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Voldemaro Vilkų 
Byla Kariuomenės 
Teisme Prasidėjo

Eks diktatorius rengęs suokalbi prieš jungtinę 
Smetonos—Tūbelio diktatūrą

Kaunas, rugp. 18. Kaltina* 
miems dėl rengimo perversmo 
metus atgal su tikslu nuversti 
dabartinę jungtinę prezidento 
Antano Smetonos ir premjero 
Jono Tūbelio diktatūrų, profe
soriui Augustinui Voldemarui, 
buvusiam diktatoriui, ir 24 jo 
bendrams karo teismas prasi
dėjo Kaune vakar dienų.

Kaikurie Voldemaro šalinin
kai, visi Geležinio Vilko orga
nizacijos nariai, suokalbį išda
vė valdžiai, ir jų liudijimai pa
rodo, kad' kaltinamųjų laukia 
sunkios bausmės.

Vilkai rengę kruvinų pirtį
Prof. Voldemaras sugrįžo 

teisman į Kauną iš savo išitrė-

Nuodingų gyvačių 
negirdėta daugybe 

užpuolė Angliją
Airiai meldžiasi prie švento 

Patriko, kad dar kartų gy
vates išvarytų

South Benfleet,__ Anglija,
rugp. 18. Gyvačių rykšte nuo 
kurio laiko ka*nkina' šį “taikų 
žvejų kaimų, šio kaimo gy
ventojai vyrai, pripratę prie vi
sokių pavojų jurose, dabar ap
imti baimės dėl netikėto, ne
suprantamu nuodingų gyvačių 
užpludimo.

Kadangi šventas Patrikas, 
airišių patronas, savo laiku, sa
ko pasekmingai kovodavęs su 
gyvatėmis, žvejai pradeda net 
maldas prie jo užpirkineti, kad 
tas ateitų dar sykį gyvates iš
varyti.

Kiek daug gyvačių atsirado, 
suprantama iš to, kad viename 
tik lauke užmušta’ 19 gyvačių. 
Ties pačiu kaimu jau užmušta 
50 gyvačių. Daugybė vaikų į- 
kando. Keli piknikai gyvačių 
išvaikyti.

90 nuošimčių streikie- 
rių ne komunistai

Atlantic City, N. J. rugp. 18. 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green pareiškė, kad 90 
nuošimčių iš tų darbininkų, ku 
rie streikuoja Pattersone, nėra 
komunistai ir yra vienaip ar 
kitaip susirišę su Federacija.

Berlynas, rugp. 18. Viename 
cirke klounas, beeidamas per 
ištemptų vėlų nukrito stačiai 
ant muzikanto šiam bepučiant 
kornetą, kurs jam visus dantis 
išmalė. Publika, manydama, 
kad tai buvo triksas, smarkiai 
plojo, ir reikalavo pakartoti!

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; temperatūroj ne
daug permainų; švelnus ir vi
dutinis vėjas, daugiausia šiaur
vakarinis.

Vakar dienos temperatūra 
80. r

Saulė teka 6, leidžiasi 7:48, 
Menuo leidžiasi 10:19. * 

mimo vietos netoli Klaipėdos, 
šiandien jis pareiškė, kad kal
tinimai esu išpusti.

Voldemaro ir jo “vilkų” suo
kalbis iškįlo aikštėn po nepasi
sekusio pasikėsinimo prieš 
slaptosios policijos šefo pulk. 
Rusteikos gyvybę, kurį du “vil
kai” jsivylibję į Kontinentai 
viešbutį Kaune bandė peiliu 
paskersti ir abudu tapo suim
ti.

Iš rastų laike kratos įrody
mų ir duotų laike tardymų pa
liudymų esą paaiškėję, kad Vol
demaro organizacija buvo pa
sirengusi surengti kruvinai 
karštų pirtį. Jei teismas eis 
atidarytomis durimis, laukia
ma sensacingų parodymų.

Amerikoj moterys 
pradeda sparčiai 
praaugti vyrus

Negrus moterys jau visai nu
smelkė; gerai dar laikęsi ki
niečiai ir meksikonai

Washington, rugp. 18. Mo
terų prieauglis skubiai vejasi 
vyrų prieauglį, praneša cenzo 
biuras. 1930 metais prieš kiek
vienų moterų šimtų buvo 104 
vyriški; šiemet jau bėra’ 102.5. 
Net tokiose vyriškose valsti
jose kaip Nevada ,kur 10 metų 
atgal ant kiekvieno 100 mote
rų buvo 148.4 vyriški, šie
met bėra 140.3 vyriški. 
Montana 1880 metais tu
rėjo 256.6 vyriškus prieš 100 
moteriškių, dabar turi tik po 
120 vyriškius.

Per visas Suvienytas Vals
tijas iš 122,775,046 gyventojų, 
vyrų yra daugiau kaip moterų 
ant 1,499,114. <

Negrų vyrams dar striu
kiau einasi. 1920 metais jie 
turėjo dar po 99.2 vyriškius 
ant 100 moteriškių, dabar be
turi 97 vyriškius ant 100 mo
teriškių.

Vyriškiausi yra kiniečiai, ja
ponai ir meksikonai. Kiniečių 
yra 686.5 vyrai ant 100 mote
rų, japonų 276.3 vyrai ir mek- 
sikonų 165.6 vyrai ant 100 
moterų.

Orlaivių prieplaukos 
bus ore

Budapest, Vengrija, rugp. 18. 
Tūlas vengras lakūnas išgalvo
jo būdų, kaip pastatyti orlai
viams erodromus ore. Tai bus 
30 akrų didumo platformos ore, 
palaikomos ant didelių balin
au. Į tokius erodromus teks 
keltis nuo žemės specialiais 
elevatoriais. Jis jėško Ameri
koj finansuotojų savo sumany
mui. -

... <

Buliai ir karvės sužeidė 
42 ispanus

Pamplona, Ispanija, rugp. 18» 
įvykusioj San Fermin šventėj 
tapo sužeista 42 neva toreado
rai lenktynėse su buliais ir kar 
vėmis miesto gatvėmis.

Tą dienų Ispanijoj yra ren
giamos keistos lenktynės tarp 
įsiutintų gyvulių ir jaunų va(* 
kiny, kurie nori patapti torea
dorais.

[Acmc-P. w A. Photo] ,

šie nužudė ir sudegino 4 jaunuolius
IŠ kairės yra Fred Smith, jau buvęs nuteistas 5 metams, 

bet paleistas; Frank Oliver, jau alkoholikas ir David Black- 
stone, negras, kurie ties Wills, Mich., apiplėšė, nužudė ir su
degino keturis moksleivius, du vaikinus ir dvi mergaites, žmog
žudžiai visi tapo suimti rugp. 13 Ypsilanti, Mich., ir per 6 va
landas pasmerkti visam amžiui kalėti.

Užpakaly stovi šerifas z Ralph Southard iš Washtenaw, 
county, Mich., kurs išgavo žmogžudžių prisipažinimų.

Šiandie laukiama 
K u bos sukilėlių 
lemenčio m u š i o

Aštri valdžios cenzūra nepra
leidžia tikresnių žinių .

Havana, Kuba, rugp. 18. Le
mianti kova tarpe revoliucio
nierių ir valdžios kariuomenės 
Santa Clara provincijoj atrodo 
neišvengiama dar šiandien. 
Prezidentas Machado pats va
dovauja savo pajėgoms. Apie 
2,000 sukilėlių, iš kurių 1,500 
yra gerai ginkluoti, koncent
ruojasi ties Trinidadu. Valdžios 
kariuomenės yra toje provinci
joj 4,000.

Kubos studentai pradėjo rei
kšti didelio gyvumo, platinda
mi atsišaukimus ir drąsindami 
gyventojus. Pranešama, kad 
350 valdžios kareivių parėjo 
prie sukilėlių. Laivu Fredrick 
II išsikėlė Kubon 500 vyrų pa
galbos sukilėliams.

Į Havaną" parvežta 180 už
muštų kareivių s lavonų. Kalė
jimai yra perpildyti .sugautų ir 
įtariamų revoliucionierių.

Iš revoliucionierių štabo pra
nešama, kad keliose vietose 'jie 
paėmė lemiantį viršų prieš 
Machado. ,

Texas kariuomenė už- 
’ ėmė aliejaus laukus

Kolgore, Texas, rugp, 18. 
Gubernatorius Sterling išleido 
kariškų įsakymų 'aliejaus šuli
nių* savininkams, “Arba užda
rykit Šulinius, arba eikite į 
kalėjimą!” Tokiu bildu kariau
jama už aukštesnes aliejaus 
kainas. <■' 

i

Vaidindama Joan d’Ark 
pamišo 

' - ■ ■ ~~~~— 

Paryžius, rugp. 18. Tūla 18 
m. mergaitė, vaidindama Joan- 
nos Arkietės rolę, kuomet tapo 
atvesta ant laužo ir surišta, 
staiga apalpo. Minia'ėmė smar
kiausiai ploti* maiiydama, kad 
taip gerai vaidina. Bet. Jcuo- 
met mergaitę paliuosavd, paste- 
bėjoz kad teišėjusi iš proto.

30 angliakasiams 
reikalauja mirties 
ėlektrikinėj kėdėj

Daugiau 30 riaušininkų apkal- 
tinti nužudyme kelių šerifų

Hąrlan, Ky., rugp. 18.. Mirtis 
elektros' kėdėj gresia daugiau 
kaip trims dešimtims žmonių 
pasekmėj darbininkų riaušių 
Harlan anglių kasyklose..

Virš 'tris dešims žmonių teis
mas, prasidėję Circuit teisme, 
kur Commonvealth’s Attorney 
W. A. Brock pareikalavo mir
ties kaltinamiesiems užmušimu 
kelių dęputy šerifų.

Eks-kaizeris buvęs ma
niakas

Hague. Holandija, grup. 18. 
Tūlas aukšto laipsnio hitleritas 
(vokiškas fašistas), pabuvęs 
Doorn pas kaizerį dvi dienas 
pareiškė, kad jis pilniausiai į- 
sitikinęs, jog buvęs Vokietijos 
monarkas yra kiaurai maniai 
kas, nepilnaprotis. Tris ar ke
turis kartus per dienų jis kei
čia savoj uniformas, paskui žiū
risi į veidrodį ir piktai davinė
ja įsakymus savo įsivaizdin
tiems yaldiniamš. Kaizerienė 
buvusi pašaukusi kelis gerus 
daktarus^ bet nieko nebegelbstį

, ' — ---.T-------- --į-.......

Vengrijoj daugėja stu
dentą saužudystės

....-""—F—1....

Budapest, rugp. 18. Nerimas 
tarpe abiejų lyčių . studentų, 
kurs čią prasidėjo apie porų 
metų atgal privedė, prie kele- 
tos saužiidysčių. Būrys studen
tų nusižūdė ekzamėnams nepa- 
vykus.

• - 
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Nautilus vis tik ners po 
ledo

■ -------- '/ 7 >
Longyear City Norvegija, 

rugp. 18. Wilkins ir jo būrys 
su submarįnu Naųtilus rengia
si , šiandien ar ryžtoj plaukti 
prie šiaurės polio, po ledu. Nę-i 
rėjo gauti kokį ledlaužį, kurs 
palydėtų^ bet visi atsisakė.

