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Rusija-150 Milijonų 
Vergų Kraštas

New Yorko radikalas, važinėjo po Rusiją, 
sako, kad ten tik komisarai gerai gyve
na, o visi žmonės kenčia neapsakomą 
vargą

BERLYNAS, rugp. 13. — II- 
gesnį laiką važinėjęs po sovie
tų Rusiją, ką tik atvyko j Ber
lyną žinomas New Yorko ra
dikalas ir visuomenės darbuo
tojas Dr. Elsberg. * Pasakoda
mas apie savo kelionę po so- 
vietiją, Dr. Elsberg sako, kad 
jis nerandąs žodžių apsakyti 
visa tą vargą ir skurdą, kuri 
jis matęs Rusijoje. Pasak jo, 
Rusija nėra nė joks socialisti
nis kraštas, o tik vergų kraš
tas. Ou milijonai komunistų 
viešpatauja šimtui penkioms 
dešimtims milijonų žmonių. 
Tie du milijonai valdančiųjų 
gerai valgo ir gerai rėdosi, tuo 
tarpu kai 150 milijonų valdo
mųjų alkani ir skarmalais
dangstosi. Sovietų valdžia ža
dėte žada, kad kai penkerių 
metų industrializacijos planas 
busiąs įvykdytas, padėtis kra
šte pagerėsianti, o tuo tarpu 
pati valdžia prisipažįsta, kad 
ateinančią žiemą badas busiąs 
didesnis, ne kaip dabar.

Iš tiesų, sako Dr. Elsberg, 
padėtis Rusijoje kasdien eina 
blogyn ir blogyn. Valdžia ga
bena į užsienius parduoti ja
vus, sviestą, kiaušinius, dagi 
manufaktūrą, tuo tarpu kai i 
patys Rusijos gyventojai ken*

Kinų komunistai esą 
jau netoli Nankino; 

miestas pavojuje
Sostinės gyventojai išsigandę; 

bijo susilaukti panašių sker
dynių, kaip Čangšoj; mies
tas neapsaugotas

NANKINAS, Kinai, rugp. 13 
Praneša, kad dvidešimt my

lių nuo Nankino pasirodė ki
nų komunistų bandos kaimie
čių rūbais ir apsiginklavusios 
šautuvais.

Kadangi šiuo tarpu Nanki- 
nas yra beveik visai begink
lis, nes jame maža kareivių 
belikę, tai gyventojai apimti 
(baimės, kad miestas nebūtų 
komunistų pagrobtas ir nesu
silauktų Čangšos likimo.
Paskutiniais apskaičiavimais, 

čangšoje komunistai išskerdė 
1,500 gyventojų.
Egzekucijos Hankove; pasker

sta ve.j komunistų
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

13. — Praneša, kad japonų 
vyriausybė Hankove savo kon-

ĘgORBSii
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Daugumoj debesį nota’; gali 
būt lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; lengvi ir vidu
tiniai pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairiavo 
tarp 621° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 7:54. Mėnuo teka 10:09 
vakaro.

čia badą ir neturi kuo apsi
vilkti. Bet jie turi tylėti ir ken
tėti....

Ir baugina rusų konku
rencija, ir ramina

NEW YORKAS, rugp. 13.— 
Tbomas Campbell, Montanos 
rančeris ir žemės ūkio eks
pertas, kuris buvo Rusijoje 
kaip sovietų valdžios patarė
jas žemės ukio reikalais, va
kar grįžęs į New Yorką pa
reiškė nuomonę, kad po kelių 
metų Rusija busianti didesnis 
konkurentas prekyboj, ne kaip 
šiandie kai kas manąs.

Tai sakydamas jis tačiau 
pridūrė, kad bent per ateinan
čius trejus ketverius metus nė-
są ko bijoti rusų konkurenci
jos javų ir kitokių gaminių 
eksporte. Sovietų penkerių me
tų industrializacijos programui 
progresuojant, girdi, krašto 
reikalavimai taipjau didėją.

Campbell sako, kad Jungti
nėms Valstybėms šiandie esą 
tiek biznio progų Rusijoje, kad 
jeigu jos tomis progomis nau
dotųsi, lai veikiai atsigautų iš 
savo prekybos pramonės de
presijos. Bet jeigu Amerikos 
biznio žmonės snausią, tai Ru
sijos biznis teksiąs Anglijai ir 
Vokieti j ai.

cesiją ten aptvėrė elektrinė
mis spygliuotų vielų tvoromis 
gintis nuo komunistų puolimo.

Anglai ir franeuzai sutarė 
bendrai ginti savo koncesijas.

Tuo tarpu Hankove. tęsiasi 
komunistų egzekucijos. Suimti 
komunistai be teismo žudomi 
gatvėse galvos nukirtimu. Eg
zekucijos vykdomos viešai. 
Sako, kad per vieną dieną bu
vę nužudyti 150 komunistų.

Pryčeris nemokėjo “ali- 
monės”, tai jo kongre

gacija sumokėjo
KANSAS CITY, Mo., rugp. 

13. — Vienos čia tikybinės 
sektos “pryčeris”, Carl Walk- 
er, išsiskyrė su savo žmona. 
Teismo sprendimu, pryčeris 
turėjo mokėti savo žmonai 
“alimonę”, bet jis nemokėjo. 
Mrs. Walker padarė atitinka
mų žingsnių ir, surinkus visus 
bažnytinius baldus, jų tarpe 
ksilofoną, šautuvą, elektrinį 
aisbaksį ir 193 kėdės, padarė 
Imitaciją.

Parapijiečiuose kilo ermy- 
deris. Jie būriais susirinko 
aukcionai), padarė mezliavą, 
surinko visą pryčerio nesumo
kėtos “alimonės” sumą ir į- 
teikė jo žmonai.

Dabar kongregacija gali yėl 
sėdėti tabernakule ir klausy
tis ksilofono.

/

Perkūnas užmušė daug 
žuvių Manitobos ežere

WINNIPEG, Manitoba, rugp.
13. — Nors mokslininkai sa- I
ko, kad perkūnas į vandeni 
negalįs įtrenkti, bet jie, ma
tyt, klysta. Pirmadienį per 
smarkią audrą perkunas tren
kė į Manitobos ežerą ir užmu
šė tūkstančius žuvių, kurios 
vėliau buvo išplautos į pieti
nį ežero krantą.

[Atlantic and Pacific Photo]

Rushville, Ind. — Roy Tailor, Standard Oil kompanijos sto
ties agentas, kepasi kiaušinius ant cementinio šalygatvio, kai 
per didžiules kaitras temperatūra sieke 113 laipsnių Fahren- 
heito.

Amerika protestuoja 
prieš naujus Ispani

jos muitus
------- ,—

MADRIDAS, Ispanija, rugp.
13. — Ispanijos vyriausybe ga
vo iš Jungtinių Valstybių vy
riausybės notą, kuria protes
tuojama prieš naują Ispanijos 
muitų įstatymą.

15 žmonių žuvo per 
smarkią audrą Pie

tų Afrikoje
C.APE TOWN, Pietų Afrika, 

rugp. 13. -— Po ilgos sausros, 
vakar Pietų Afriką aplanke 

smarki vėjo audra su lietum, 
padariusi daug žalos.

Ypačiai didelės pragaišties 
padaryta žvejų laivynui neto
li nuo ęape Towno. Penkio
lika žvejų žuvo per audrą.

Gerai palijo dagi Namakva- 
lande, kur per penkerius me
tus lietaus visai nebuvo.

Mirė išgėręs tris stiklus 
savo “munšaino”

LA SALLE, III., rugp. 13.— 
Išgėręs tris stiklus degtinės, 
kurios jis pats buvo namie pa
sigaminęs, mirė vietos gyven
tojas W. Neighbor, 52 metų 
amžiaus.

Koroneris išsprendė, kad na
minė dar nebuvus išrūgos, kai 
Neighboras ją gėręs.

Tarptautinis kovos su 
džiova kongresas

OSLO, Norvegija, rugp. 13. 
— Vakar čia prasidėjo sep
tintas tarptautinis kovos su 
džiova kongresas. Dalyvauja 
šeši šimtai delegatų, atstovau
jančių 32 kraštam, jų tarpe ir 
Jungtinėms Valstybėms.

New Yorkas yra 234,580 
bedarbių

WASHINGTONAS, rugp. 13. 
—Cenzaus biuro pranešimu, 
New Yorko mieste, kuris turi 
6,959,195 gyventojus, yra 234,- 
584 bedarbiai.

Lenkai kvies Lietuvą 
j žemės ukio konfe

renciją Varšuvoje
VARŠUVA, rugp. 13. — Iš 

Talino, Estijoj, praneša, kad 
Augustas Zaleskis, Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris, in-
tervių su estų spaudos atsto
vais pasakęs, jogei prezidento 
Mosickio vizitas Esitjai netu
rįs ne .jokio politinio pobudžo 
r negalįs būt tokiu laikomas nei 
Maskvos, nei Kauno.

Zaleskis taipjau painforma
vęs laikraštininkus, kad Lenki- 
jos vyraiusyibė ketinanti kvie
sti Lietuvą daylvauti tarptauti
nėje žemės ukio konferencijoje 
Varšuvoj. z

Bėgęs nuo fašizmo ita
las žuvo Alpių kalnuos

ROMA, Italija, rugp. 13. — 
Bandydamas pabėgti iš Itali
jos į Franciją, Alpių perėjoj 
į žiemius nuo Turino žuvo 

Venecijos darbininkas Mario 
de Chiechi. Jis užsimušė, nu
kritęs gletčeruose.

Giovanni Zanardi, žuvusiojo 
draugas, kuris kartu su juo 
bėgo, buvo Turino policijos su
gautas.

Vaikas pasikorė, pralo
šęs su seseria golfų

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
13. — Pete Loya, 12 metų vai
kas, užlipęs ant užlų pasiko
rė dėl to, kad jo 11 metų se
sutė Addela, su kuria jis lošė 
golfą kieme, lošimą laimėjo.

Prapuolė banko tarnau
tojas su $75,000

—. Į

LAUREL, Miss., rugp. 13.— 
Vietas First National Bankas 
pasigenda savo tarnautojo, Ed- 
wardo Jacksono, 25 metų am
žiaus, ir $75,000 banko pini
gu-

Policijos žiniomis, Jacksonas 
pirmadienį apleidęs miestą 
automobiliu. Banke jis tarnavo 
per 6 metus.

Kaip sovietai verčias 
rublių šmugeliu pa
sislėpę nuo pasaulio
Patys komisarai superka už

sieny rublius po vb-vf> cen
tų ir leidžia Rusijoj oficia
lia jų E.i centų verte

Chicago Tribūne korespon
dentas, Lorimer Hannnond, 
grįžęs iš sovietų Rusijos į Lon
doną, rašo apie milžinišką so
vietų pinigų šmugelį, kurį ve
dą patys sovietų komisarai ir 
kai kurios užsienių atstovybės 
Maskvoje.

Sovietų valdžia, sako kores
pondentas, tvirtina, kad kiek
vienas rublis esąs vertas 50 
Amerikos centų, ir rusų žmo
nės turi padirbti 50 centų ver
tes darbo, kad pelnytų vieną 
rublį. Tuo tarpu Kremliaus fi
nansininkai gerai naudojasi 
privatine inflacija. Jie super
ka rublius užsieny, mokėdami 
po 12 ir 15 centų rubliui, slap
ta importuoja į Rusiją ir čia 
už kiekvieną rublį gauna iš 
Rusijos žmonių 50 .centų ver
tės darbo arba pagamintų 
daiktų.

Ant šitos bazės šiandie ve
dama visa sovietų maino si
stema. ,
Šmugely dalyvauja svetimų 

valstybių am basados > >
Kad svetimi kraštai nesuži

notų tikras dalykų padėties, 
Maskvos vyriausybė leidžia 
svarbiausių užsienio valstybių 
ambasadoms ir laikraščių ko
respondentams Maskvoje lošti 
tą patį “gėmį”, vadinas, pigiai 
pirkti užsieny rublius ir šmu- 
geliuotis į Rusiją, kur jie eina 
oficialia sovietų nustatyta ver
te.

Tribūne korespondentas sa
ko, kad kai jis buvęs Mask
voje, viena 4 tų privilegijuotų 
pasiuntinybių siūlius jam rub
lius po mažiau kaip 20 centų.

“Bet tik tylėk,” įspėjęs jį 
diplomatas, kuris tą pasiūly
mą padaręs. “Kremliaus žmo
nes tyčia užsimerkia, kai mes 
gabenamos rublius iš Berly
no, Londono ir Tokio, ir su
prantama, kodėl. Mes gerai ži
nome, kaip jie savo žaislą žai
džia, ir jie gerai žino, kad mes 
tai žinome. Todėl jie ir leid
žia mums šmugeliuotis rublių 
tiek, kiek tik reikia mums pa
tiems ir musų draugams.”
Visi švindelio bizny, išskiriant 

rusų proletarus
Pasak' korespondento, Rusi

joj kiekvienas esąs švindelio 
bizny, išskiriant tik rusų pro
letarus. Maskvoj ir Leningra
de departamentinės krautuvės 
esą prikimštos prasčiausios ir 
pigiausios rųšies prekių, kurios 
tačiau pardavinėjamos tokio
mis brangiomis kainomis, kiek 
kad esą mokama už geriau
sios rųšies prekes puikiausio
se New Yorko ir Chicagos 
krautuvėse.

Visos tos prekės esą gami
namos ir pardavinėjamos so
vietų trusto, kurio direktoriai 
priklausą Stalino grupės. Sta
linui esą duota absoliuti poli
tine galia — ir tai esą visa, 
ko jis norįs, — bet finansi
niame šmugely jis, korespon
dento įsitikinimu, nedalyvau
jąs. Tikrasis td šmugelio 
“master mind” esąs komisaras 
Trelięsser, buvęs “čekos” gal
vą, kuris dabar yra sovietų 
ekonomikos biuro viršininkas,

“Prosperity" Maskvoj
Apie tikrąją “gerovę” Mask

voj esą galima spręsti iš to, 

kad tame 3-jų milijonų gyven
tojų mieste esą vos 40 taksi- 
kębų. Visoj Rusijoj transpor- 
tacijos patogumų žmonėms iš 
viso beveik nesą. Kas kita esą 
Kremliuje. Ten garaže kores
pondentas matęs aštuonis 
Rolls-Royce’us, 12 Packardų ir 
keletą kitų $10,000 limuzinų ir 
kitokių Amerikos ir Europos 
modelių.

