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D-ras Zaunius apie Lietuvos 
politiką Vilniaus klausimu

Chicago Tribūne korespondento Kaune 
interviu su Lietuvos užsienių reikalų 
ministeriu

KAUNAS, rugp. 21. [Chica
go Tribūne korespond. John 
Steele.J — Diktatorių Lietuvoj 
gali būt, gali nebūt, tačiau troš
kimas atgauti savo istorinę so
stinę, Vilnių, lietuvių tautoj pa
silieka.

Prieš dvejus metus Augusti
nas Voldemaras, tuomet prem
jeras ir užsienių reikalų mi- 
nisteris, karštai tikino kores
pondentą, kad I/ietnva niekados 
neatsižadės Vilniaus, ir nieka
dos nesibičiuliaus su Lenkija. 
Šiandie Voldemaras, kuris per 
kelis metus valdė Lietuvą su

rę, mes šiandie sugebame kon
troliuoti lenkų konspiracijas, 
ko negalėtume padaryti, jei su
sisiekimas butų laisvas. Neat- 
steigdami santykių, mes turi
me taikų ginklą savo kovoje 
dėl Vilniaus. Ekonomiškai ta
tai mums nekenkia. Musų kra
štas ekonomiškai eina’ vis ge
ryn ir geryn, tuo tarpu kai 
Lenkijos pusėj dalykai blogėja.

“Bandyta mus priversti, kad 
leistume prekių tranzitą per 
Vilnių j Liepojos ir kitus uos
tus. Tai buvo, žinoma, dar vie
nas lenkų manievra's. Savo

geležiniu vėzdu, kremtasi, sė- prekes jie siunčia per savąjį
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Sovietų ‘penkmečio’ 
planas Rusijai indu- 
stralizuot nevyksta

LYGA, rugp. 24. — Mask
vos Izviestija, oficialus sovie
tų valdžios organas, prisipažį
sta, kad antri “penkerių me
tų” Rusijai industrializuoti pro
gramų metai toli nepasiekę sa
vo uždavinio. Svarbiausios at
silikimo priežasčių esą trys:

Pirma, kooperatyvų nesuge
bėjimas aprūpinti darbininkus 
maistu, o dėl to darbininkai 
bėga iš savo įmonių ir ba'stosi, 
ieškodami kitur maisto ir ge
resnių gyvenimo sąlygų.

Antra, darbininkai vis dar 
atsisako dirbti sekmadieniais 
ir šiaip bažnytinėmis šventė
mis, tuo budo trukdydami ga
mybos programą — vadinas, 
pramonės nepadaro tiek darbo, 
kiek joms nustatyta padaryti.

Trečia, stoka reikiamų “sme
genų” — tinkamų technikos

Lenkijos vyriausybė 
griuvo; Pilsudskis 
imąs sudaryt naują

VARŠUVA, rugp. 24. — Len
kijos vyriausybė su premjeru 
Slaveku vakar atsistatydino.

Prezidentas Moscickis, pri
ėmęs rezignaciją, tuojau pasi
šaukė maršalą Pilsudskį ir pa
prašė, kad naują kabinetą jis 
pats sudarytų.

Rytoj [šiandie] jis tur būt 
paskelbs naujos vyriausybės su
dėtį.

Pilsudskis pareiškė, kad jis 
pilnai sutinkąs su Slaveko pa
duotomis rezignavimo priežas
timis. Jam patinką, kad Slave- 
kas atsisakęs būti “kiekvieno 
merga”. Jis pats taip pat nie
kados niekieno merga nebu
siąs.

Pilsudskis pakvietė pulk. 
Becką būti Lenkijos kariuome
nės viršininku kaip kabineto 
narys, bet be portfelio.

dėdamas ištrėmime Kretingoj, 
o jo vietą užsienio ministeri
joje užima Dr. Dovida's Zau
nius. Su juo korespondentas 
dabar ir turėjo pasikalbėjimą.

Dr. Zaunius su tolygiu kar
štumu tikino korespondentą, 
kad Lietuva niekados neatsiža
dės Vilniaus. Ir nors metodai 
Vilniui atgauti yra pakitėję, 
ką nors panašaus į sąjungą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos dar 
ilgai ilgai negalės būti, sako 
Dr. Zaunius, dagi jei Lietuvos 
reikalavimai dėl Vilniaus ir 
bus pripažinti.
Skirtumas tarp Voldemaro ir 

l)-ro Zauniaus metodų
Didelis skirtumas yra tarp 

metodų, kuriuos vartojo Volde
maras ir kuriuos dabar varto
ja Dr. Zaunius. Voldemaras 
prieštaravo ir pamokslus sakė 
Tautų Sąjungai, atsisakydamas 
klausyti jos įsakymų. Dr. Zau
nius veda tylias pertraktacijas 
ir tuo įsigyja draugų. Ir nors 
nesitiki ūmių vaisių sulaukti, 
jis vis dėlto yra įsitikinęs, kad 
ateisiąs laikas, kada Lenkija 
pati pripažinsianti IJetuvos rei
kalavimų teisingumą. D-rui 
Zauniui pakeitus metodus, pa
kitėjo visa politika.

“Man nedera kritikuoti sa
vo pranokėją,” pasakė Dr. Zau
nius, “vis dėlto tuomet buvo 
per maža bendradarbiavimo 
dvasios su musų šiaurės kai
mynais ir per daug kovos dva
sios. Mes turime būt geri 
draugai su savo giminaičiais 
šiaurėje, šiandie mes vedame 
derybas su Latvija' dėl preky
bos sutarties ir tikime, kad su
sitarsime.
Lietuva vengia militarinių su

tarčių su kaimynais

“Kai dėl kalbų apie milita- 
rines sutartis ir Baltijos bloko 
sudarymą, mes dar nesame tam 
prisirengę. Visų pirma, jei mu
sų kivirčai su Lenkija dagi ir 
butų išlyginti, mes negalėtu
me daryti militarinės sutarties 
Lenkijos sienoms ginti. Ukrai
nos ir Galicijos klausimas dar 
padarys nemaža vargo Lenki
jai.

“Laikydami savo sieną užda-

Gdynės uostą. Leidus lenkų 
prekių tranzitą musų geležin- 

! keliais, tektų neišvengiamai į- 
sileisti lenkų konsularinius 
agentus ir turėti su jais rei
kalų klausimais, kurie kiltų ry
šy su tuo tranzitu. O 'tai yra 

.priešinga dabartinei musų po
litikai.”
Baltijos valstybių blokas Lie

tuvai nepriimtinas
Kalbėdamas Baltijos kraštų 

bloko apsiginti nuo Rusijos 
klausimu, Dr. Zaunius atkar
tojo, kad militarinės sąjungos 
esą negalimos, nes tektų susi
pinti į sąjungas su valstybė
mis, sudariusiomis sąjungas su 
Lenkija.

“Mes gerai žinome,” pasakė 
Dr. Zaunius, “kad jeigu kuri 
Baltijos valstybė butų užpul
ta, tai užpuolimo neišvengtų ir 
Lietuva. Bet yra dar pakan- 
mai laiko akcijai apsvarstyti, 
kai to reikės.”

Dr. Zaunius taip pat pareiš
kė, kad dabartinėse savo dery
bose su latviais Lietuva atsi
sakius nuo reikalavimo, kad 
Latvija pripažintų Lietuvos rei
kalavimą dėl Vilniaus. Pirmes
nės derybos dėl šito reikalavi
mo visados iširdavusios.

“Mes reikalaujame tik latvių 
rteitralumo,” pasakė Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris, 
‘IMes negalime reikalauti, kad 
dėl musų Latvija kivirčytųsi su 
Lenkija.”

Masiniai komunistą 
suėmimai Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
24. — Suomių policija arešta
vo šešiasdešimt komunistų, Va- 
sos Darbininkų Klubo narių.

Suimti dokumentai rodo, kad 
tas klubas veikė sulyg įsaky
mais iš Maskvos.

SKAITYKITE ĮDOMŲ 
HOFFMANN’O VEIKALĄ

“VELNIO
ELIKSYRAS”

ŠIANDIE, “NAUJIENŲ”
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Trys asmenys žuvo ae
roplanui užsidegus

SHEBOYGAN, Wis., rugp. 
24. — Jų aeroplanui užsidegus 
ore ir nukritus iš 1,000 pėdų 
augštumos, užsimušė pilotas 
Mąrshall Field ir du jo pa'sa- 
žieriai, Elmer Blumenberg ir 
Edvvin Raasch.

Sovietą vyriausybė 
gena valstiečius 
dirbt į kasyklas

MASKVA, rugp. 24. — Ma
sinis angliakasių bėgimas iš 
Doneco srities anglies kasyklų 
nesiliauja.

Bėgimo priežastis yra dide
lis maisto krizis. Ryšy su tuo, 
sovietų vyriausybė ėmėsi grie
žtų priemonių angliakasių bėg- 
štai sustabdyti. Išleista įsaky
mas mobilizuoti daY 50 tūk
stančių valstiečių priverstinam 
darbui kasyklose, vietoj pabė
gusių darbininkų.

[Tas pranešimas* iš Maskvos 
visai sutinka su andai ‘Nau
jienose’ įdėtu pranešimu iš 
Berlyno apie vokiečių anglia
kasių pabėgimą iš osvietų “ro
jaus”. Tie vokiečių angliaka
siai, kuriuos sovietai buvo paY- 
sigabendinę dirbti Doneco an
glies kasyklose, buvo, kaip jie 
patys pasipasakojo, priversti 
bėgti atgal į Vokietiją dėlto, 
kad gyvenimas ten buvęs nepa
kenčiamas.]

Vokietija parūpina 
darbo 325 tūkstan

čiams bedarbių
BERLYNAS, rugp. 24.—Vy

riausybės sutaisytu planu, ku- 
ris buvo geležinkelių ir pašto 
tarnybos priimtas, bus parū
pinta darbo bent 325 tūkstan
čiams Vokietijos bedarbių.

Einant planu, geležinkelių ir 
pašto vyriausybės duoda įvai
rioms pramonės ’ firmoms už
sakymų vertės viso 110 mili
jonų dolerių, bet tik tokioms 
firmoms, kurios savo kainas su
mažina minimum 10 nuoš., pa
lyginus su reikalautomis balan
džio mėnesį kainomis. Be to, 
statoma sąlyga, kad samdomi 
butų tik tie darbininkai, ku
rie yra be darbo ir gauna iš 
valdžios pašalpas.

Dauguma firmų, norėdamos 
gauti užsakymų, sutinka suma
žinti kainas nuo 12 iki 15 
nuoš.

Nupiovė galvą automo
bilių kolizijoje

Bandė pralėkti prieš 
traukinį; užmuštas

JER.SEY CITY, N. J., rugp. 
24. — Netoli nuo čia Erie trau
kinio buvo užmuštas Onofrio 
Latorre, barberys, bandęs au
tomobiliu perlėkti skersai gele
žinkelio liniją prieš ateinantį 
traukinį.

Revoliucinis sukili
mas Peruvijoje

Sukilęs Ariąuipos garnizonas 
paėmė miestą ir pašalino vy
riausybę

LIMA, Peruvija, rugp. 24.— 
Peruvijoj prasidėjo revoliucinis 
sukilimas.

Ariąuipos garnizonas vakar 
paėmė miestą ir visą jo ad
ministraciją į savo rankas, pa
šalinęs iš vietų senąją vyriau
sybę.

Ariųuipa yra' antras didžiau
sias Peruvijos miestas.

Sukilimui vadovauja komen
dantas Sanchez Gerro. Miestas 
buvo paimtas be kraujo lie
jimo.

Jungtinėse Valsty
bėse esą “tiktai” 2!6 
milijono bedarbių
WASHINGTONAS, rugp. 24. 

— Gyventojų surašinėjimo biu
ras paskelbė oficialų praneši
mą, kuris parodo, kad šių me
tų balandžio 1 dieną, kada' bu
vo baigtas visuotinis gyvento
jų surašinėjimas, Jungtinėse 
Valstybėse buvo iš viso “tik” 
2,508,151 darbininkas, kuris 
“buvo be darbo, galėjo dirbti, 
ieškojo darbo, bet negalėjo dar
bo gauti.”

Cenzaus biuro pranešimas sa
ko, kad kadangi kraštas turi 
viso 122,698,190 gyventom, tai 
bedarbiai sudarą jų tik 2 nuoš.; 
ir kadangi darbininkai sudarą 
apie 40 nuoš. viso krašto gy
ventojų skaičiaus, tai bedarbių 
darbininkų reikią skaityt tik 
apie .5 nuoš.

Biuro pranešimu, Illinois, ku
ris turi 7,607,684 gyventojus, 
bedarbių esą 236,926, arba 3.1 
nuoš.

Rado žuvusio prieš 33 
metus švedų tyrinėtojo 

Andree kūną

Du užsimušė Alpėse
GENE V A, Šveicarija, rugp.

24. — Alpių kalnuose vakar 
vėl užsimušė du ekskursantai, 
nukritę 1,000 pėdų žemyn į pa
kalnę. žuvusių viena buvo mo
teriškė.

BROADLANDS, III., rugp. 
24. — Netoli nuo čia' dviem 
automobilia'm susidūrus kely, 
vienam važiavusių, Georgeui 
Polsonui iš Danvillės, buvo nu
plauta galva. Jo kompanionai 
Robinson ir Riggins pavojingai 
sužaloti. •

Trys užmušti per vo
kiečių komunistų ir 

fašistų riaušės

RUNZLAU, Vokietija', Aigp. 
24. — Vakar čia įvyko riau
šės tarp komunistų ir fašistų, 
į kurias turėjo įsimaišyti gais
rininkai su vandens srautais 
ir policija.

Per riaušes trys asmenys bu
vo užmušti ir daugelis kitų su
žaloti.

Rusija įveda 5 dienų 
darbo savaitę geležin

kelių darbininkų ♦
MASKVA, rugp. 24. —Liau

dies komisarų taryba nutarė 
nuo rugsėjo 1 dienos įvesti 
penkių dienų darbo savaitę ge
ležinkelių darbininkams ir tar
nautojams. Dienos darbas tę
sis 7 valandas.

Toks nutarimas padaryta dėl

OSLO, Norvegija, rugp. 24. 
— Norvegų mokslinė ekspedi
cija į atšiaurius praneša atra
dus White saloj, Fridtjofo 
Nanseno žemėj, kūną švedų 
aeronauto ir tyrinėtojo Augu
sto Andree, žuvusio atšiaurėj 
prieš 33 metus.

1897 metų liepos mėnesį An
dree su dviem kompanionais, 
K. Frankeliu ir N. Strindber
gu, batonu išskrido iš Danų 
salos, Špicbergene, į žiemių aši
galį ir žuvo. Nieko apie juos 
nebebuvo girdėt.

Pranešimas sako, kad ir vie
no Andree kompanionų — ne
žinia, katro — kūnas taip pat 
surastas. Abudu esą gerai iš
silaikę.

Už kurstymą visuome
nės nubausti 7 asmens

nuolatinių traukinių susikuli- 
mų sovietų geležinkeliuose.

TRENTON, N. J., rugp. 24. 
— Vieškely netoli nuo čia vie
nam New York-Philadelphia bu- 
sui susikūlus buvo sužeisti 25 
pa'sažieriai.