Indianos dirbtuvėse 
gauta užsakymų dėl 
gelžkelių kompanijų 
\ •

Mažesnės dirbtuvės Calumet, 
Hammond ir Indiana Harbor 
sukruto

Hammond, Ind. rugp. 18. 
(Musų Koresp.) Gelžkelių t va
gonų statymo ir pataisymo 
dirbtuvės Calumet distrikte šių 
savaitę gavo pirmus orderius 
.naujiems vagonams ir pataisy
mo darbams, kurių jau nebe
buvo per kelis mėnesius.

Pressed Steel Car kompanija 
Hegewisch gavo 500 karams 
orderį dėl Northern Pacific 
gelžkelių. Skubiai prirengia
mos dirbtuves, kurios šį pava
sarį buvo nudegę.

Indiana Harbor, Fruit Grow- 
ers Express kompanija užsi
sakė 800 refrigeratorių karų. 
Tas užsakymas suteiks darbo 
dirbtuvei per visų žiemų. Dalj to 
darbo , paims ir Pressed Steel 
dirbtuvė Hegevvisch.

Union Tank line Hammonde, 
kuri yra dalis Standard Oil 
kompanijos, statys 100 naujų 
karų dėl Indianos Standard.

General Tank korporacija 
East Chicago ir gi stato naujus 
bei taiso senus refrigeratorius 
dėl Swift Refrigerator kompa
nijos.

šalę šių orderių dar gauta 
kontraktai dėl plieninių dūdų 
Texas Empire pipe linijai, ver
tėj $2,500,000 ir kitas orderis 
iš Milwaukee už $1,500,000.

Viršminėtų orderių daugumą 
gavo Youngstown SJieet ir Tube 
kompanija Indiana Harbor ir 
National Tube kompanija Gary, 

Calumet distrikto plieno lie
jyklos taipgi gaus dalį plieno 
darbų, reikalingų užsakytie’ 
siems karams. •.

Kiek iš tų užsakymų gaus 
darbo bedarbiai, nėra žinių. 
“The Lake County Times” ra
šo, kad keletas šimtų darbinin
kų.

Ragina Ameriką į Pa
saulio Teismą

Atlantic City, N. J., rugp. 
18. Amerikos Darbo Federa
cijos ekzek. komitetas priėmė 
pasiūlymą, kad Suvienytos 
Valstijos įstotų pilnu nariu į 
Pasaulio Teismą, šalinimasis 
iš tarptautinių įstaigų Ameriką 
izoliuojąs.

Nauji šokiai bus lėtus 
ir sapningi

Los Angeles, rugp. 18. švel
nios, mieguistos meliodijos su 
lėčiais ritmiškais Žinksniais bu
sianti nąiija šokių mada, pa
skelbė šokių meistrai susirinkę 
čia; konferencijom .Madoj bu
siąs ^raziliškas “mašišas”. ‘

Buenos' Aires, Argentina, 
rugp/ 18. Ciklonas nušlavė Pa- 
raguojaus dalį, nunešdamas 
daugiau kaip 500 namų ir at- 
imda’mas daug gyvybių.

... . — R— K ’
Pittsburgh, Pa., rugp. 18. 

Bedarbis Spelich, 36 m. nušovė 
savo žmonų Frances, 30 'm. am
žiaus, bandė nužudyti savo 2 
savaičių Vaikų ir pats nusišovė.

v Syracuse, N. Y. rugp. ,18. Rai
bas jlindęs per kaminą Sppreme 
Coųrt teisėjo Cyegg namuose 
uždegė popierius, sukimštus 
papečky. . v\_____

Washington,’ rugp. 18,, Yel- 
lowętone • Parke rasta daugybės 
sakančių< ptiumij ų, tai yra su
akmenėję matančiai, senesni už 
faraonų mumijas.

’■ ’■ ■ v ...

Rado Chicagos gengste- 
rių kapinyną

Chicago, rugp. 18. Į vaka
rus nuo Summit yra apleista, 
giliai vandens prileista dumb- 
ynė, kur, pačių gengsterių su
teiktomis policijai žiniomis, 
yra “laidojami” gengių nužu-' 
dytieji gengsteriai. Spėjama, 
jų ten bus nugramzdinta dau
giau kaip tuzinas per pastaruo
sius dvejus metus. Siunčiami 
narai lavonų jėškoti.

Vokietijoj studentai 
triukšmauja

Berlynas, rugp. 18. Austrijos 
ir Vokietijos universitetų stu
dentai pradeda reikšti didelės 
nepakantos svetimtaučiams stu
dentams, ypač lenkams, žydams 
ir Balkanų šalių. Keliose vie
tose buvo net riaušių.

Gyvensi 200 metų tik 
atiduok turtus

Paryžius, rųgp. 18. Jurgis 
Gourdjev, rusas, pasiskelbė ži
nąs Indijos ir Tibeto paslaptis 
kaip gyventi ligi 200 ir 300 
metų. Jau rado gerų skaičių 
pasekėjų ir žada atvažiuoti An
glį j on ir Amerikon savo kulto 
platinti. ■ Bet jis reikalauja, 
kad jo pasekėjai jam pavestų 
visus savo turtus.

Vabalai {kando, pašau
kė policiją

Paryžius, rugp. 18. Tūlas sve
čias gerame Paryžiaus vješbų; 
ty'įkąstas trijų vabalų, juds 
visus sugaudė ir užkimšęs j 
išgertą šampano butelį, pašau
kė policiją, norėdamas teis
mui pristatyti “gyvus įrody
mus”. Bet kol policija atvyko, 
vabalai buvo nebegyvi, ir sve
čias turėjo jų “lavonus” patiek
ti už įrodymą, kad vabalai jam 
padarę už $120 nuostolių.

Pavydus Viekšnietis su
badė savo žmoną

š. m. liepos 30 d. pavakare 
Viekšniuose Jvyko šiurpus atsi
tikimas, kuris sujaudino visų 
miestelį. Vietos gyventojas Gal- 
minas prieš porų metų vedęs 
kažkokią Bilataitę. Paskuti
niu laiku jis įtąrinedavo savo 
j aliną žmoną, esą ji jam ne
ištikimą. Del to tarp jų 'kilu
sios smarkios peštynės. Paga
liau jiedu susitarė liautis mu-
šęsi ir geruoju išsiskirti. Pra
ėjusio ketvirtadienio pavakare 
Gelminas įsiveržė į savo žmo
nos kambarį, kur jų rado gu
linčių lovoj. Jiems pradėjus 
bartis, Gelminas tiek supyko, 
kad pagriebęs peilį ir žmona 
užpuolęs, jdurė j pilvų. Tada 
nuo pykčio pasiutęs Gelminas 
dūrė kur tik galėjo: į nugarų, 
žandus ir gerklę. Kiek nuri
męs ir susiprotėjęs, jis paliko 
namus ir pabėgo už miestelio, 
palikdamas savo žmonų basini 
sukruvintų. Aplinkiniai kaimy
nai, kurie pirmi išgirdo Galmi- 
nienės vaitojimus, užėjo pa
žiūrėti, kas dedasi ir pamatų, 
tuoj iššaukė gydytojų ir poli* 
cijų. GelminienS nuvežta į Ma
žeikių apskn ligoninę sunkiame 
padėjime, o nusikaltusį Gelmi- 
nų policija surado artipiaysia- 
me kaime.

i

Kiek ateina pinigų iš 
Amerikos

Iš Jungt. Amerikos valstybių 
1930 motais per paštus ir ban
kus Lietuvon įplaukę 24,597,- 
00Q lt., 192^ m. iš Amerikos 
Lietuvon {plaukę 30,550,700 lt.

Vokiečių rašytojas 
bara lietuvius kad 

neišverčia kurinių
Thomas Man sako, kad lietuvių 

literatūros visai nėra vokie
čių kalboj

LANKYSIS KAUNE
Dabartiniu laiku vasarojų^ 

Nidoje (Mažoji Lietuva) gar
susis vokiečių rašytojas Tho
mas Man pasikalbėjime su “Idi- 
še Štime” atstovu .tarp ko ki
tę pareiškė, kad jis ruošiųsis 
aplankyti Kauną tikslu susipa
žinti su Lietuvos kultūrinių gy
venimu, apie ką jis dar jpkio 
vaizdo neturįs. Thomas Man 
gailisįs, kad jis neturi galimy
bės susipažinti su lietuvių li
teratūros kuriniais, nes, esą 
lietuvių kultūros kuriniai dar 
nėra išversti į kitas kalbas. 
Jam esą nuostabu, kad ligi šio! 
dar nė viena lietuvių knyga nė- 

išversta j vokiečių kalbų ir 
jis šita laikąs lietuvos kultū
ros įstaigų apsileidimu. • Jis 
manąs, kad Lietuvos vyriau
sybė (?) pagaliau susipras ir 
išvers eilę žinomų lietuvių ra
šytojų kurinių j Vakarų Eu
ropos kalbas. Lietuvių litera
tūros nežinojimas Vakarų Eu
ropoj irgi buvo jaučiamas 
kaip Thomas Man pasakojo — 
paskutiniam tautų sąjungos 
kultūros komisijos (?) (gal 
tarptautinė intelektualinio ben- 
dra'darbiavimo komisija. Red.) 
posėdyje, kuriame Thomas Man 

dalyvavęs, .fJPhomas Mau 
pareiškė, 1cadf jis dabar rašąs 
romanų “Juozapas ir broliai” 
ir kad dėl z šito bibliško turinio 
romano jis yra važiavęs į Pa
lestinų ir Egiptą, susipažinti su 
any kraštų gyvenimu. T. Man 
pareiškė, kad savo vasarojimo 
vieta Nida labai patenkintas ir 
kad jis dėkoja Lietuvos vyriau
sybei už tarpininkavimų išnuo- 
muoti jo vasarnamiui sklypų 
nuo magistrato geromis sąly
gomis.

4

Kaip Lietuvoje vystosi 
automobilių judėjimas

Pernai Lietuvoje buvo 1002 
autovežimiai, vartojami 229 
verslo tikslams, 384 privatus, 96 
valstybinių ir savivaldybės į- 
staigų, 293 vartojami šiaip vi
sokiems reikalams.

Pernai autobusų linijų buvo 
8560 klm.; padaryta reįzų 9.- 
9480. Visi Lietuvos autobusai 
pernai išvažinėjo 5.486.400 
klm. ir pervežė 833.800 keleivių.

t 1
Klaipėdos krašte pernai buvo 

18 autob. linijų, su 20 autobusų. 
Padaryta 11.223 reisai. 456.805 
klm. Pervežta 166.870 kelei
vių.

Plečiantis autobusų judėji
mui, didėja ir autobusų ir jų 
reikmenų importas Lietuvon.

LIETUVON
Siunčiame Ptaignt Pal
tu k Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai

* ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
|739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 ik! 