Suėmė lakūną, įta
riamą dėl kasyklų 

bombardavimo
MURPHYSBORO, III., rugp. 

13. — Vakar čia buvo suim
tas jaunas vietos aviatorius 
Paul Montgomery, 24 metų am
žiaus, įtartas dėl numetimo 
pirmadienio rytą devynių bom
bų į anglies kasyklas Provi- 
dence, Ky., apielinkėje.

Suimtas Montgomery ginasi, 
kad jis esąs nekaltas, tačiau 
vyriausybė sakosi turinti įro
dymų, kad lakstęs viršum ka
syklų aeroplanas buvęs jo, ir 
kad aeroplane buvęs dar ant
ras žmogus, kuris metęs bom
bas.

pripažino' kaltas
Vėlesnes žinios praneša, kad 

aviatorius Montgomery prisi
pažino, jogei jis pilotavęs ae
roplaną, iš kurio buvo mėto
mos į kasyklas bombos. Jis 
tačiau sakosi, kad du vyrai, 
grūmodami jam mirtim, pri
vertę jį skristi su jais į ka
syklų rajoną, kur jie ir mė
tę bombas. Tų vyrų vardų jis 
negalįs pasakyti, nes jam gre
sianti mirtis.

Turkų kariuomenė 
. įėjo į Persiją prieš 

kurdus

ISTANBULAS, Turkija, rug
pjūčio 13. — Turkų kariuome
nė, vedanti kovą su sukilusiais 
kurdas Persijos pasieny, pra
dėjo naują ofensivą prieš 3,- 
000 sukilėlių, kurie yra įsitvir
tinę Ararato pakalnėj. Vakar 
turkai perėjo per sieną į Per
sijos pusę ir užėmė poziciją 
Agridago rajone.

Du asmenys žuvo aero
plano liepsnose

OAKLAND, Cal., rugp. 13. 
— Jų aeroplanui nukritus že
mėn ir užsidegus, liepsnose 
žuvo vietos advokatas Albert 
^iller ir pilotas Harry Ha- 
dcn. Jie buvo ką tik į orą pa
kilę.

4 žmonės užmušti auto- 
v mobilių kolizijoje

CRANBURY Laike, N. J. 
rugp. 13. — Per tirštą miglą 
susidūrus čia automobiliui su 
sunkvežimiu, keturi žmonės bu
vo užmušti, o kiti penki suža
loti, jų tarpe trys turbūt mir
tinai. Visi automobily buvę 
žmonės buvo vieškelio darbi
ninkai, važiavę j darbo vietą

Trys seserys žuvo far- 
mos namų gaisre 

' _______

LODI, Cal., rugp. 13.—Gais
re, kuris netoli nuo čia sunai
kino farmerių Bunchų gyve
namus namus, žuvo trys sese
rys, Mrs. Cląud Hali iš Los 
Angeles, Estber Bunch ir Jo- 
sephine Bunch.

LIETUVOS ŽINIOS
Mirė Marija Pečkaus- 

kaitė — Šatrijos Ra
gana %

KAUNAS, liepos 25. — Va
kar 9 vai. vakaro po ilgos ir. 
sunkios ligos (vėžio) židikių 
miestely mirė rašytoja Marija 
Pečkauskaitė, žinoma Šatrijos 
Raganos slapyvarde. Kuri lai
ką ji gydėsi Karo ligoninėj, bet 
paskutinį laiką buvo židikiuo- 
se, kur ir pasimirė.

Laidotuvės bus sekmadienį 
rytą ten pat židikiuose (va
žiuot iš Lūšės). Iš Kauno ruo
šiasi važiuot i laidotves nema
ža asmenų.

M. Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana gimė 1878 m. vasario 
24 d. savame Labūnavos dva
re, Pavandenio parapijoj. Ji 
kiek mokės Petrapily šv. Kot- 
rinos gimnazijoj, vėliau Var
šuvoj bitininkystės’ kursuose, 
1905 m. Ciuricho universitete 
klausė Foersterio, kurio raštus 
vėliau vertė lietuvių kalbon.

Išlaikiusi “namų mokytojos” 
vardui egzaminus, 1910 m. di
rektoriavo Mariampolės “žibu
rio” progimn. ligi did. karo.

“žinijos” b-vė išleidė jau 6 
orginalių jos raštų tomus ir 5 
tomus verstinių.

Pirmasis jos talentą paste
bėjo P. Višinskis' ir pradėjo 
jos rastus dėti “Varpan”. Vė
liau M. P. tapo uoli krikščio
niškų organizacijų veikėja.

Pralotas Olšauskas pa
rašė dar vienų malo

nės prašymų
Pralotas Olšauskas pridėjęs 

daug meJž ngos iš K.jhomj ir 
cituodamas konkordatą para
šė dar vieną Resp. prez. ma
lonės prašyir-ę

Klaipėda stato Vytauto 
muzėjų

Vytauto Didžiojo komiteto 
Klaipėdoj skyrius rengiasi sta
tyti Klaipėdoj Vytauto muzie
jų. Klaipėdos uosto direktorija 
perleido komitetui tinkamą že
mės sklypą, labai patogioj vie
toj, būtent, Tvirtovės aikštėj, 
šiame sklype ir manoma pasta
tyti Vytauto muziejų. Vakar 
speciali komisija apžiurėjo pa
dovanotą žemės sklypą ir rado 
jį visai tinkamu.

Sprogus šrapnelė užmu
šė 6 asmenis Lenkijoj
VARŠUVA, rugp. 12 — 

Sprogus šrapnelė, kurią pieme
nys buvo radę ahtilerijos šau
dymų rajone netoli nuo Varšur 
vos, užmušė šešis asmensi, jų 
tarpe du mokyklos mokiniu.

Trockis tebėra savo trė
mimo vietoj Turkijoj
ISTANBULAS, Turkija, rug- 

piučio 13. — Pranešimai, busią 
Trockis pasirodęs Čekoslovaki
joje ir grįžtąs j Rusiją yra gry
niausias prasimanymas.* Troc
kis tebėra savo trėmimo vietoj 
Prin'kipo aloj, Marmoro juroj.

LIETUVON
Siunčiame P i n 1 r u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada

Pakliuvo biznreriuH

Atvykęs iš Lietuvos 1926 m> 
J. Juodis kokį laiką padirbėjęs 
susitaupė pinigų ir atiddrė res
toraną. Kuri laiką sekėsi ne
blogai, bet paskutiniu laiku 
biznis sumažėjęs iš priežasties 
prasto- maisto.

Šiomis dienomis J. Juodžio 
tarnaitė pasiskundė policijai, 
kad buk J. Juodis.- sušelmavo- 
jęs jos “rūtų vainikėlį“. Poli
cija. žinoma, Jdodį areštavo, ir 
be 2000 dol. nepaliuosuoja. By- 
la paskirta nagrinėti 15 d. 
rugp. Kaip užsibaigs byla, pa
rašysiu vėliau.

Komunistės su diktatūra 
viloja piliečius i pikniką
Karštos Maskvos davatkos 

atgaivino Toronto ‘‘darbininkių 
susivienijimo” kuopą, kuri jau 
ir pikniką suruošė.

Įdomu, kad komunistės 
skelbdamos pikniką savo plaka
tuose publiką viliojo su dikta
tūros pagelba, būtent: “Busit 
visi po dailiosios lyties dikta
tūra”. Dabar Toronto lietuviai 
turi gardaus juoko iš tos, “dai
liosios lytiefT, sakydami: “tik
rai “dalioji lytis’’ tiktų kana
pėse žvirblius baidyti.

Jaunime Sąjungas piknikai
Rugp. '10 dieną K. L. Jau

nimo Sąjunga suruošė 2rjų me
tų sukaktuvėms paminėti pik
niką, kuris pasisekė neblogai, 
tik keista, kad skelbimuose bu
vo paminėta, jojr bus ir pra
kalbos Jaunimo Sąjungos rei
kalu, bet jų neb*uvo> Kodėl?

Nuimta bendras pikniko da
lyvių paveikslas, pasišokta, pa
dainuota ir išsiskirstyta 7 vai. 
vakaro.

f studentus, kurių du buvo dar 
■ jauni vaikai. .

Bolivijos studentai kas njetą 
laike tų kruvinų skerdynių su
kaktuvių darydavo dideles de
monstracijas ir šiemet birželio 
mėnesi riaušės prasidėjo kaip 
tik Idikė* tų sukaktuvių apvaii- 
kšdioj'imov Oruro kariuomenės 
garnizonas, patyręs, kad ir šie
met policija ir kariuomenės 
dalis šaudė į studentus, sukilo 
ir pabaigė Šilęs režimą.

Peru ir Gili seka Boliviją
PVru ir Lili studentai ilgą 

laiką priešinosi savo prezidem 
latns Legia ir Ibanez, ir išgir
dę, kad Bolivijos Šilęs tapo nu
verstas, jie sukėlė dideles de*- 

-monstracijas savo- draugų Bo
livijos studentų pagarbai.

Sunkiai ginkluota policija 
Lima mieste užpuolė studen
tus ir didelį' skaičiui sužeidė. 
Prezidentas Leguia. uždarė San 
Marcos universitetą ir visas 
kitas aukštesnes mokyklas, ir 
uždraudė net sporto žaislus,

Gili studentai išleido revo
liucinį manifestą, šaukiamų 
sekti Bolivijos studentų pavyz^ 
dį ir pabaigti gėdingą dikta
tūra, kuri siurbia tautos gy
vybę. Griežta cenzūra Peru ir 
Gili neišleidžia žinių, kas ten 
toliau dedasi, tačiau gaunami 
privačiai laiškai rodo, kad pa
dėtis darosi rimta, verčianti 
diktatorius griebtis paskutinių 
griežtumui priemonių kad išsi
laikius.

Lietuvoj irgi skaitlingas bū
relis studentų buvo karo lauko 
teismų sukištas į požemius. 
Likusieji daugumoje pasižymi 

tik tuo, kad ritinėja po Lais
vės Alėją seną konkės vežimė
lį ir maliavoja žydams krautu
vių langus.

Aky pieša boba
Tame pačiame piknike “dar

bininkių susivienijimo” knygi- 
rinkė- Kevežienė pardavinėjo
“Darbininkių balsą”, kuris ma
tyt nelabai sekėsi pardavinėti, 
tai bobelė įdukus pradėjo tie
siog nachališkai elgtis, jei ku
ris atsisako pirkti jos peršamą 
“tavorą” tuomet Kevežienė pra
deda koliotis. Patartina ren-1 i 
gėjams. kad tokioms boboms 
butų uždarytas “jomarkas”, 
kurios lankytojus baido iš pik-' 
niko.
Didžiau, is pasauly “paukštis’ . 

Toronte
Rugp. 11 dieną 9 vai. 15 m. 

sujudino Toronto miesto gy
ventojus atsklidęs iš Anglijos 
Cepelinas B-100, kuris skraidė 
virš miesto, žmonės labai i- 

^omavosi; nekurios ir dirbtu
vės buvo laikinai sustabdytos, 
kad galėtų visi pamatyti t^oro 
milžiną.—Marcelės Sunirs.

Pietų Amerikos 
studentija

Duoda pavyzdį diktitorių 
apsėstoms tautoms

La Paz, Bolivija. Bolivijos 
studentų pasisekimas nuversti 
savo diktatorių Hernando Ši
lęs liepos revoliucijoj, privertė 
ir kitų dviejų respublikų Peru 
ir Gili studentus išeiti griežtai 
prieš savo kraštų tironus, Pe
ru diktatorių Augusto B. Le- 
gui ir Giii diktatorių Carlos 
Ibanez dėl Campo.

Bolivijos revoliucija buvo 
pasekmė studentų demonstra
cijos gegužės menesį, 1927 m., 
kuomet sustreikavę studentai 

’tareikalavo savo diktatoriaus 
Šilęs, kad jis išmokėtų moky
tojams ir profesoriams 6 mė
nesius užvilktas algas.- Tuo
met vienas iš diktatoriaus Ši
lęs palaižūnų nušovė vietoje 
studentą laike prakalbos ir po
licija ten pat nušovė dar tris

Bedarbio likimas
■ lt

Labai retai bedarbis, išbu
vęs keletą mėnesių be darbo, 
ištenka savo taupi n ių pragy
venimui. Kaip pačėdus nebu 
turo, darbo ieškočio išlaidos 1U-* 
ka didesnes, negu dirbant, mat, 
pėsčias netoli tenueisi.

Sveiko bedarbio likimas, iš
baigus taupinius, būna tuom 
skaudesnis, kad niekas juom 
nesirūpina, ir neužjaučia, bet 
dažnai net jo pažįstami pra
šant paskolos, atsisako skolin
ti. primindami, kam, girdi, iš
leidai, reikėjo taupyti.

Toks patarimas, nors senas, 
kaip pasaka, bet aklas; nes 
turime daugiau dirbinių, negu 
naudotojų, taigi reik pirkikų, 
o ne darbininkų; toks pošakis 
tiktų, jei dirbiniu stokyotų, 
darbininkų reikalautų^ o tie 
sau tinginiautų, kad ką dykai 
gaut. Tbkio reiškinio seniai 
nėra.

Tūla moteris iš “Tribūne” 
pareiškia, kad asmens, užjau- 

| čia skaudžiam likimui, ažuot 
Į išmetę elgetoms ar luošniam, 
geriau sušelptų bedarbius, nes 
seni ir luošai be paprastos už
uojautos gali gaut prieglaudą, 
o sveikas bedarbis, niekur prie
glaudos neras; jam sakoma
“sveikas—gali dirbt’, tai aklas 
pasakymas.

Niekada dar tokios didelės ir 
ilgos bedarbės nebuvo, kaip 
dabar. Seniau » pavasary ap- 
mažedavo bedarbiai, o dabar— 
padaugėjo, vasarvidy dar blo
giau. Kame prie durių nėr iš
kabos “Neveik darbininkų”, 
pjęs išgirsti: “mes atleidžia
me, o ne samdome”. Seniau 
bedarbiai tik rytais, ar iki 
pietų darbo ieškodavo, dabar 
kiaurą dieną, ir nieko gero...