Kauno miesto ir apskrities 
komendanto nutarimu, pil. So- 
kratisaitė Sora, Vinikaitė Eta, 
Sutasikas Aizika’s, čanaitė Ma- 
ša, Starobinaitė Keilė, Berolo- 
vičaitė Mina ir Salteris Sam
uelis už kurstymą visuomenės 
nubausti po 2000 lt., arba du 
mėnesius kalėjimo.

vadų, administratorių, inžinie
rių. Rusijos pramonės vedėjai 
šiandie yra ne kompetentiški 
specialistai, ne kvalifikuoti tech
nikai, bet daugiau agitatoriai, 
kalbėtojai.

Dėlto sovietų darbo ir ap
saugos taryba nutarė įvairiose 
pramonėse įvesti priverstiną 
darbą. Sovietų spauda tačiau 
vengia vartoti žodžius “priver
stinas darbas.” Mobilizavimą ir 
uždarymą darbininkų įvairiose 
įmonėse ji vadina “komunistų 
komanduojamais darbo batali- 
jonais.”

Sovietiška chirurgi
ja, arba užmirštas 

rankšluostis

Vokiečių aviatoriai 
atliekė į Ameriką
()TTAWA, Kanada, rugp. 24. 

— Praneša, kad vokiečių lakū
nai, kap. Wolf gante von Gronau 
ir trys jo kompanionai, vakar 
po pietų atlėkė iš Grenlandi
jos į Labradorą ir nusileido 
Cartwright įlankoj.

žinia gauta bevieliu iš Hud- 
son Bay garlaivio B'a'ynain.

Vokiečių lakūnai išskrido iš 
Reikjaviko, Islandijoj, anksti 
penktadienio rytą ir apie vidu
dienį nusileido Ivigtute, Gren
landijoj. Iš ten jie leidosi ke
lionėn į Ameriką.

Kap. von Gronau kompanio
nai yra': Egwart Zimmer, 
Fritz Albrecht ir Franz Ilack.

2,000 musulmonų maldi
ninkų mirė kelionėj i 
šventą Mekkos miestą

IIAAGA, Olandija, rugp. 24.
Iš Batavijos praneša, kad 

iš 29 tūkstančių musulmonų 
maldininkų, kurie šiemet ke
liavo iš Olandų Rytų Indų į 
šventą Mekkos, miestą, 2,000 
mirė kelionėje nuo nuovargio 
ir įvairių ligų.

Del darbininkų streiko 
uždarė įmonę

LASALLE, III., rugp. 24.— 
Kadangi apie 1,000 Matthies- 
sen and llegeler Zinc kompa
nijos darbininkų metė darbą, 
protestuodami prieš algų suma
žinimą, tai kompanija savo į- 
monę visai uždarė.

Lakūnas užsimušė
LEAVENWORTH, Kas., rug- 

piučio 24. — Netoli nuo čia 
užsimušė lakūnas Įeit. Henry 
Stahl, jo aeroplanui nukritus.

Iš Hollywoodo praneša, kad 
žinomas filmų aktorius Lon 
Chaney rimtai sergąs.

MASKVA, rugp. 24.—“Kras- 
naja Gazieta” praneša:

Artistė Keller atvyko į “Spa
lių Revoliucijos Atminimo” li
goninę Leningrade, kad jai pa
darytų menką palyginti opera
ciją. Po operacijos ji pasijuto 
blogiau, ir buvo vėl paguldy
ta ant operuojamo stalo. An
troji operacija pasibaigė artis
tės mirtim:

Padaryta skrodimas. Pasiro
dė, kad dariusis operaciją chir 
rurgas Konutes moteriškės pil
ve užmiršo rankšluostį, metro 
ilgumo, su ligoninės štempe- 
liais. Dar įdomesnis dalykas 
tas, kad ir antrą kartą ope
ruojant — operaciją dabar da
rė vyriausias ligoninės chirur
gas, d-ras Cackinas — palik
tas rankšluostis nebuvo paste
bėtas.

Kai papiautos artistės vyras 
atvyko pas d-rą Cackiną pro
testuoti, tasis jį ramino:

— Matote, nieko ypatingo 
čia neatsitiko. Operaciją darė 
vienas žymiausių chirurgų, ir 
jo • neatsargumas , buvo propor
cijoje su jo reputacija.

Granatomis bombarda
vo statybos kompani

jos stovyklą

CYUAHOGA FALLS, Ohio, 
rugp. 24. — Būrys žmonių ap
siginklavusių rankinėmis gra
natomis ir šautuvais, vakar ata
kavo čia Garner Construction 
kompanijos stovyklą. ThTp 
kompanijos sargybinių ir puo
likų įvyko susikirtimas. Puoli
kai buvo atmušti ir kai kurie 
jų, sako, buvo pašauti. Puo
limo priežastis esanti ta, kad 
kompanija' samdo tik neuniji- 
nius darbininkus.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaipa; lengvi ir 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 69° ir 83° F.

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 7:37. Mėnuo teka 8:43 
vakaro. i
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Darbininkų judėjimo apžvalga
Kanada
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“kooperaciją” arba paftnėrys- 
tę. Pereitais metais Anglijoj 
buvo 486 pramonės įmonės, 
kurių. darbininkai eskaitėsi 
“partneriais-savininkais” ir da
lyvavo pelno “dalybose”. Viso 
tose įmonėse yra 531,000 dar
bininkų. Iš jų apie 260,000 tu
rėjo teisę gauti bonų.

' Tokiose įmonėse darbininkas 
gale metų prie savo algos dar 
gauna bonus vertes nuo 2 ligi 
20 ir daugiau nuošimčių jo vi
so uždarbio. Pereitais metais 
visoj Anglijoj tokių bonusų iš
duota 1,914,800 svarų. Tokia 
bonusų sistema viešpatauja 
labiausia kooperatyvinio tipo 
mončse, bet tuo naudojasi ir 

kaikurios grynai kapitalistinės 
Įmonės darbininkams prisirišti.

Francijia
Streikų judėjimas iššauktas 

dėl naujo apdraudos Įstatymo, 
kuriuo labai apsunkinami dar
bininkai. Tuo įstatymu nusta
toma kas savaitę mokesnis 8% 
uždarbio arba 3 frankai savai
tėj ligi balandžio 1 d. 1934 me
tų, imamas nuo 1 kategorijos 
darbininkų; 6 frankai nuo ant
ros kategorijos; 9 frankai — 
trečios, 12 frankų — ketvirtos 
ir 20 frankų savaitei nuo penk
tos kategorijos.

Apdraudos gavimas apsunki
namas beveik nenugalimomis 
sunkenybėmis. Pav. senis no
ris gauti pensiją, po 60 metų 
amžiaus turi būti mokėjęs per 
30 metų Į apdraudos kasą ne 
mažiau kaip po 240 dienų me
tuose.

Darbininkas susirgęs gali 
gauti ligai pagelbos po savai
tės ir ne ilgiau kaip pusei me
tų. Darbininkės moterys gau
na po 6 savaites prieš ir po 
gimdymo.

Darbininkai eidami į strei- *
ką reikalauja padidinti uždar
bius, kad galima butų tokius 
didelius draudimo reikalavimus 
padengti. Kaikur darbdaviai 
suliko draudimo mokesnius 
padengti bonusais.

S.S.S.R.

Sovietų Centralinis Statisti
kos biuras savo paskelbtose 
skytlinėse rodo bedarbių pri
augimą nuo 1926 ligi 1929 me
tų. Daviniai paskelbti “Statis- 
tičeskoje Obozrenijc”, gruo
džio m., 1929 m.. Maskva, pa
rodė bedarbių skaičių:' 1925- 
1926 metais 1,182,500 žmonių. 
1926-1927 metais jau 1,774,100 
bedarbių; 1927-1928 metais 
jau 2,192,400 bedarbių; 1928 
1929 metais jau 2,319,700 be
darbių. Šių metų bedarbiai dar 
nepaskelbti. Reikia laukti to 
paties, jei ne didesnio “prog
reso”.

Kinija
Kinijoj 1888 metais buvo 

atidaryta pirmoji audimo fab
riku. 1929 metais tokių fabri
kų jau buvo 120 su 3,700,()()() 
špuolių. Iš tų 73 fabrikai pri
klauso patiems kiniečiams pra
monininkams, 44 japoniečiams 
ir 3 anglams. Į tekstilės pra
monę įdėta kapitalo $360,000,- 
000, kurių didžioji dalis pri
klauso svetimtaučiams.

Darbo diena kinų audyklose 
12 valandų. Uždarbis nuo 20 
ligi 30 centų dienai. Audyklo
se plačiai išnaudojamas vaikų 
darbas. Per laikotarpj nuo 1918 
m. ligi 1926 m. Kinijoj buvo 
1,232 streikai, iššaukti nepa
kenčiamomis darbo sąlygomis.

stovai išreiškė dideliu plojimu, 
gi paklausus kas' prieš, neatsi
rado nė vieno.

Vadinas, ne vien tik farme- 
riai laukia lietaus.

Dvi širdys susijudino ir pra
dėjo daužytis į visas puses kai 
treigiai eržilukai.

—Jonuti, kas tau?
—Ta ragana vėl mano kiše- 

nius iškraustė...
Piktumas Joną mėto. Blogi 

norai lenda iš jo plikės.
—Jonuti!
—Sveika, žibute.
Akys mirkt, mirkt. širdys 

strakt, strakt. Ir vėl tas pats.

Vilniaus Lietuviai 
Prieš Pakšto Pro

jektą
Klerikalų “Musų Rytojus” 

smerkia teologinės geo
grafijos profesorių

gios istorinės vietos, su Gedi
mino kalnu ir Vytauto palai
kais Bazilikoje, paliekama kam 
kitam, o mes visi keliamės į 
pliką Karolinkų lauką ir sta
tome lietuviškąjį miestą. Jeigu 
šitaip žiūrėtum į Vilnių, kaip 
prof., P., tai ir b(į to projekto 
kiekvienas musų pataikytų, 
nelaukiant Vilniaus klausimo 
išsprendimo, pasistatyti nuo
šalesnėje vietoje namelį, o Vil
nių—lietuvių tautos išsvajotą 
idealą—palikti jo paties liki
mui.

Taip, trumpai suglaudus, at
rodo prof. Pakšto projektas iš
spręsti Vilniaus klausimą. Ar 
jis mums, lietuviams, priimti
nas—didelis ir labai didelis 
klausimas,.

31,556,947 dienomis 1928 me
tais ir 37,799,394 dienomis 
1927 metais.

Stambiausi streikai buvo 
kalnų pramonėj, su 60,540 an
gliakasiais dalyviais; siuvėjų 

dalyviais;

Trumpiausia 
apysaka

Padaužų konkurse autorius di
delį glėbį pinigų laimėjo

Kongrese bus 
bedarbės,i , .. . /»nC/1nstreikai su 60,540 

statybos streikai su 44.198 ir 
audėjų su 23,393 darbininkais 
dalyviais.

367 atvejuose kova pasibai
gė darbdavių naudai, 267 dar
bininkų naudai, o 226 atvejais 
pasiekta abipusio susitarimo.

Jungtinės Valstybės
Federalės statistikos biuro 

vedėjas dr. S. Stuart siūlo vie
toj darbininkų draudimo nuo 

' bedarbės įsteigti industrijos 
draudimo fondą.

Dr. Stuart įkainuoja Ame
rikos kasmetinę pradukciją į 

190 bilijardu dolerių. Draudimo 
[fondą jis siūlo sutverti iš ap- 
j dėjimo 1% mokesnio nuo pro- 
i dukcijoš, kas sudarys $900,- 
i 000,000 fondą. Iš to fondo t ‘| busią galima gelbėti pramom- 
| ninkama, kad jie varytų ne- 
! pertraukiamą gamybą. O kad 

žiniomis tarpe | darbo pertrūkių nebusią, tai ii 
unijų su nariais į bedarbės nebusią. Taigi nuo

Regina, Sask. čia rugsėjo 
8-13 Įvyks Kanados trade unijų 
ir kitų darbininkų organizaci
jų kongresas',
aptariami klausimai: 
darbininkų draudimo nuo ne
darbo, emigracijos ir imigra
cijos, 40 valandų darbo savai
tės, uždarbių ir t.t.

Ontario, per birželio mėnesį 
užregistruota 5,668 nelaimingi 
atsitikimai su darbininkais lai
ke darbo, kurių tarpe 49 mir
tini. — Ontario 
siūloma įvesti 
darbia $12.50
kad yra Toronto, 
mėn. 7,256 firmose 
021,951 darbininkas, 
dirbo ten 976,538 darbininkai.

Kaikuris pagyvėjimas jaučia
mas transporto, statybos dar
be, fabrikuose ir prekyboj; To-j 
ronto ypatingai audyklose ir I 

ii mažinusi, bet 
statybos indus-1 - 
Ottavva eina sta-1 - 
pramonėj aptin

siuvėjams 
minimalia už- 
savaitei, kaip 

Birželio

transporte ir 
trijoj didėja, 
tyba. Kalnų 
girnas.

1,679 trade
1998,595 žmonių bedarbių gale į bedarbės vietoj darbininkų, siu- 
gegužės radosi 10.3N. (legu-1 loma apdrausti pramonininkus 
žės mėn. Kanados samdymo 1 darbdavius.
biuras surado
darbininkams;
32,288 vvrai ir 14,110 moterys. I

Streikai

darbo 29,318 
jėškcjo darbo;

kautai.
kų. Nustota 
600.600. Susitarimo 
11 atvėjy. 
juose ginčas 
kų naudai, l
dai, ir 20—abiejų pusių 
tarimu.

anę 87,600 darbinin- 
darbo dienų — 

pasiekta 
Devyniuose atve- 
išrišta.s darbinin- 
—darbdavių v

Apd raudos' mokes- 
pramonininkų ii 

Po 65 m. amžiaus 
gaus $60 pensiją 
netekus darbingu-

Vilniuj leidžiamas “Musų 
Rytojus” staipsny “Ieško nau
jų kelių”, suminėjęs įvairius 
svetimųjų projektus Vilniui iš
rišti, rašo:

•Dabar vėl atsirado naujas 
to painaus klausimo sprendė
jas, būtent Kauno universiteto 
geografijos profesorius p. Pak
štas. (Pakštas yra geografijos 
profesorius Kauno universiteto 
katalikų teologijos fakultete).

Prof. Pakštas didelis netik 
fizinės, bet ir politinės geogra
fijos žinovas, daug keliavęs, 
daug kraštų pažinęs, nuo kalė
tos metų dėsto Kauno universi
teto geografiją. Be to, yra pa
rašęs keletą veikalų, kurių be
ne žymiausias bus “Baltijos 
Respublikų pelitinė geografija”. 
Šaly to, šiemet Velykų atosto
gų metu prof. Pakštas lankė
si Vilniuje ir keleto j Rytų Lie
tuvos provincijų. Būdamas 
Vilniuje stirnose paskaitą 
rinktųjų asmenų tarpe Vilniaus 
išsprendimo klausįmu. Pa
skaita buvusi paskaityta pran
cūzų kalba. į paskaitą buvo 
pakviesta lenkų laikraščių re
daktoriai (bent “Kur Wil.” ir 
“Slowo”) keletas sanatorių, 
peoviakų ir berods du ar vie
nas lietuviai. Nors kaip mi
nėjau, paskaita buvo skaityta 
mažam būreliui, bet jau kitą 
dieną Vilniuj buvo plačiai apie 
ją kalbama ir galop “Przegląd 
V/ilenski” N r. 11—12 viešai pa
sakė apie tą paskaitą. Todėl 
neprasižengsime laikraštininko 
pareigoms, jeigu tuo klausimu 
tarsime vieną kitą žodelį.

