cola Prog- 

rain.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Re-

porter.
10:05 p. m.—H and E. News Flashcs. 
10:09 p. m.—Benrąs Time.
10:10 p. m.—State Street Tomorrow. 
10:30 p. m.—NBC—A mos ‘n’ Andy. 
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

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

er; Temperature; Coirrect 
Time.

11:20 p. m.—Russo’s Edgewatcr 
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, pia- 

nist. 1
5:50 p. m.—Model Airplane Club. 
6:00 p. m.—News Concert Orchestra. 
6:30 p. m.—Sports Anouncement. 
6:45 p. m.—'Harold Van Horne, 

pianist.
7:00 p. m.—CBS Manhattan Moods.
7:30 p. m.—CBS—“Forty Fathom 

Travylers”
8:00 p. m.—CBS—Serenade.
8:30 p. m.—CBS—La Palina Smo- 

ker.
9:00 p. m.—CBS—Philco Symphony. 

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.—Nahigan Program.
10:30 p. m.—NBC-*-Amos ‘n’ Andy.
10:45 p. rų.—Daily Nevvs Concert Or

chestra.
11:00 p. m.—Uptown Village and Via 

Lago Orchestra (3 hours).
870 Kc.—WENR—344.5 M.

6:00 p. m—Tip Top Ensemble.

MADOS PRANEŠIMAI

2551—Augesnei moterei suknelė, 
tinkanti išėjimui arba galima tinka
mai dėvėti ant gatvės. Sukirptos 
mieros 16, 18, 86, 88, 40, 42, 44 ir 
46 coliu per krutinę.

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

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

• I

^NAUJIENOS Pattern Dept

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

siųsti man pavyzdį No -----------
Mieros ..........................  per krutinę

♦ (Vardas ir pavardėj

.(Adresas)

(Miestas ir vaist.) ' r

»

6:15 p. m.—Irma Glen, Organ Con
cert.

6:30 p. m.—NBC—Phil Cook.
6:45 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:58 p. nu—'Illinois Watch Time.

Off (the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—F'arm Program.
9:00 p. m.—Weener Minstrel Show.

10:00 p. m.—'Mike and Herman,
Comedy Sketch.

10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.NBC—Uncle Abe and 

David.
10:35 p. m.—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC'—Nat’l Nevvs

Events.
11:00 p. m.—Air Vaudeville—Herbie 

Kay’s Orch; Jimmy Green’s 
Orch.
Off the Air at 1:00 a. m.

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

chestra.
6:45 p. m.—Chrysler Musical.
7:00 p. m.—WBBM Artists Bureau, 

dance orchestra and populąr 
artists.

7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or
chestra.

7:45 p. m.—Lee Sims and Jlomay 
Bailey.

8:00 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra. 
8:30 p. m.—Times Dramatfc Sketch. 
8:45 p. m.—Make-Clean Harmony 

Boys.
9:00 p. m.—Chicagoans Dance Or

chestra.
9:45 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra, 

ders.
945 p. m.—Tom Gęrun’s Orchestra. 

10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

12:00 mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s .Orchestra 
Frank Shavv; Tom Gerun’s 

Orchestra and' Henri Gendron’s Or
chestra (2 hrs. ).

870 Kc.—WLŠ—345 M. 1

7:00 p. m.—Eventide Melodies.
7:15 p. m.—Oatesville General Store. 
7:30 p. m.—Folk Music of Spain.
8:00 p. m.—NBC—Wadsworth Mu

sical Drama.
8:15 p. m:—NBC—O’Cedar Time.

THROUGH WJJD
8:3Q p. m.—Crazy Time, fun in

songs and drama.
9:00 p. m.—Sign Off.

970 Kc.—WCFL—30.1 M.
5:00—Junior Federation Club
5:30—«WCFL all star Orchestra
5:45—Bill Beer, Impersonator
6:00—DeLuxe Variety Program vvith 

Gertrude Tobin Friend and 
John Reddington, Hannonica 
Ace, Chicago Fire Dept.

6:30—-*Municipal Talk by Hovvard 
C. Brodman, Chief Dvafts- 
inan Map Dept.

6:45—Harry Winnick, Retail Clerks 
Association

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ivyks trečiadienio • vakare, 
rugpiučio 6 d., 8 vai., Lietuvių Audi
torium, 3133 S. Halsted St. Prašau 
visų narių pribūti susirinkimai!, nes 
randasi daug reikalų aptarti ir už
simokėti užsilikusius mokestis.

Rašt. J. Balchunas.

Susivienijo Lietuvių Amerikoje 335 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny, 7:30 vai. vak., rugpiučio 
6 d., 1930 m., pono Zig. Mickevičiaus 
raštinėje, 2505 W. 63rd St., Chicago, 
111. Visi nariai atsilankykit ant‘pa
skirto laiko. Taipgi pranešu na
riams, kad finansų raštininkas V. F. 
Andrulis persikėlė naujon vieton, 
senasis antrašas buvo 642 W. 18 St.) 
naujasis antrašas yra 2027 So. Union 
Avė. V. F. Andrulis, fin. rašt.

Roselando SLA. 139 kp. mėnesinis 
susirinkimas ivyks ketvirtadienio va
kare, rugpiučio (August) 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 draup-us, kurie no
rėtu prisirašyti prie SLA.

— SLA. Narys.