Užvis skaudžiausia nesąmo
nė Klausyt tokių, kurie sako, 
kad jei taupytų, visi butų tur
tingi- , .

Nuimi gaut darbas net ten 
negalima, kame sužeidžia, ar 
miršta darbininkas; likusiais 
apseina, o naujo neima.

Bedarbio likimas rustus; ne
gaudamas darbo, likęs be iš
tekliaus save aprūpint, žudo
si.. \ i

Tokia gerovė civilizuotoj ša
ly; kame skuba ir mašinos, 
atima daugeliui pragy venimą. 
Visi darbo gaut negali; su
trumpinimas darbo laiko bent 
vienu ^trečdaliu duotų prdgų 
visiems uždirbt duonos'kąsnį.

—Metai be darbo, t

Geri laikai uogų 
paviete

(Berrien County, Mich.)
R išo Kursai Kentėjai

Važiuojam, Pnašom užimti 
’ vietas!

Vieno dalyko dar norėčiau 
sulaukti, būtent pamatyti savo 
akimis ir išgirsti savo ausimis 
lietuvišką laivą į Ameriką at
plaukiant. Ir štai delko:

žmonės pasakoja, kad Lietu
voj pirmais nepriklausomybes 
metais kol dar gelžkelių trau
kiniai malkomis tebesikureno, 
buvo madoje nepaprastas man
dagumas ir konduktoriai kelei
vius šaukdavo į vagonus' šiais 
Žodžiais: “Ponai, važiuojam,
prašom užimti vietas!”

Kacu, judėjimas pagreitėjo it 
traukinių pečius pradėjo mai
tinti nebe žaliomis malkomis, 
bet geromis, anglimis, tai “po- 
nait’? tapo- atmesti, ir kondukto-. 
riais šaukdavo “Važiuojam! 
Prašom užimti i vietas!” —De
šimtiems metams nepriklauso
mybės besiartinant gandas bu
vo dar labiau sutrumpintas, ir 
šaukia tik “a-žiuo-jam!”—Tai
gi man įdomu butų savo ausi
mis išgirsti kaip lietuviški 
(Matrosai keleivius j laivą šauk
tų. Michigan ežero laivai vi
siškai nešaukia.

Vieną gražų liepos mėnesio 
pabaigos rytą iš Navy Pier į- 
žengit-u stačiai į laivą “Benton 
Harbor” ir palipau kol tik pa
rašas “Keep down“ . neužstojo 
kelio aukščiau belipti. Laivas 
pastovėjo pastovėjęs, ant galo 
nieko nesakydamas kažkaip su- 
sirangavo, ir “bunga-bunga- 
bunga” pradėjo plaukti. Lai
vui, kas jam:yjis pripratęs it 
apsipratęs, bet man, pirmą kar 
ią , pasirodė lygų ir nemanda
gumas, pradėti važiuoti net ne
pasakius, kad “Važiuojam!”

Niekas neverkė, net skepe
taite nepamojo. Chicaga su 
iškeltomis i padebesius ak
mens rankomis pradėjo trauk
tis atbula, ir greit sutirpo mel
svo ruko tolumoj, Michigan 
ežeras išsiplėtė visu plotu ii 
platus begaliniai vandenys ap
supo iš visų pusių.

Danguose šviesi, šilta saulu
te, aplinkui žydruma ir sidab
ras, vanduo ir oras, ribuliai ir 
spinduliai, ir sieloj nepaprastai 
lengva nuotaika. Kaip gera 
atsigerti tyro oro pilna burna 
ir išpusti, lyg armoniką, kruti
nės dumples. Ar važiuoji-eže
ro laivu, ar okeano Leviatanu, 
žmonių ps'ychologija ta pati: 
buriuoja, kėdės gaudo, sendvi- 
čius aižo, vaikai šurmulį kelia. 
Bet kelionė kad ir trumpa, 
nuotaiką ilgam laikui pataiso 
Važiuojam! Laivas pasuko sta
čiai Tabor Farm link.

Kalnas su kalnu ne^usieina

Tolybėj pradėjo baizganuoti 
debesėliai— ne debesėliai, že
mė ne žemė dangaus krašte 
palei vandens linijos. Tai butą 
Indiana Sancl Dunes. Kaip pa
našu j Klaipėdos krašto Kop- 
kalnius. Užmiršęs akimirkai 
apystovas, pasijunti beplaukiąs 
Nemunu pakalniuj, ten žemiau 
Rusnės, ir rodosi, kad ten dan
gaus krašte Parnidos Baltieji 
Kalnai iš Marių dugno auga. Į| 
melsvą skliautą, atsirėmęs« ky
šo koks tai stulpas. Rodosi, tai 
Nidos jūrių švyturis kelei
viams prieplauką rodo. Bet pa
mažu- krantai artėja, miražas 
sklaidosi, ir stulpas apvirsta 
dideliu fabriko! kaminu verčian
čiu juodų durnų kamuolius St.

[Pacific and Atlantic Photo]

Borothy Dili Goff, 17 metų
I / t

šviesiaplauke neworleanietč, 
kuri dabar tarptautiniame gro
žio konteste Galvestone laimė
jo Pasaulio Grožio Karalienės 
titulą. (

. — 
Joseph ir BentonjHarbor prie
plaukoje. Jau užmatyt Paeže
riais lyg uodų pri barstyta. 
žmonės maudosi. Laivas į- 
plaukia į St. Joe upės įtaką, 
kurią dar tolokai ežere pažinsi 
iš plačios gelsvo vandens sro 
vėst Kuri visai nesimaišo su 
l«zuriiiiu ežero vandeniu.

Prieplaukoj niekas nelaukia. 
Būrelis karščio istižintų veidų 
tingiai žiūrisi į keleivių jude
sius. Gal savųjų jčško, gal tik 
iš papratimo kiekvieną sykį 
ateina naujų veidų pasižiūrėti. 
Jokių scenų, nei ^usitikinio sen
timentu.

Skambinu i Tabor Farm. Ar <■
vietos dar yra, ar kas atva
žiuoja i prieplauką? Taip, vie
tos senai nebėra, bet ką dary
si, spausimes, sako, prašom. 
Yra proga ir pavažiuoti: nagi 
tuo pačiu laivu iš Chicagos

Galvos skaudėjimas

VISUOMET gali sulaikyt dar
bą ir pasiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimą! Piliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekviena kartą 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių . gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kurį mi
lijonai vyru ir moterų naudoja tu
rėdami šaitj, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgija ar neuritj; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukė.s jums gali 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai tik
ras. Aspirinas. Turi medikai} pat
virtinimų. Žinot ką imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

BAYER 
ASPIRIN

-----------------i, ■ .. ■ — — — ,r». ■ . -a- 

/ _ _ ......

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
«ininimas ir siuvimas

4 moka didele algą., 
galite išmokti šio ge- 
ansimokančio užsiė- 
• i trumpa laiką. Di- 
>s išduodamos. Ra
te dėl nemokamos 
relės.
MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

, ----------- , ,. ■ , , ■ ./

grįžo pats Tabor Farm savi
ninkas Juozas Bačiunas, ir šo
feris išvažiavo jį parvežti. Jie 
beabejo dar tebėra prieplaukoj. 
Pasidaryk, susitiksite, instruk
tuoja M v. Al.

Kur tu besusitiksi. Zwei 
Waisen in Sturm der Zuit. Imu 
taksi. Kiek — Niu po 25c. 
nuo mailcs. —O kiek mailių? 
—Niu, su nuvažiavimu ir par
važiavimu 21 mailė. Parka, 
man ■ parvažiavimo nereikia. — 
Niu, man, reikia, 
derėtis nebelaikąs, 
kebe,ris tave laikina 
dūšelę i pasigavęs.

Dar Benton Harbor prie
miesčiu tebevažiuojant, pama-; 
čiau gražų sedaną pralenkiant 
ir sustojant, žiuriu, ranka 
moja. Na* jau sakau, net ir 
mane ims ant “raido”. Per- 
kračiau sumenę. Rodos, aš ne 
butlegeris, bet ką gali žinoti. 
Sustojam. Nagi, Juozas. Joe,

dabar 
taksi-

Bet 
kai 
lyg kipšas

the Farmer. Sveiks, seno bie- 
so bematytas! Vadinas, kalnas 
su kalnu nesusieina, bet žmo
gus su žmogų net važiuoti su- 
sivažiuoja. Lengva širdžių ir

g Dienos Ant Vandenyno

P E R CHERBOURG —
6 PER BREMEN

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais

kišene pasiunčiau taksikaberj 
po velnių. Už kelių minučių 
Tabor Farmos gojai pradėjo 
žaliuoti. Pasijutau kaip na
mie. (b. d.)

letuviai
GYVENTOJAI VIENUOLIKTO WARD0:

X:

Mes kreipiamės prie jūsų su specialiu užkvietimu1, kad 
ateitumėt j

West Thirty First State Bank
Atidaryti taupimo sąskaitą ir pataptumčt nariu didelės 

šeimos depozitorių.
Jus esate užtikrinti ypatiškos atydos jo viršininkų, 

ypatingai jo Prezidento ir Kasieriauš, kuriuos galima ma
tyti bile dieną laike banko valandų.

Taupymo sąskaita gali būt atidaryta su $1.00 depo
zito. Gekių sąskaitas patariame dėl biznierių.

Šis bankas yra po kontrole State Auditoriaus, pasek
mėj jus esate užtikrinti absoliutišku saugumu.

Visokį Bankiniai Reikalui Atliekami. 
Saugios Depozitų Skrynutės.

WestThlrtyFirstStateBank
31 St. at Wallace

Igmitius Chap, Pres. Aiihur I. Chap, Cashier.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Oja

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

i?l

<

(SWEDISH AMERICAN LINE) 
trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais 

MOTORINIAIS LAIVAIS

IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentų arba
NORTH GERMAN

ELOYD
130 VV. Randolph S't., 

CHICAGO, ILL

ŠVEDŲ AME^j LINIjA

/

Neteik švedų vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra 
trukdymų, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

d. 
d, 
d 
d. 
d 
d.

KAINOS Iš NEW YORKO (AR BOSTONO) Į KLAIPĖDĄ:
$181.00

•abi pusi — $205.00
/abi pusi — $268.50

Trečia Klase — $107.00 — į abi pusi 
Turistų trečiu kabin — $124.50

Kabin ar Antra Klaf'e — $15 2.50

¥9 KELIAUDAMI Į LIETUVĄ |
1 W V l/TLl’-ir AMERIKĄ, VAŽIUOKIT g

“Kungsholm” ir “Gripsholm” ir S. S. “Drottningholm”
Žvilgterėjęs į žemlapį, tuoj matysit kelionės naudą važiuodami į Lietuvą per 

Švediją. Švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo — taip 
lengva, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionė prasideda ir baigiasi pačios 
linijas laivais.

Keliaują švedų Amerikos Linijos laivais iš Nevv Yorko, keleiviai plaukia per At- 
lantiką ir North Sea tuo* pačiu laivu tiesiog į Gothenburg, Švedijos didžiausią uostą, 
iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgiui ar perveži
mui, į Kilmar, kur išvedu Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos nuvežt 
tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” naudoja
mas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greitą keleivių 
kelionę ištisus metus. . " i

New Yorko: '
d....... .................. DROTTNINGHOLM
................................................. GRIPSHOLM ....
.................... v....... KUNGSHOLM ...
........................... DROTTNINGHOLM

....... ......................... • GRIPSHOLM ....
.......................... .<... KUNGSHOLM ....

Išplaukimai iš Gothenburgo 
........................ Rugsėjo 6 
...................... Rugsėjo 20 
...................... Rugsėjo 27

Spalių 4
Spalių 18
Spalių 25

Išplaukimai iš 
Rugpiučio 23 
Rugsėjo 6 d. 
Rugsėjo 13 d. 
Rugsėjo 30 d. 
Spalių 4 d. ... 
Spalių 11 d. .
Jei rengiatės keliaut į Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut 

visli informacijų iš centro raštinės, arba, arčiausio vietinio
švedų Amerikos Linijos agento

SWED1SH AMERICAN LINE, 181



Bridgeport
kultūros darbui

Roseland

kad

me

kad

ŽYMIAI PRALENKEI

Bridgeportas

vuagr
2839 W. 63rd St

Republic 8899

3335 So. Halsted St.

*Tt’s toasted
4600 So. Wood St

Tel. Virsima 0117

© 1930, The American Tobacco Co.. Mirt-
6542 So. Western Avė.

£xospect 21Q2

2433 W. 69th St
Prospect 8140

4559 So. Paulina St
Tel. Y arti s 0145

Omaha 
žinių: 
South 

ir p i r-

paduoda
Agnės 

school

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

8514-18 RooMvelt Rd. 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

The 
tokių 

Uvick, 
graduate

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

<1 wcrs ARE 
£ FOREVER

Tel. Yards 6894

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

Cameron 
žaislavie- 

mergaičių 
Miss

ftč’S MAS F6KVIK2&S
Acee so i TKcrtK-

A AJGG) 307 F(2\eiQ0-- SlrtCE (^<ET(rtG 
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5339 S. Central Avė.
9. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

Tarp Chicagos 
Lietuvių

UŽSUK — Lucky 
Strike Šokių Orchestrą 
kas ketvirtadieni ir ie- 
ktadienj vakarais, N. 

B. C. tinklą.

Šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

•patarnauti

Ramovos teatras apvaikščioja 
metines sukaktuves

P-Ie Agnės Uvic 
kaitė

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

&OOV (~>(SS GUZM3CTK
FfcAtf- 40MO' (S TMA.S Girt*. ?

44Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakiu

toms 
Pali- 

Kaušiln 
buvo draugiškas žmogus; su 
visais gerai sugyveno. Todėl 
tikimasi, kad bus didelės lai
dotuvės. W.

♦"Aš priėjau prie išvados,"rašo Sir Henry Thompson, M,D., F.R.S., "kad daugiau kaip pusė ligų kartinančių žmonių gyvenimą paeina 

nuo išvengiamų valgio klaidų." Mes netvirrinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugrąžina modemiškas figūras, ar sumažins kūną. 
Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, “vietoj to—užsirūkykit Lucky". Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį 
ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te ji prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surukusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo
ki! The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las. Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

Turėjo mažmožių (delicates 
šen) krautuvėlę, taipgi laiky 
davo daug laikraščių pardavi 
niui iš jų daugiausia “Nau
jienų” parduodavo.