Bet visų pirma patsai pro
jektas. Suminėsime jį trum
pai. Prof. Pakšto nuomone 
(gal ir yra tik jo vieno), iš da
bartinės Nepriklausomos Lietu
vos ir Vilniaus' krašto reikėtų 
padaryti kantoninę Lietuvą su 
3—4 kantonais. Pirmas — 
Klaipėdos kantonas, kuriam 
priklausytų dabartinis Klaipė
dos kraštas'ir Kretingos, Tau
ragės, Telšių, Mažeikių, Šiau
lių ir Raseinių apskritys. Gy
ventojų tasai kantonas turėtų 
virš 800.000. Antras' kantonas 
—Kauno, kuriam matyt butų 
priskirta likusios Nepr. Lietu
vos apskritys, šis kantonas 
turėtų apie 1Y-> milijono gy
ventojų ir butų lietuviškiau
sias. Trečias iš eilės Vilimui 
kantonas, kurio sienos sunku 
nustatyti, bet gyventojų turė
tų apie 1,300,000.' Be to, pat
sai Vilnius galima butų pada
ryti laisvu nesurištu su savo 
kantonu, kaip ir visos kanto
nines Lietuvos sostinė.

Pasak autoriaus projekto, 
sudarius šitokią Lietuvą, ji 
išlaikyti pusiausvyrą tarp ger- 
manijos ir slavų pasaulių ir 
be to, kai i>o tranzito kraštas, 
turėtų didelę naudą. Kartu, be 
abejo, pakiltų ir subiednėjęs 
Vilnius.

Vilniaus miesto lietuvių 
klausimą, autorius išsprendė 
gana radikaliai, pasakytum 
amerikoniškai. Jisai sumanė 
šaly dabartinio miesto statyti 
naują lietuvių miestą Vilniaus 
apylinkėje— Karolinkoje. Pa-

Ilga Sausra Išdžiovi
no Žemę Ir Žmones

Advokatai ir demokiutai 
smarkiai šlapė ja

—Jonuti!
—Tu mano žibute...
Keturios lupos sulipo ir ke

turios rankos spaudė, spaudė.
—Sveika!
—Sveiks!

—Na, o ką?
—Prakeiktos moterys visos...

Ir vėl prakišau...
—Prižadi ?
—Prižadu... tikrai... dabar

turiu pasninkaut.—Mat.

Pranešimas
Dviejų dienų Optometrinė Akių Klinika

bus laikoma

PANEDĖLYJ, RUGPIUČIO 25
UTARNINKE, RUGPIUČIO 26

nuo 9 vai. ryto iki (i vai. vakare
DR. GEO. J. SERNER OFISE

Kliniką laikys Dr. G. L. DuPlessis, visose šalyse ži
nomas Optonictrinis Akių Klinikas.

Specialė donie bus akreipta į akies muskulų stovį, 
žvairas akis ir į žmones, kenčiančius akių nesmagu
mus, taipgi i taip vadinamus “neišgydomus” atsilikimus.

Dr. DuPlessis patarimai ir patarnavimai bus be jo
kios mokesties. Tclcfonuokite dėl registracijos.

Chicagoj eina U. S. advoka
tų konferencija, o Springfielde 
eina Illinois Demokratų parti
jos konvencija. Abiejose pir
mą vietą, darbi) tvarkoj užima 
kriminalas ir prohibicija.

Advokatai, žinoma, atsarges
ni žmones ir i prohibiciją žiuri 
kaip į nepaprastai komplikuo- į 
tą dalyką, kurį radikaliai ju
dinti jų profesijai nebūtų prak
tiška. Už tat demokratai visai 
stačiai pasisakė už prohibicijos 
panaikinimą, už sausųjų agen
tų ir kratų namuose sustabdy
mą, už legališką virimą, par
davinėjimą ir gėrimą kaip 
alaus taip vyno.

Priimtoj vienu balsu rezoliu
cijoj demokratai sako: “Mes 
tikime, kad iaktinimas aštuo
nioliktojo amendmento nebuve 
suderinime su laisvos Amerikos 
atstovaujamos valdžios princi
pais ir intencijomis ir dėlto 
mes be jokių susilaikymų ir 
kvalifikacijų pritariame jo pa
naikinimui. Kq1 tatai bus pa
naikinta, Demokratų partija 
pritaria panaikinimui Vols'tead 
akto ir išleidimui naujo akto, 
kurs leistų gaminti, gabenti ir 
pardavinėti tokius lengvus 
vynus ir alų, / kokie einant į- 
statymaiš gali būti gaminami, 
gabenami ir pardavinėjami”. 
Taip pat rezoliucija pritaria 
skubiam uždraudimui policijai 
daryti sausumo kratas Illinois 
valstijoj ir pašalinimui Jonės 
5 ir 10 įstatymų.

Už rezoliuciją demokratų at

Dr. Geo. J. Serner
756 West 35th St Tek Yards 1829

NEŽIŪRINT
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir ifigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai*
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 StM kampas Keeler Ave^ Tel. Crawf®rd 5573

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

KAIP UŽSISENŽJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Nevv Yorke ir St. Louis su
sitarus pramonininkams ir 
trade unijoms nustatyta elekt- 
ro-tęknikos darbininkų grupių

.draudimas. Anglijoj per gegužės mėnesi i . .* J •’ 1 ** * . . . , ‘ niai įnešami
>o streikai ir lo-1 , , .| darbininkų. 

| darbininkas 
mėnesiui, o
mo $30 mėnesiui.

General Motors Co., kur per- 
| eitais metais dirbo 88,000 dar
bininkų, projektuoja steigti 

I apdraudos fondą bedarbės at- 
i sitikimams. Apdrausti bus ga- 

buvo | Įima darbininkus dirbusius ne- 
pėmusių 4,208 dar- mažiau vienų metų. Sumas 

sudarys vieno procento įneši
mai nuo darbininko uždarbio ir 
vieno proc. kompanijos už 

Jei už- 
sumažintas dau

giau, kaip per pusę, darbinin
kai nebeturės- mokėti savo pro
cento į. fondą, 
tikus darbininkai 
bos po pusę savo 
nedaugiau kaip 
ir neilgiau kaip 

i per metus.
Valstybiniam 

bedarbės yra 
kantai, ir įtikinėja, kad reikią 
išbandyti privatišką draudimą, 
kaip tai jau kaikur praktikuo- 

I jama.
Fabrikantai siūlo tokias prie- 

! menes prieš bedarbę: 1) Sta
bilizuoti industriją turinčią se- 

i zonini pobūdį; 2) Steigti fe- 
■ deralinius, 
tų darbus 
įvykus; 3 
darbes su 
draudimo 
naikinti lokalinius" mokesnius; 

įj 5) Padidinti užmokesnį kai ku- 
šakose, kad 

daugiau 
tik fabri-

Belgijoj kovo mėnesį 
18 streiku

nau- 
su s i

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

lu.tralijoj per paskutinius
9 m. per tris mėnesius pa

ikai su 23,642 ! kiekviena darbininku.€
yviais. darbia butų
Valstijose per- 

streikai 
230,462 
9,976,-

> darbo dienų palyginant su

Suvienytose 
eitais metais buvo 903 
ir lokautai, palietę

Nustota

nuo

EXTRA! EXTRA!
RA 1)10 PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų 
su viskuo, už ................*49
. A, Radiola, 10 tūbų, 
iskuo, už ......................  “v

*99 
*109 

*98 
Fonogra- 

*98
*99

su viskuo, 
Sparlon 9 
su viskuo, 
Victor, 1!) 
su viskuo 
Bruns\vick, 9 lubų, 
su viskuo, už .............
Brunssvick Budinta, su 
fu sykiu, su viskuo 
už '............ .......................
Zenith Radio, 9 tūbų 
už .......................... :.........

Pirm negu nieksite Radio, pa
matykite Budrike krautuvėse. 
Bailios visu Standard išdirhys- 
čių. Palys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie, šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4703

General Motors 
Radios 

3343 S. Halsted St.

t ii bu, 
už \

Bedarbei atsi
gaus pagel- 

algos, bet 
po $20 savaitei 
po 10 savaičių

draudimui nuo 
priešingi farbri-

valstijinius
pramones

pagelba 
kompanij ų;

ir mies- 
kriziams 
nuo be- 
pri vačių
4) Pa-

Į rieše pramones 
darbininkai galėtų 
pirktis. — P,et tai

Pagal oficialus “Labor Ga- 
■ zctte” birželio 23 d. Anglijoj 
į buvo 9,719,400 registruotų dar
bininkų. Bedarbių buvo 1,160,- 

! 935, tame skaičiuj 855,973 vy- 
' rai Jr 30,328 jaunamečiai, 246,- 
617 moterys ir 28,017 mergaį- 

j tės. Be to registruota 350,950 
vyrai, 11,626 jaunuoliai. 188,-. 
071 moterys ir 11,487 mergai-i 

' tęs, kurie dirba nepilną laiką.
Prie to dar pridedama 89,- 

1989 vyrai, 197 vaikinai ir 
' 2060 moterų su 27 mergaitę- 
i mis, palikusieji be darbo dėl 
:sezoninės bedarbės. Bedarbė 
' išsivysto kalnų, laivų statybos, 
; inžinerijos, audimo ir plieno 
pramonėse.

Anglijos kapitalistai sten
giasi patraukti darbininkus į

' RAUDONOJI GYSLA 
Išgydoma be Peilio 

UŽ ŽEMĄ MOKESTĮ
Žlibumas, niežėjimas, kraujo 

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

FILE DEPARTMENT, S-M-S. 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Danien Avė.

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

JUST KIDS—It Depends OnTRe News . . - - - By Ąd Carter
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tipo orlaiviai. Karts njio karto 
netikėtai nelauktai per pat gal-

Kas Girdėti Avinei 
jos Laukuose

kas paukštis, momentui net 
saulę užstodamas, ir tyliai ra
miai nutupia aikštėje.

“Pnagaro angelai” atlėkė
Bet štai iš tolumos artinasi 

šiurpus pulkas ir kaip matai, 
su
gę per galvas, pradeda formuo-

kauksmu praduz-
Airport aplankius kariškų

Pereitą šeštadienį, tai yra 
orlaivių paradus atidarymo die
ną, iš Union stoties kaip 1 
vai. popiet išvažiavau pasižiū
rėti, ką veikia' tie “paukščiai“ 
Curtiss Reynolds aikštėj.

Po 35 minučių jau buvome 
vietoje. Dar ištolo keleiviai su
sigrūdo prie langų. Visas 
kandronas kariškų orlaivių 
birbė ore. Rodėsi, kokie 
žiniški paukščiai sukasi.

orlaivių eskadrilę. Kariškieji 
orlaiviai ypatingai baugiai at
rodo ore. Taip ir įsivaizdini 
tuos mirtingus paukščius me
tant pragaro' pilnus, milžiniš
kus kiaušinius —• bombas. Tik 
mažo šposo reikia, kad visas 
erodromas pavirstų viena koše-

jau 
mil-

artyn oro
rėk lamos.

j uoJuo 
daugiau rėk lamos. Pakeliuose 
tiek kiekvienu telegrafo stul
pu stovi, sėdi po vieną po du 
policistu. Rodos, Į karo lauką 
mus veža. Aptverti laukai, ple
vėsuojančios vėliavos, pulkai 
žhionių, armijos visokių niekų 
pardavinėtojų švaistosi, polici- 
stai tvarką daro. Išlipame. Vi
sas oras virpa nuo krutinan
čio 18 orlaivių eskadrilės triuk
šmo. Visi keleiviai taip ir pa-

Kiekviena grupė turi po po
rą dešimčių minučių laiko bū
ti ore. Naujas 
ma's paskelbia 
mos numerį, ir 
pradeda krutėti, 
versdami

Raudoni, 
driužėti, 
heleriais

vienas

Paukščiai laukia ženklo
Buvo lygiai dvi kai pasilipau 

į pačia viršutinę suolų eilę. 
Žmonių, tartum skruzdelių, ne
užmatomi iškeltų sėdynių plo
tai marguoja, pusračiu apsu-

pakraš-

tą turėjati labiau šone, bet 
priešais pastatytas “laudspike- 
ris” taip garsiai visą pasako
jo, kad ir orlaiviams per gal- 

’vas narstant galima buvo gir
dėti paaiškinimus.

Aplinkui viso lauko 
čiais stovėjo “gatavi
ti” keli šimtai Įvairiausių paukš
čių, visi savo milžiniškus spar
nus išskėtę, nerimsta, lyg “štai- 
ainiai“ eržilai, gatavi bile mo
mentą padūkti. Danguose, tar
tum išbaidyti paukščiai, vienur 
kitur pavieniais sklando, nar- 
dosi karts nuo karto sublizgė
dami saulėj, įvairių spalvų ir

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Tel. Republic 8899

S. P. Kazwell & Co 
2839 W. 63rd St.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

raketos iššovi- 
nau.ją progra- 
žiurėk tuojau

(Pacific and Atlantic Photo]

Įspėkite
ūsais,

Lenkų “misterija” buvik 
apgaulė

Rodos, rugpjūčio 18 d., Chi- 
cagos laikraščiai paskelbė, kad 
iš Lenkijos atvykęs specialus 
lakūnas, kurio planą vežą at
skirai, ir tas lenkas žadąs pa
daryti didelę “misteriją”. Po 
to niekur nebeteko nieko ma
tyti apie tą lenkišką misteri- 

šiandien Chicagos lenkų 
praneša, kad joks

lakūnas neatvyko. Matyt, 
“misteriškas lenkas” ap- 
Chicagos reporterius.

ją.
laikraštis 
lenkų 
koks
gavo

pataline laiko. Suprantama, 
toks “taupinimns” šiandie jau 
retenybė, bet jo pavyzdžių dar 
vis ne stoka.

šiandie yra proga pradėti 
taupinti. Savaitė po savaitės, 
doleris prie dolerio, štai laikui 
bėgant ir susidaro graži dole
rių krūvelė. Ir ot yra jau 
priežastis būti dėkingam apni
kai.

Spulkos adresas yra 4917 
West 14 Street. Direktorių su
sirinkimai esti kiekvieno 
vergo vakarą. K. P.

ket-
I).

tų, kai jis pradėjo tautišką 
darbą dirbti. Ta proga naudo
damasi, Kaune Med. draugija 
savo metiniame posėdyje (š. 
mt. VI, 13 d.) nutarė pasvei
kinti Garbingą Jubiliatą, s'avo 
dr-jos garbės narį, ir palinkė
ti jam kuogeriausios sveikatos 
ir k neilgiausios darbuotės mu
sų tautos naudai.