Burnsidę Draugyste švento Jono 
Krikštitojo; rengia iškilmingą išva
žiavimą 10 d. rugpiučio, 1930, Wash- 
inton Heights miškuose prie 107th 
ir May St. Kur galėsite linksmai 
laiką praleisti ant tyro oro. Čia bus 
užkandžių ir skanių gėrimų, galėsit 
pasišokt prie geros muzikos. Visus 
kviečia Komitetas.

Susivienijimas namų savininkų 
Bridgeporto apielinkėj, laikys savo 
mėnesini susirinkimą, trečiadieny 
rugpiučio 6 d., 7:30 va. vak., Chica- 
gos LietuviiĮ Auditorijoj, 3133 So. 
Halsetd St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes randasi daug svar
bių reikalų, kuriuos turim būtinai ap
tarti. Nut. rašt. S. Kuneviče.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks rug
piučio 6 d., 8 vai. vakare, Bagdono 
svetainėj, 1750 So. Unoin Avė. Ma
lonėkite visi atsilųnkyti ir nauju na
rių atsiveskite. Valdyba.

RAUDONOJI GYSLA
Išgydoma be Peilio 

Už ŽEMA MOKESTĮ
Žlibumas, niežėjiifias, kraujo 

tekėjimas, prasikišimas. Raudon- 
gyslių (Ęiles) arba kitu mėšlinės 
nesmagumu, padarome sveiku be 
pjovimo ar deginimo, ligonbučio 
arba sugaišinimo laiko darbe. 50 
metų pasekmingo gydymo atvežta 
iš rytu i Chicagą, . garantuoju 
jums pasveikimo nuo 2 iki 10 sa
vaičių. Lengvais, nedideliais iš
mokėjimais. Ekzaminavimas dykai. 
Vienos savaitės trytmentas dykai, 
dėl patikrinimo jus galimumo iš
gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
namu nagelbos trytmento DYKAI.

PILĖ DEPARTMENT, S-M-S. 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė. 

Chicago, Illinois 
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų.

7:00—Organ recital by Al Caroey 
7:30—Bulletin Boanl—Labor Flash

es, U. S. Agricultural and 
Weather reports

7:45—Adolph &Rudolph, Comedy
Teaiu «

8:00—*Lyon &IIealy Theremin Hour 
with Charles Stein

8:30—DeLuxe Variety Program
9:00—Merry Gardens Ballroom Or- 

, chestra
9:30—Marimba Solos by Joe Su-

chomski
9:45—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
10:00—Longine’s Time Signals over 

NBCnetwork
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—Merry Gardnes Ballroom Or

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

chestra
11:00—*Jack Albin and His Hotel 

Bossert Orchestra over NBC
11:30—*Barney Rapp’s Orchestra 

over NBC network
7

SpedallatM rydyme chronflką ir aaują lira- Jei kiti ner&lfijo Jamia iigydyU, atsilan
kykit paa mana. Mano pilnas ifcerzaminavl- 
mas atldenra juetj tikrą lira ir jei a* apsl- 
irnalu jua gydyti, aveikata fuma aurry*. Ei
kit paa tikrą apedaliatą, kurie neklaus jurų 
kur ir kaa jutna skauda, bet pata paaakya 
po galutino iieraaminayimo—kaa Juma yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO* ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto ild 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po Dietų

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-ną Administratorius

CIASSIFIEŪ APS.
. Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. HJk

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO. l.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGĘ,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO..

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Į ------- 1-| - 4 . -

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i bizni, 
esu viena. 10719 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6394.

Trečiadienis, rūgp. 6, 1930

CLASSIFIEDADS.
Business Service

r- L- ________
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ

Ąš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kuriu yardai raudasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER AIMkMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

Help Wanted—Female”
JJerhlninkių Reikia

REIKALINGA mergina i pelnin
gą bizni su $3000. Vėliau sužinosit 
plačiau apie tai. Rašykite i Naujie
nas, Box 1220. • 1

Financial
________ Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

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.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičius h 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.
Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.60 

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iŠ dirbtuvės už sutauj^ntj mažiausia.

fi0% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagoje. Saukite Columbus 0407. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Furnished Rooms
RENDON fornišiuoti ar ne fomi- 

šiuoti kambariai dėl merginų arba 
vyrų, su ar be valgio. Nebrangiai. 
Šaukite po 1 vai. po piet. Telefo
nas Lafayette 1421.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Farms For Sale'
PARSIDUODA 40 akerių fanna 

McNaughton, Wisconsin 18 akerių 
dirbamos. Mažas namelis, 2 barnės, 
2 blokui nuo mokyklos. Kaina $480 
(2ros lubos, fronte) 3608 W. 66th' 
Place.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Ava,

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis ir 
cottage užpakaly. Pigiai. 713 W. 
17 St. Agentų nereikia, nepriimsiu 
mainų. 1710 S. Union Avė. po 6 v. 
vakare.

6 RŪMŲ mūrinis bungalov/, for- 
niso šilma. 2 karu garažas. kaina 
$9,000, $1,000 reikia įmokėti. 3503 
W. 60 PI.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
bizniavas namaff, 6o mylių nuo Chi- 
cagos. Kaina tiktai $700. 1445 — 
50 Avė. Tel. Cicero 3677 J.

PARDAVIMUI biznio prapertė su 
2 flatais ir cottage užpakalyj arba 
mainysiu ant loto. Savininkas bar- 
bernėj, 2612 W. 47th St. Telefonas 
Jjafayette 4.226,