V. Kaušila priklausė Įcel 
vielininėms draugijoms, 
ko jis 2 dukteris

Jau lygiai metai suėjo, kaip 
Bridgeporte atsidarė puikusis 
Ramovos teatras. Tas teatras 
yra lietuvių pastatytas. Ir rei- 
kia pripažinti, kad jis papuošė 
Bridgeporto -koloniją.

Sekamą visą savaitę Ramo
vos teatras rodys specialiai pa
rinktus paveikslus, o magary
čioms kiekvienam atsilankiu
siam duos aiskrimo ir keksų. 
Tai bus tikra parė.

Rendauninkai džiaugiasi, 
jie parendavo iš lietuvių šį 
trą. Sako, kad jie per šiuos 
tus padarę gražaus pelno.

Taipgi jie džiaugiasi, 
šios kolonijos gyventojai yra in
teligentiškai žmonės ir teatre 
visuomet užsilaiko gražiai ir 
mandagiai.

šios kolonijos lietuviams ne- 
lOereikiu važiuoti j vidurmiestį; 
jie turi čia pat gražų ir mo’ 
dernišką teatrą ir gali lankyti 
jį dar pigesne kaina, negu kur 
kitur. — Ant.

Jauniausia Cameron mokyklos 
direktorė

metų. Viso miesto kontestuo
se -laimėtos sekamos pergalės: 
(Išskaičiuota 10 laimėjimų, bu
lės, pasagos, če,kerių, ukulele 
ir kitokiuose kontestuose, iš 
kurių 6 laimėjimai yra pirmo
jo laipsnio, vienas’ antro ir 
trys trečio laipsnio). Laikraš
tis baigia, kad individualiai lai
mėjimai buvo atsiekti dar ke- 
letoj kitų sričių, mokykla ir 
atskiros studentės gavo meda
lių, pažymėjimų ir pagyrimų, 
ir kad apylinkė tikrai didžiuo
jasi tokiomis pastangomis.

Kitas laikraštis 
Bee” 
“Miss 
high 
miau buvusi South Omaha, gy 
ventoja, dabar yra 
mokyklos’ Chicagoj 
čių (Playground) 
veikimo direktorius 
Uvick išvyko į Chicago baigų 
si Omaha universitete pasiruo

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

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

Halsted gatvėje, prie 34-tos, 
naktį iš pirmadienio į antra
dienį, sausieji agentai &r poli
cija užtiko pusėtinos įtalpos 
bravoriuką, kur varyta nami
nė. Pačių “nieisrų” neužtikta, 
o užtikta tik “produktas” jų 
darbo. Kaimynai nužiūri, kad 
“meistrai” buvę vienas italas, 
o kitas — juodveidis. Bravo- 
riukas operavęs kokią porą 
savaičių, ne ilgiau.

Šimo studijas. Jos žaisi aviete 
yra viena iš 10 garbės laipsnio 
žaislaviečių šiems metams. 
Viso yra 67 žaislavietės.”

P-lė Agnės yra sesutė Adv. 
Juozo Uvicko, Detroite. Linkė
tina jaunai direktorei geriau
sio pasisekimo ir per ateinan
čius mokslo metus kuogeriau- 
sių pasekmių jos vadovauja
mam

Šiemet sukako treji metai, 
kaip p-lė Agnės Uvick mokyto
jauja vienoje Chicagos mokyk
loj, Cameron, prie Monticello 
ir Grand Avė.

Ji būdama pati jauniausia iš 
visų mokytojų, yra pati ga
biausioji iš visų ir per visus 
tris metus buvo pirmutinė tos 
mokyklos darbo ir pasižymėji
muose.

P-lė Uvick yra tos mokyklos 
fizinės kultūros (Physical 
Culture) skyriaus direktorius, 
ir jos vadovaujama mokykla 
jau kelinti metai atsiekia auk- 
ščiausius laimėjimus ir pasižy
mėjimus sporto ir žaislų lauke.

Su pabaiga 1929 metų Came
ron mokyklos mergaitės stu
dentės sporto (Playground) 
srityje įsigijo visame Chica
gos mieste, tarpe mokytojų ir 
studentų pirmaeilį vardą. Vie
nas Chicagos laikraštis straip
snyje “Cameron girls are lead- 
ers in sports” be kitko rašo:

Del Inkstų ar
Pūslės Įdeginto

Tūkstančiai žmonių, kurio kentė nuo silp
nų inkstų ar pūslės, kas vertė juos tankjai 
keltis naktimis, paėmė Nuga-Tonc ir susi
laukt greitos pagelbos. Sis puikus prepe- 
ratas ypaAalina ifc inkstų įdegančias medžiagas 
ir sutvarko ir sustiprina juos taip, kati 
dirba kaip kad turėtų dirbti. Tik kulių
dienų bandymas (tikina jus, kad Nuga-Tom* 
sustabdys inkstų ar pūslės įdegimą ir i-is 
Jums miegoti per visa naktį, nereikalaujant 
dauginu keltis.

Nuga-Tone greitai pagerina abolną sveika
ta. kadangi jis sutvarko ir 
vus, muskulus ir organus, 
jums geresni apetitą, nugali 
keikimus. ’ J 
Salina gnsus ar iApulimą viduriuose ar pilve, 
nugali konsUhaeiją, galvos skaudėjimą, 
kvaitulius, sutAkia poilsingą, atgaivinantį 
miega ir prideda svarumą suliesnsierns kū
nams.

Nėra surasta geresnio preperato seniems ir 
pabėgusiems, ar suteikimui spėkos ir jėgos 
tiems, kurie jaučiasi soni ir su,varpę, 
Nuga-Tono yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit j| užsakyti jų dėl jus iA 
savo džiaberlo. •

(Apgarsinimas)Vincentas Kaušila gyveno 
adresu 119 E. 107 St. Mirė rug
pjūčio 11 dieną, 10:30 vai. va
kare, County Hospital.

šiandie, rugpjūčio 14 d., kū
nas iš namų bus išlydėtas apie 
9 vai. ryto į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

V. Kaušila buvo bizhieris.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET dilimu 

Tol. Ktdde 8902

“Cameron mergaitės, noriai 
bendradarbiaudamos su savo 
veiksmų direktorių, Miss Ag
nės Uvick, turėjo daugeli 
lenktynių su kitomis Chica
gos mokyklomis laike pereitų

[Atlantic and Pacific Photo]
Rast Orflnge, N. .T. — Thomas Kdison (sėdįs) sveikina jau

nuolį Arthurą VVilliamsą iš Kast Frovidense,. 'ii. I., laimėjusį 
Edisono stipendija tolesniam mokslui.

NAUJIENOS, Chicago, III

sustiprina ner- 
Jis priduoda 

virAkinimo pa
stimuliuoja neveiklias kepenis, pa-

konsUpaciją, galvos 
su t Aki a poilsingą 

prideda svarumą
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AR PAŠTAS NEAPSIMOKA?

Už SOVIETŲ PRIPAŽINIMĄ.

Iš Washingtono pranešama, kad Jungtinių Valstijų 
pašto departamentas nesuduriąs galo su galu, nes jo iš
laidos esančios daug didesnės, negū pajamos. Deficito 
padengimui pašto viršininkas Brown ketinąs ateinan
čioje kongrese sesijoje prašyt, kad laiškų ženkleliams 
(stampoms) butų pakelta kaina nuo 2 iki 2‘Zj centų.

Tos žinios apie pašto deficitą yra vartojamos, kai
po argumentas prieš visuomeninės .nuosavybės idėją. 
Girdi, štai valdžia turi savo rankose paštą, ir jisai ne
apsimoka. *

Kažin kaip butų tečiaus, jeigu paštas patektų į pri
vatinių biznierių rankas: ar jisai duotų tokį patarna
vimą, kaip dabar, ir ar jisai butų taip pigus?

Bet dabartiniai pašto deficitai turi priežasčių, 'ku
rios su jo, kaipo biznio įstaigos vedimu, neturi nieko 
bendro. Vienas jo nuostolių šaltinis yra tas, kad paš
tas nemokamai gabena daugybes laiškų ir literatūros, 
kurias siuntinėja valdžios įstaigos ir kongreso (atsto
vų buto ir senato) nariai. Be to, paštas .teikia stambias 
subsidijas privatiniam bizniui.
flt,. . , ' ,

Pašto malonėmis ypatingai naudojasi laivų ir or
laivių kompanijos. Kadangi kongrese toms privatinio 
biznio Įstaigoms sunku gauti tiesioginę pašalpą, tai jos 
yra padariusios sutartis su paštu dėl laiškų ir siuntinių 
gabenimo, ir paštas joms moka už tą patarnavimą taip 
brangiai; kad jos gali verstis, nors kitokio biznio ir ne
pakankamai turėdamos.

Jeigu butų panaikintos arba bent gerai apkarpytos 
šitos apsunkinančios paštą išlaidos, tai jo dificitas kaip 
bematant išnyktų.

VALDŽIOS NUOSAVYBĖ PRIEŠ PRIVATINĘ 
NUOSAVYBĘ.

Populeraus New Yorko savaitraščio “The Nation” 
redaktorius, Oswald Garrison Villard, sako, kad Jung
tinių Valstijų valdžia privalo paimti į savo rankas ir 
operuoti geležinkelius, aliejaus vamzdžių linijas ir an
glies kasyklas. Šitokią nuomonę jisai išreiškė, laikyda
mas kalbą Viešųjų Reikalų Institute.

P. Villard yra žinomas Amerikoje, kaipo liberalas. 
Jo redaguojamas laikraštis turi nemažos įtakos apšvie
stų amerikiečių sluoksniuose. Jo pareiškimai apie val
džios nuosavybės reikalingumą sukėlė, matyt, sensaciją 
klausytojuose, jeigu žinia apie tai ^pasklido didžiojoje 
Amerikos spaudoje.

Kalbėtojas išreiškė nuomonę, kad dabartinė “chao
tiška (netvarkinga) ir nemoksliška” padėtis Amerikos 
ekonominiame gyvenime privalo būt pakeista. Jisai nu
rodė, kad valdžios vedamos įmonės gali būt sėkmingai 
tvarkomos ir duoti gerą pelną kraštui. Kaipo pavyzdį, 
jisai paėmė karo departamento sudarytą vidaus van
denų korporaciją, kuri šiandie moka per metus po 
$125,000 pelno į valdžios iždą.

Jisai taip pat pasisakė už tai, kad valdžia kontro
liuotų gamtos turtų šaltinius, kurie dar nėra patekę j 
privatinio biznio rankas.

Šitie “The Nation” redaktoriaus . pareiškimai yra 
Įdomus tuo, kad jie rodo, jogei ir Amerikoje didėja 
skaičius tų, kurie privatinio kapitalizmo sistemą ne
laiko visuomenės idealu. Pirmiaus tokias mintis skelb
davo tiktai socialistai. Dabar joms jau ima pritarti 
žmonės, kurie žiūrėdavo į socializmą, kaip į tuščią 
“svajonę.”

Rusijos sovietų vyriausios ekonominės tarybos na
rys, H. Osinsky, rašo centraliniame bolševikų partijos 
organe, “Pravdoje”, kad tarpe Rusijos ir Amerikos 
turi būt įsteigta normaliai diplomatiniai santykiai. Ki
taip, jo nuomone, negali tarp tų dviejų šalių vystytis 
pastovus prekybos ir finansų ryšiai.

Su “draugu” Osinskiu reikia sutikti. Amerikos at
sisakymas turėti diplomatinius santykius su sovietų 
Rusija yra kenksmingas ir vienai šaliai, ir antrai. Jei
gu Amerikos valdžia’ butų nuosaki, tai, atsisakydama 
įsileisti diplomatinius bolševikų atstovus, ji turėtų už
daryti duris ir “raudonojo biznio” pasiuntiniams. Bet

Užsisakymo kaina:
ChicaRoje — paitu:

Metams ______T ______ ____ $8.00
Pusei metu ............ 4.B0
Trims mėnesiams________ __ 2.00
Dviem mėnesiam___ ________  1.50
Vienam mėnesiui ,75

ChicaRoj per iineiiotojusi
Viena kopija _  - - ...........8c
Savaitei - -- - ■ ____ 18c
Minėsiu!_____ - - - - . 75c
^vienytose Valstijose, ne Chicaaoj. 

paltu j
Metams ,----- ------------------------- |7.00
Pusei metą__________ „ r. T , 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems minesiams ____ ,______ 1.25
Vienam mėnesiui —__________.75

sovietų biznio’ įgaliotiniams Čia niekuomet nebuvo drau
džiama įvažiuoti.

Tik be reikalo Osinskis žaidžia žodžiais. Jisai sako, 
kad Maskva nenorinti “pripažinimo”, tik norinti dip
lomatinių santykių. Kaip gali būt diplomatiniai santy
kiai, ir dagi “normalus”, be pripažinimo?

Matyt, sarmata bolševikams atvirai pasisakyti; 
kad jie ieško kapitalistinės valdžios pripažinimo — po 
to, kai per metų mietus jie skelbė, kad jie galį puikiau
siai apseiti be “kapitalistinio pasaulio.” X

Kritika ir Polemika
tucijos dalis kertasi su senąja,

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___ - ----  r - , $8.00
Pusei metą 4.0$
Trims minesiams-------------- 2.50
5įnirus reikia siąsti paftto Money 

erių kartu su užsakymu.

ATSAKYMAS Į “NAUJIENŲ
REDAKCIJOS PASTARAS

Adv. J. P. Uvick.
Aš esu nuoširdžiai dėkingas 

“Naujienoms” ir ypatingai 
gerb. P. Grigaičiui už patalpi
nimą mano pastabų iš SLA. 
Seimo. Skelbimas “Naujieno
se” nuomonių, dalinai arba vi
sai priešingų redaktoriaus 
nuomonėms, rodo, kad “Nau
jienos” yra sveikai vedamos. 
Mandagi kritika redakcijos 
prieraše, suteikė skaitytojams 
skirtingų minčių ir išvadų. Re
daktorius, tų darydamas, ma
nęs neįžeide, bet jo mandagi 
kritika suteikė man garbės. Už 
tai esu dvigubai dėkingas.