P. S: Amerikos Lietuviu 
Daktarų Draugija irgi pasiun
tė gerbiamam Jubiliatui nuo
širdų sveikinimą.

Dr. A. L. Graičunas, sek r.

From Youth folgK
Yra try« sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitė 
•nbreeta ( moterį, kada moterli 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Talė laikais I.ydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound pagelbsti 
ateteigtl normalu sveikatą ir 
gyvumą.

Cicero
apie

Dr. Jono Šliupo 50 
metų tautinio veiki

mo sukaktuvės

Leidė su 
ar šventoji su stivolota 

nosimi?
Angeles, Cal. Paveiks-

LYIJIA E PJNKHAM’S 
VIGEIABlJpCOMPOCND 
I.YO1A t/ PINKHAM'MEDi CO„ tYNN.MASS.

padaro jūsų 
DVIEJU

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjj ir naująjį modelį)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami
i -°? v.
■ už dešimtį **vužpenkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

PIEVOM o»
AutoShop Sofety Rojor Co., Ine , H. Y. C

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONJau seniai buvo rašyta 

finansinę musų įstaigą — spul- 
kų. Daug ką ypatingo nėra pa
sakyti. Jos biznis eina pilnai 
ir sparčiai. Paskolų turime 
daug, 
kiton, 
Antano

Buvo 
spulkos 
draugiškai 
spulką, 
paveržti bizni iš senosios. Bet 
tas neišsipildė. Laikui bėgant 
pasidaugina gyventojų skaičius 
ir užtenka biznio visiems. O 
pasidėkavojant spulkų lygai, 
šiandie visų spulkų santykiai 
yra žmoniški. Nėra baimės, ne 
sarmatos tartis apie bendrą 
veikimų. Kitų kolonijų spulkos 
tai praktikuoja ir geras, pa
sekmes turi, nes dar yra daug 
žmonių, kurie nepajėgia supra
sti spulkų naudos.

O spulkų nauda, rodosi, tu
rėtų būti aiškiai matoma vi
siems. Nes jeigu ne musų spul
kos, tai daugelis neturėtų nuo
savybės — jų tarpe ir gerų ir 
didelių namų. Spulkai gi pri
klausyti galima visuomet — 
šiandie ir rytoj. Ir tie laimin
gi, kurie nesnaudžia. Jie šian
die turi namus išmokėję. Bet 
yra tokių, kurie savo turtą ne
šioja užančiuje arba lovoje po

D-rui Jonui šliupui, įžymiam 
ir didžiam musų tautos žadin
tojui, vienam pirmųjų aušri
ninkų, šiemet sukanka 50 me-

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankaiPaskolų

Keletas buvo perversta 
būtent kaimynėn šv. 
spulkon.
laikai, kada naujosios 
tvėrėjai ne kažin kaip 

žiurėjo Į senąją 
gal dar turėjo mintį

Geriausių Uogų Niekad Nėra 
šit Ant Nusususio Krūmo...
Prastos Karvės Niekad Neduoda

Geriausi Pieną
ZJAMTA duosniai at

lygina extra rū
pestingumą auginant 
uogas. Ji tiek pat ly-

Los
ly matoma Mrs. Minnie Kene
dy, nufotografuota ligoninėj 
tuojau po muštynių su savo 
dukra, evangeliste — pranaše 
Aimee McPherson. čia Mrs. 
Kennedy matoma su subanda- 
žuota nosimi, kurią jos “die
viškoji dukrele suplojo į bly
ną. Muštynių priežastis buvu
si, anot pačios Mrs. Kennedy, 
ta, kad jos veido pagražinimo 
operacija nusisekusi geriau, 
negu jos dukrai.

— pagarsėjęs visame pasaulyje 

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prislųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M„ 220 E. 21 8t., 
New York. (Sempelio 
bonkute dykai).

ar keli nauji 
Visokių jų esama.

balti, žali, kerši, 
milžiniški planai su 
motorais ir mažiukai

paukščiukai, kurie vos tik j 
orą pakilę pavirsta grakščio
mis blezdingomis.

Pakįlo dar kelios grupes ka
riškų orlaivių, po tris, po še
šis ir po devynis. Jų manev
rai bauginantis. Tai susifor
mavę Į figūras šaudo per gal
vas, tai apsivertę aukštyn ko
jomis plaukioja aplink aYeną, 
kits kitą gainioja, tai sudaro 
tikrus vėjo ratus, paskui kits 
kito virsdami per galvas. Gra- 
4U žiūrėti kaip žmonės, įsilin- 
dę į tų paukščių vidurius, mau
dosi ir nardo oro bangose, ta
čiau vis tik tie patys paukščiai 
atrodo kažkokį nuo svetimos 
planetos atskridę baugus 
rančiai, ir baimė ką dar 

(gali padaryti.
Prancūzas parodė štuką

Vokietis kapt. Loose jau bu
vo nukritęs vos tik oro paro
dą atidarius, tad bendros euro
piečių demonstracijos nebeįvy
ko ta 
lombo 
vęlykų 
tomis vartaliojosi ore, bet nie
ko ypatinga neparodė. Bet pa
kįlo prancūzas Marcei Dore t 
gražiame dryžainiame orlaivy. 
Jis tai parodė kas reiškia pran- 

Rodėsi, taip ir šokinė
ji balerina' Paryžiaus sce

noj. Bet kai pradėjo šaudyti 
(iš aukštybių ir švilpdamas nar
styti išilgai paties Grand 
Stand, kur visa “ponybė” sė
dėjo, tai net drąsiausieji ėmė 
šaukti, kad prancūzas rizikuo
ja ne tik savo sprandą ir 450,- 
000 frankų kainos planą, bet 
gali, ne dieve, ir dešimtiems 
kitų* nunešti kepures. Bet pran
cūzas to nemanė, ir visiems 
baimės Įvaręs, gražiai nutūpė.

Iš privačių planų gražiausi 
įspūdi darė vienas mažiukas, 
baltas lyg balandis, vadinamas 
“\Vhite Gypsy” (baltoji čigo
nė) ir kitas taip pat labai ma
žas žalias, raudonomis paspar
nėmis, kurio ir motoras, sakė, 
teturi tik 
Tai buvo 
drugelis, 
Lietuvoje 
aplink žiedus vasaros metu.

Stebinančios greitybės pasie
kė vienas naujausios konstruk
cijos planas, nuosavybė lakūno 
Doolittle. Taip tik ir galėjai 
akinįis sekti kai šaudo ore. 
Grakštus kaip jauna lydeka ty
rame vandenyje. I

cuzas.

Jie

diena. Italas Pietro Co- 
su savo raudonu kaip 
kiaušinis planu, pakai-

Juokingi pažiūrėti, bet geri 
lėkti

Dienos kur j ozai buvo: vie
nas senoviškas dvisparnis, ku
riame išskrido pats Al Wil- 
liams, įsisėdęs į priešaky spar
nų pastatytą kėdę lyg farmeris 
rugių pjaunamoj mašinoj ir pa
lak iojęs jokiu budu negalėjo 
seno plano benutupdyti atgal 
ant žemės. Atrodė, kad apie 
25 metų senas kriauklas nė už 
ką nenori grįžti ant žemės, 
vienok pratęs pilotas jį galų 
gale nutupdė.

Kiti buvo du nepaprastai juo
kingi kai pirmą kartą matant. 
Tai naujas išradimas, taip va
dinami auto-giro, arba tokie 
kurie stačiai nakila nuo že
mės 
ore 
vevirsis

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims 

Periodiškas kentėjimas 
Galvos 

skaudėjimas 
Neuralgija- 

Neuritis 
štai tikras 

palengvi
nimas!

pieną gaminant.
Bowman karvės yra 

rinktinės ir sveikos— 
maitinamos tik pa
rinkta žalia žole ir

gerais, parinktais grūdais; apsaugotos nuo 
vasaros saules kepinimo ir žiemos šiurpaus 
oro. To pasėkoje Bowman Pienas yra 
extra geras pačioje pradžioje. Ir dėlei 
musų extra rūpestingumo ant kiekvieno 
žingsnio, tas extra gerumas niekad nebu- 
ną pražudomas

Bowman Pienas yra pilnos Smetonos pie
nas, pasteurizuotas, kaip extra užtikrini
mas tyrumo. Tai yra riebus pienas, 
šviežias pienas ir virš visko, pienas 
nepalyginamai geresnio skonio.

Užsisakyki! bonką šiandie. Pa
prašykit savo šeimines duoti jam 
“skonio išbandymą”. Jis tikrai lai
mės jų entuziatišką užgyrimą.

Feen-a^nint
Laxativas

kurj jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

turi 
sparnus, 
limo, 
laivis 
voras

auto-giro, arba 
tačiai pakįla nuo

ir stačiai nusileidžia ir 
stovėti vietoje, kaip 
ar vanagas. — Tai 

orlaiviai kai ir kiti, bet 
ant viršaus milžiniškus 

panašius i vėjo ma- 
kuriems besisukant or- 
atrodo, tartum didelis 
rėpliotų danguje.

to yra galybes kitų sta-

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai

Be
čia i rodos juokingų ir pažiūrė
ti, su sparnais po apačia, kitas 
ant viršaus, kitas ir visai tar
tum be sparnų. Ir visi šiomis 
dienomis žada parodyti ką ga-

Aptiekose —15c,2SC

$3.00

$2.50

$1.50

Telefonas 
Superior 6800

ir Varškė

Ar jus žinote kodej ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pąti nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................59

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

Jos niekas 
nekviečia

Į^AI galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 

jums neleidžia išeiti j pasimatymus 
— atminkit Bayer Aspirin. Paban
dykit šias piliukes, ir jus busit dė
kinga už jų suteikta palengvinimą 
Jos palengvina taip daug visokių 
skausmų ir tuoj. Nėra jokios ne
laimės jas naudoti. Aspirinas ne
gali jums kenkti! Gydytojai jums 
pasakys, kad jie neslogina širdies. 
Patyrimas milijonų žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingai nekęskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šaltį, paleng
vins galvos skausmą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piliukių bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN

20 arklių pajėgų, 
ore visai toks pat 
kokių matydavome 

paupiais, šaudant

■.ISTERINE 
pašalina halitosis 

Sunaikina 200,000,000 perų
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

Manage This on Your MarimbaTHEM DAYS ARE GONE FOREVER

Tarpe svečių ir dalyvautojų 
yra daug oro įžymybių, tik 
Lindbergo su savo Ont^ be
trūksta.

________

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St
Tel. Prospect 8140

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tek Yardi 0145
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AMERIKOS VALDOVAI

Buvęs Jungtinių Valstijų ambasadorius Vokietijai, 
James W. Gerard, sako, kad šią šalį valdo 59 asmens.
Jie yra bankininkai, pramonininkai, pirkliai ir keletas 
stambiausiųjų laikraščių savininkų. Pirmoje vietoje 
šitam Amerikos “valdovų” sąraše stovi John D. Rocke- 
feller, Jr., paskui eina Andrevv W. Mellon (Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius), J. P.'Morgan ir t. t. Sąraše, 
žinoma, randame ir vardus Schwabo, Bethlem Steel 
korporacijos pirmininko; Fordo, automobilių fabrikan
to; Insulto, elektrikus, gazo ir gatvekarių kompanijų 
valdytojo, ir Rosenwaldo, Sears, Roebuck and Co. pre
zidento.

Bet pažymėtina, kad p. Gerard neįdėjo į “valdo
vų” sąrašą nei Jungtinių Valstijų prezidento Hoovero, 
nei kurio kito žmonių išrinkto į valdišką vietą asmens.

Amerikos “valdovai”, anot Gerardo, yra perdaug 
užimti bizniu, kad jie galėtų eiti valstybės tarnybą. Bet 
jie nusprendžia, kas turi būt renkamas arba skiriamas 
į valdiškas vietas.

Kai dėl Gerardo sąrašo, tai galima būti tokios ar 
kitokios nuomonės apie tai, ar jisai yra sudarytas tiks
liai. Bet pamatinė Gerardo mintis yra neabejotinai 
teisinga. Ameriką iš tiesų valdo palyginti mažas skai
čius žmonių, turinčių milžiniškus turtus. Nors savo 
forma Amerikos valdžia yra demokratija, bet tikrumo
je ji yra plutokratija — lobininkų, o ne liaudies val
džia.

Tai betgi nėra argumentas prieš demokratiją. Ne 

šalies tvarka yra kalta, jeigu žmones, kurie joje gyve- 
na, nemoka ja naudotis.

Demokratijos tvarkoje visi žmonės yra lygus prieš 
įstatymus. Bet suprantama, kad tas, kuris turi daugiau 
pajėgų, įstengia pasiimti daugiau galios. Pajėgą visuo
menėje žmogui duoda jo prigimti gabumai, mokslas ir 
turtas. Šioje gadynėje, kuomet viskas remiasi pinigu, 
turtas atsveria ir gabumus ir mokslą. Jei milionieriui, 
kuris paveldėjo turtą nuo savo tėvų, trūksta smegenų 
ir mokslo, tai jisai už pinigą pasisamdė mokytesnius ir 
gabesnius už save asmenis savo bizniui vesti.

Bet demokratinėje tvarkoje yra progos daugeliui 
ekonominiai silpnų žmonių susivienyti ir sudaryti di
desnę jėgą, negu milionieriaus. Visas dalykas yra tik
tai tame, kad jie turi suprasti, jogei jie privalo vieny
tis ir sutartinai veikti. Jeigu Amerikos darbo žmonės 
— darbininkai, farmeriai ir k. — tą suprastų, tai šios 
šalies valdovai butų jie, o nę Rockefelleris, Morganas 
ir kompanija.

NETURI “SPECŲ”

Lietuvoje jau kelis kartus įvyko ginkluoti pasikė
sinimai prieš valdžios atstovus, bet paprastai jie suke
lia daugiau triukšmo, negu palieka konkrečių rezulta
tų.

Prieš metus su viršum laiko kažin kas bandė nu
šauti ministerį pirmininką Voldemarą, bet jisai nebu
vo nė sužeistas (iš patikimų šaltinių teko girdėti, kad 
jį išgelbėjo plieniniai marškiniai, kuriuos jisai visuo
met nešiodavo, kai buvo valdžioje). Vietoje jo buvo už
muštas leitenantas, lydėjęs ministerį, ir sužeistas nie
kuo nekaltas vaikas, kuri Voldemaras laikė už rankos.

Dabar vėl buvo mėginta nugalabinti policijos va
dą Rusteiką. Sakoma, kad du jauni vyrai,- įsiviliojo jį 
į hotelio kambarį, surišo jam rankas, užkimšo burną 
ir bandė paplauti “dideliu peiliu”. Piovė, piovė — ir 
nepapiovė. Tik kraujas tapo pralietas, ir abu užpuoli
kai tuojaus buvo suimti.

Šitie atsitikimai liudija, koks beprasmingas daly
kas yra teroru kovot prieš valdžią. Kitąsyk šis kovos 
metodas buvo plačiai vartojamas Rusijoje, bet prakti
ka ir tuomet parodė, kad tik labai retas teroro aktas 
būna pilnai sėkmingas. Paprastai daug skaudžiau nu
kenčia teroristai ir jų draugą!, negu valdžios tarnai, 
kuriuos jie .eina žudyt.