S valandai Iventadleniais nuo
9 iki 1 valandai
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojui prašomi 
pirkinių reikalais eiti į'jaU 
krautuves, kurios Skelbiasi 
Naujienose

Scranton, Pa
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Chase: “Mekico” 338 
pilsi. Ne\v York: The Mnemit- 
lati Compnny. ‘ ?

Trečiadienis, rugį). 19, ’31 ... i....M. iiiiiiM, u<... ...........   ■ .

Kaimas
Žmonės dirba ir prakaituo-

Grande upės pusėn tuo proti- 
. niu ekonominiu dogmatizmo 
ir rmmmtmin apnlvų pamegi- 
mo mUintn. MurM Chase 

‘ huvnžiavo į WfokšikU> nes jam

NEATBŪTINAI pamatyk

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ SIANDIĖ 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVO^ IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. TeL CalttYhėt 1589

M

Didelis biznio atgijimas dabar ptasidėj 
Vybės, būtent Port Dixie. Port Dixi

■
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____

TAMPYKITE 
PINIGUS 

šviežcsni, negu iknpor 
tuoti biskvitai 

mažiau 
trečdalio 

kainbs.

šių metų rugpiučio mėnesio 
4 dieną Įvyko SLA. 30 kuopos 
narių mėnesinis susirinkimas. 

kVįsa susirinkimo tvarka ėjo 
pavyzdingai, bet tik pabaigo
je norėjo išnešti pareiškimų 

 

ar revoliucijų, kaip paprastai 
šios įropos vadai daro, dėl 
Įvykio SLA. Centre.

Bet be karštų žmonių yra 
dar ir kitokio temperamento 
narių, kurio objektyviai ir šal
tai galvoja. Čia porstačius rei
kalų labai blogoje formoje (ži
noma, tai darė Gegužio ir ki
tų neprieteliai), kitų buvo iš
sireikšta, kad dar tas Įvykis 

nėra tiek pavojingas ir bai
sus Susivienijimui, kiek buvo 
baisi 25,000 dol. Ažunnrio-De- 

- vtnlo paskola, ir paaiškinta, 
kad jeigu mes patys tų daly
kų darysime baisiu, tai jis ir 
bus toksai. Tačiau reikia dau
giau žiūrėti Susivienijimo rei
kalų pagerinimo, negu apie 
jį “pliotkus” kelti ir su jais 
supažindinti visi jo nariai. Ir 
iŠ tikrųjų. Dviejų moterų su
sipešimas yra tai paprastas 
įvykis. Kad apie jĮ kalbėti ir 
pareiškimus siųsti “visiems 
šventiems”, kaip jau nutarusi 
padaryti Edwardsville, Pa. 
ALS. kuopa, kaip yra para
šyta “Vienybės” 15 dienos rug- 
iiiUčio, tai yra ne kas kita, 
:aip tik eks-vadų noras už

imti Seniau turėtas Susivieni
jime kėdes. Ir kur tik dau
giau yra pretendentų likti Su
sivienijimo Pildomosios Tary
bos nariais, ten daugiau yra 
ir kritikos.

Bet kritika kritikai nelygi. 
Kada Ažunario-Devenio pa
skola davė didesnio pagrindo 

* visiems Susivienijimo nariams 
imtis žygio ieškoti kaltininko, 
kad su juo atsiskaičius, tai 
tas buvo tik pašalinių reika
lu, apie kurį daug ginčytasi, 
kalbėta, bet realaus nieko ne
daryta, nes žinojo, kad kalti
ninkų daug nėra ir vietų bus 

• mažai. O dabar dėl Įvykio Su
sivienijimo centre yra kaltina
ma visa Pildomoji Taryba, iš
skiriant. Jurgeliutę, nes Seimo 
rinkimai arčiau ir daug vie
tų yra dėl kandidatūros. Tai
gi vertinant objektyviai reika
lų, pasirodo, kad musų žmo
nės yra panašus Į Jurgeliutę. 
Čia Jurgeliutę imu ne paže
minančioje rolėje, bet dėl ben
dros moters ypatybės, kuri 
kaip ir kiekvienas tos rūšies 
sutvėrimas, yra linkęs dau
giau kalbėti, dejuoti, nusiskų
sti, verkti, aimanuoti ir t. t. 
ir būti SLA. Pildomosios Tat. 
nare. Bet rimtame gyvenime 
ir tokioje milioninėje pinigais 
ir tūkstančiais narių gausioje 
organizacijoje tokios ypatybės 
neturi pagrindo rasti sau vie
tos. Tam reikalinga autorite
tas, drąsa, sumanumas, išmin
tis, energija, bet ne ašaros, ku
rios iššaukia pažeminimų ir 
štokų administratyves galios 
pačiam sekretoriui.

Taigi esant tokioms sun
kioms gyvenimo aplinkybėms, 
kuriose tenka silpnėm sutvė
rimui vargti, ar negeriau bu
tų, kad panele Jurgelititė bu
tų pamainyta, stiprios valios 
vyriškiu, kuris ne tik darbų 
atliktų, kaip dabar kad yra 
reikalaujama, bet sava auto
ritetu ir sumanumu mokėtų 
vesti Susivienijimo reikalus 
taip, kad ne muštynes butų

Centre, o rimtas ir malonus 
veikimas, kiltis butų pagrindu 
visoms Susivienijimo kuo
poms ir jų nariams.

— Scrantų SLA. 30 kuopos 
rimtas narys.

Kam teko matyti Kalvarijų 
tuoj po karo, tai gerai atsi
mena, jog ji buvo paversta 
griuvėsiais. Dabar Kalvarija 
pusėtinai gerai susitvarkiausi. 
Ne tik Kaunas naujais mūrais 
puošiasi, gatves mesfaltuoja, 
šaligatvius lieja cementu, bet 
ir provincijos miestai nenori 
atsilikti. Rinkos, kurios yra 
vadinamos aikštėmis, taisoma, 
gatves brukuojamos, šaligat
viai liejama cementu. Staty
ba visur eina smarkiausiu 
tempu, — tik pyška-paška ir 
ūžia, kaip kokiame Gary, Ind., 
arba So. Chicagoj. Ir tai da
roma ne viename kokiame 
mieste, bet visur, kur tik man 
teko būti: Klaipėdoj, Kaune, 
Mariampolėj, Kalvarijoj, Vil- 
kaviškyj, Virbalyj, Kretingoj 
ir t. t.

Lietuvos mieštų greitu lai
ku nebebus galima pažinti, — 
jie pasidarys labiau moderniš
ki. Statybų, žinoma, akstiną 
ir tas faktas, kad darbo jėga 
Lietuvoj labai pigi.

Prieš karų Kalvarija buvo 
apskričio miestas. Labiausiai 
ji buvo pagarsėjusi savo bitin
ei u kalėjimu, kuris sudaro vie
nų carizmo tvirtovių. Mieste 
taip pat buvo daug kariuo
menės laikoma. Laike karo 
jam tad teko gana smarkiai 
nukentėti. Tačiau dabar ma
žai karo žymių bepaliko. O 
kalėjimas tapo visiškai sunai
kintas. Kalvarija turi gražų 
sodų dėl pasivaikščiojimo ar 
pnsiilsejimo. Sode yra Lietu
vos laisvės paminklas, kuris 
gražiai auga, — tai Vilniaus 
aržuolas.

Miesto apylinkė labai gra-

tfcgafcjd vatieSiSfoM, Vlabftt 
sausos. Dabar jau ten arkliais 
vUŽitfcja ir Šienų Vežti prtt 
upės kranto.

Pirma upes, vaga buvo la
bai vingiuota', bet dabar ka
li alas kasama pūgai tiesių li
nijų. Nėra reikalo nei aiškiti- 
ti, kad nusausinimas pelkių 
savininkams atneš labai dide* 
lės naudos.

—- Atostoy įninkąs.

Tulžinėš pūsles 
Įdegimas

,Mas... . .... .......................... .
užjrtmftmo toli savti kūltu-

’Ro- 
neužemn mužrnu mry” ^Uniu-

W Ateity *kel- 
žies npyfrhKėj, Elirotoihis įdė-4)iniūš. NusliuokAMftas, jfe pa- 

Wtėbif,kaW reikėtų vfotVš kelius 
Išbarstyti 4r 4ub budu 

sulaikyti turistų užpludimų.
Jo yra viena geriausių iki 

šiol parašytų knygų apie Mek-

gimas sudaro itplinkumų for-., 
muotis mižmrnms akmenė
liams. Iš jė OeiOtai atsiranda 
rėtimaflžmns, širdie muskulo 
Įdegimas, ir flebitas arba ve- 
nusė .jdėgihinSL Nors ulifurtlhis hikį» nes nėi vienas žmogus 
įdegimas nestntaru mumis pn- dnr nėra parėjęs Anon Rio 
vojaus ir kartais pasiduoda, 
kitokiam gydymui^ tečiaua 
dažninusia prisiemn tujinę 
pltslę prApInUli ir Jų IŽhnU 
sinti.

Rašo Dr. A. Monlvidas
Tulžinė pUslė randasi kepe

nių apačioj dešinėj pusėj. De
vintojo šonkaulio galūnė de
šinoj krutinės pusėj, galima 
šakyti, parodo, kur esama tul
žiuos puslėlės.

Tulžis iš kepenių rAūkasi į 
jų ir teka iš jos Į žarnų 
maisto. TŪIžics funkcijos 
kelios, pati gi svarbiausia 
keisti riebalus taip, kad 
tiktų žarnų sučiulpimui ir 
Uo apykaitai.

Del nepilnai ištirtų priežas
čių pasitaiko kad tulžinė pūs
le tampa staigiai arba chro
niniai Įdegta. Bakterijos į jų 
gali atkeliauti arba iš plau
čių, arba iš žarnų, o ųaažu ir 
iš kitų kūno dalių. Kaip sa
kiau, tikras Įdegimo šaltinis 
dar nežinomas. Manoma, kad 
Įdegimas Įvyksta dėl susirin- 

erzinančių 
bet iš kUr 
tikrai taip

Ilgai ir sunkiai 
kaimiečiai, bet 
dirbam. Tačiau 
sos ir drabužių 
Na, o su pinigais tai nei ne- 
sistrošiname.

Kitaip sako biednuomenė. 
Kol dirbame, tai šiaip taip 
prasimaitiname, bet sutaupyti 
vienų kitų centų atsargai nė
ra galima. Tad kuomet netu
rime darbo, tai nėra iš ko gy
venti.

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
darbininkams Lietuvoj per
daug mažai temokama. Bet 
ūkininkai skundžiasi, jog jiems 
sunku sukrapštyti ir dabarti
nes darbininkų algas. Girdi, 
ūkio produktai pigus, tad nė
ra iš kur pinigai paimti.