Šiuo pareiškimu galėtų šis 
dalykas ir diskusija pasibaigti, 
jeigu manyčiau, kad skaityto
jai nepadarys klaidos, įsivaiz
duodami, kad ir adv. Uvickas 
sutinkąs su redakcijos priera
šu. Taigi noriu pasinaudoti dar 
kartą “Naujienų” 'teikiama žo
džio laisve ir tarti galutinų žo- 
di.

Mano pastabos ir redakcijos 
prierašas tilpo NN. 182 ir 183, 
rugpiučio 4 ir 5 dd. Skaityto
jui, turint tuos numerius po 
ranka, bus lengviau sekti ma
no išvadžiojimus;

Bendrai mano pastabos liete 
šiuos keturis dalykus: 1 SLA. 
seimų skirtingumas nuo kitų 
tautų fraternalių organizacijų 
seimų; 2. Naujos konstitucijos 
nepriėmimas dėl pasipriešini
mo priesaikos formai; 3. Pas
kolų klausimo tyrinėjimas; 4. 
Kokios naudos galima tikėtis 
iš praėjusio seimo.

Redakcija sutinka ar ne, bet 
savo prieraše nekritįkavo 1-m, 
3-iam ir dalinai 4-am punkte 
išdėstytų dalykų. Vadinasi, 
jais musų nuomones daug-maž 
supuola. Bet konstitucijos ne
priėmimo ir Dievo minėjimo 
klausimu — skiriamės.

Dabdr imkim prierašą ir pa- 
nagrinėkim jį. Gerb. Redakto
rius sako: “Kada Konstitucija 
nepriimta, tai teisme visai nė
ra reikalo aiškintis, delko ji 
nebuvo priimta.” Taip, bet mes 
visgi esam jau dabar priversti 
ginti teisme seimo legališku- 
mų, nežiūrint, ar naujų, ar se
ną konstitucijąv dabar turime. 
Bolševikai atakuoja patį sei
mą, ir musų baimė arba) abejo
jimas, ar galėjome priimti 
naujų konstituciją, teikia prie
šams argumentų, kad mes pa
tys abejojame apie musų sei
mo legališkumą.

'Poliaus Redaktorius visai ne
jučiomis iškelia klausimą, sa
kydamas: “argi buvo galima 
tikėtis, kad dauguma SLA. na
rių bus patenkinta.” Jau čia 
matyt ne tik abejonės, bet ir 
narių nepasitikėjimo baimė. Ši 
baimė nebūtų galėjusi būt kai
šiojama legalio seimo delega
tams, jeigu konstitucija butų 
priimta. SLA. narių paramos 
visada rasime, užtektinai, tik
tai mums trūksta vadų drąsos. 
Todėl baimei arba abejonei ne
buvo vietos, jeigu iš tikrųjų 
nauja konstitucija buvo nau
dinga ir reikalinga organizaci
jai.

Kai dėl to. kad negalima pri
imti pusę naujos konstitucijos, 
kaipo pataisą prie senosios, 
tai prierašas nedaug tenušvie
tė šį punktą. Įstatų Komisijos 
įnešimas buvo maždaug toks: 
kad apsvarstytoji naujos kon
stitucijos dalis *butų priimta, 
kaipo pataisymas prie senosios, 
ir kur priimtoji naujos konsti-

tai naujoji turi galių, o senoji 
mįršta; kur senoji .konstitucija 
neliečiama, ji lieka galioje, 
kaip iki šiol. Seimas nė ko
kiam atsitikime negali pilnai 
visų darbą atlikti. Sustatyti 
paragrafus į tinkamas vietas 
ir sutaisyt detalius tai —tam 
tikros komisijos darbas. Bijot, 
kad bzus pusė vienos ir pusė ki
tos, tai iš tikrųjų juokai, jei
gu man bus leista vartoti pa
ties Bedaktoriaus žodžiai. Juk 
aišku, kad ir visai naujoji 
konstitucija turėtų daugiau 
kaip pusę >senosios, nežiūrint 
kaip ji butų priimta ir lopyta. 
Niekas, iš dangaus ir joks Mai- 
žiešius nuo kalno Sinai mums 
visai naujų ir pirmiau nenau
dotą konstitucijų neatneš. 
Taipgi nereikia užmiršti, kad 
Įstatų Komisijos' pirmininkas 
pareiškė, jogei svarbiausia ir 
reikalingiausia konstituci j os
dalis jau buvo priimta. Tą dalį 
jau nebūtų buvę galima geriau 
priimti, kad ir visa naujoji 
konstitucija butų buvusi pri
imta.

Dabar — apie “taip man. 
Dieve, padėk” Pildomosios Ta
rybos narių priesaikoje.

Redakcijos prieraše prie ma
no straipsnio mėginama užgin
čyti, kad per šešis metus lau
kta ir per dvi .dienas seime 
svarstyta konstitucija buvo at
mesta, bent dalinai, dėl to, 
kad dvi dieni prieš tai buvo 
priimta ta priesaikos; forma. 
Bet tą motyvą, tą nereikalingą 
baimę Dievo, baimę baubo, 
kaip aš išsitariau, oponentai 
paslėpę ir kalbėjo apie gynimą
si teisme nuų bolševikų. Ir pu
siau užsimerkęs turi matyti, 
kad, jeigu buvo kas užslėpta, 
tai ne mano pastabose, bet 
tuose opozicijos argumentuo
se, kuriuos' aš vadinu silpnais. 
Kai seimas minimą priesaiką 
priėmė, aš nebuvau svetainėje, 
nes tyrinėjau paskolų ' dalyką 
kartu su kitais; bet vien dėl 
tos priesaikos; išmest per langą 
tiek darbo,, atlikto SLA. labui, 
tai iš tikrųjų keista, nežiūrint 
koks butų mano nusistatymas 
tos priesaikos klausimu.

Prierašo gale sakoma: “Uvi
ckas įspėja... įnešimas įvairių 
izmų ar bet kurios religijos 
neleistinas.” Tečiaus Dievas 
priesaikoj jau, girdi, įtraukia 
religiją. Na, aš noriu paklaus
ti, kuri gi religija, nes jų yra 
daug. Jei pažiūrėsim į Masonų, 
Woodmen, Moose, Eagles ir 
šimtus kitų fraternalių organi
zacijų, tai rasim pas juos Die
vų, bet ten nėra jokių religi
jų, ir jos Dievo nebijo. Teis
me, kad ir Dievas yra, bet re
ligijos nėra. O gal aš neklys- 
čiau, jei bučiau tos nuomonės, 
kad ir SLA. narių neužginčija
ma dauguma pripažįsta kokių 
nors viršgamtišką esybę, ku
rių jie nebūtų priešingi pava
dinti Dievu. Bet ir čia aš ne
noriu įrodinėti, kad Dievas tu
rįs būt minimas konstitucijoje, 
tiktai sakau, kad nereikia bijot 
ar priešintis, kuomet tikrumo
je tokia priesaikos forma jau 
priimta. Pralaimėjus tame 
klausime, reikia būti, kaip sa
ko, “a good los'er” ir geru 
sportu, užuot metus lauk nau
dingų dalykų vien dėl to, kad 
minimas Dievas.

Skaitytojai ir bendradarbiai 
darys kiekvienas savo išvadas 
SLA. reikaluose, ir čia tam ir 
rašoma, kad jie darytų. Nuo 
savęs aš reiškiu gerb. Redak
toriui aukščiausią pagarbą ra

šybos srity ir čia nemėginu 
lygintis su juo ir jo gabumais. 
Bet SLA. reikaluose, kaipo tos 
organizacijos narys, kritikuo
ju visus, kurie leidžia arba pa
gelbsti atmesti naudingus da
lykus dėl tokių priežasčių, ku
rias tenka pusiau arba visai 
paslėpti, ir mano nuomone, sil
pni argumentai yra vartojami 
paslėptam tikslui atsiekti.

DAR ŽODIS.

Mums rodosi, kad gerb. J. 
P. Uvickas daugelį dalykų ap
verčia aukštyn kojomis. Jisai 
prikaišioja naujosios konstitu
cijos' oponentams baimę, kuo
met tikrumoje jie tos baimės 
turėjo veikiausia daug mažiau, 
negu tie, kurie stengėsi kons
tituciją ant. žut-but “pataisy
ti”. Ar tai yra baime, jeigu 
buvo sakoma, kad reikia atsi
žvelgti į daugumos SLA. narių 
nuomones ?

Seimo diskusijose, pasirodė, 
kad žymi dalis delegatų buvo 
priešinga įvairiems naujojo 
konstitucijos projekto punk
tams, nežiūrint to, kad po bol
ševikų obstrukcijos' likvidąvi- 
mo seime viešpatavo nuotaika 
kelti kaip galint mažiau gin
čų. Pasinaudojant šita delega
tų nuotaika, ’ prezidiumui, ro
dos, buvo kuolengviausia pra
vesti viską, ką tik jisai norėjo. 
O betgi ne kartą tai vienas, 
tai kitas projekto paragrafas 
iššaukdavo griežčiausią opozi
ciją seime, ir Prezidentas tu
rėdavo vartot nevisai papras
tas priemones tai opozicijai 
nugalėti. —kas jam vistiek ne- 
visuomet pavykdavo.

Argi tad nebuVo natūralu 
manyt, kad kitokiose aplinky
bėse pasipriešinimo butų kilę 
dar daugiau? Kas gi butų ap
gynęs seimo .nutarimus kuopo
se, jeigu patys kuopų delega
tai, pagryžę namo, butų ėmę 
juos atakuot? Tas pasakymas, 
kad naujoji konstitucija buvu
si “naudinga ir reikalinga”, 
nieko nereiškia, jeigu naudin
gumo ir reikalingumo nepripa
žįsta organizacijos nariai. 
SLA. yra demokratine organi
zacija, kurioje narių valia yra 
vyriausias įstatymas.

Apie tai, kad naujos konsti
tucijos atmetimas davęs bolše
vikams “argumentą,” jogei 
mes patys abejoja apie, musų 
seimo legališkumą, nėra reika
lo nė kalbėt. Nes, viena, jie 
butų turėję dar daugiau argu
mentų, jeigu konstitucija butų 
buvusi pataisyta taip, kaip 
ji buvo taisoma; antra teisme 
jie to “argumento” dabar ne
gali pavartoti, ir nevartoja.

Nenorėdami iš naujo leistis 
į ilgas diskusijas apie tai. ar 
galima, priėmus' tik dalį nau
jos konstitucijos, paskui ją 
tvirtinti, kaipo “pataisą” prie 
senosios konstitucijos, mes čia 
nurodysime tik vieną dalyką. 
Seimui, kaip žinoma, adv. F. 
Bagočius patiekė savo projektą 
įstatų apie Stovio, Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos pareigas 
ir funkcijas. Įstatų Komisijos 
pirmininkas užprotestavo, kad 
šis projektas negalįs būt svar
stomas seime, kadangi jisai ne
buvo priduotas jai (Įstatų Ko
misijai) peržiūrėti už 90 dienų 
prieš seimą, kaip to reikalauja 
konstitucija. Kadangi nebuvo 
galima tų protestą ignoruoti, 
tai pats projekto autorius pa
siūlė jį svarstyti ne kaipo pa
taisą prie senosios konstituci
jos, bet kaipo pataisą prie 
naujosios konstitucijos. Su ši
tuo supratimu p. Bagočiaus 
projektas galų gale buvo pri
imtas (ne dviejų trečdalių 
balsų dauguma, bet tik papras
ta dauguma), ir pavirto naujo
sios konstitucijos dalim.

Dabar žiūrėkime, kokia pa
dėtis susidarė, kuomet buvo 
pasiūlyta patvirtinti tą pusę 
naujosios konstitucijos, kuri 
buvo apsvarstyta, ir pridėti ją, 
kaipo pataisą prie senosios 
konstitucijos.' Seimo pirminin
kas aiškiai pasakė (j delegatų 
paklausimus iš vietų), kad

adv. Bagočiaus patiekti ir sei
mo nubalsuoti paragrafai eina 
kartu s'U| tąja naujosios konsti
tucijos dalim, kuri norima ga
lutinai priimti. Svarstant Ba
gočiaus įneštus paragrafus 
prieš tai, buvo pripažinta, kad 
jie negali būt pataisymas prie 
serwsio$ konstitucijos, bet gali 
būt imami tiktai kaipo pataisy
mas prie naujojo projekto; da
bar gi, siūlant priimti pusę 
naujosios konstitucijos, jau bu
vo sakoma, kad ir adv. Bago
čiaus pagamintas skyrius apie. 
Stovio, Skundų ir Apeliacijų 
Komisijų? bus pataisymas prie 
senosios konstitucijos!

Aišku, kad tai buvo priešta
ravimas, kurį jokia komisija 
vėliaus nebūtų galėjusi išly
ginti. Tai yra tik vienas pa
vyzdys to, į kokias painiavas 
butų buvęs įveltas Susivieniji
mas. jeigu ta pusė naujojo 
projekto butų buvusi ištisai 
priimta tikslu sujungti ją su 
senąja konstitucija.

Adv. J. P. Uvickas prikai
šioja šitos kombinacijos opo
nentams taip pat ir ‘^baimę 
Dievo”, ir baimę atvirai pa
sakyt savo tikslus, ir magary
čioms — da ir “sportiškumo” 
stoką. Mums' gi rodosi, kad vi
sa tai galima prikišti kaip tik 
priešingai pusei. Įdomu butų 
žinoti, kodėl asmuo, išrinktas 
į Pildomąją Tarybą, turi šauk
tis “Dievo pagelbos,” kuomet 
seimas įvesdina jį į jo určdą? 
Viena iš dviejų: arba jisai ne
sijaučia turįs pakankamai jė
gų savo pareigas atlikti (tuo
met jisai neturėtų statyti sa
vo kandidatūrą) — arba jisai 
iš anksto rengiasi nuversti 
nuo savęs atsakomybę už savo 
darbus, įcurie bus kritikuoja
mi. Mes čia nekalbame, žino
ma, apie tikrjai religingus žmo
nes, kyrie poteriauja, guldami 
ir‘keldami; jų toks protavi
mas, ir jiems šauktis Dievo 
visai pritiktų. Bet toki žmones 
musų Susivienijime iki* šiol juk 
nevadovavo ir j viršininkus 
nekandidatuodavo.