Ir aišku, kodėl. Žmonės, kurie užsiima teroru dėl 
politikos, yra karštuoliai arba svajotojai, kurie gal tu
ri daug drąsos, bet neturi išsilavinimo žmogžudystės 
amate. Šis amatas taip pat, kaip ir kiekvienas kitas, 
reikalauja specialistų, arba kaip Rusijos bolševikai sa
ko, “specų”. Kuomet nepatyręs vyrukas (kad ir jisai

Užsisakymo kaina: 
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Metams______— - T1T __ 98.00
Pusei metu............     4.90
Trims mėnesiams ------ - . . 2.0(
Dviem mėnesiam________u—__ 1.50
Vienam mėnesiui_________ _ .75

Chicagoj per ižnežiotojusi
Viena kopija  , 8c 
Savaitei . - - - 18c
Minėsiu!________ _ _ , f . 7|«

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metama 97.00
Pusei metu __________ - - - 8.50
Trims mėnesiams--------------- 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ..................... .75
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butų dar taip didelis “herojus”) imasi tokio darbo, tai 
jisai jį tik “sugadina”.

Antra vertus, pažiūrėkite, kaip tą darbą atlieka 
tikrieji “specai”. Štai, Chicagos “ganglande” nuolatos 
kas nors būna nugalabijamas. Ir ar dažnai atsitinka 
taip, kad užpuolikai bėgtų, palikę savo auką, pusiau 
paskerstą arba pašautą, ir pakliūtų į policijos rankas? 
Kur tau! Kas būna paskirtas ekzekucijai, tas nespėja 
nė “Amen” pasakyti, kuomet jį užklumpa paskirtieji jo 
nudaigojimui “gengsteriai”. Pykšt, pokšt — ir galas. 
Ir nė lapė neloja, kur piktadariai dingo ir kas jie per 
vieni.

Kartais šitaip apsidirbama net ne su vienu, bet su 
visu pustuziniu antsyk.

Čia tai specialistų darbas. Jeigu Kaunas dar ilges
nį laiką neketina atsteigti Lietuvoje civilizuotų žmonių 
tvarką, tai jam gal butų pravartu susižinoti, pavyz
džiui, su kokiu nors Capone’s gvardijos lyderiu ir pa
imti iš jo keletą lekcijų. O kad ne, galėtų tiesiog par
sitraukti tam tikrą skaičių jau išlavintų “specų”. Daug 
jų tenai'«nė nereikėtų.

Apžvalga
I I— I

KUNIGAS IR “BOBA” PRA
ŽUDĘ VOLDEMARĄ |

A. B. Strimaitis, kuris da
bar svečiuojasi Lietuvoje, ra
šo “Tėvynei”, kad Lietuvos 
klerikalai išėdę iš valdžios Vol
demarą šitokiu budu:

“Patarlė sako: ‘Kur vel
nias neįgali, tai pasiųsk bo
bą’. Taip padarė ir krikde
mai. Tarpininkaujant tūlam 
kunigui su pagelba įtakin
gos moters Lietuvoje pasise
kė supykinti (supykdinti?— 
“N.” Red.) p. Smetoną su 
Voldemaru. Tikslas pilniau
siai pasiektas, p. Voldemaras 
išmestas iš ministerio pirmi
ninko vietos, iš tautininkų 
partijos, iš gyvenamojo bu
to ir policijai paduotas, Ku
ri prievarta išvežė, ištrėmė 
j j iš laikinosios' sostinės 
Kilimo. 13e to, buvusia Lietu- 
Vos diktatorius apšauktas ir 
šiokiu ir tokiu...”
Gal tai yra tiesa, o gal anek

dotas. P. Strimaitis tvirtina, 
kad “politikos žinovų” nuęmo- 
ne netrukus įvyksią atmainų 
Lietuvos vyriausybėje:

“Manoma, kad krikdemai 
be jokio perversmo dabar 
paims valstybes vairą j savo 
rankas. Bent pačių krikde
mu turima tokiu vilčių." 
Jei taip įvyktų, butų labai 

abejotinos vertės laimėjimas 
Lietuvos žmonėms.

NE TAIP BAISU, KAIP 
PIEŠIAMA

Musų komunistiniai arba 
“progresyviai” fašistai dar vis, 
skrandas išsivertę, bando gąs
dinti tuos, kurie iš jų žioplo 
straksejimo Susivienijime juo
kus krečia. Brooklyno kom-fa- 
šištų organas, pav. rašo:

“Grigaitis peranksti džiau
giasi, kad fašistams pasiliks 
‘žmonių sumokėti pinigai’. 
Juk pažangieji dar gali da
ryti legalius (teismiškus) 
žinksnius, kad atimti nuo 
fašistų sau priklausomą ph 
nigų dalį, ir dar klausimas, 
ar pas fašistus pasiliks tas 
visas milionas dolerių. Bet 
jeigu ir pasiliktų visas mi
lionas, ir tai nekažin kaip 
fašistai ir socialfašistai ga
lėtų džiaugtis. Juk pas fa
šistus didžiumoj pasiliktų 
nusenę nariai. Išmokėjimai 
žymiai padidėtų (? — “N.” 
Red.), o įplaukos, žinoma, 
žymiai sumažėtų. O kiek fa- 

• šistai ir socialfašistai galėtų 
gauti naujų narių? Aišku, 
kad naujam Susivienijimui 
susiorganizavus reakcionie
riai mažai gautų naujų na
rių. Pažangieji, smarkiau 
veikdami, galėtų sutraukti į 
savo organizaciją visus tin- 
kamesnius lietuvius darbi
ninkus; galėtų sutraukti 
daug jaunimo į savo organi
zaciją.”
Mėgsta tas kom-fašistų or

ganas svajoti, tai aišku. Bet 
dar jisai nedavė nė vieno įro

dymo, kad lenincai ir stalincai 
sugebą sėkmingiau darbuotis 
pašaipiuose organizacijose, ne
gu jų priešai. Kurių gi orga
nizaciją, panašią į SLA., bol
ševikai iki šiol yra išauginę 
“milžinu”? Jų rankose nuo se
niai yra Aukščiausios Prie
glaudos draugija, bet ji nė iš 
tolo negali lygintis su SLa.

Susivienijime, tiėsa, Mask
vos gizeliai kontroliuoja arba 
kontroliavo, keletą labai stam
bių kuopų. Bet ne jų pasidar
bavimu tos kuopos yra dideles; 
priešingai, šimtus narių joms 
yra gavę kiti žmonės, o bolše
vikai tiktai tuomet ėmė į jas 
skverbtis,, kai jos jau buvo pa
sidariusios skaitlingos nariais. 
Tečiaus, kai bolševikai dema
gogijos ir smurto pagelba įsi
skverbė i tų kuopų valdybas, 
tai jos pradėjo skilti. Kai ku
riose tų kuopų jau yra Įvykę 
per bolševikų “viešpatavimo” 
laiką ne vienas, bet du skili
mai.

O kai dėl “pasenusių” narių 
ir jaunimo, tai kom-fašistų or- 

ganas pasakoja grynus niekus. 
Tarpe tūkstančių jaunuolių, 
priklausančių Susivienij imui,
bolševikai kažin ar beturi nors 
keletą desėtkų pritarėjų.

Proto atžvilgiu, beje, tai ga
li atrodyti, kad bolševikiški 
“progresyviai” yra labai jaunę 
amžiaus, nes jie šneka ir elgia
si paprastai, kaip 10 ar 12 me
tų vaikai. Sakysim, pastaram- 
jam SLA. seime bolševikiški 
delegatai (reiškia — rinktiniai 
vyrai ir moters!) ne tik stau
gė, trepsėjo ir plūdosi, bet ne- 
sisarmatijo ir ant kėdžių lipti!

Protinis nesubrendimas te
čiaus vargiai yra pliusas' orga
nizacijai. O ar jisai prailgina 
žmogaus amžių, tai irgi yra 
klausimas.

Izmai ir jų kritikai
Rašo Dr. A. Montvidas

Pastaraisiais laikais, kada 
Amerikos lietuvių gyvenime į- 
vyko suirutė ir kiekvienas mo
lio Motiejus gavo drąsos kal
tinti pirmesnius veikėjus, atsi
rado mandrapypkių, kurie kal
tina visokių izmų atsiradimą 
dėl kiekvieno nepasisekimo. 
Lietuvių organizacijos krykšta 
—izmai kalti; lietuviai mun- 
šainą geria—izmai kalti. Lie
tuvių kolonijos biro j a, jie sa
vo koncertų ir piknikų nelanko 
—izmai kalti . Grybai neau
ga ir čia izmai kalti. • Izmų 
esama visokių: patriotizmas, 
šovinizmas, militarizmas, fa
šizmas, katalikizmas, bol
ševizmas, K anarchizmas, in
ternacionalizmas,’ socializmas, 
optimizmas, pesimizmas, ciniz
mas, kriticizmas', klasicizmas 
ir kiti. Jų tūkstančiai.

Izmas nėra nekas kita, kaip 
kryptis.* Kiekvieno sveikai pro
taujančio žmogaus mintys turi 
sistemą, kuri pasireiškia ko
kiomis nors kryptimis’ arba 
palinkimais. Vargiai galima 
įsivaizduoti protavimą be tiks
lo—bet krypties. Išrodo, kad 
kiekivenas nebeprotis yra ko
kis nors istas— oportunistas,

relegionistas, ateistas! komunis
tas, fašistas, optimistas ar ko
kio kito izmo šalininkas. Kada 
Amerikos lietuvių tarpe izmai 
buvo svarbus dalykas, tai au
go jų organizacijos, steigėsi 
laikraščiai, kūrėsi ir teatralės 
draugijėlės, platinosi knygos, 
prakalbose ir paskaitose publi
kos nestokuodavo, buvo mo
kyklėlių, knygynų ir, aplamai, 
pusiau nekultūringi kaimiečiai 
susilygino su civilizuotų tautų 
žmonėmis. Vienas ar kitas 
izmas' buvo žmonių idealas. Jis 
jų jogas žadino,, kinkė į darbą, 
į kovą. Kaip greitai stiprios 
kryptys išsisėmė, taip greitai 
užėjo apatija, apsnūdimas.

Ar tai gera ar bloga, o fak
tas yra, kad visi sveiko proto 
žmonės turi protinių krypčių, 
palinkimų. Gal ir visi esame 
vieno ar kelių izmų vergai.

Kiekvienam kokio nors izmo 
šalininkui daugelis kitų izmų 
išrodo kvaili arba žalingi—ne
geri. Apie izmų gerumą ir 
blogumą paprastai žmones 
sprendžia savais izmais vaduo- 
damies. Šitokis sprendimas yra 
šališkas ir gana dažnai netei
singas. Gerumą ir blogumą 
spręsti nelengva, nes standar- 
do arba masto nėra. Vaduo
jamas! konvencijomis arba į- 
sigyvenusiu ir priimtu publikai 
papročiu. Ne visi įsigyvenę 
papročiai ir supratimai yra

i E. T. A. Hoffman Vertė J, Protiškus į

Velnio Eliksyras t
(Tęsinys)

Mano kūdikystes pirmojoj 
sąmonėj brėkšta malonus' vie
nuolyno gyvenimo ir gražiosios 
bažnyčios šventojoj Liepoj 
vaizdai. Man dar tebešniokščia 
tamsusis miškas, man tebekve
pia gaiviai augančioj i žolė, 
margos gėlės, kurios buvo ma
no lopšys. 'Joks nuodingas 
žvėris, joks kenksmingas va
balas negyvena toje palaimin
tųjų šventykloj; nei musės 
zirzgimas. nei svirplio čirškėji
mas netramdo tos šventosios 
ramybes. Ten skamba vien 
dvasiškių dievobaimingos gies
mes; jie su piligrimais supa 
auksinius smilkyklus, iš kurių 
ilgomis' srovėmis kįla į aukštį 
aukos smilkalų kvapas. Dar 
matau bažnyčios viduj sidabru 
apklotą liepos stuobrį, į kurį 
angelai atnešė stebuklingąjį 
Šventosios Mergeles paveikslą. 
Man dar tebesišypso margos 
figūros angelų—šventųjų.—nuo 
bažnyčios sienų ir lubų! — 
Mano motinos pasakojimai 
apie stebuklų pilną vienuolyną, 
kur jos giliausis skausmas pa
sikeitė į malones pilną paguo
dą, taip yra įsiskverbęs į ma
ne, kad, man rodosi, lyg visa 
tai aš bučiau pats matęs, pats 
patyręs, nežiūrint, kad tai nė
ra galima, kad mano motina 
po pusantrų metų apleido šią 
šventą vietą. Man rodosi, lyg 
aš bučiau kartą pats toje ny
kioj bažnyčioj matęs' vieno 
rimto vyro stebuklingą esybę 
ir lyg tai butų tas pats neži
nomas dailininkas buvęs, kurs 
senoj senovėj, kada ką tik dar 
buvo pastatyta bažnyčia, pasi
rodė. Jo kalbos niekas negalė
jo suprasti ir jis labai trumpu 
laiku pratusiu dailininko ranka 
gražiausiai ištepliojo bažnyčią 
ir paskui ją baigęs' vėl dingo.

Toliau atsimenu svetimų 
kraštų rūbais apsirėdžiusi pili
grimą su ilga žila Jbarzda, 
kurs dažnai mane nešiodavo ant 
rankų, miške surasdavo viso
kių margų samanų ir akmenų 
ir su manim žaizdavo; nežiū
rint į tai, aš tikrai tikiu, kad 
tik iš mano motinos pasakoji
mų many susidarė aiškus jo 
paveikslas. Sykį jis’ atsivedė 
drauge labai gražų nepažįsta
mų vaiką, kurs buvo su ma
nim vieno amžiaus. Mylėda- 
miesi ir bučiuodamiesi mudu 
sėdojova žolėje, aš atidaviau 

protingi. Daugelis žmonių tu
ri drąsos išeiti prieš papročius 
ir supratimus, kurie jiems iš
rodo kvaili arba žalingi. Taigi 
nustatytiems standardams atsi
randa ir visuomet atviras pa
sipriešinimas. Kiekvienas' as
muo dalyko gerumą ir blogumą 
sprendžia savaip, čia, kaip 
sakiau, jis vaduojasi savo pa
linkimais. Kadangi maždaug 
vienodais palinkimais ir supra
timais pasižymi vis didesnis 
žmonių skaitlius ir jie vis la
biau patobulina, išaiškina, su- 
sistematizuoja juos, tad taip 
vadinami izmai tapo pusėtinai 
aiškus.