Šeštokai
Buvome nuvykę į pelkes pa

žiūrėti, kaip jos yra sausina
mos. Mat, dabar yra valoma 
Kirsnos upė, kurios vaga vin
gių vingiais bėga per pelkes. 
Ji jau baigė užželti. Prifi, to 
prisidėjo ir visokie žuvininkų 
pertvarai. Valymo darbas bu
vo pradėtas pernai. Nuo Še
šupės jau dakasta ligi gelžkė- 
lio tilto, kuris randasi prie 
šeštokų. Iškasta kanalas, ir 
pelkės, kur pirma tik antys

* - ir - - ------- -*•  ——

' nu važiavo į Mekhikn^ nes jam

noiuri menkiausio supratimo; tfadbdnim
S "i".1

gali iSsiVyslytl kitas; kad & «k„ ,t«.
nhs ligonis lengvai ir 'sparčiai 
gali pAsVėikH, o kilom mir*i 
tiš Žiuri į akis. !N0 kiekviehAJ 
me nlšitokimė Veik alinga Ope
racija; ttilus išgiėibėli galima; 
tik operaeija, o iretiemš pa^ 
vėlinta operacija visgi jau nie
ko negelbės.

KNYGOS

jos ateina ir ar 
yra, niekas dar nėra tinkamai 
Įrodęs. Tulžinių akmenėlių 
buvimas gali pūslelę subrai
žyti arba įerzinti ir priruoš
ti diria bakterijoms.

Staigus 'tulžinėš pūslės Įde
gimas nėra vienodus. GAli tap
ti lengvai Įdegtas tik jos Vi
dus. Pasidaro ji ^opi,^ skaudė
jimas užeina laikhfc ir vėl, 
dingsta. Jei tulžinėš dūdelės 
nėra užsidariusios, gelta kube 
nepasirodo. Šitos rūšies Įde
gimas prašalinamas pasilsiu, 
lengvu maistu, apšėtum van
dens gėrimu, kaitinimu iš vir
šaus ir vaistais vidurių liuo- 
šavimui, kepenių stimuliavi
mui ir skaudėjimo raminimui. 
Smarkesni pūslelės įdegimai 
padaro pūlių tulžyj. Jos Sie
nos tampa išgadintos, kartais 
iškreivuotos, gali suželti su ki
tais arti esančiais organais, 
išsisiurbę pūliai gali Įdegti 
pilvo plėvę arba kitus orga
nus. Arti tulžinėš pūsles gali 
susidaryti pūlių tvankinyš. 
Kuomet pūslelė tampa labai 
aštriai įdegta ir pasidaro jo
je opos, gangrena ir prakiu
rimas, tuomet yra pavojūs 
gauti 'genetalį pilvo plėvių įde
gimų ir mirti.

Juo aštresnis Įdegimas, tuo 
Įdegtasis organas • Opeštiis, dA- 
ro daugiau skaudėjimo ir įvai
rių symptomų. Gali būti vė
mimas, hemažaš karščio pa
kilimas, gelta, viso pilvo opu
mas, nuodingtimas ir kt. Nors 
visų rųšių tulžinėš pūslės įde
gimai gydomi panašiai, tečiaUs 
aštriosios formos reikalauja 
operacijos. Užvilkinimas iki 
tol, kol pūslelė supuva arba 
praplyšta, ligoniui paprastai 
reiškia įnirtį. AiigštAs karštis 
ir keli kiti ženklai šioj ligoj 
rodo į skubios operacijos rei 
kalingumą.
. Negalima sakyti, kad Cho
lecystitas arba tulžinėš pūsle
lės bite kurios rųšies įdegi
mas nepasikeis į kitokių rų- 
šį. Prasidėjęs lengvai kartais 
jis tampa labai aštriu ir pA- 
vtijihgu. /

Lengvesnė įdegimo forma
dažhAi tampa chroniniu cho- 
lėcystitu. Trumpešniaiš arba

dija.” Žiūrėdamas ne vinh 
ekonomišto, bcV ir dailininko; 
akimis, jis ryškiais bHioža^ 
nupiešia. to primityviško ktaš-i 
to gyvenimų, kurio dauguma! 
gyventojų nėra 'Sūsipažihę dar 
šti taŠliį, bet kuriėmš plthA- 
tas' kvepiAUOių,’ gražių ^gėlių 
yra brangesnis UŽ visus mUsų 
automobilius^ tiulio " Aparatus 
ir maudynes, paimtus kartu. 
Istorinėj įžangoj išanalizavęs 
Aztekų civiližfaėijų ir išM'gVi- 
nėjęs ispanų* UžkaJriaVimo Re
zultatus, jis siipažindina mus* 
su svarbiausiais veikalo, as
menimis, m»^ihU hepaVorg- 
tais meksikiečįaisr Pamažu ly
gindamas ■-kaimųsu »iipin^ui 
musij amnrikiėėių miestu 
“MiddletoWh” ir padaręs ben
drų apžvalgų, p. Chašė prieina’ 
išvados, kad jų 1 primityviškas 
gyvenimas yraT.<kur’t/kas nor-z 
mališkOsnis ir. šaiigesnis už 
musų, mašinų/ipavergtų gyve
nimų. Jaučiamės susigėdinę 
Įsitaisę Virtuvėj elektRdš š&i- 
dytuvų ar pasistatę knmM’ry. 
je radio aparatai

Chase bijo Meksikos v‘jah-

gyvenimo shidijAš, fe du da
lykai į jį padarė didelį įspū
dį. Autorius praleido penkis 
mėhesiUš štUaijtmdAmAš, anh- 
ližuodamnB, gėrėdamasis, ir 
perskaitę jo knygų-, norime 
galvatrūkčiais bėgti Į Meksi
ku it ^peRšitlkRinti af iš tikrų
jų yra tokia fcątis. įparversda- 
maš pnskutoh’į jos puslapį, at^ 
sidusau, pasijutęs namų, Lie
tuvos Išsiilgęs, kur gyvenimas 
y^a taip Pat primityviškus, ar
ti gamtos, sknrio dar nėr a pa- 
vm^usioš mainos, kOr dar 
galima iš tiktųjų gyventi.

Kin/gos: 
“thė Tirtt^y \Vtfstc”. 
“Mcn and' Machines.”
‘‘The Nemesis of American 

Business.^
■AVrdspėriiy ut Mylh?’

ŠAULĖ TEKA IR LEIDŽIASI VIE
NAIP KIEKVIENAM, BET KIEK

VIENAS JOS RIEDĖJIMĄ 
SUPRANTA SAVAIP

feodis -G vata nei ja reiškia. PILNĄ APSAUGA, o pilna ap
sauga reiškia SAUGUMĄ. Pamųstykite, kų tai reikštų 
jums, jeigu jus turėtumėte pilnų gvarancijų—užtikrini
mų, apie pilnų vertę namo bei loto, kurį pasirinktumė
te nusipirkti. Depresija jums neturėtų reikšmės, jeigu 
jus būtumėte apsaugotas.

Jūsų ateitis
Bėdarbė ir didelis brangumas gyVėhimo reikmenų did
miesčiuose privers žmones mirti badu. Gerbiami broliai 
tautiečiai, rimtai pagalvokite ir ateikite su mumis pasi
kalbėti. Mes turime tinkamų jūsų padėčiai išrišimų. Mes 
galime jums patarti taip, kad Užbaigus jtisų dėl bedar
bės rupeščius. Buk išmintingas. Buk pats sau. Mųstyk 
savistoviai. Žinok pats Sau, sako išmintingesni žmonės. 
O svarbiausia buk savo pohU it gyVėnk SAVISTOVIAI.
Kiekvieni 10 akrų NUOSAVŲ ĮPLAUKŲ siūlomų per šių 
kompanijų yra PILNAI GVArANTUOTI ir nuosavybė, 
kurių įsigysite bus verta tos kainos kokių Už jų mokė
site. Ji prieinama kiekvienai šeimai, kuri nori naudo
tis gyvenimo teikiamais smagumais.

MŪSŲ PLANAS
EHESČERT GR0I10MA—TUNG NVT OHCHAftbS ga- 
Įima įsigyti mažais sklypais bulėnt 10 akrų, 5 akrai že
mės apsodinti ir apdirbti per šių kompanijų Į “GROHO- 
MA” “PASAULIO STEBUKLINGIAUSIĄ GRUDŲ IR 
PAŠARO”, kuris duos jums užtikrintų PELNĄ prade
dant jau pirmais metais.

PAREIKALAVIMAI
Jau dabar šie nauji “GROHOMA” grudai .parsiduoda pas 
premium ir seklų pirkėjus, po 84 centus už bušelį. Du 
užderėjimai gaunami kasmet. Prie to dar už virkščias 
ninkama po $3.50 už tonų, šia produkcija ant 10 akrų 
iš 5kių akrų išdirbtos žemės turėtų jums lengvai Atneš
ti nuo $500 iki $600 kasmet: Ant $1000.00 investuotų pi
nigų. 10 akrų plote, iš kurių 5 Akrai dirbamos žeinės. 
Reikia įmokėti tik $375.00, likusius po $10.00 mėnesiui. 
Depositas duos jums galimybės pradėti savistoviai gy
venti ir būti snvininktPapsimokančioS nuosavybės.

IDEALIŠKA VIETA IR KLIMATAS 
šie lt) akrų pelnų nešančios hubsaVybės randasi
Crcslvicsv Hcights Plateau, arti Pcnsaęola ir gražios ju
tų Užlajos GULF bfe MEYICO, 300 pėdų Virš jutti pa- 
virŠaus. Puikiai išdžiovintos, lytės - gėrimui Vanduo ir 
ideališkas klimatas—oras. Pačioj širdy Floridos National 
Forest Prczervų, kur gulima medžioti, maudyties, žuvis 
gaudyti it užsiimti kitokiu spotlu.

KAINOS KlLA
jo arti musų nuo- 

SaVybės, būtent Pott Dixie. Port Dixie dabar statoma 
daug fabrikų-dirbtuyių ir su laiku tai bus vienas did
žiausi Ji ----- <r»— -
vėse dirbs

M 
M M M M M
M 
M

Verta ^dsi^džinli stt
Bartis Dilntfuk' "1yhc Volya 

Falls to the Gaspian Sea,” 
ČOsmppoiitan Book Corp. Iš 
dabdrtinio rusų darbininkų 
gyvenimo po sovteta.

Mtit'h G. RettD ^The Grėat 
■Physįcianr* Oxford University 
Press. Daktaro ..Sir 5V. Oslėr 
biografija. s

Č!htrts. A\ Bennet'. aT4ie Dile- 
M ol Mel^įįį ■jęno'tvl^ge^ 
8Vo. Yaie UhiVėVsity Press. 
Veikalas tikėjimo klausimais. 
ROdagUUtAš ir išleistAs prof. 
W. fe. lločking, Harvardo uni
versiteto. .

E&lef j aHiyher
td^ahcir pUsl. JonhL
bah tėpe and fiarrison Smith, 
Jeigu jUDPs patiko “Vakarų 
Trotile Nieko Naujo”, hėprk- 
ieiskite progos perskaityto ir 
šitis. -

Šiandie

—iy manufaktūrinių centrų pietuose. Tose dirbtu- 
dirbs tūkstančiai darbininkų, kaip tik jos bus už

baigtos. Didelė laitų kompanija dabar štato 3000 namų 
dėl datbitiinkų — ir tai tik pradžia. Sužinokite kų tai 
jums gali lemti ateity.
Kiekviena šeima turėtų valdyti Vienų tų .10 akrų nepri
klausomų nuosavybių, ir su musų GVARANTIJA būti į

^š^*iKforhiaėi jų *
bė jOkios iŠ jušiį pusės atsakOmyb .
Mylintieji savo prigimtų kalbų It norintieji gyvų žod
žių gauti pilnas informacijas a įvažiuokite pasimatyti 
ypatiškai ir kartu galėsime pagvildenti dalykus.