Jeigu SLA. gerai galėjo ap
sieiti be religinės' viršininkų
priesaikos per 29 metus, tai 
klausimas, kodėl atsirado rei
kalas dabar staigiai šitą tradi
ciją keisti? Kuomet to suma
nymo autoriai nepaaiškina 
priežasties, o tik kalba apie 
tai. kad ir Amerikos teismuose boję, ir jeigu
esanti vartojama priesaika su turi, tai ar ir
žodžiais “taip man, Dieve, pa
dėk”, tai pas kiekvieną gali 
kilti mintis', kad jie ką nors 
slėpta. Jeigu, pagaliau, kaip p. 
Uvickas tvirtina, ta religinė 
priesaika buvo toks menkas 
dalykas, kad dėl jos nevertėjo 
atmesti dviejų dienų darbo 
vaisių, tai klausimas, kodėl tas 
“menkniekis” buvo su tokiu 
atkaklumu brukamas seimui ?

Dar prieš seimą, kai įstatų 
Komisija gavo iš eilės kuopų 
pasiūlymą palikti senąją prie
saikos formą, tai ji “Tėvynė
je” ir paskui atskiroje knyge

4.

(Tęsinys)
—Nesakyk man, aš pats ži

nau, kaip tu kenti, aš juk irgi 
mylėjau.

—O dabar?
—Nemyliu. Aš nutraukiau 

nuo širdies gražų apvalkalą ir 
užtraukiau ant jos abejingumo 
rūbą.

—Tu man niekuomet apie 
tai neprisiminei.

—Tau yra daug lengviau, 
kai turi progos išsipasakoti. O 
aš paprastai savyj pasineriu.

—Ar ji tave mylėjo?

—Labai mylėjo. Bet dar la- 
•biau mylėjo klioštorių ir Kris
tų, nes Jum paaukavo savo gy
venimą. Apie mane jai pripa
sakojo tokių baisių dalykų, kad 
ji išsigando mano eretiškų pa- 
ž valgų.

lėje, kur buvo įdėta SLA. kuo
pų įnešimai seimui, rašė, kad 
tie žodžiai apie Dievą “gali būt 
išbraukti.” Bet seime p. Gegu
žis tvirtino, kad Komisija re
komenduoja juos priimti, ir 
jis pats, net laužydamas tvar
kos vedimo taisykles, už tai 
agitavo. Jeigu šitaip buvo da
roma, tai ir opozicija turėjo 
teisę laikytis savo nusistatymo 
ir jį stengtis apginti.

Mes pilnai sutinkame, kad 
pasipriešinimas tai religinei 
priesaikai galėjo būt svarbiau
sia priežastis, dėl ko Pildomoji 
Taryba galų gale pralaimėjo 
konstitucijos .klausime. Bet tai 
reiškia, kad “loser” buvo ji, o 
ne opozicija, ir savo patarimą 
būti “geru sportu” gerb. Uvi
ckas turėtų adresuoti jai ir jos 
šalininkams (taigi ir sau).

Gaila, kad musų kritikas, 
atkartotinai prikaišiodamas sa
vo oponentams stoką drąsos 
ir atvirumo, pats vynioja da
lyką į pakulas ir vengia pa
žvelgti į jį tiesiomis akimis. Jo 
pasakymas, kad teismuose ar
ba tam tikrose amerikonų bro
lijose, kur vartojama religinės 
priesaikos, “Dievas yra, bet re
ligijos' nėra”, aišku, yra visai 
neapgalvotas. Jeigu Dievo var
du prisiekiama ir Dievo pa
gelbos šaukiamasi, tai čia yra 
religija ir apie tai negali būti 
dviejų nuomonių! Matyt te
čiaus, kad ir pats straipsnio 
autorius nėra visai tikras, jo
gei jo žodžiai yra teisingi, nes 
čia pat, pasakęs, kad priesaika 
Dievo vardu nesanti religija, 
jisai pareiškia, kad gal būt ir 
SLA. narių dauguma pripažįs
ta “kokią nors viršgamtišką 
esybę, kurią jie nebūtų prie
šingi pavadinti Dievu.” Įdo
mus argumentas.

Sakysime, kad p. Uvįcko 
spėjimas yra teisingas, bet 
kaip tuomet bus su mažuma, 
kuri nepripažįsta jokių “virš- 
gamtiškų esybių” ir kuri ypa
tingai nemano, jogei “viršgam- 
tiška esybė” ateis padėt SLA. 
sekretoriui teisingai vesti kny
gas centro raštinėje arba davi- 
nės patarimus iždininkui, į ko
kius bonus yra pelningiau in
vestuoti SLA. pinigus. Ar 
žmęnes' iš šitos netikinčios ma
žumos (o gal ji yra ir daugu
ma, ką gali žinoti?) turi teisę 
užimti vietas Tildomoje Tary- 

jie šitą teisę 
jie privalo būt 

verčiami priešingai savo įsiti
kinimams kalbėti “taip man, 
Dieve, padek”?

P. Uvickas užmiršta, kad 
SLA. principų klausime nė di
džiausia dauguma negali dik- 
tuot sa vo valią . kitiems na
riams; o vienas tų principų 
yra tas, kad dėl tikėjimiškų ir 
politinių pažiūrų narių laisve 
nieku budu negali būt varžo
ma. Mes manome, kad “vadų 
drąsa”, kuri su šitais daly
kais nesiskaito, yra stačiai pa
vojinga organizacijai.,

“N.” Redakcija.

—Ar skaudu tau tai prisi
minti ?

—Skaudu, kaip ir kiekvienas 
sielvartas, bet tai praeis.

—Yra dar skaudesni daly
kai. Ką tu padarytum draugui, 
kuris vagia iš tavęs brangiau
si tau dalykų? — staiga pa
klausė Antanas, paliovęs eiti ir 
įsmeigdamas į draugą savo 
akis.

—-Brangiausias man daiktas, 
— tai žemė.

—Yra dalykų, kurių nebega
lima sugrąžinti.

—Žinau, laimę.
—Ir kurių atimti iš kito yra 

didelis prasikaltimas.
—Dažniausia tai beprotystė, 

už kurią žmogus vėliau turi at
sakyti.

—žinau.
(Bus daugiau)
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ŽINIOS

imtis tyrinėjimo apystovų, ku
riose tapo nušautas “Tribūne” 
reporteris Lingle, ir gandų apie 
esamus ryšius tarp kai kurių 
Chicagos valdininkų ir geng- 
sterių. Valstybės gynėjas Swan- 
son, sakoma, tokiam lyrinėj i-

TheEnglishColumn From Youihlo Age

Didžiojo karo sužalotų 
veteranų diena Mirė dėl besbolo lošio

Welcome Grand 
Rapids!

Bangnet and Dance

Sužaloti didžiamjame kare 
Amerikos veteranai turės savo 
metinę Forget-me-not dienų 
Chicagoj šeštadienj, rugsėjo 
27-tą, o jeigu tų dienų lytų, tai 
pirmadietų, rugsėjo 29-tų.

Forgel-Me-Not diena yra die
na, kurių bite pardavinėjami 
mėlyni kvietkeliai publikai. 
Juos pardavinės tūkstančiai 
moteriškių, sutikusių šių už
duoti atlikti Ii uosti noru ir be 
apmokėjimo.

Pelnas, gautas iš pardavimo 
kvietkelių, eis pagelbai suža
lotiems didžiojo karo vetera
nams ir jų šeimoms, kad pa
laikyti National Laison Serv
ice, kuri rūpinasi prižiūrėti su
žalotų veteranų interesus ir 
samdymo biurus, kurie rūpi
nasi surasti darbo tokiems ve
teranams. ši pagelba sužalo
tiems veteranams yra teikia
ma veltui. Pagelbų yra gali
ma teikti dėka pardavimui 
Forget-Me-Not kvietkelių.

Moters yra prašomos neat
sisakyti pašvęsti šiam tikslui

Harry Puinpian, 1525 Far- 
well avė., taip, sunijautlino žiū
rėdamas besbolo lošio tarp 
Chicagps ir Brooklyno, N.» Y., 
jauktų, kad jo širdis neišlai
kė ir jis mirė golfo aikštėje.

Daktarui paskirta kalė
ti nuo 1 iki 14 metu
Dr. Ainante Rongetti, pada

riusiam nelegalių operacijų 
merginai, dėl kurios ši mirė, 
paskirta kalėti nuo 1 iki 14 
metų. Pirmu kartu teisiamas, 
seniau, Dr. Rongetti buvo pa
smerktas mirti. Dabar bausme 
jam sumažinta.

Ieško nudaigoto butle 
gėrio turtų

Policija ieško turto nušauto 
neseniai Wisconsine bullegerio 
Zuta. Eina gandas, kad Zutos 
turtas siekius $500,000.

Naujas šviturys 
aviatoriams

kvietkelius, jei bus atsišaukta 
į jas tokios paramos prašant, 
tikimasi taipgi, kati ir plačio
ji visuomene parodys savo 
diiosnimią • šiam labdaringan 
tikslui.

i
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Dar kartą tyrinės

Ant Pahnolive trobesio, 
pėdų aukštumoj iškelta nau
jas šviturys rodyti kelių avia
toriams nakties laiku. Pava
dinta jis Lindbergho švituriu. 
Jos šviesų aviatoriai, būdami 
aukštumoj 3,000 pėdų, galės 
matyti iš 150 mylių tolumos.

Penkių Chicagos dienraščių 
leidėjai reikalauja dar kartų

MADOS

f

3470
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3170—Viena iš paskiausios mados 
suknelė, paskiausias Paryžiaus mo
delis. Galima siūdinti iš byle kokios 
materijos. Su trumpom' arba ilgom 
rankovėm. Sukirptos inicros 14, 16, 
18 taipgi 36, 38, 40 ęolių per kruti
no.

Norint gauti vienų ar daugiau virė 
nurodytų pavydžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ii 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui 
urba krasos ženkleliais kartu su už 
A*nkymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept

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

siųsti man pavyzdi No
Mieros ------ .............. — p<r krutini

(Vardas ir pavardl)

(Adresai)

(Miestas ir valgt) i

Konfiskavo vagoną 
gėrimų >

Sausieji agentai konfiskavo 
svaiginančius gėrimus, kuriuos 
jie užtiko prekių vagone, Erie 
gelžkelio kieme, prie llth ir 
Clark gatvių. Konfiskuotieji 
gėrimai esantys verti apie 
$20,000.

Tarp Chicagos 
. Lietuviu

Maratono Šokis
Amreikoj įėjo į madų šokti 

taip vadinama “maratono šokį“, 
šokėjai šoka be pertraukos die
na ir naktį; gauna pasilsėti tik 
apie 10 minučių kiekvienų, va
landa.

Šokių svetainės, suprantama, 
daro iš to nemažą bizni, nes 
pašaliniai žmonės lanko tas šo
kių svetaines ir žiuri, kaip tie 
kontestantai šoka. Duoda jiems 
pinigų. O vietiniai biznieriai 
prineša šokėjams visokių val
gių.

Dabar, Pershing Ballroom, 
64 St. ir Cottage Grove Avė., 
šoka viena lietuvaitė, Frances 
Bukauskaitė-Bukar, 4446 South 
Sawyer Avė. Ji, su savo part
neriu Pat, jau šoka 1490 va- 
andų. Kuomet pradėjo šokti, 
buvo menka ir plona mergaitė, 
o dabar, bešokdama, pasunkė
jo net 20 svarų. Sako, kad ji 
dabar kur kas gražiau atrodo’ 
ir šokdama daro visokių špo
sų, — juokina susirinkusią pu
blikų.

Tai toks yra maratono šo
kių“ sportas, ir musų lietuvai
tė tame sporte užima žymią 
vieta. — Ant.

Bridgeportas
Fcllowslup llouse įstaiga/ 

831 Wcst 33rd placc, kviečia} 
apielinkės gyventojus apžiurę-1 
ti rankų darbelius, 
čia parodai. Tuos 
yra padarę vaikai, 
vasarinę mokyklų

darbelius 
lankantys 
kalbamoi

rugpiučio
15 d., nuo 1 vai. po pietų iki 
9 vai. vakare.

įžanga veltui. Galite atsives-

The boys and girls of Junior 
Division SLA. Gr. 60 are sche- 
duled to app.eąr in Chicago 
with their baseball team Sat- 
urday, August 16, 1930 as 
guests of the Marųuette Club 
SLA. Gr. 260. A banąuet and 
dance in their honor lias been 
arranged for in the secluded 
Booshis Grove, 87th and Maple 
Avė., one mile direetly west 
of Kean Avė. on 87th St.

The Marąuette Niglithawks 
will furnish the scintillating 
tūnos that’ll make you forget 
all else amid the cool of the 
Forest Preserves. A number of 
celebrated personages will be 
on hand. We were unable toj 
induce the mayor to come būt 
we will have Mr. Vanagaitis, 
playwrigbt and publisher ofI
the Margutis, Mr. Stungis pre- Telefonas Yards 1188 
sident of the 6th Dist. SLA., cįj i -»■* v •>
Mr. (ingis SLA. treasurer, Mr. btailley 1. MaZClO 
cial comniittee, Mr. K. J. _ db riUS ir 
Macke, Mr. Gribas, Mr. Oli- BaJzamilOtOjaS 
sauskas and a number of Modemiška Koplyčia Dovanai 
olhers proininent in Lilhua- Turiu autom;)biUu, Tisoklems reika. 
nian circles. lain«. Kaina prieinama

A largo number of young 331Į) Aub A 
tolks irom the Burnside SLA. >
Gr. 318 ,plan to be therc to CHICAGO, ILL.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu galt taip 

J padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažaš 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorotns turėsite ta 
Jcaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba' Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus.

• Tais laikais Lydla E. Pinkliam’* 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstclgtl normalu sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKIIAM’S 
VFG ETA B !;!• COMPOUND 
LYDM E. CO., LYNN, MASS.

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyoical The ra py & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Garsioms Naujienose
Graboriai

Phone
Hemlock 9252

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidofcuvšse kuopigiau- 

of ticket sales and Flo Bels-1 si*. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
, . ,, ,r , .. iz .1 mano darbu busite užganėdinti,key, Annette Valentine, Kalti-

... .. .< .. ... Tel. Roosevelt 2515 arba 2516erine Shadbar, r rančos Malins 
Jolinny Macas and Stanley Va-Į 2314 W. 23rd PI., Chicago 
lentine complete the 
iiients committce.

gation as will some from Uni- 
versal Club SLA. Gr. 344 and 
thc Birules Ghoir.