Neužtenka pasmerkti visus 
tuos', kurie yra kurio nors iz
mo šalininkai, jį studijuoja ir 
kartais praktikuoja. Reikia 
įrodyti, kodėl tas ar kitas iz
mas yra negeras. klaidingas, 
žalingas arba kvailas. Darant 
išmetinėjimus, kaltinimus ir 
kritiką, dalykus reikia vadinti 
jų vardais, žmonės, kurie ma
no visus sukritikavę, kuomet 
pareiškia, jog lietuvių tautai 
kenkia visokie izmai, yra že
mos rųšies pliuškiai. Vieni iz
mai kenkia, kiti gelbsti, vieni 
tinka vienoj vietoj, kiti kitoj. 
Ir viskam yra laikas ir aplin
kybės. Kad įvairius izmus su
pratus, reikia sveiko proto, 
studijavimo ir inteligentišku
mo. Svaidytis kaltinimais ir 
smerkimais bile durnius gali.

jam visus savo marguosius ak
menis ir jis mokėjo iš jų sta
tyti įvairiausias figūras, ta
čiau visuomet iš jų galų gale 
pasidarydavo kryžiaus ženk
las. Mano motina sėdėjo greta 
musų imt ukmeus suolelio, ir 
senis, stovėdamas jos užpaka

ly, maloniu rimtumu žiūrėjosi 
į musų vaikiškus žaidimus. Iš 
krūmo išėjo keletą jaunuolių, 
kurie, sprendžiant iš jų apdarų 
ir visos išvaizdos, bus' į šven
tąją Liepą atėję tik dėl žin
geidumo ir noro pasižvalgyti, 
Vienas iš jų mus pamatęs su
šuko juokdamosi: t žiūrėkite, 
šventoji šeimyna, čia tik turiu 
laimikį savo sąsiuviniui! —Iš- 
tikrųjų jis išsiėmė popierio ir 
ėmė mus piešti, bet senis pa
kelė galvą ir piktai tarė: “Ne
laimingas pasityčiojau! tu no
ri būti dailininkas, o tavo vi
duj niekuomet nedegė tikėji
mo ir meilės' liepsna; bet tavo 
darbai liks mirę ir sustyrę, 
kaip ir tu pats, ir tu, lyg koks 
atstumtasis siratingoj tuštu
moj, paskęsi abejonėse ir nu- 
gaiši pats savo varge. — Jau
nuoliai baimingai iš čia pabė
go.—

Senasis piligrimas tarė mano 
motinai: “Aš šiandien atve
džiau stebuklingą kūdikį, kad 
jis tamstos' sunuje įžiebtų mei
lės kibirkštį, bet aš turiu jį 
vėl iš tamstos atimti ir jus jo 
kaip ir manęs daugiau nebe
matysite. Tamstos sūnūs yra 
apdovanotas daugeliu dovanų, 
tačiau tėvo nuodėmė verda ir 
rūgsta jo kraujyje, bet jis ga
li iškilti į narsius kariautojus, 
leiski jam -likti dvasiškiu!” 
Mano motina negalėjo aiškiai 
pasakyti, kokio stipraus įspū
džio padarė į ją piligrimo žo
džiai; nežiūrint į tai ji nu
sprendė mano palinkimame 
nedaryti jokio spaudimo, o ra
miai palaukti, ką mano liki
mas man paskirs ir kur jis ma
ne nukreips, kadangi ji apie 
kokį nors aukštesnį auklėjimą 
be to, kurį ji pati galėjo man 
suteikti, nepajėgė nė svajoti. 
—Mano aiškių paties patyrimų 
atsiminimai prasidėjo nuo to 
laiko, kai mano motina grįžda
ma namo, atvyko į Cisterciečių 
motetų vienuolyną, kurio kuni
gaikščių kilimo abtisė (virši
ninkė), buvusi pažįstama su 
mano tėvu, ją širdingai pri
ėmė.

Laikotarpis nuo ano įvykio 
su senuoju piligrimu, kurį aš 
tikrai pats atsimenu iš matymo 
ir kurį mano motina papildė 
tik to dailininko ir senojo pi
ligrimo kalbomis, ligi to mo
mento, kada mane motina pir
mą kartą atvedė abtisei, suda
ro visuotiną plyšį: many apie 
jį nepasiliko nė mažiausio su
pratimo. Aš vėl susivokiau, 
kaip mano motina, kiek bebu
vo galima, taisė ir tvarkė ma
no rubus. Ji pirko mieste nau
jas' juostas, ji apkirpo mano 
laukiniai užaugusius plaukus, 
ji kiek galėdama mane nuvalė 
ir grasė man pas abtisę lai
kytis dievobaimingai ir pado
riai, Pagaliau, motinos už 
rankos vedamas, palipau pla
čiais akmeniniais laiptais ir i- 
ėjau j aukštą, skliaustuotą 
šventais paveikslais išpuoštą 
ruimą, kur radome kunigaikš
tytę. Ji buvo aukšta didinga 
moteriškė, kuriai ordeno apda
rai pridavė garbingos rimties. 
Ji pažvelgė j mane ligi pačių 
gelmių perimančiu žvilgsniu ir 
paklausė: “Ar tai tamstos su
muš?” Jos balsas, jos visa iš
vaizda —ir pačios tos sveti
mos apystovos, aukštas ruimas, 
paveikslai, visa paveikė į ma
ne taip, kad aš, pagautas’ vi
dujinės baimės jausmo, pradė
jau karčiai verkti. Kunigaikš
tytė, geriau- ir švelniau į ma
ne pažvelgus, tarė: “Kas tau 
yra, mažuti, ar bijai manęs? 
—Kuo vardu tamstos sūnūs, 
mieloji ponia?”—“Pranas”, at
sake mano motina; tada kuni
gaikštytė giliausiu susijaudini
mu sušuko: “Pranciškus!” pa
kėlė mane ir stipriai prispau
dė į save, bet tuo momentu 
aštrus' skausmas, kurį aš pa
jutau kakle, privertė mane bal
siai surikti, taip kad kunigai
kštytė išsigandus mane paleido 
ir mano elgesiu susirupinusi 
motina prišoko prie manęs, no- 
rčdama mane tuojau išvesti 
laukan. Kunigaikštyte to ne

leido padaryti, pasirodo, kad 
deimantinis kryžius, kuri kuni
gaikštytė nešiojo, ant krutinės 
kuomet ji mane stipriai prie 
savęs’ prispaudė, taip stipriai 
sužeidė man kaklą, kad visa ta 
vieta' paraudo ir patekėjo krau
ju. “Vargšas Pranas,” tarė ku
nigaikštyte, “aš tau padariau 
skaudumą, tačiau mudu vis tik 
turiva liktis geri draugai.” 
Viena sesuo atnešė saldainių ir 
saldaus vyno, aš dabar pasida
ręs drąsesnis, ilgai nesiprašy- 
dinau, o drąsiai krimtau sal
dainius, kuriuos man toji ma
loni ponia, atsisėdusi ir mane 
paėmusi ant kelių, pati i burną 
dėjo. Paragavus kelis lašus to 
saldaus gėrimo, kurio ligi tol vi
sai nežinojau, grižo mano link
smas ūpas, ypatingas gyvumas, 
kuriuo, kaip mano motina tvir
tina, aš pasižymėjau iš pat 
ankstybosios jaunystės. Aš juo
kiausi ir čiauškėjau, sudaryda
mas didelio smagumo abtisei ir 
seserei, kuri įbuvo pasilikusi 
kambary. Aš dar negaliu įsi
vaizduoti, kokiu budu mano 
motinai atėjo į galvą pasiūlyti 
man papasakoti ‘kunigaikštytei 
apie gražiuosius mano gimimo 
vietos daiktus, ir aš, lyg ko
kios aukštesnės galybės įkvėp
tas, nupiešiau jai nepažįstamo
jo dailininko paveikslus taip 
gyvai, lyg bučiau juos pačioj 
dvasios gelmėj pagavęs, čia jau 
įsigilinau j žavėtiną šventųjų 
istoriją, lyg bučiau buvęs apsi
pažinęs su visais bažnyčios raš
tais. Kunigaikštytė ir pati ma
no motina žiurėjo j mane labai 
nustebusios, bet juo daugiau 
kalbėjau, juo aukščiau kilo ma
no pagavimas, ir 'kada pagaliau 
kunigaikštytė mane paklausė: 
“Pasakyk man, mielas vaike, iš 
kur tu visa tai žinai ?” —- aš 
atsakiau, nė akies mirksnio ne
pagalvojęs, kad tas stebuklin- 
g&sai vaikas, kurį vieną kartą 
buvo nepažįstamas piligrimas 
atvedęs, man išaiškino visus 
bažnyčios paveikslus ir pats 
kai kuriuos paveikslus margais 
akmenimis nupiešė ir man ne 
tik jų mintį išaiškino, bet ir 
dar daug kitų šventų įvykių 
pripasakojo (B. d.)

i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Lš pasikalbėjimo su Un i veršiai 
State Bank prezidentu, Jo- 
seph J. Elias .

— P-nas Elias, girdėjau, kad

kui vadovauti. Ar teisingas tas

— Taip, teisingas — atsa
kė Universal State Banko pre
zidentas. — Dalykas yra toks. 
Chicagos gyventojai ukrainie
čiai, kurių yra didokas skai
čius, organizuoja banką. Jau ir 
vardą turi jie pasirinkę. Keti
na pavadinti jį Victory Nation
al Bank. Mano jį atidaryti biz
niui Northsidėje, prie Robey 
st. (arba Damen avė.) ir Chi
cago avenue. Organizuotojai 
kviečia mane užimti to banko 
direktorių tarybos pirmininko 
vietą (chairman of the board 
of directors).

— Kodėl, Air. Elias, jie kvie- 
čai tai vietai tamstą? Argi pas 
juos nėra pasiturinčių žmonių, 
kurie nusimano apie biznį ir 
galėtų užimti ją?

Ukrainiečiai turi tikrai I 
turtingų žmonių. Ir gabių biz
nierių turi. Bet bankams sta
to tam tikrus reikalavimus taip 
valstija, kaip finansicriai (pini
guočiai).

Valstijų valdžios ir federalė 
Su v. Valstijų valdžia prižiūri 
bankus. Prižiūri pirmiausia 
tam, kad nenukentėtų žmonės, 
kurie pasitikėjo tuo ar kitu 
banku, padėjo ten savo pinigus 
taupinti arba turi kitokius biz
nio reikalus su banku. Taigi 
ot valdžios skirti prižiūrėtojai 
ir reikalauja, kad bankams va
dovautų žmonės atsakomingi fi
nansiškai ir turį patyrimo ban
kų vedimui. Ir ve nacionalių 
bankų ekzamenuotojas (Exami- 
ner of national banks) reko
mendavo organizuotojams minė
to V ictory banko pakviesti ma
ne to banko direktorių pirmi
ninko vietai.

Toki pat patarimą davė ir 
Clearing llouse asociacija. Ma
tai tamsta, kiekvienas bankas 
turi ryšių su kitais bankais. 
Ir kadangi Clearing House yra 
kaip koks bankų susivienijimas, 
tai ir 
idant 
kai 
biau 
tokių .
nansų srityje butų gerai užsi
rekomendavusi.

šis Victory banko 
atrodo, didelis 
arba pripažini-

butų dingęs. Nereiškia nė to, 
kad fabrikantų kapitalas arba' 
pinigai butų kur nors išgara
vę. Tatai reiškia greičiau, kad 
pramonė buvo kaip ir sustingu
si per paskutinius porą metų 
ar ilgesnį laiką. Ir kaip grei
tai pasirodys reikalavimų tų 
ar kitų produktų rinkoje (man
kete) , taip greitai tie fabri
kai ims krutėti, jų ratai suk
tis.

Panašiai tenka žiūrėti ir į 
bankų operacijas. Pramonės su
stojimas nereiškia, kad iš ban
kų butų išplaukę pinigai kur 
nors. Amerika, kaip buvo, taip 
ir pasilieka turtingiausia pasau
lyje šalis. Teisybė, dalis žmo
nių, ypač darbininkų, kurie ne
dirba, ištraukė dolerį-kitą iš to 
ar kito banko 
persiirti. Bet 
sai mažą dalį, 
tuo kapitalu,
kaip sutaupytas

Vienok ir bankai, kaip fabri
kai, šiuo laiku daro 
tranzakcijų. Taip mažieji, kaip
didieji. Gal būt didieji jaučia 
sustojimą labiau, ne! mažieji 
arba community bankai, ba di
dieji labiau spekuliacijomis 
verčiasi. Ir bendrai imant, ma
žieji bankai, jei konservatyviai 
vedami, geriau laikosi, ne kad 
kai kurie didieji.

— Dar klausimas: kas, 
stos manymu, reikalinga 
die, kad pramonė pradėtų 
tėti?

atvejais gražaus pelno 
ilgo- 

pirk- 
kaip 
Yra

kad grįžta gaivumas.
Ir man rtodosi, kad lietu

viai šiuo laiku galėtų tais ar 
kitais
padaryti. Pavyzdžiui, jau 
kas laikas nebuvo galima 
ti taip pigiai morgičių, 
dabar. Ir gerų morgičių!
ne mažai saugių investmentų, 
kurių pelningumas pasirodys 
netolimoj ateityje. Todėl lai
kyti pinigus kur nors baksuo- 
se, šienikuose arba ir už pan- 
čiakos šiandie atrodo tikrai ne
išmintinga.

Tuo 
ma's.

užsibaigė pasikalbėji-
Reporteris.

North Side

muose. Ir taip tęsėsi keletą 
dienų, kol policija pradėjo tą 
namą sergėti, ir tada velniai 
pabėgo. Northsidietis.

Ramovos Iškilmės

Lietuvės Akušerės

nedarbo dienoms 
jie ištraukė vi- 
jei palyginti su 
kuris pasilieka, 

šalies turtas.

Velnias buvo apsėdęs namus

mažiau

tam
siau- 
kru-

■ jis yra užinteresuotas, 
jo nariai — atskiri ban- 

butų prižiūrimi juo la- 
kompetentiškų žmonių; 

asmenų, kurių padėtis fi-

ne tik man aš-

Pasitikėjimas.
Pasitikėjimas: kaip 
Paaiškinsiu atsakė p. 

Elias. — Daleiskime, kad kiek 
didesnis žmonių skaičius yra 
be darbo. Pasigirsta dejavimai. 
Nors tie patys bedarbiai ir tu
rėtų dar banke šimtą-kitą do
lerių, vienok nesiperka reikme
nų. Laukia kas bus. Dar išgir
sta, kad kur nors kokia ban- 
kelė, ypač dėl netikusio jos 
reikalų vedimo, uždarė duris. 
Išsigąsta žmonės. Bėga į savo 
bankus. Ima' pinigus iš apyvar
tos, deda juos į baksus arba 
neša į kitus bankus, patys ne
žinodami kur neša.

Kurie turėjo tūkstantį • arba 
kitą dolerių, tie netenka nuo
šimčių. Kurie norėjo pirkti na
melį arba lotą, tie susilaiko. 
Apyvartoje mažiau pinigų, nors 
jie, tie pinigai, ir nepražuvę. 
Bet paskolos sunkiau gauti. Pa
sigirsta ir biznierių dejavimai... 
Ir taip dejuodami ir abejodami 
vieni kitus įspėja ir bijo žink- 
snį žengti. Mažiau perka, ma
žiau išleidžia, mažesnę apyvar
tą daro. O dėl to — biznio, pra
mones ir darbų apsnūdimas.

Jeigu butų Įiasitikėjimo, tai 
šiandie Amerikos pramonė ir 
biznis, o taipgi darbai page
rėtų 50 nuošimčių. Todėl kal
bos ir paskalai, dažnai neturį 
menkiausio pamato, daro 
dies patiems kalbėtojams, 
gimdo tą abejojimą, kurį 
nėjau aukščiau.