CRESCENT LROIIOMA-TUNG NUT
ORCHARDS

NORTft SIDE OFISAS-^G. W. GttdM Mtr.
2244 No. Halsted st. iU. ljmcoln 4o36 

Health Scteftcė Center.

.'.. r »• . I V -4 ' • r t.

CHICAGA gėrisi nauju angliško
■ - • . i K ' ’' ' ■ ■ ‘ ' * ■).'•• *. Y .

4 Styliaus Biskvitų

Paiktmi^, Arigliiki Pyraffniivn > ViAi- 
yiail Dabar pdrituodaini Ųnteda Kepėjų tentą- 

tlnldi iėtnotMs Min&Hiit. Vilti
ją didelę Pettybf pert greKėtrtihftlil

KLAUSYKIT!
KLAUSYKIT !(£ 

Š e š į s kartus k J
WekWelU sMU 

,.t?s dieną VhVeW 
Kepėjų! Mieštoj; 
SiuklyS sAVęiks;!''.

Koks didelis pasirinkĮtaus atkakusiam apetitVH 
UiSeiMa Kepėjų AS|1iik'd ’St’diMf* Biskvitų MKi- 
*6* P* ju$M «”»••<«!

' tie yrą tikro angliškų styliaus arbatiniai bis
kvitą1!. GrJdVs Smertnuoti sjindvichi. jk Vra 
maži salefųs virtiniai su visiems aiU&ri Wiat6Vnu 
puikiausiu jų kepimo bųdu. Vidaus 50 jų su
virs tuzlrto skirtingų kokybių kfekVienčje dėžu
tėje. Takios pigios tkŠys. kaip Loftdofto tyli
mi biskvitai. . > ( ’

IinporttidliS Sis nUŠthyi jo/hs kaihtobtų iki 
$1.2$. Tačiau dabar jie kepami Chicagojc 

iyftėciĮa Kepėjų pastangomis ir kainuoja mažiau 
t^čcblib importuotų.»biskvitų kainos. Įt jus 
žipto, kad juĄ biskvitai yra -
4,000 rhiflių šųttinni,— gražiai sudėti i dėžų- 
Uy ^Vyniotas žibiš&i tr dtfgtfafaį ptiaA&i- 
čiu cdfophatlc.

Jūsų ^roserninkas turi šitą puikų feirŽOa, 
laukianti Jjųs stUndit!

’*!.Jneeda feakets* Mššorted Blscult
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Ražo Dr. A. MARGERIS
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įdomauja
Įdomau-

Black 
Nelau- 
telefo-

1514-16 Roo»eve1t Rd. 
arti St. Looia Avė.

CHICAGO. ILL. ~

BOflN 
YORK

sTodenT aT 
0REW 

SEMINĄRY

‘3’OHN 
CRPMWELL

CAUFORNiA

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

fTht
CORO

'■y '';/

RADIOS, PIANAI, 
RAKANDAI 
PLOVIMUI 
MAŠINOS 

ELEKTRIKINIAI 
LEDO ŠALDYTUVAI

'JOHNSON

40YEARS
25 ounces for25t

kokie vagonai 
trečios klases, 

vis tiek

ICE OREAM

Didelis pasirinkimas 
ir žemos kainos.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigus.
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

YOLSAH 
inbuyingM 
you save inM 
USING

|fZ»BAKING 
reUPOWDER

CBCIL. DEMIU.B 
|W LOS ANGELES 
PROOO^’noN OF 

suvek CORO

krauti ar įkrauti, tai taip ir 
išeina puse ar daugiau valan
dos! Neturiu galvoj čia tokio 
beprotiško intensyvaus skubė
jimo, kokį stačiai dievina be
sotis Amerikos Fordas. Tatai 
iščiulpia iš darbininko ir fi
ziškas ir dvasiškas jėgas. Vis 
dėlto geležinkeliečiai, kurie te
dirba tik protarpiais, gali, ro
dos, ir paskubėti. Juk trauki
niui nuėjus, darbo labai ma
ža arba ir visai nebėra. Per
daug lėtą geležinkeliečių dar
bų beveik visur teko pastebė. 
ti. Šitoj srityj būtinai reikia 
reformų. Lietuvos geležinkelių 
darbininkai, atėjus traukiniui 
į stotį, turėtų dirbti gyviau, 

Į gi patys traukiniai 'turėtų 
vaikščioti daug greičiau.

(Bus daugiau)

kurie jau- 
nUBtebinti

a' Ir siistip- 
>, Butei- 

nervus ir daug
iiBtipaeiją ir su- 

j sveikatą. Aptiekinlnkai 
'one. Jeigu aptiekininkas

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iš 

> CRANE CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

stonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai, 

8402

VERT G 00 O IN 
KDYNAMlTfc*

THfcN 'tHU MAO 
WORLD* FOR.

UK hftlLUįL

(Tęsinys)

Geležinkeliai ir traukiniai
— Vaaažiuojame! — suriko 

konduktorius, stipriai akcen
tuodamas pirmutinį skiemenį.

— Sudiev, — atsisveikinau 
Eltos korespondentą.

— Sudiev.
Taigi, pirmą kartą į Lietu

vos traukinį įlipti gavau Klai
pėdoje. x

Baisi kamšatis. Vienas ame
rikietis, neturėdamas kur pa
sidėti, ant grindų atsisėdo.

-— Visai orientališkai 
kas ironizavo.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH

Forthe.
CHKAGOCO

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—-teisingas ir greitu patarnavimas 

819 W. 35th SL 
TeL Boulevard 9122

ATTENOBD
THE AMERICĄN 

ACADEMY 
OF L ■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

[Acme-P. 8 A. Photo)

Rekordas be motoro, 
Leit. John Ųrain išbuvo 

bemotoriniame orlaivy 16 
landų ir 38 min., tuo bildu 
imdamas rekordą iš vokiečių

gių ir Obelių šiek tiek smar
kiau įsibėga. •

Tarp Šiaulių ir( Telšių ge
ležinkelis, rodos, gana geras 
ir traukiniai nemenki. Tolu
ma 70 kilometrų arba 43 ang
liškos mylios. Vieną kartą va
žiavau tris valandas, kitą — 
dvi ir pusę. Per valandą ir pu
sę, rodos, lengviausiai galėtų 
traukinys nubėgti. Tai kam 
gaišuoti dvi ir pusę arba net 
ir tris valandas?

Nuo Šiaulių iki Biržų 110 
kilometrų arba 68 angliškos 
mylios, o nuvažiuoti traukiniu 
ima net aštuonias valandas ir 
pusę! Tiesa, geležinkelėlis bei 
traukinėlis beveik toks, kokį 
paprastai perka ’ Amerikos 
žmonės savo vaikams žaisti. 
Vis dėlto ir šituo žaisliniu pa
būklu butų galima greičiau nu
važiuot!, jeigu tik valdininkai 
ir tarnautojai gyviau dirbtų. 
Dabar, kai pradės bagažą iš-

Ofiso

DR. N AIKELIS

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvo* skau
dėjimą. ir teip visokiu* skaudėjimu* 
(tik ne ronaa). r
Tūkstančiai žmonių yra 'ilsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Moati* yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 cent*i. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekorlu* teip
. DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 3S2 

Hartford, Conn.

APTIEKA
, NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagu* Patarnavimai Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptirką 

šioje apiclinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street

VAISTAI — SMULKMENOS
Mes specializuojames pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA

Vagonas, palyginus su š. 
Amerikos vagonais, didžiausia 
keistenybė. Turi keletą kupė, 
arba kamaraičių, kuriose tel
pa po šešis žmones. Takas 
neina viduriu, kaip Amerikos 
vagonuose, bet pakraščiu. Ir 
baisiai netikslus takas: nei iš 
jo galima į visas kupė įeiti, 
nei į kitą vagoną pereiti. To
dėl, ve, prie abiejų išorinių 
vagono šonų pritaisyta po len
tą, lyg ir lieptą, kuriuo kon
duktorius vaikštinėja, ii 
tokiu budu į visas kupė 
tus vagonus dasigauna.

—Gražus dabar oras 
kai lyja, sniegti, šala

YOUR'EYEb 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co^Dept. H. M B- 0Mo SuCMczt®

pliušo spalva tesiskiria nuo 
antrosios. Taip. Bet komforto 
žvilgsniu, tai ji ir labai, daug 
skiriasi. Mat beveik visada ar
ba pustuštė, arba ir visai tuš
čia. Todėl joje ir sėdėti ir mie
goti laisva, ramu, smagu ir 
patogu.

— Ponas turėsite persėsti į 
kitą vagopą Radvilišky, — 
pastebi man konduktorius.

Tikrai. Radvilišky prikabino 
musų vagoną prie panevėžiš- 
kio traukinio. Turėjo mūšų 
traukinys dar vieną antros 
klasės vagoną, bet jame buvo 
tokia spūstis, kad noroms ne- 
noroms turėjau ieškoti vietos 
trečios klasės vagonuose.

— Good morning, doctor, 
— sveikino mane panelės, ku
rios laive visus ekskursantus 
linksmino savo juokais ir dai
nelėmis. — Prašome pas mus; 
mes visos sergame; žinote, be 
daktaro neapsieiname.

Ir įlipau į jų vagoną. Tre
čios klasės vagonas. Pliki suo
lai atsisėsti, kieti atsigulti. 
Bet kur čia tebegulsi, kad pil
na žmonių. Ir švaros čia nie
kur nematyti: visur dulkės ir 
skrepliai. Atrodo, kad šitas 
vagonas seniai valytas ,(o gal 
niekados?), plautas ir dezin
fekuotas. Gal būt, tik šiek tiek 
pašluotas, nešvariu skuduru 
pašluostytas.

— Eisiu rankas nusiplauti, 
nusiprausti, tai akim bus leng^ 
viau nuo miego atsiginti, — 
sakau panelėms.

— Kad vandens jau seniai 
visos kartu atsa-

Čfiso Valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal sutartį

v LJsTsfe 
©EGGGR ON 9 

HORSBBĄCK

s ,

kaip 
tada konduktorius gali vaikš
čioti tuo lieptu? — 
vienas amerikiečių
jame tuo pačiu klausimu ir 
kiti, tik tylime.

Vagonas antros klasės, ta
čiau patogumai jame tik to
kie, kokie yra paprasčiausia
me Amerikos traukinių vago
ne. Bet reikia tiesa sakyti, kad 
tai esama seno vagono. Pas
kui, dažnai bevažinėdamas 
Lietuvos traukiniais, pastebė-

Vancose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
—■ tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. Ą. Behla
Iš Berlino Universiteto, Vokietijas 

. 190 NORTH STATE ST. i 
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo; 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčiomis uždaryta.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100. . ■
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago,. III.