DR. VAITU SH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšti, atitaiso 

''kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro* 
mas au 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

arrange- SKYRIUS:
11439 S. 49 Court, Cicero, III

Tel. Cicero 5927Pl'Cl'lJ.

is goingo o

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKISStanley Valentine

back to bis tirst love. Slinging I u g ų patarnavimas -i 
sodas at the Margutis picnic. laidotuvėse ir kokia-*

Chuck wants to sce the Ime reikalų visuomet 
Grand Rapids boys. Doesn’t aažiningM ir ne

brangus todėl, kad ne
turime išlaidų ušlai- 

are Į kytnui skyrių,

3307 Auburn
CHICAGO. ILL.

recall seeing ’em.
“Sunny Giri“ and 

working the powder puff over- 
time.

\Vho’s gonna disli out the 
“Sody Pop?” Wliy Flo of 
course.

Buddy belter dusi Ihat pil- 
lovv.

Nail everything down boys. 
Souvenirs are souvenirs.

Howdy? tbere! Adeline Lu- 
caš. Ho’ws the f arui ai Lu-

How’s aboul a Jlimbo eone 
in Joliel, Jolinny?

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki .12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETR1S.T
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gros^ Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

et

1616 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5 203

Boulevard 8413

1327 So. 49th
Telefonas

Cicero 8724

DR. A1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S* Halsted Street

Tel.‘ Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PADĖKAVONe

A. A. KAZIMIERAS REMTIS 

kuris tnirč rugpiučio 7 di?nv ir 
palaidotas tapo rugpiučio 13 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse. amžinai nutilęs ir negalėda
mas arsidčlpavot tiems, kurie su
teikė Įam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į t.i. neišvengiamą 
amžinybės vietą

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo pras(šalinimą iš musų- tarpo, 
reiškiame giliausią padėka daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteigusiems vainikus draugams. 
Dėkavojatne musų dvasiškam tė
vui. Ktin. Vaičiūnui, kurs arftii- 
kė įspūdingas pamaldas už jo sie
lą,; dčkavoame graboriui S-y re švi
ežo i, taipgi dėkojam* vargoninin
kui ir visam choru, kurs savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo- jį į amžinastį; o 
mums palengvino perkošti nuliū
dimą ir rūpesčius, dėkavoarhe vi
siems grabnešiams, merginoms, 
kurios nešė * gėlės, taipgi dėkavo- 
jam susiedatrfc. ir pažįstamiems ir 
pagalios dėkavojam. visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms: 
o tau musų mylimas Kazimie
rai sakome: ilsėkis šalto i žemėje.

Motina Veronika Kerti t ietie, 
. » Broliai ie Senio. *

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauja laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

31D3 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tek Victory 1111

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

Į J. F. Eudeikis Komp. 
ipAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
' SKOTUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3291

Tel. Drexel 6323
Dr. B. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchfester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo G iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A., J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <■ 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nediliomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Bransvrick 4983
Narni telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. Iii.

OfiM TelflfoBM Virrlala 008S 
Bei. Te], Vaa Burna SS08 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 71 ryto Iki 1 po plotu, S iki A 
fl iki 8 vakaro. ModSUom mao 10 iki 18 dle- 

a«.. Namu oflaaa Mortb Sida 
3413 Franklin Blvd.

Valaadoi 8:80 iki 8:80 vakaro

ir

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

Tel. Laf>.yatte 4146 
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

»R. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė. t
Valandos; 2—4 po piet
Phone I.afaycttė 0098 <

Dr. A. P. Kazlauskis
, Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St.. Suitc 3.
Rėz. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Na dilio j pagal sutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Įvairus Gydyto j ai  
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJįore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai •

OFISAS
4729 South Ashland AvcM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAI/ANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 IH 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dien« 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland A venų 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 ik> virt.

7 iki 8 vai. Ned«l. nuo 10 iki 12. 1
Rez. Teleghone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyry ir motery, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriu j Ashland State Bankų

1800 So. Ashland Avė.

VAIANDOSi

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki II 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po olat

Telefoną* Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Ckiruriaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. JO—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarbom Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvertą. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Tel. RandolphRoom’ 1701

Valandos uuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S’. Halsted St. tel. Victory i

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 Su batai

0331 
va k. 
0562

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 0

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonus Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakaram 2151 W. 22nd St. nuo lt

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

■■•"O" -

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tek Canal 2552 
o

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800

Urs. 6515 So. Rockwcl1 St.
Tai. Republic 0723



Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

» ’ -

šarkiunas, kuris kartu su 
kitais bolševikais skundžia 
teismui Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomąją Tarybą, 
SLA. 139 kuopos susirinkime 
pareiškė, kad jie, bolševikai, 
nesitiki teismą laimėti; kad jie 
tversią raudoną susivienijimu 
ir per du metus išauginsią jį; 
kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje nariai, kurie nueisią 
kartu su bolševikais į tą rau- 
donąją organizaciją, turėsią 
mokėti įstojimą, ir kad tik mė
nesiniai mokesčiai busią ma
žesni. O kol teismas eis, tai, 
sakė šakiunas, duokite aukas, 
duokite dolerius.

Komunistų klika, susisukusi 
guštą SLA. 139 kuopoje, turėjo 
nepaprastą susirinkimą rugpiu- 
čio 7 dieną savo nuovadoje ar
ba garaže. Jų susirinkimas 
turėjo būti paprastas. Bet ka
da jie sužinojo, jogei dalis 
SLA. 139 kuopos narių turės 
atskirą susirinkimą tą pačią 
dieną Strumilo svetainėje, tai 
padarė iš savo susirinkimo 
“nepaprastą susirinkimą“. Jie 
siuntė atvirutes nariams, kvies
dami juos į tą susirinkimą, 
kaip į labai sVarbų.

šiame susirinkime komunis
tai sakė karštas prakalbas, 
drąsino narius laikytis “vieny
bės“, duoti juo daugiau aukų 
bylai vesti, šarkiunas pasakė, 
kad bylos komunistai gal ir 
nelaimėsią, bet su “fašistais“ 
daugiau vienoj organizacijoj 
nebebusią; kad teismą pralai
mėję jie tversią naują organi
zaciją.

Vienas narys paklausė: “O 
kaip bus su įstojimu į tą naują 
organizaciją—ar mes. Susivie
nijimo nariai, turėsime ir vėl 
mokėti?“ Tam nariui atsaky
ta, kad įstojimas reikėsią mo
kėti, ir tik mėnesiniai mokes
čiai busią mažesni.

Tai tokius planus nešioja sa
vo galvose komunistai. Ar dar 
kam neaišku, kur link, jie veda 
Susivienijimo narius? Bet ko
munistai pradeda bijoti savo 
sekėjų, kad už tokį suvadžioji- 
mą, kaip išvedimą jų iš Susi
vienijimo Į dar nesutvertą or-

KANKYNĖS 
MOTERŲ VARGAI

Sukrekėję gabalai, tamsus arba spal
vuoti ištekėjimai, tarpinai skaus
mai, patrotyjimas vikrumo, tankus 
ar skaudus šlapinimas galima pada
ryti sveika su žolėms ir 50 metų se
numo pasekmingas trytmentas ati
trauktas i Chicago iš rytų. Jus ga
lit pradėt taisytis i kelias savaites.

Lengvi nedėliojai išmokėjimai. Ek- 
zaminavimas dykai. Vienos savai
tės trytmentas dykai, dėl patikrini
mo jus galimumo išgydyti, arba pri- 
siųskite dėl dovanai 5 dienu namuose 
trytmento.

FEMALE 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 2ros vai. po p 

(Apgarsinimas)

JONIŠKIEČIŲ L. ir K.
KLIUBO PIKNIKAS
PINIKAS

(vyks 
SEKMADIENĮ

17 d. Rugpiučio
Už tautiškų kapinių ant Kean avė.
Bus Piknikas su programų ir išlaime- 

imu.

Moterims, Vyrams, Mergaitėms ir 
Berniukams yra paskirtos dovanos vi
siems, kas islaimės, tai tas ir gaus.

Bus gera muzika, malonėkite visi at
silankyti.

Kviečia Komitetas.

/-------- " 11

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

/------------------------------------ - ---------------------------------------------------

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St.,
CHICAGO. ILU - Ąį 

ganizaciją teksią atsakyti. Ir 
todėl komunistai jau rengiasi 
prie to.

štai kad ir kalbarriame šičia 
susirinkime Petronis, agituoda
mas prieš SLA. Pilromąją Ta
rybą, pareiškė: kūne, girdi, 
nesutinkate su mumis (t. y. 
komunistais), tai eikite prie 
“švitrinių”, kitaip sakant, ei
kite prie tų, kurie nusikratė 
komunistų diktatūrą 139 kuo
poje.

Kodėl Petronis taip kalba? 
Ogi todėl, kad paskui, kai rei
kės komunistams teisintis 
prieš tuos, kurie dabar paskui 
komunistus seka ir aukas jiems 
kloja, jis ir jo draugai galėtų 
pasiaiškinti: mes jums’ sakė
me, kurie nenorite eiti su mu
mis, tai eikite su “fašistais“!

Tame komunistų susirinkime 
Susivienijimo nariai, patyrę 
kur juos komunistai veda, ap
leido jų susirinkimą ir atėjo į 
Strumilo svetainę, kur SLA. 
139 kuopos nariai laikė savo 
susirinkimą. Atėję, > jie užsi
mokėjo mokesčius. Tie mokes
čiai bus pasiųsti Centran.

—N.

Cicero
(Bendras 11 Ciceros taksų, mo
kėtojų organizacijų komitetų 
pareiškimas.)

Cicero, abelnai imant, su
vartoja kasdien 7,500,000 ga
lionų vandens, šį vandenį pa
rūpina Cicerai Chicaga, imda
ma. po 6J/2 centų už 1,000 ga
lionų. Tai yra žema kaina, nes 
ji suteikia mums vandenį tik 
už vieną trečdalį tos kainos, 
kurią moka kai kurie musų 
kaimynai. i

Mums tenka mokėti už van
denį taip pigiai todėl, kad mes 
pi'iklausome, prie tų apskričių, 
kuriuos liečia Drainage Dis- 
triet Act. Mes mokėjome tak
sas pabudavoti, o dabar mes 
mokame taksas palaikyti Drain
age Canal (nusausinimo kana
lą), o dėl tos priežasties įsta
tymus nusako, kad Chicaga 
turi aprūpinti mus vandeniu 
tokia kaina, kurią moka patys 
Chicagos piliečiai. Meš esame 
dalis Chicagos vandens siste
mos.

Bet neseniai laikytame mu
sų miestelio tarybos susirinki
me, patvarkymas buvo priim
tas, kuris taikosi atskirti mus 
nuo musų legalio (įstatymi
nio) ryšio su Chicagos van
dens sistema ir priversti mus 
pirkti vandenį iš privačios kor
poracijos, mokant 42% bran
giau, nei dabar kad mokame.

(Pamėginkite patys apskai
čiuoti tai iš lentelės, kuri pa
duodama žemiau).

Apie vandens spaudimą
Kai kurie tų asmenų, kurie 

deda pastangai įpiršti mums šį 
naują patvarkymą, mėgina į- 
kalbėti mums, jogei kalbama 
privati korporacija padidin
sianti vandens spaudimą. Ne
siduokite toms kalboms suklai
dinti jus. Pumpos ir svarbio
sios vandens dūdos priklauso 
miesteliui; miestelis’ ir operuo
ja jas; ir taip bus, nežiūrint 
iš kur mes gausime vandenį. 
Kad padidinti vandens spaudi
mą, mes turėtumėm pravesti 
naujas vandens dūdas, ir, jei 
bus rei kali Tigrą., įtaisyti daugiau 
pumpų, o po to žiūrėti, kad 
pumpos butų operuojamos vi
sa jų pajėga. Dabartinė sis
tema buvo įtaisyta. kuomet 
musų miestelio gyventojų skai
čius buvo mažesnis, ne kad jis 
yra šiandie. Ir todėl šiandie 
pumpos nepajėgia daryti pa
kankamo spaudimo, kuomet 
vandens nori gauti visi kartu. 
Chicaga suteikia mums pakan
kamai vandens. Ir visa ką 
mes turime padaryti, tai su
tvarkyti dalykus taip, kad ga
lėtumėm pasinaudoti suteikia
mu vandeniu.

Tas piniginis priedas, kurį 
mes turėtumėm mokėti kalba
mai privačiai korporacijai,

■- J. M,"1,1 UI. ..... '
greitu laiku išmokėtų visus į- 
rengimus, reikalingus, idant 
gauti tokį vandens spaudimą, 
koks tik tai mums butų reika
lingas. Bet jeigu mes daleisi- 
me meistelio tarybos priimtam 
patvarkymui tapti įstatymu, 
tai korporacija naudosis*tuo 
priedu metus iš metų, o mes 
turėsime mokėti už naują į- 
rengimą iš savo taksų, gi tuo 
pačiu laiku teks mums mokėti 
ir Drainage Canal (nusausini
mo kanalo) taksos.

Kiek mums kaštuos vanduo
(žemiau paduodama lentelė, 

kuri parodo kiek mums kaš
tuos vanduo, jeigu šis mieste
lio tarybos patvarkymas taptų 
įstatymu.)
' Už pirmuosius 50.000 galio
nų mums tektų mokėti kiek
vieną dieną po 15 centų tūks
tančiui galionų, arba $4. toms 
50,000 galionų.

i >

Už kitus 100,000 kiekvieną 
dieną tektų mokėti po 14 cen
tų 17000 galionų, arba 100,000 
galionų viso $14.

Sekantiems 150,000 galionų 
tektų mokėti 13 centų tūks
tančiui galionų, arba $19.50 
visiems 150,000 galionų.

Po to—200,000 galionų tek
tų mokėti po 12 centų tūks
tančiui galionų, arba $24 vi
siems 200,000 galionų.

Paskui 500,000 galionų po 
11 centų tūkstančiui galionų, 
arba $55 visiems 500,000 ga
lionų.

Toliau sekantis 1.000,000 ga
lionų po 10 centų tūkstančiui 
galionų, arba $100 visam milio- 
nui galionų.