— O kaip, ar nesijaučia 
monės atgijimo?

— Jaučiasi. Ir natūralu, 
turi jaustis, ba jau porą 
tų turėjome apsnūdimą, 
automobilių išdirbystp. Ji 
viena didžiausių pramonės

Automobilių
buvo atleido-

Ui ?

Andai Northsidėj velnias bu
vo apsėdęs vienus namus. Nors 
buvo pakviestas ir kunigas, 
kad švęstu vandeniu išvaikytų 
velnius, bet jis nieko negel
bėjo. Turėjo policija įsimaišy
ti. Tik tada velniai pabėgo.

Bet ištikrųjų dalykas buvo 
toks. Viename neprastame na
me buvo susivijęs butlegerių ir 
ištvirkėlių lizdas. Dažnai tarpe 
jų iškildavo vaidai, kad net lan
gai išbyrėdavo. Be to, jie su
manė nemokėti savininkui ren- 
dos. Užtai namo savininkas 
tuos ištvirkėlius pradėjo krau
styti laukan.

Bet rendauninkai, matyti, ir 
ne prasti buvo. Norėdami sa
vininkui atkeršyti, jie paleido 
paskalą, buk tuose namuose 
apsigyvenęs velnias ir nakčia 
visokius šposus darąs ir gy
ventojus gązdinąs. Na, ir tarp 
tenai išimtinai gyvenančių len
kų tas gandas tuoj p ras i pla
tino, ir visi pradėjo šaukti: 
“Panė, panė — diabli v domu!” 
Būriais jie susirinkdavo prie 
to namo baidyti velnią.

žinoma, buvo pakviestas ir 
kunigas. Jis iškrapijo ir išrūkė 
namus šventais durnais. Bet 
velnias, kaip sėdi, taip sėdi na-

NORVAIŠIĘNĖ 
su Šiuo pasauliu 
dieną, 8:10 va- 

, 1030 m., su! nu
metus amžiaus,

ROZALIJA
Persiskyrė : 

rugpiučio 23 
landų vakaro, 
kus apie 45 
gimus I elznonek, Lenkijoj. Pa
liko dideliame nuliūdime du 
sūnūs — Vladislovų ir Augus
tų, dvi dukteris — Heleną ir 
Michaliną, podukrę Stanislavą 
Gofron ir tris žentus — 
kolą Slobddą, Vladislovų 
ir Stanislovų Gofron ir mar
čią Johanną Norvaišienę. Kū
nas pašarvotas, randasi 4558 
So. Ilonore St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
rugpiučio 28 dienų, 8 vai. ry
te iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta i Besurrection ka-

Mi-

tamsta artimos-
daugiau bankų?
kad tiesioginiai

to ar kito banko

- Well, 
pakvietimas, 
komplimentas 
mas tamstai.

— Taip, h
meniškai, bet gal daugiau Uni- 
versal State Bankui. Kadangi 
I niversal State Banko reikalai 
vedami gerai, tai ir man ten
ka, kaip tamsta pasakei, kom
plimentas.

— Ar turi 
niu rvšių su 
Tokių ryšių, 
prižiurėtumei 
reikalus?

l ai į). Esu vienas direkto
rių Cheltenham Trust and Sav- 
ings banko, kuris randasi ad
resu 2900 West 79 street.

Dabar apie kai kuriuos 
kitus dalykus. Payyadžiui, da
bartinis nedarbas: juk jis at
siliepia į bankus taip jau, kaip 
ir į pramonę. Ar ne?

Arba ve plieno pramonė, ži
nai, plienas šiandie yra kaip 
šalies pramonės pamatas. Tie
si gelžkelį — įteikia (plieno. 
Rengi gatvėkarių tinklą — ir
gi duok plieno. Statai trobesį 
— kiek plieno suvarai! Arba 
koks įnagis 
no. Taigi, ,

l atgijo,
: nors kurios

pra-

hie
nos
mi-

kų visoje šalyje, 
dirbtuvės, kurios 
sios darbininkus, 
dirbti.

me
stai 
yra

pinos.
Visi A. A. Rozalijos Norvai

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

Nuliūdę liekame,
Suims, Dukterys, Podukrė, 
Žentai ir Marti.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

i ir jis iš plie- 
jei plieno pramonė 

tatai reiškia, kad kur 
nors šalies dalys

— Taip, atsiliepia. Bet pa- arba ir visa šalis rengiasi di- 
d a rysi u pastabą prie klausimo:! dosniems užsakymams. Gi sa- 
nedarbas pasireiškė ne tik šie- vo keliu tai reiškia daugiau 
met. Jis yra jaučiamas jau po-i darbo, daugiau pajamų darbi
ną metų, jei ne ilgiau. Tik pri-! ninkama, daugiau pirkimų ii 

apyvartos. Ir ve kaip tik šiuo 
laiku matyti plieno pramonės 
sukrutimas.

Statistikos daviniai rodo dar, 
kad ir vadinamas smulkmejių 
biznis gerėja. Daugiau orderių 
aplaiko daugmenų namai 
(vvholesale houses). Bendrai, 
matyti, kad stagnacijos (apsnū
dimo) laikas pamažu praeina,

s uiink, ar nęsiskundė žmonės 
rankinis laikais pernai. Ir jau 
.'drtfcjosi apščiai tokių nusi
skundimų net užpernai.

Ką gi nedarbas reiškia biz
nio žvilgsniu? Jis nereiškia, 
kad fabrikai ir dirbtuvės bu
tu išsikėlusios kur nors Mek- 
sikon ar Kanadon. Jis nereiš
kia, kad fabrikų inventorius

ONA KRUŠAITIENĖ 
po tėvtis Vaitkevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 23 dieną, 2:25 va
landą ryte, 1930 m., sulaukus 
27 metų amžiaus; gimus Tau
ragės parapijos ir apskričio, 
Staigiuos kaime, Amerikoj iš
gyveno 16 metų. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Joną, 
dukterį Eltą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
So. Ilermitage Avė., Eudeikio 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugpiučio 26 d. 1:45 vai. po 
piet bus koplyčioj gedulingos 
pamaldos, o 2 vai. po piet bus 
nulydėta iš koplyčios į Betha- 
nia kapines.

Visi A. A. Onos Krušaitie- 
nūs giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Ramovos metinių iškilmių— 
minėjimų nuvykau į svečius ir

Teatras, kaip buvo pradžioj 
gražiai išpuoštas, taip ir dabar 
švariai užlaikomas, ir žvaigž
delės dar vis taip žyba ir de
besėliai vis taip plauko palu
bėj.

Bet su paveikslais ar su ma
nim tai nežinau kas ten buvo, 
kad aš niekad į kratomus pa
veikslus taip nežiūrėjau, kaip 
dabar. Nežinau, ar nusilpnėjau 
ar ką, kad jie mane taip pa
gavo, jog ir aš ten jaučiaus, 
kaip tikras jų dalyvis. Ir vi
suose prietikiuose ir strokuo- 
se taip įtemptas nervais per 
visą laiką kankinausi, pamir
šęs kur esu ir kokią vietą už
imu. Ir kada užbaigė, tai kaip 
iš sapno pabudau.

žinius.

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

Graboriai

9252

prie 
duodu 
eleetrie

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avęnue

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

kuris esti 
svaigimo,

'■1

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo,
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisinga, akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda i atkreipiama į 
mokyklos Vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
,4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 89

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akinių Dirbtuvė

West 35th St
Qfisa$

756
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Jei abejoji apie savo akis, cik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Laikinai persikėle už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523Musų patarnavimas lai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai .

Undertaking Co.
P. B. Hadley Ltc. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias -Lietuvis 
Graborius Chicagoj

164G W. 46th St.
Telefonai

Boulevąrd 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Cahimet 32^4

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

A. L. Davidonis,M. D
4310 So. Michigan Avenue

Kenwood 5107Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 1 1 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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 So. Mapletuood Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 VVest Marguette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 poz piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: 

9 iki 12, I iki 3 d. ir 6:30 iki 
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago,

9:30 v.

III.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos JI ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
(i iki 8 vakaro. Ncdėlionl nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D
44 4 2 South Wcstern Avenue

Tel. Lafayette 4146

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

7 iki 10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 44 11

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

4712
Ofiso

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St
Šaliniai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St,: Suite 3.
Prospcct 1028

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

Nedėlioj pagal nutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

M.

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

i 3323 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 
---- o ......

------ O------
A. A. OLIS

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatos vak. 

Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.
Olis—Utar., Ketv. ir

0331 
vak. 
0562

Phone Pranklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearbom St.
Room 928 

Tel. b'ranklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

7'elefonas Canal 2552 
'Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. VVashington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Tel. Drcxel 6323

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

, CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

J. F. KADŽIUS
PIG1AUSIS I LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų i 
nuo 6 Jki 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.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600

ir

Phonc Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Proapect 3525
—o-----

Vai. 9—4

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

4729

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
88 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

■ - O •

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Piaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevatd 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Rcpublic 9723
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apie Chicagą per radio
Pirmadieni, rugsėjo 

car Miller, Asst. Supt, 
kalbės apie Chicagos 
mo istoriją.

Trečiadienį, rugsėjo 
IL Thomason, Parkų

1 d. Os- 
of Maps, 
plano vi-

spėja tėvus, kurių vaikams teks 
lankyti mokyklos, nuvesti juos 
dabar pas daktarą jų sveikatai 
išekzamenuoti; ypač pataisyti 
dantis. Nes ^fiziškos vaikų ydos 
trukdo jų mokslą.

f «
Chicagos sveikatos departa

mento sanitarės inžinjerystės 
biuras užgyrė planus statyti 
2 apartmentų trobesiui adresu 
4727 So. Harding avė. Savinin
kas yra M. Zezas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo

daug

Oak Forest
Cook 
šiuo 

žmo-

superin- 
tendentas, kalbės apie Chicagos 
parkų sistemą.

Penktadienį, rūgs. 5 d. H. 
H. Gerstein, Vandens saugu
mo kontrolės inž., kalbės apie 
Chicagos vandens tiekimo ap
saugą iš sveikatos atžvilgio.

Prakalbos bus duodamos iš 
VV.C.F.L. stoties 6:30 vai. po

Dainų diena Soldiers 
Field

Praėjusį sekmadienį 
kas mane, kad Joniškiečių L. 
K. Kliubo pikniko nebus, o jei
gu ir bus, tai visai menku-

pietų.
Viešųjų darbų komisionie- 

rius Richard W. VVolfe, radio 
kalbėtojų Biuro įsteigėjas, sa
ko kad laikas Chicagai pasi
sakyti apie save ne tik kas 
bloga joje, bet ir kas yra ge
ra. Biuro įsteigtas pernai me
tą ir jau yra padaryta virš 
700 prakalbų per radio, labai 
naudingų girdėti apie savo mie
sto pažangą kiekvienam chica- 
giečiui.

šeštadienį buvo surengta di
delė dainų diena Chicagos sta- 
diume, Soldiers Field, kur da
lyvavo apie 150,000 publikos. 
Tūkstantiniai chorai ir kelio
lika orkestrų atliko rinktinę 
programą iš geriausių muzikos 
kurinių ir amerikoniškų me- 
liodijų. Dainų dieną rengė Chi
cago Tribūne padedant dauge
liui laikraščių iš kitų miestų. 
Publikoj buvo ir daugelis 
tuvių. Parengimas padarė 
delio įspūdžio.

Kurie taip manė, tai apsi
riko. Iš ryto, teisybė, publikos 
buvo nedaug. Bet apie ketvir
tą valandą po pietų suvažiavo 
apie šimtas automobilių. Tai 
jau šaunus būrys!

Programas prasidėjo 
landą. Ąžuolynas buvo 
žmonių. Visi linksmi. 

Mačiau joniški etišką 
dą, tik kitokios spalvos:
viški strazdai pilki, o šis raus
vas — tur būt Amerikoje iš
siurbė. Perlėkė jis per ąžuo
lyną, sustojo, apsižvalgė ant 
tvoros, antrą kartą pakilo ir 
patraukė tautiškų kapinių lin
kui.

5 va- 
pilnas

Straz-
lietu-

Chicagos sveikata
Chicagos sveikatos departa

mento pranešimu, praėjusią sa
vaitę sirgo užkrečiamomis li
gomis:

21 tvardo j — plaučių užde
gimu 1, tuberkuliozu 1; 11 
wardoj — chickenpox 1, plau
čių uždegimu 1, tuberkuliozu 
1, difterija 1, skarlatina 1; 22 
vvardoje
1, tuberkuliozu 1, skarlatina 1, 
vvhooping cough
— difterija 2, 
girnų 1, mumps 
z u 2.

plaučių uždegimu

2; 12 wardoj 
plaučių užde-
2, tuberkulio-

» « »
Sveikatos departamentas j-

lie- 
di-

Trys vagys apmušė tie 
tuvį gatvekary

Oak Forest yra stambi 
County prieglauda, kur 
tarpu randasi virš 4,000 
nių visokių tautų, amžiaus ir
padėties senelių, paliegėlių ir 
kaliekų.

Tarpe tų yra ir musų lietu
vių apie 60. Tame skaičiuj yra 
džiovininkai ir prieglaudos kar
šinčiai. čia' randasi tie, kurie 
dėl ligos ar susižeidimo yra 
netekę nepriklausomo pragyve- 
nimo.

Bet yra geraširdžių žmonių, 
kurie neužmiršta 
Rugpiučio 19 
prieglaudą šie 
tuviai: Petras 
So. Jelferson 
Molienė, 1971 
Atvežė skanių
dovanojo prieglaudoj esančius 
Joną Rusteika ir Antana Vi- 
sockį, už ką tariame jiems šir
dingą ačiū. Patartina visiems 
mieliems lietuviams, kurie tu
ri laimės laisvai gyventi, ap
lankyti čia esančius, o mes 
stengsimės atsidėkot per mu
sų gerbiamą dienraštį “Nau
jienas”.

Rugpiučio 21 d. buvo Oak 
Forest labai 
parke 
tautų 
rengė 
Buvo 
nų ir
valgių, 
cream,

10:00—Romance of Dan and Sylvia 
10:10—Elgin Time Signal 
10:10—Harrison VVeather Report 
10:15—0. G. Style program 
10:30—NBC—Armos an’ Andy 
10:45—Daily Ne\vs Coneert Orch. 
11:00—Uptown Vilingo and Via La- 

go Orch. (3 hours)
870 Kc.—VVENR—344.5 M. 