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
narnos 

3335 S. Halsted SL 
TeL Yardf 6894

i — Vandens nebėra! — 
stebau.

Nuėjau persitikrinti. Iš 
rųjų, vandens nebebuvo, 
taip butų smagu per naktį 
žiavusiam nusiprausti,, akis 
prasiplauti, kad butų galima 
giliau viską įstebėti. Juk taip 
viskas įdomu 25 metus Lie
tuvos nemačiusiam!

Vagone labai daug žydų. 
Dauguma jų baisiai nešvarus. 
Valgo, kalba, tarsi, be jokio 
sustojimo. Per tas kelias vą- 
lahdas, iiči phšTėkėihe Kauną, 
tai ausis lyg akėčiomis išakė
jo neišreiškiamai įkiriu savo 
erzėjimu.

Nepaisant 
nebūtų, — 
ar seni ar nauji 
jie turi būti švarus. Ir neiš- 
kęsdamas atsiklausiu: Ką vei
kia sanitarijos bei higienos 
dežuruotojai? Nejaugi miego- 
sapnų dievas Morfijus juos vi
sus, tarytum nekalčiausius kū
dikėlius, užčiučiavo-užliuliavo 
saldžiausiu miegeliu?!

Ir vandens visados turi bū
ti keleivių vagonuose. Tokio 
geležinkelių valdybos apsilei
dimo, kad keleivių vaggne 
vandens visai nebūtų, nieka
dos ir niekur nepastebėjau 
Amerikoje, nors man ir teko 
kadaise ' išvažinėti visą Ame
riką ir išilgai, ir skersai, ir 
dar kitaip.

Lietuvos traukiniai, palygi
nant juos su Amerikos Jung
tinių Valstybių traukiniais^ ne
greitai tebėga, Ot, Jik' taip sau 
ramiai, lėtai vaikšto, ir tiek. 
Kodėl? . Įsivaizduoti negaliu. 
Garvežiai dideli ir stiprus; 
bent taip atrodo. Geležinke
liai (plktjeji) stambus bei stip
rus. Tai kodėl traukiniai ne
parodo skubos? Tik patys 
greitieji; pavyzdžiui, tarp Vir
balio ir Joniškio, tarp Pagė-

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. ‘ k t

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

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

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! '

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

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

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

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

jau ir visai patogių antrosios 
klasės vagonų. Jie ir tų juo
kingų lieptų prie šonų netu
ri, ir takas perdėm visą va
goną pereina, ir, pagalios, va
gonai taip padaryti bei su
jungti, kad visados galima per
eiti iš vieno į kitą. Juose ir 
vidutinio komforto nestinga, 
žinoma, kai tenka tik ketu
riems keleiviams vienoje ku
pė važiuoti. Keturi ilgi, pla
tus, minkšti su paduškaitėmis 
suolai yra smagus gulėti ir 
miegoti. Suprantama, apie 
minkštą, švarią, gražiai pa
klotą lovą, kurioje galima vi
sai smagiai nusibengus miego
ti, kaip, pav., Amerikos Pull- 
man vagone, ir kalbos nega
li būti. Bet vis tiek gera..

Važiuoju iš Kauno į Palan
gą. Pasitaiko taip, kad musų 
kupė tik keturi keleiviai; du 
ponai, viena panelė ir aš. Gul
ti dar per anksti, o vis dėlto 
mes pakeliame viršutinius suo
lus ir visi sugulame. Kodėl? 
Aišku, todėl, kad kiti kelei
viai, prasivėrė inusų kupė du
ris ir pamatę visus suolus už
imtus, eitų kitur vietos ieško
ti. Mes savimylos. Tiesa. Bet 
Kretingoj busime tik ryto me
tą, tai kas gi gali norėti per 
visą naktį vargti sėdėdamas? 
Šiauliuose įeina daug naujų 
keleivių. Ponia su mergaite, 
tarnaite ir palydinčiu ją vyru 
įeina į musų kupė. Vienas po
nas, užimąs viršutinį suolą, 
tuoj ir sako: “Ponia 
vaikas kokliušu serga’

— Kokliušu serga - 
ko ponia, ir dui laukan.

— Bus ramu ir gera, — 
dingso musų visų galvose min
tas. Tik keturiese miegosime 
visą naktį.

Bet štai ir vėl ta pati po
nia su dukrele, tarnaite ir sa
vo vyru įeina. Konduktorius, 
mait, jai ’^akė,’"kad ' nei Vai
kų, nei kokliušo musų kupė 
nėra. Apsukrusis ponas betgi 
pakartoja, kad jo vaikas tik
rai kokliušu šergąs. Ponia ir 
vėl išbėga. Po valandėlės at
eina visi jau su kondukto
rium, kuris viską apžiūrinėja, 
apčiupinėja ir griežtai pasa
ko, kad nei vaikų, nei ko
kliušo čia nėra. Bet tas gud
rusis ponas (žydas) vis dar 
nenusileidžia. Jis sako, kad ne 
čia, bet namie jo t vaikas ko
kliušu sergąs. Toliau jis pri
sipažįsta, kad nenorįs kupė 
daugiau keleivių, tai kokliu
šu gąsdinąs. Mes juokiamės, 
tik vienas ponas, kuris užėmęs 
žemutinį suolą, visai rimtai 
nenori jo kitiems užleisti. 
Konduktorius duoda jam vie
tos pirmoj klasėj. Jis, mat, 
koks ten aukštesnis geležinke
lio valdininkas. Jis ir' išeina. 
Jos suolą užima ponia su sa
vo dukrele, o jos tarnaitė su
siriečia prie panelės kojų. Pa
nelė nuoširdi ir siūlo jai dau
giau vietos, bet tarnaitė labai 
kukli ir pasitenkina mažu 
kampeliu. Dabar ramu.“ šeši 
keleiviai, vadinasi, jau niekas 
daugiau į musų kupė nebeeis. 
Taigi, miegame gerai, ir pa
sijuntame ryto metą jau Kre
tingoj.

O pirmoji klase, tai buk

STAR DUST Copyright Midttest- Feature Service

nuokit Republic

CRANE COAL CO
5332 SO. LONG AVĖ.

Vyrai ir moterys, kurie yra seni 
nlegalfiję ir tie jaUneimių metu 
člasl susilpnčję, bus maloniai ....... . ........
kaip greitai Nuga-Tono sutelks jiems naujų 
jflgų ir gyvumų. Jis stimuliuoju i: ' ” 
rina visus orgųnuf^ ir jų < funkcijas, 
kią jums stiprius, vienodus i.„__  .. ____
pajdgoslilUR rauineniBi, Nuga-Tone ifivido >kiv 
nų nuo ligų perų, nugali ‘ 
teikia jums . goresnę i 
pardavinėja Nuga . ____ __________
neturi jo, paprašykite it užsakyti dėl jus 
iš savo urmininko.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosernink) 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinrmis bon- 
komis — po 20c už bonk).

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

.......................................................

NAUJIENOS, Chicago, UI

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdų, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie ; nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nno 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampu KetT^ At^ Tel Crasrford 5573

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard >4705

Radio .programai iš stoties 
WCFL kas Nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų v

Naujas Oscąr Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Trečiadienis, rugp. 19, *31
• - 1  ................................................ ■ ■ U1.  u ; ||

Lietuvon ir Atgal

MILUONSOF pounos USED 
DY OUR GOVERNMENT
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Ito Money

TEISINGUMAS BANKINIAME BIZNYJE

“Naujienose” buvo ne kartą pabrėžta, kaip svarbu 
yra bankų saugumui viršininku ir vedėjų teisingumas. 
[Vogimu, neleistinomis spekuliacijomis arba eikvojimu 
gali būt privestas prie bankruto tiek didelis, tiek ma
žas bankas. Ir iš tiesų, daugumoje atsitikimų, kur ban
kai bankrutuoja, pasirodo, kad tai įvyko per bankinin
kų kaltę.

Ryškų pavyzdį tam duoda dvylikos Bain bankų li
kimas. Ta Chicagos bankų grandinė užsidarė prieš du 
pu viršum mėnesių laiko.' Vaklžios paskirtas “reėei- 
yer’is” dabar davė spaudai viešą pareiškimą, kuriame 
jisai sako, kad tų bankų savininkai su šeimyna yra pa
ėmę iš savo bankų daugiau kaip 2 milionu dolerių p&- 
Skolomis be jokių Užtikrinimų. Apie pusė miliono dole
rių esą paimta iš bankų Už dviejų mėnesių prieš jų už
sidarymą.

Aiškus dalykas, kad, išėmus iš palyginti nedidelių 
bankų šitokias milžiniškas sumas žmonių sudėtų pini
gų, jie negalėjo atsilaikyti.

Bain’o advokatas, gindamas savo klientą, tvirtina, 
kad ėmimas paskolų iš jo bankų buvęs atliktas ne prieš 
Uždarymą, bet anksčiau, o dabar tos paskolos buvusios 
tik atnaujintos. Jeigu taip, tai tuomet kyla klausimas, 
kodėl valstijos inspektoriai biivo nepastebėję, kad tie 
bankai duoda neteisėtas paskolas.

Bain’o bankų atsitikime politika, matyt, maišėsi su 
bizniu. Jeigu valdžia butų aštriai laikiusia įstatymo ir 
darius tikras tų barikų stovio revizijas, tai nebūtų bu- 
yę prieita prie katastrofos, dėl kurios dabar teks nu
kentėti tūkstančiams nekaltų žmonių.

Dabar valstijos prokuroras ketina traukti Bain’ą, 
Jo stintos ir partnerius teismo atsakomybėj bet išeik
voti pinigai jau dingo.

„ ............ I ..  ' l ir :-|inWiiF
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“ViinikUš Žodyje” Dr. D. Al- 

šfeika tęsia savo išvadžidj ibius 
apie kapitalizmą, demokratiją 
ir komunizmą. Jisai rašo:

“Demokratijos jėgos (sktoit- 
lingumo atžvilgiu) yra ne
palyginti daug didesnės, ne
gu irisą kapitalistinės tvar
kos Šalininkų ir komunistų 
jėgos. Tiesu, tikrų nuoseklių 
dehlokratų ir jų organizaci
jų ne taip jau daug tesima
to kulturinguose kraštuose, 
bet imant domėn, kad visos 
socialdemokratų • organizaci
jos, kurios savo narių ir pri
tarėjų priskaito arti Šimto 
milijonų, stovi dabar (? — 
“N.” Redi.) ant demokratinio 
pagrindo ir visiškai atsirube- 
žiavo nuo komunistų, tai de- 
rnokratijos jėgos bus labai 
didelės ir jad vien dėlto ji, 
o nė komunistai, turėtų lai
mėti.” z

Čia p. Alseika vėl parodo sa
vo nežinojimą socializmo. Jisai 
įsivaizduoja, kadi socialdemo
kratinės organizacijos tik “da
bar” atsietojo ant demokratinio 
pagrindo, o tuo tarpu jos Uht 
to pamato stovėjo nuo pat sa
vo jsikttHmo Įniko. JUk tai liu
dija ir jų Vardas “social-demo- 
kratinės”.