Paskui kiti 2,000,000 kaš
tuotų po 9 centus kiekvienas 
tūkstantis galionų, arba $180 
už abu milionu galionų.

Pagalios paskutinieji 3,000,- 
000 galionų kaštuotų po 81/2 
centų tūkstančiui galionų, arba 
$255 už visus tris milionus ga
lionų. s

Viso 7,000,000 galionų van
dens kaštuotų mums kasdien 
$655, o už 500,000 galionų, ku
riuos mes dar suvartojame, 
tektų primokėti $40. Taigi su
sidarytų suma 695 dolerių.

Tuo tarpu šiandie už tą kie
kį mes mokame tiktai $487.50. 
Reiškia, privačiai korporacijai 
turėtumėm kasdien mokėti 
$207.50 brangiau, nei šiandie 
kad mokame.

Per vienus tik metus turė
tumėm išmokėti privačiai kor
poracijai $75.737.50 daugiau, 
negu mokame dabar.
O kokį vandenį gautumem iš 

privačios korporacijos?

Miesto tarybos priimtas pa
tvarkymas žada mums “filtruo
tą vandenį“. Tik tie du nery- 
boti žodžiai. Nieko nesakoma, 
kokios rųšies* tas filtravimas 
turėtų būti. Nesakoma nė 
kaip tyras filtravimas turėtų 
būti. Nėra nė reikalavimo, 
kad vanduo butų valomas ke- 
miniu procesu, kas būtinai rei
kalinga, idant užmušti ligų pe
rus. O vien tik filtravimas 
vandens ligų perų neužmuša.

Ciceros sveikatos departa
mentas neturi įrengimų, kad 
galėtų vandenį analizuoti kas
dien ir įspėti gyventojus apie 
jo užteršimą. Tą vandenį, ku
rį mes gauname iš Chicagos, 
daboja kasdien Chicagos’ Svei
katos Departamentas — vienas 
geriausių įrengtų sveikatos de
partamentų visoje ^šalyje. Ir 
kol mes gauname vandenį iš 
Chicagos, tol esame apsaugoti 
nuo ligtų užkrėtimo vandeniu. 
Mes neturėjome epidemijų dėl 
vandens, kol gaudavome van
denį iš Chicagos.

Apart to gerai valomo kemi- 
nėmis priemonėmis vandens, 
Chicaga dabar rengiasi įvesti 
ir vandens’ filtravimą naujau
siomis ir veikliausiomis prie
monėmis. Chicagos Viešųjų 
Darbų Departamertfas dabarti
niu laiku renka parašus, reika
lingus šiam sumanymui įvy
kini!!.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Kalbamas sumanymas, kuris 

liėčia vandens parųpinimą Ci
cerai, buvo patiektas miesto 
tarybai pirmu kartu rugsėjo 
mėnesį 1929 metų. Jis tuo
met buvo atmestas vienu bal
su, ir tdsi mono, kad sumany
mas kartą ir ant visados tapo 
palaidotas. Bet liepos 2 die
ną 1930 metų jisai ir vėl pa
tiekta miesto tarybai. Taryba 
priėmė jį tik 5 balsais.

Vandens korporacija šį pa
tvarkymą užregistravo Illinois 
Pirklybos Komisijoj, prašyda
ma jį/ užgirti. >

Jūsų bendras komitetas nu
samdė advokatą ir įteikė pro
testą. Mes taipjau įteikėme 
peticiją, pasirašytą keleto tū
kstančių Ciceros piliečių. Peti
cija protestuoja prieš patvar
kymą. Jeigu kuris iš jūsų dar 
nėra pasirašęs tos peticijos, tai 
jis privalo tuojau pasirašyti. 
Parašai peticijai yra renkami 
šiuo laiku. Peticija bus patiek
ta, kai Illinois Pirklybos Ko
misija klausysis* protesto prieš 
kalbamą koncesiją arba pa
tvarkymą.

Lankykite savo apielinkčs 
susirinkimus, kai jie bus šau
kiami šitam tikslui!

Joseph A. Muir, pirmninkas;
John T. Rowley, sekretorius 

bendro 11 Ciceros * taksų mo
kėtojų organizacijų komiteto.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

1020 Kc.—KYW—294 M.

5:30—Unde Bob
6:00—Tony Nuzzo’s Canton Tea 

Garden Orchestra
6:24—Session Chimes
6:25—Teaberry Sports Reporter
6:30—Marty Stone’s Orchestra
6:,45;—Mailing Bros. Fashion Frog 
7:00-—Olsen 8 Ebann Time
7:00—NBC—Lucky Strike Program 
8:00—NBC—Arco Birthday

8:30—NBC—Max well Concert 
9:00—NBC—RCA< Hour 

10:00—Teaberry Sports Reporter 
10:05—Chicago Hertild and Examiner 

New Flashes
10:—Benrus Time
10:10—State Street Tomorrovv
10:30—NBC—Amos ’n' Andy
10:45—Wayne King’s Aragon Orch. 
11:15—Public Service -— Weather;

Temperature',4 Correct Time 
11:20—Russo’s Edgėwater Beach Or. 
12:00—Tony Nuzzo’s Canton Tea 

Garden Orchestra
12:15—Stone’s Congress Orchestra 
12:45—Tony Nuzzč’s Canton Tea

Garden Orchestra

670 Kc—WMAQ—447.5 M.

5:00—Topsy Turvy Time 
5:30—Harold Van Horne, Pianist 
6:00—University of Chicago Lecture 
6:20—Harold Van Horne, pianist 
6:30—Sport Announcements 
6:45—News Concert Orchestra
7:00—“Health and How to Keep It”, 

Dr Herman N. Bundesen
7:15—Musičal Program
7:30—CBS—Kaltenborn Edits the 

News
7:45—Musical Program
8:00—Ward’s Tip Top Club
8:30—Freeman Foursome
9:00—Pabst Memories
9:30—“Old King Coal”

10:00—Dan and Sylvia
10:10—Harrison Weather Report
10:15—Jerrem’s Program
10:30—NCB—Amos ‘n’ Andy 
10:46—Motorists Ass’n of Illinois 
11:00—Uptown Village and Vie Lago 

Orchestras (3 hours)

870 Kc—WENR—344.5 M.

6:00—Tip Top Ensemble
6:1 5—Irma Glen, Organ Concert 
6:30—NBC—Phil Cook
6:4 5—Tip Top Ensemble
6:58—Illinois Watch Time. Off the 

Air at 7:00 p. m.
8:30—Farm Program—Luke and 

Mirandy
8:59—llinois Watch Time
9:00—Popular Program
9:15—Song Stories
9:30—Variety Musical 

10:00—Weather Report 
10:00—Mike and Herman 
10:10—Outing and Recreation 
10:15—NBC—Unde Abe and David 
10:35—Telechron Time 
10:36—Studio Program 
10;45—NBC—Nat’l News Events 
1:100—Air Vaudeville—Hcrbie Kay’s

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

770 Kc------WBBM—-389.4 M.

6:00—Times New$ Flashes
6; 10—Henry Gendron’s Orchestra
6:4 5,—Tasty Yeast Musical
7:00—CBS—Symphonic Intcrlude
71:5—CBS—“Political Situation . in 

Washington” .
7:30—Aaronson’sCommanders
8:00—Tom Gerun’s Orchestra
8:30—Detective Story Hour
:00—CBS—Romany Pattern
9*30—Irving Aaronson’s Commanders 

10:00—Off the Air until midnite

870 Kc.—WLS—345 M.

7:00—Eventide Melodies >
7 : i o—Bill Vickland’s Bookshop: 

Poetry
7:30—Allstate Brass Band
8:00—Hymn Time, org. 8 quortet

WJJD

8;30—The Home Town Bandstand 
('/z br.)

970 Kc—WCFL—509.1 M.
v

1 1:00—In the Music room 
11:30—Raladam Program

1 1 :45—Organ recital by Al Carney 
12:45—Farm Talk by Farmers Union 

Live Stock Dept. Chicago 
2?00—Timely Topics — musical pro- 

gram by Henry F. Parks and 
Art Lambrecht

3:00—Baseball returns or studio pro
gram

5:00—Junior Federation Club
5:30—WCFL all star Orchestra
6:00—DeLuxe Variety Program with 

Edgar Scott, Tenor
6:30—Mary Idelsort’, Character Skett- 

ches
6:4 5—Charles F. Wills. Executive 

Member, C. F. of L.
7:00—Organ recital by All Carney 
7:10—Rev. Elmer L. Williams 
7:20—Organ recital continued

7:30—Bulletin Board — Labor Fla
shes, Argricultural U Weath 
reports

7:45—Adolph U' Rudolph, Coemdy 
Tcam

8:00—Saxaphone Solos by Ralph 
Parks

8:15—Kennard Barradell, Baritone 
8:30—Johnnie Harmonica Special 

with DeLuxe Variety
8:4 5—Samuel Plame, Health Talk 
9:00—WCFL Novelty Orchestra 
9:30—DeLuxe Variety Program

10:00—Longine’s Time Signals over 
NBC netvvork

10:02—WCFL Radio Study Club 
10:15—WCFL Concert Orchestra 
10:30—Joe Kayser’s Navy Pier Orch. 
11:00—Jack Albin’s Orchestra over

NBC netvvork
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Orch.

Specialistas rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ligydyti,, atsllan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iierzamlnavl- 
mas atidenra jueų tikrų lira ir jei ai apsl- 
Imsiu Jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei
kit paa tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino iftegsamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Btųnsidės Apšvietos ir Dailės draugi- 
a rengia išvažiavimą j San Duns, Indi
anos valstijoj, sekmadieny, rugpiučio 17. 
Vieta labai tinkama, tyras vanduo, auk
šti kalnai, karšti smilčiai, ant kalnų la
bai puiki vieta, o pakalnei pasiplaukit 
dėl jaunuolių, nebus pro šalį ir senes
niems. Komitetas.

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali- 
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatlęidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogų 
kvapų. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacai 
Co., St. Louis,; Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Sunaikina 200,000,000 perų

DVIEJŲ
ASMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami 
$r°?1 už dešimtį V už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

OIVIUON Of

AutoStrop Safety Rozor Co., Ine., N. Y. G

ŠAME PRlcę 
\ FOROVER 7 
40 YEARS 
2į ounces for 2}cents 

pure

IflPBAKING 
i\Vpowder 

erricient 
it’j double actinc

MILLIONJ OF POUNDJ bfEO BY 
OUP GOVERNMENT

— pagarsėjęs,visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jusi} plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėjų, arba 
prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
Dept. M„ 220 E. 21 St., 
New York. (Sempelio 
bonku tfi dykai).

Feen;a-mint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose *»l$c925C

PRANEŠIMAI

CLASSIFIE D ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLĘČE,

672 West Madison Street.

Business Service
Biznio Patarnavimo

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popleruojam ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrighta — Išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 440\
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius bizpius, taipgi iš miesto 
miestų. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

AR, REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kuriu yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų 

' PETER ADOMAITIS
6630 So. Tai man Avė.

Tel. Prospect 3938

J. KORSAK CO. 
Malevotojai ir Popie- 

riuotojai 
$5 už kambarį.

530 West 45th St., Chicago,
Tel. Boulevard 7539

Šaukite 7 vai. ryte ar 7 vai. vakare

Financial
Finansai-Paskolos ___ '

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam JnmB THnigns 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomis mlneainA 
uis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiėius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

Paskolos suteikiama I vienų diena 
2-RI MORGieiAl 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus \_ 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.90 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716 .

Ke1'vii',uiujfriiie, rngp. 14, CU

CLASSIFIED ADS.
L_______________ —---------

Financial
■ ____ Finanaąį-Paskploe  

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Personai
 Asmenų Ieško

MANO dėdė Adomas Cikanas ar 
Cikanavičia iš Alytaus apskr., Ahi- 
ves parapijos, gyveno Fairfield, 
Conn. Girdėjau, kad yra miręs, 

'Kas žinote kur jis mirė, meldžiu 
pranešti, už kų bus atlyginta. 3019 
S. Union Avė., Chicago. V. Zalans- 
kas.

PAIEšKAU savo tėvo Aleksas Ya- 
sas. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
apskr. Janapolės parapijos, 1919 me
tais gyveno Cambridge, Mass. Rra- 
šau širdingai su manim susižinoti, 
arba kas apie jį žino pranešti, bu
siu dėkingas. Per tiek metų nema
tęs savo tėvelio, išsiilgau jo baisiai.

JONAS YASAS, 
4350 S. Honore St., Chicago, UI.

Partners Wanted
- Pusininkų Reikia________
REIKALINGAS partneris į Road- 

housę, labai gera vieta, mažai pini
gų. 3908 W. 111 St.

Furniture & Fixtures
Rakandal-ltaisai

' 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 musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuvės už sutaupimų mažiausia.

60% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0407. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

For Rent
RENDAI 6 kambarių fiatas, nau

jai dekoruotas, šviesus, porčiai stik
liniai, renda pigi. 3117 So. Union 
Avė.

PASIRENDUOJA storas su visais 
įrengimais prie lietuviško hotelio, bile 
bizniui tinka, biznis išdirbtas, renda pi
gi. P. Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimiii Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, pagyve
nimui kambariai. Renda nebran
gi. Parduosiu pigiai. 2862 W. 38 
St.

PARSIDUODA restaurantas iš 
priežasties ligos, šaukite 

Cicero 205

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau
tuvė, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 W. 
31 St.

PARSIDUODA barbernė, biznis iš
dirbtas per 7 metus, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu dvi barbernes. 
Galima nupirkti su mažai pinigų, ant 
lengvų išmokėjimų.

V. STUKAS, Sav.
37 So. Genesse St. 

Waukegan, III.

PARSIDUODA krautuvė, cigarų, ci- 
garetų, ice cream ir kitų smulkmenų. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vietos. 
2451 W. 69th St.

Exchange—Mainai
MEDINĮ nedidel namą mainysiu ant 

bučernės arba restaurant. Atvažiuokite 
bile kada. 5348 So. Halsted St. Tel. 
Yards 2773.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas. biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkCa ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas natamavima?
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafayette 0455
STATYTOJO PAAUKOJIMAS
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St„ Cravvford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

882 N. Tripp Avė. -
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mų įmokėjimų.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.