6:00—Tip Top Ensemble 
0:15—Irma Glen, Organ Coneert 
6:30—NBC—Phil Cook 
6:45—Irma Glen, Organ Coneert 
6:58—Illinois VVatch Time 
8:30—Fanu Progarm 
8:45—Luke and Mirandy — Do\vn 

on the Farm
59—Illinois VVatch Time 
00—The Smith l'amily (Skėteli) 
30—N BC—M us irai Meilley

Mike and Herman, Comedy 
Sketch

10:11—Outing and Recreation 
10:15—NBC—Unclę, Abe & David 
10:30—Studio Program 
10:35—Telechron Time 
10:45—NBC—Nat’l News Events 
11:00—Air Vaudeville, Jiminy

Green’s Orch. 
12:15—Irma Glen, Organ Coneert 
12:30—Jimmy Green’s Orchestra 

770 Kc.—WBBM—389.4 M. 
6:00—Time News Flashes 
6:00—Stieffel Furn. Prog., Organ

Henry Gendron’s Orch.
Tasty-Yeast Musical; llarmo- 
ny Trio

7:60—Music Appreciation Series;
Syinphonic Orch, 

30—“Highlights of Aviation” 
45—Henri Gendron’s Orch. 
00—Gerolstejner Program 
30—Aaronson’s Coinmanders

9:00—Tom Gerun’s Orchestra 
9:30—Drama Burlesųues 
9:45—Aa ronson ’s (Jimma nders 

10:00—()ff the Air Until Midnite 
12:00

8
9 
9 

10:00

1930

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
For Rent

užmirštųjų, 
d. vėl aplankė 
geraširdžiai lie- 
Montvidas, 1800 
St. ir Petronėlė 
Canalport avė. 

sendvičių ir ap-

Vakar dieną ties 32 gatve 
ant Halsted gatvekariui besu- 
stojant koks tai lietuvis (pa
vardės dar nesužinojome) no
rėjo išlipti iš gatvekario. Ties 
durų suspaustas jis pajuto, 
kad kas tai įkišo savo ranką 
į jo kišenių. Smarkus lietuvis 
nieko nelaukdamas taip ir tvo
jo su alkūne vagiui į putrala
kę. Pasirodo, butą ten pat dar 
dviejų vagių. Tie pradėjo ko
kiais tai kietais įrankiais muš
ti lietuvį. Publika kaip avys 
susmuko į kitą karo galą, pa
likdami lietuvį vieną su tri
mis vagimis. Nors lietuvis tuos 
vagius irgi smarkiai apspar
dė, bet vagys smarkiai apkulę 
lietuvį pabėgo. Muštynėse iš
mušti langai. Lietuvį apsvaigu
sį nugabeno .prie daktaro.

M.

sutraukia tiek daug pu- 
žadėjo prisirašyti prie

Babravičius taipjau bu-

Teko kalbėtis ir su Dr. Dun
duliu. Jis stebėjosi, kad joniš
kiečiai 
blikos. 
kliubo.

Art.
vo su žmona. Jie atvažiavo su 
p. Saboniu. P-nas Babravičius 
prisiminė apie žieminį koncer
tą, kurį turės, ir užprašė vi
sus i koncertą, kuris įvyks 
spalių mėnesio 5 dieną. Papra
šė nerengti tą dieną parengi
mų. žinoma, joniškiečiai p. 
Babravičiaus koncerte bus.

Svečiai, suvažiavusieji Joniš
kiečių kliubo piknikan, apie 9 
valandą apleido linksmą ąžuoly- 
nę vietą ir išsiskirstė. Manau, 
kad kliubui liks ir pelno.

kliubiečiams.

MADOS MADOS MADOS
_________ -_______ __ ___ ________________ ____ *1 1

Noriu pranešti 
kad p-lė Bose Pikeliutė trupu
tį susižeidė. Kliubiečiai turėtų 
aplankyti ją. Ji randasi na
muose. Tel. Lafayette 0172.

P-nia Vaičienė serga. Buvo 
padaryta jai antra operacija. 
Ji randasi šiuo laiku Minneso- 
toj. Opercija buvo sėkminga. 
G>aila, kad jos draugai negali 
ją aplankyti. Tikimasi, kad ne
užilgo ji sugrįš namo, 
cagą.

į Chi-

kliubo
Šiliuko

finansų 
duktė,

2543

2543 — Ne blogai atrodanti lengva išėjimui suknelė. Galima 
dinti iš bile materijos. Sukrptos mieros 12, 14, 16. 18 ir 20 metų 
nom panelėm.

siu-
jau-

Joniškiečių 
raštininko R. 
p-lė F. šniukaitė, išvažiavusi į 
farmas, Nfichigan valstijoj. 
Drg. šiliukas ir p-lė šniukai- 
tė yra pasidarbavę ne mažai 
Joniškiečių kliubui. Ypač veik
lus yra kliube pats R. šiliu
kas. Artojas.

Cicero
Vy talito j ubilėjaus komite

tas turėjo susirinkimą. Dalyva
vo 8 delegatai. Apkalbėjo ap- 
vaikščiojimo reikalus. Apvaikš- 
čiojimas, kaip žinoma, yra ren
giamas rugsėjo 14 d.

Paradas nutarta turėti šio
mis gatvėmis: 15 gatve eiti iki 
51 avenue; 51-ma iki 13 gat
vės; 13-ta gatve iki 48 court; 
gi 48 court iki 14 gatvės; 14- 
tąja gatve iki 49 avenue; 49 
avenue iki 21 gatvės; o 21 gat
ve iki 50 court; gi 50 court 
iki 18 gatvės; 18 gatve iki 51, 
o nuo čia į Community Ha{I.

Salėje bus išpildytas progra
mas. Benų, t.y. muzikantų, bus 
trys grupės, o gal ir daugiau. 
Tai paaiškės vėliau.

Visuotinas draugijų 
kimas įvyks 27 dieną 
nėšio, t.y. trečiadienio
šv. Antano parapijos svetainė
je. Draugijų rinkti atstovai ar
ba valdybos kviečiami dalyvau
ji susirinkime.

Čia yra daug draugijų ir 
diubų, bet atstovus ne visos 
prisiuntė. O dar daugelis tų, 
<urie buvo išrinkti, patys pa
miršta reikalą. Tad valdybų pa
reiga yra prižiūrėti savo atsto
vus, idant nuo tų iškilmių ne
atsilikti ne vienam* D.

susirin- 
šio mė- 
vakarą,

Norint Rauti viena ar daugiau viri 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduot* blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.............. .....

Mieros ...... .... ...... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)
Naujienų: Pattern Dept., 1789

So. Halsted St., Chicago, UI.
(Miestas ir valst.)

/

7
8
8

smagus piknikas 
visiems pavargėliams be 
skirtumo. Tą pikniką su- 
Lyons Club iš Maywood. 
gražus programas iš dai- 

muzikos. Davė gardžių 
kavos, papso ir ice 

kiek kas norėjo. Ačiū.
Jonas Rusteika, 

Oak Forest Institute, 
Ward 52.

mid.—Around the Town \vith 
Irving Aaronson’s Orchestra 

Shaw; Tom Gerun’s 
and Henri Gendron’s 
(2 hrs.)

Orch.
Orch.
870 Kc.—WLS—344. M.

7:00—Evcntide Melodies, strings 
and poem

7:15—Oatesville General Store
7:30—Water Witch Time, skit.
8:00—Musicians Irom Convention 

of Nat. Assn. of Negro Musi
cians

THROUGH WJJD
8:30—Prairie Farmer Community 

Club (’/2 h r.)

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

6:00—Municipal Talk by Oscatf A. 
Miller, Asst. Supt. Map De
partment

6:10—Safety Talk by Alderman 
Thomas J. Bovvler

6:30—DeLuxe Variety Program 
vvith Katherine Pacelli

6:45—Roxy and his Gang over 
NBC network

7:00—Organ recital by Al Carncy
7:30—VVomen’s Trade Union Lca- 

guc
7:45—Adolph & Rudolph, Comedy 

Teani
8:00—Bullctin Board, Labor Fla- 

shes, U. S. Agrieultural & 
VVeather reports,

8:30—VVCFL Nov.ejty Orchestra 
with Jay Wolfe, Tenor

9.00—Ol<l Virginia Harmony Boys 
9:15—Komiss Musicale
9:30—Paul Raders Back Home 

Hour
10:15—VVCFL Radio Study Club 
10:30—Bernie Cummings Orchestra 

over NBC netvvork
11:00—Gov. Clinton’s Orchestra 

over NBC network.
1020 Kc.—KYW—294 M.

5:30—Uncle Bob
6:00—Tony Nuzzo’s Canton Tca 

Garden Orchestra
6:25—Teaberry Sports Reports
6:30—Alberti’s Cringress Orchestra 
6:45—Nuzzo’s Canton Garden Orch. 
7:00—Olsen & Ebann Time
7:00—NBC—“The Nation’s Capi-

toP’
7:30—Stone’s Edge. Beach Orch.
:00—NBC—Maytag Orchestra 
8:30—NBC—Real Folks
9:00—NBC—Stromberg-Carlson
9:30—Stone’s Edge. Beach Orch. 

10:00—Teaberry Sports Reportcr 
10:05—Ne\vs Flashes
10:10—State Strėet Tomorrow
10:30—NBC—Amos and Andy
10:45—Alberti’s Cougress Orch.
10:57—Public Service — Weather;

Temperature; Correct Time 
11:00—NBC—Stone’s Edge. Beach 

Orch.
12:00—Nuzzo’s Canton Orch.
12:15—Alberti’s Congress Orch.
12:45—Tony Nuzzo’s Canton Tea 

Garden Orchestra
670 Kc.—WMAQ—447.5 M.

5:00—Topsy Turvy Time
5:30—Harold Vau Home, Pianist 
6:00—U. of Chicago Lecturc 
6:20—Harold Vau Home, pianist 
6:30—Sports Announcements 
6:45—News Coneert Orchestra 
7:()0—CBS—Syncopated History 
7:30—-CBS—U. S. Navy Band

8:30—CBS—Toscha SeideI; Coneert 
Orchestra

9:00—r(7BS—Burns Panatela
9:30—CGS—Jesse Crawford

SKIH ITCHIHG EHDS 

when Boothlng lema Is usecf J 
Right from the finjt touch. antisentic; 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bitėj, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing/ peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruil fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
>Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

Garsinkite ‘N-nose’

PRANEŠIMAI
LSS. Centralinės Chicagos kuopos 

susirinkimas įvyks seredoj, rugpjū
čio 27 d., 7:30 v. v., Naujienų na
me. Yra labai svarbių naujų rei
kalų, todėl visi nariai prašomi būti.

— J. Mickevičius, sekr.

SpeclallBtM rydyme chroniškų Ir paujų li
rų. Jei kiti negalėjo Jumlt Išgydyti, atsflan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas itegzamlnavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų liga Ir jei aš apsi- 
imaiu jus gydyti, sveikata jame sugryi. Ei
kit pas tikra specialistų, kuris seklaus Jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino llegzaminavimo—kaa jume

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

Kambarys 1016
' Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

yra

20 st.

no

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini nioksl* i devynis mėnesius; 
augėtesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks- 
ančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
išira Syti šiandien ir jums padėsime 
sigyti abelną mokslą. Savo būvi žy

miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla .

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

CHICAGO. ILK

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashinRton Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO. 

Malevojam, Popieruojam Ir 
Dekoruojant

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

------O------
r L j -

------ o------  
Boulevard 6520 Res. Yards 4401 

NORKUS & CO. 
Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St. 
CHICAGO 

-------0-------

----- o-----
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ

Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.
» Tel. Prospect 3938

-------0------

-------()J------
PATENTAI. Copyright® — išradi

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ, 

2800 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jub atmokate mažomia mAnesin* 
<uis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgiėiu» b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai-
Mes perkame real estate w 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtop 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.1

Automobiles
LINCOLN, vėliausis 1928 Le Ba- 

ron Berlyn sedanas, 6 dratiniai ra
tai, 8 ply <le luxe tairai, troko rack. 
Geriausiame mechaniškame stovyje. 
Garantuosime. Priimsime $1650 bi
le kokiomis sąlygomis.

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė
liausis įrengimas. $100. Žema par
davimo kaina, $2o iki 1 nuoš. įmo
kėti. .

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

FORDAS. Naujas Town sedanas, 
garantuotas, visiškai naujas, $50. že
ma kaina.

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

GERI VARTOTI KARAI NIEKAD 
NEBUVO Už TOKIĄ PIGIĄ KAINĄ 

Pirkite dabar 
pas. sedanas, 29-27 
pas. sedanas, 
pas. sedanas, 
pas. sedanas, 

kiti nepaprasti 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė., Virginia 2400

3uick, 
hiick, 
3 uick, 
Buick, 

Ir

5
5
5
5

26- 47,..,.
27- 40,....
27-20,....
bargenai

$795
$345
$445
$445

PASIRENDUO.TA fintai už žemą 
kainą, 2 kambarių $5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 
$15. Bus išdekoruoti kaip norės 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. Canal St.
Tel. Canal 5983

-------0-------

----- o-----
PASIRBNBLJO.T A Storas tinkamas 

dėl grosernės, bučernės arba kito
kio biznio, 7 kambariai dėl pagyve
nimo, renda tik $40. 500 W. 46tli St. 
Tol. Lafayette 3912.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, apšildomas 

kambarys vedusiai porai arba vai
kinams, su ar be valgio. 6230 So, 
Rockvvell St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų — esu 
sena moteriškė. 2920 Warren Blvd., 
Phone Nevada 8147.

Help Wanted—Malė

REIKIA vyrų su ar be karų. Na
mas nuo namo. Gera mokestis. N. 
S. Sboe Repair, 2038 W. Madison.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Atsišaukite nuo 8—9 vakare. 3601 
So. Emerald Avė.

Help Wanted—Femak
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų siūti dešrų žar
nas (keissingus). Atsišaukite tik
tai patyrusios. 946 W. 33rd St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

3040 West 62nd Street.
—o----

------ O------
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandu. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu* 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesniu žinių.

—■ ■ —o---------
REIKALINGOS mašinos čcverykų 

taisymui vartotos.
Pašaukit Canal 6394

ANT PARDAVIMO naujas pečius, 
vieną žiemą degintas, mokėjau 1(M) 
dolerių, atiduosiu už $35.00. 6223 S.
Kilpatrick Avė.

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražų penkių kamba
rių rakandus mažai vartotus. Yra 
seklyčios setas, dining room, vir
tuves ir dviejų bedruimių, taipgi 
mašiną Hoover karpetomis klynit. 
Išvažiuoju į Lietuvą. Petras Skodzis 
2139 W. 24 St.

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jiklį pianą, su roliais ir suoleliu, už 
$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė prie 63 gt., arti Rockwell; gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalow South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

PARDAVIMUI DRY GOODS 
KRAUTUVĖ

Išdirbta per keletą metų, tirštai 
apgyventoj apielinkėj. Vertės $5000, 
paaukausiu už $3000. Esu neve
dęs, vienam sunku apsidirbti.

AUGUST KAUPAS, 
4001 Archer Avė.

Real Estate For Sale
• Namai-Žemė Pardavimui____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

EXTRA. Parduodu namą, 2 po 
4 kambarius, mūrinis, 1 karo gara
žas, $5,600, 2229 Custcr St., arti N. 
Oakley Avė.

LOMBARD
KAINA $4950 $100 CASH

Mano 5 kambarių medinė bunga- 
low ant didelio 60x287 loto. Pilnai 
moderniška. Furnaso Šiluma. Tik 
3 blokai nuo C. Ą. & E. R. R. trans- 
portacijos. Greitas nuvažiavimas 
į vidurmiestį. Puikiausia vieta au
ginti vištukus. Mėnesiniai išmo
kėjimai labai lengvus. Jeigu jus no
rite įsigyti savo namą, pamatykite 
mano vietą.

Telefonuokite savininkui 
Merrimac 4773

v