Vilniečių pirmeivių lyderis 
nelaiko socialdemokratų “tik
rais nuosekliais demokratais”, ir 
dėlto jisai nematė daug tų “tik
rų” demokratų kultuftngUose 
kraštuose. Bet jisai, galų galte, 
yra priverstas pripažinti, kad 
visa demokratijos galybe šian
die remiasi socialdemokratais.

Ką gi jisai vadina “tikra de
mokratija”? štai, kaip jisai 
aptašo ją praktikoje:

ŽODŽIAI t

Lietuvos valdžia per savo oficiozą giriasi:
“Dabartinė Lietuvos vyriausybė mokėjo teisinu 

giausiai įkainoti krašto ūkiškus resursus, mokėjo 
pavyzdingai sutvarkyti valstybės finansus, prisi
laikydama atsargios taupumo politikos. Iš kitos 
pusės dabartinė vyriausybė mokėjo sustiprinti val
stybės ir pačios valdžios autoritetą, mokėjo sukelti 
pasitikėjimo Lietuvai tiek krašto viduje, tiek už
sieniuose. Tai labai teigiamai paveikė visą krašto 
ūkio raidą.

“Dabartinė vyriausybė nemėgsta skambių fta^ 
zių, nemėgsta pasigyrimo deklamacijų. Ji veikia nė 
žodžiais, bet darbu. Nereikia stebėtis, kad visame 
krašte dabartinei vyriausybei jaučiama tiek daug 
pritarimo ir pasitikėjimo.” 
Ar iš tiesų?
Jeigu valdžia turi tiek daug pritarimo ir pasitikė

jimo krašte, tai kodėl Ji tatai nepamėgina įrodyti, pa
skelbdama rinkimus į Seimą?

Jau bus greitai penkeri metai, kai įvyko Kaune 
naktinis “pučas”, pastatęs prie valstybės vairo tauti- 

• ninkus. jPo perversmo Seimas buvo pakištas, ir valdžia 
žadėjo netrukus sušaukti naują Šeimą. Šis valdžios pri
žadas dar iki šiol nėra išpildytas, ir labai abejotina, ar 
užsieniuose apie tai Manbma gerai.

Visos diktatoriškos valdžios giriOsi> kąd jų šalyse 

triubija apiė “piatiiietkds” stebuklus it kitokius “iflflk 
žihiakus atsiėkifate” Iluaijoje Slalfea® ir jd klapčiukai 
arba kaip deklamuoja apfe Italijos. “progresą” Musso* 
lini. Ir bepigu jiems gkŪB, k&l ApmūcijBB užimta burna.

Mes patikėsime t aatniii&kią WMžioft auopelitttfs, ktA* 
d a ji nuims cenzūros apinasr į spaudai, panaikins karo 
fetovj ir teis piteečiaite laisvai tteirinkti atstovus! kfcl 
laisva spauda patvirtks tą, ką dabar rašo valdžios pin 
samdyti oficiozo publicistai, ir žmoais savo balsais iš* 
peiks jai pasitikėjimą. / \ ė-

Kol valdžia bijo laisvo spaudos žodžio ir balsavimu 
•jdi ji jw>ao, kka ji

&r

»

L
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įdomų dalyką pareiškė Lie
tuvos Vftldžibs initaąšiis “L. 
Aidas”; Jisai sako, kad kapita
listiniai sindikatai plėšia Lie
tuvos žmehes ir trukdo ekono
minį krašta jsivystim#* Visa 
eile ~ pavyzdžių ir palyginimų 
tarpė, Lietuvos kapitalistą pel
nų ir kitą šalių kapitalistų pel
nų oficiozas įrodo, kad Lietu
vos “tautiški” pramonininkai 
lupa po 100 ir nėt po 400 nuo
šimčių pelno ant savo įdėtų 
kapitalų.

Kalbėdamas apie namų sta
tymą Katone, valdžios dienraš
tis nurodo, kad Lietuvoje ga
minamos plytos kaštuoja bran
giau, negu importuojamos iŠ 
^Latvijos, nors latviai turi ga
benti plytas geležinkeliu ir mo
kėti muitub, įvėždūtbi jūs xLie
tuvon. Belgų plytos esančios 
bevėik trigubai pigesnės, negu 
Lietuvos, nors darbininkų atly
ginimas Belgijoje yra nepaly
ginti aukštesnis. Stalių (“kar- 
penterių”) dirbiniai 
langai ir t. t. — Lietuvoje yra 
keturis kartus brangesni, negu 
Latvijoje. Kbkia to brangumo 
priežastis? Ta, kad plytininkai 
ir medžio fabrikantai yra susi
jungę į sindikatus ir dirbtinai 
palaiko aukštas kainas, naudo
damiesi ttoo, kad Lietuva turi 
aukštus muitus importuoja
moms prekėms.

Vadibasi, išeina taip, ktod 
Lietuvos kapitalistai, sdsijun
gę į sindikatus (trusius), plė
šia kraštą baisiai aukštomis 
kainomis, o valdžia jiems p&: 
deda, laikydama aukštus mui
tus užsienio prekėms. Tai daro
ma “savosios pramonės” kėli
mo vardu. Tuo gi tarpu Lietu
vos darbininkai gauna už dar
bą mažesnį atlyginimą, negu 
kurios kitos šalies darbininkai, 
išimant gal tik bolševikų pri
slėgtus r tisus.

žemiau paduodame iš to “L. 
Aido” straipsnio Jlgeshių W 
traukų. J

durys,

KODĖL PAS MUS BRANGUS 
BUTAI

f

naikinamas tiktų
“N-hų”

kad jie nebegautų progos daryt 
betvarką.

“Sandaros” No. 32 Rep. ap
rašo 36-tos kuopos susirinki
mų ir tarp kitko pažymi: “Prie 
pabaigos mitingo tūlas narys 
pasiūlė apsvarstyti kas atsiti
ko SLA. Centre. Jis, matyt, • 
turėjo omeny peštynes. Bet 
didžiuma narių pasirodė prie
šinga bilė kokiam diskusavimui 
to incidento.”

“Sandaros” No. 33 tos pat 
kuopos vardu virš įvardyti as
menys paskelbė rezoliuciją, ku
ri buvo pasiųsta SLA. prez. S. 
Gegužiui. Rezoliucijoj kalbama 
apie SLA. Centre įvykusį inci
dentą. čia man nesvarbu kal
bėt apie tos rezoliucijos turinį, 
bet svarbu nariams parodyti 
tą faktą, kaip netikusiai daro 
36 kuopos valdyba, kuri nepai
sydama narių elgiasi kaip jai 
patinka.

Nesinori rašyt dar daugiau 
tUo klausimu, bet ignoruot fak
tus, kuomet jie randasi čia pat 
ant rankų, irgi negalima. Rei
kia kalbėt plaČiaus, kad pažin- 
tumėm netikslumus organizaci
jų darbuotėj, o tuomet gal iš 
to pasimokysime.

SLA. 6-to Apskričio pirm. 
Geo. P. Stungis ir sekr. J. Vaiš
vila tam pat “Sandaros” No, 
33 visp SLA. 6-to apskričio 
narių ir kuopų vardu rašo SLA. 
Pild. Tarybai laišką, kur kalba 
apie įvykusj incidentą SLA. 
Centre, iy ten pat prašo, kad 
Pild. Taryba susimylėtų ant p. 
Vitaičio, palikdama jį “Tėvy
nės” redaktorium. Tikslas .gal 
būt ir geras,, bet čia ne tame 
dalykas, čia svarba ir reikalas 
ne tiksle, bet kas jgaliavo tuos 
du valdybos narius kalbėti vi- 
s° apskričio vardu? Na
riai . juos išrinko, kad jie 
pildytų ir eitų tik tas pareigas, 
kurias apskričio konferencijos 
valdybai nusako, bet anaiptol 
nejgaliavo, kad jie vienu ar ki
tu klausimu kalbėtų už viso 
apskričio kuopas ir narius. Da
rant tokį žingsnį, ignoruojama 
kuopų ir;/: narių teisės ir tbo 
pat laiku skelbiama netiesa 
skaitančiai laikraščius visuome
nei. —SLA. Narys.

išniibiūdjft. Kitaip begali išsi
versti.

! žmonės kentė šitą nenorma
lią padėtį ir kantriai laukė ge
resnių laikų, tikėdami, kad tai 
laikihis reiškinys: daugiau pri
sistatys mimų ir butai atpigs. I 
Bet štai einą labai smarki sta-[ 
tyba, namai auga kaip grybai [ 
po lietaus, o butai vis nepiriga. 
Ir Jttaiiių savininkai tvirtinu, 
esą, būtai arba visai neatpigs, 
arba labai maž.

i Kodėl taip? Kas čia yrą?l 
Patyrinėjus kiek giliau šitą 
klausimą, štai kas pasirodė. 
Nahių savihinkai dabar tūri iš 
naujai pastatytų namų bruttol 
pajamų apie 14—16% nuo įdė
to kapitalo. Jei kur gauna dau
giau, tai išimtis. Užtat daug 
yra atsitikimų, kur gauna ma-j 
žiau. Valstybės ir savivaldybės 
mokesčiai, apšildymas, vanden
tiekis, kanąlizacija, remontai ir 
kitos eksploatacijos išlaidos par
ima apie 6%. Tokiu budu sa
vininkas tUH gryno pelno nUo 
įdėto kapitalo apie 8—9%. Ži
noma, tai nemažas pelnas, bet 
skolinant pinigūs hipotekos 
kredito bei už nejudOino turto 
įkeitimą šiandie dar galima 
gauti ne kiėk tie mažiau. Taigi, 
ncųnų savininkai sako, kad jų 
pelnas nekąs eksorbitantiškas 
ir jei tik butai pradės nors 
kiek pigti, bizriiška statyba tuJ 
rėšianti liautis, nes ji beapsi
mokėsianti. Namų savininkai 
rodo į tai,x.kad pas mus staty
ba nenormaliai brangi* Imkim 
plytas. Kaip žinom, ’šiemėt, 
esant labai inten^lngai staty
bai ir pritrukus savų plytų, 
vyriausybė sumažino trumpam 
laikui muitą plytoms, kad sta
tytojai nepriteklių galėtų pa-| 
pildyti iš užsienių. Pasirodb, i 
kad, pavyzdžiui, latvių plytos, 
gabenamos Kaunan iš Mintau
jos, apmokant, tokį tolimą 
transportą ir apie 8 litus mui-i 
to, vis dėlto išeina pigesnes 
negū musų sindikato* Gabenti 
per sieną apmokant muitą, ke
lis pekkroviną^s įt tolimą trans
portą latvių plytos Kaune sta
tybos vietoj kaštuoja 128—135 
litus, o musų plytos, gamina
mos čia pat, tekaštuOjU 186— 
141 It. už tūkstantį. Reikia nė-1 
pamiršti, kad plytos sveria 2^ 
tonos tūkstantis ir jų trans-! 
portas labai brangiai kaštuoji. 
Latviai savo plytės, pristatytėš 
ant Lietuvos siends arba Ry
goj, . parduoda pO 86 litus Už 
tūksfiAiitį. Kodėl gi musų sin
dikatas lūpa bemaž dvigubai 
liėk ? . Kodėl gi mes nemokam 
pasigaminti taip pigiai kaip 
latviai? Kuras pas mus ne 
brangesnis kaip Latvijoj, dar
bininkas pas mus pigesnis, nes 
pūs mūs paprastas darbinin
kas gauna ir dabar dienai apie 
6 litus, o Latvijoj apie 10 litų. 
/Šiąndien- visi pas; mus latvių

tfiatem pasiūlymą raštu vieno 
labai rimto latvių fabriko, ku
ris apsiima dirbti duris ir lan
gus po 1&' litų, tokius pat, ku
rie pas mus kaštuoja 45 litai!

Vadinasi, -tas pats darbas pas 
mus kaštuoja beveik keturis 
ktortifs brangiau, nors ir me
džiaga ir darbininkas ir pra- 
gyvehįmąs pas mus greičiau 
bus pigesni negu Latvijoj. Tad 
mes ir klausiam, kodėl gi lat
vių staliai padaro beveik ketu
ris kartus pigiau ir dar uždir
ba, nes aišku, kad be uždarbio 
niekas nedirbs? Atsakymas ga
li būti tik vienas: todėl, kad 
musų stalių darbų sindikatinin- 
kai nori turėti apie 400% pel
no-. Į

Jie nebijo jokios užsienių 
I konkurencijos, nes juos saugo- 
I ja aukšti muitai. Stalių dirbi
nių muito reikia mokėti po li
tų už kilogr. Tokio muito joks 
konkurentas ant langų bei du
rų' .pakelti negali. Tad musų 
fabrikai ir lupa. Lupa nežmo
niškai, begėdiškai, nes vieton 
13 ima 45 litus. Panašiai su 
apšildymu ir kitais darbais.

Štai kur gludi brangumo pa
slaptis. Tos aukštos kainos, ku
rias mes mokam už butus, eiha 
dauginusia įvairių sindikatų ki- 
šenėsnū. Dėl sindikatų statyba 
pas mus labai brangi ir dėl to 
butai pas muš brangus ir ne-1 
gali būti pigus.

Mes permokam kelergubai 
sindikatams...

Savoji' pramohė geras daly-, 
kas-, bet irgi negalima leisti, 
kad ta pramonė taptų kenks
mingu parazitu. Negalima leis
ti, kad nedidelė susitarusių ka
pitalistų grupė taip eksploatuo
tų visus piliečius. Ūkininkas 
šiandie džiaugiasi, jei uždirba 
6—8% nUo įdėto kapitalo. Dar
bininkas irgi nedaug gauna. O 
sihdikatininkai lupa po 100% 
ir dar daugiau. [“L. A.”]

f—........ te——imi  
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Netiksliai bandoma 
veikt organizacijų 

vardu No. 13-14 <<Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.IšgyVenlmo brangumas pas 

mus jau nukrito ikf prieškari
nio lygio-, o kai kuriuose daly
kuose dar žemiau. Maisto prb- u 
dūktų dauguma šiandie piges
nė negu prieš karą. Tiktai vie
ni butai brangus ir nerodo ten
dencijos pigti, nors statyba la
bai gyva. Kaune už butą su 
patogumais, vonia ir Centrali- 
niu šildymu reikia mokėti nau
juose namuose Vidutiniškai po 
šimtą litų už nedidelį kambarį. 
O miesto centre kainos Siekia 
iki pusalitro šimto ir daugiau 
už kambarį. Net už butus se
nuose namuose be patogumų ir 
apšildymo miesto centre lais
voj prekyboj mokama iki šim
to ir daugiau už kambarį* 
Esant tokioms kaįhdmš, nėt Įdsu Ir žitama, parduoda ne su Į prasižengia prieš organizacijos 
aukštesnis valdininkas arba 
tarnautojas, kuris gauna apie 
600—700 litą per mėnesį, neh

“Kai kuriuose kraštuosi 
(Anglija, Danija, AųtralijAj 
Naujoji Zelandija) deitooktoa- 
tija jau turi valdžią savu 
rankose, tik ne Visuose tuo
se kraštuose tūri savo dau
gumą parlamentuose. Tokių 
daugumą turi tik Danija ir 
Australija, jose jau plačiai 
vykdomos demoktatiąės re
formos,
pūvektejimūs (? 
Red;), darbo žmonių išnaūc 
Jojimas, steigiami didėli kpė- 
pėrūtyvai, darbininkų sindi
katai, kolektyvai. Visi tie 
tūriai, kurie turi bendro vi- 
SUortietoiško pobūdžio, kaip 
anglių kasyklos, miškai>, di- 
dūshi fabrikai, dvarai — par
eina demokratiškų valstybių 
nuosavybėn. Privatinė sUVy- 
bė visiškai ne naikinama, 
tai tik žiūrima, kad ji be
būtų vartojama darbo žmo
nėms išnaudoti.”
Aukščiaus paminėtos refor

mos yra sociaHft (visuomeniniai 
ekonomihi'o) turinio ir j iį vy* 
kibimas, aišku, išplaukia iš so
cialistų programa, b ne iš po-Į gali pasisamdyti žmoniškesnio 
litinės demokratijos principų, buto, nes už būtą iš trijų kam- 
Taigi matome, kad tikroji de-1barių - su Vonia ir apšildymu 
mokratija yra niekas kita, kaip 
tik demokratija politikoje at 
socializmas ekonomijoje*

Bet socializmas' anaiptol ne
reikalauja, kad visai butų pa
naikinta privatinė nuosavybė. 
Šių dieną socialistai skiria tar
pe Visuomeniškos ir asmeninės! 
nuosavybės’, tarpe nuosavybės 
gamybos priemonėms ir varto-

buto, nes už būtą iš trijų kaito-

butų

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE i

Kifek laiko atgal viename 
laikrėšty tilpo pranešimas, kur 
buvo nurodoma, kas turi būt 
nominuoti į SLA. Pild. Tarybų. 
Kad tai butų padaryta pavie
nių žmonių Vardu, nieko ne

teiktino ir nebereikėtų 
alų kalbėt. Bet čia bu

vo tas pranešimas padarytas 
ŠtA. 36-tos kuopos vardu. Po 
juo figūravo pavardės kuopos 
pirmininko ir sekretoriaus. Ko
kią teisę tie du kuopos nariai 
turi kalbėt visos kuopos narių 

įvardu? Kuopa to nenutarė ir 
pasieny skundžiasi negalį gau-j juos. tam neįgaliavo, kad jun
ti darbininkų, nes visi jie, išė- [du paskelbtų' dėl SLA. narių 
j,o Latvijon, Taigi, latviai ir žinios> ką jie turi nominuot į 
darbininkui brangiau moka ir j Pildomą Tarybą, šitokis kalba- 
m^žne pęr pusę pigiau, parduo-jmos ktoopos komiteto elgešis i 

nariūs ir tuo pačiu sužini'ai 
laužoma Organizacijos teisės.

Kad šitokis artų žmonių elge
sio < yra nevykęs, tai parodo 
“Nkuj iėnose” tilpęs pranešimas 

nori pelnyti 100y2 ąrlFittfeburgho apielinkės organi- 
___ _ žūcijų. veikėjų* Ten jie kalba Į 

Vienas hesomai lankęsis Lie- apie p. J. Virbicką, kuris pasi- 
tUVoj ir tyrinėjęs pas mūs pre- Vadinęs -kokių tai veikėją ir 
kių, kainas, belgas mums sakė, organizacijų atstovu parašė 
kad plytos Belgijoj beveik tri- laišką čikagiečiams. Tikrumoj 
gubai pigesnės, nors darbininkas gi. P- • Virbickas neatstovavo jo- • '______ • w • • 1 I 111 _ L*   5__ ••  1   9 1 

tą “veikėją” įgMiavus kalbėti 
ĮPlytininkūs bralenk® staliai:! jų vardu. Tai parodo, kaip tu- 

stalių darbai nėmų statyboj užMli “Veikėjai”, neturėdami nė 
ima* labąi'svarbią Vietą. Kaip Į mažiausio supratimo apie or- 
žinia, durys, lėhgai ir kiti atari gėnizacijos uždavinius, savo po
lių gaminiai sudaro statyboj j Miškais sumetimais vaduoda- 
apie 20% ir datigiali. Pas mus Imiesi, apsilenkia su paprasčiau- 
visi didesni medžio fabrikai šiomis organizacijos taisyklė- 
sudttre siądikėtą ir • reikalauja mis, nešdami demoralizaciją į

i

jam rėikįa sumokėti nemažiau 
kaip pusė visos algos. Bet aiš
ku-, pusės visų savo pajamų 
vien tik butui niekas mokėti, 
negali. Juk ręikia dar maitintis, 
apsirengti, apsiauti ir apmokė
ti daugybę kitų smulkesnių 
rėfk^h, ta kurių žmogus apsi
eiti negalį. Normaliai sutvarky
tose sąlygose butuir skiriant 

jimo daiktams. Tik tlsubmeniš-1 daugi&tosia 20‘-40%Visąišlai- 
kas gamybos priemones sočia- dų. Mokėti vien tik butui biu- 
listai nori paimti bendron nuo- Į džeto 50 % niekas pegaliy tl^ 
savybėn, bet ne asmeninius tat musų valdininkai ir kiti in- 
:žmčmių tattus, hel^etaai yta pritajįštt. įytarni

Jau apie 60 metų>. kaip ta-l fiūslšpaUdę, j susikimšo arbm 
tai yra skelbiama so^HšiųįKurnotos v toli miesto pakraš- 
partijų programuosp, jr jeigtt IčitaM Dažniausiai 'būną taitb 

Alseika butų dauginus spsb jkad Misa. šėiihA iŠ Irij^v ketą- 
pažitas\ su pwią žmbnių btoSltaHd
sai nė nebandytą ieškoti kuktos keturių kambarių butą,. 

. ten “tikros demokratijos” už bet patys vargsta susikimšę 
P^aiMj’ą riKų. kffibariuošė, o kitus

nuostoliais, nes stt nuostoliu 
niekas nedirbs. Latviuose irgi 
yra plytitoitoką sindikatas; tik
tai jis-, matyti, pasitenkina 
Žmonišku pelnu, o ihUsą plyti- 
niūkiai 
dar daugiau.

ir pragyvenimas žymiai bran-įkios organizacijos, kuri butų 
gesni. > f _ “* J* * “

stalių darbai namų statyboj už- Ii “veikėjai”,

Bndgeporto
“AUŠROSE KNYGYNAS 
3653 So. Hahted Street

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St
Brighton Park,

B. R. PIETKIEVVICZ 
2608 W. 47th St 

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B-iOS. CORP.

52 E. 107th St.
teL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimų ar užširašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovų.

tai .yra 3

dų. Mokyti tieto tik buiiii bin

už duris, Įaugtos ir kitus pana- organizacijos narių tarpą. To- 
šius statyboj darbus, /papras-1 ...šius statyboj darbus, J papras-Į kitos “veikėjus”, kurie nepajė- 
ičiąusios rųšies nemažiau Kaip $ia suprasti organizacijos diš- 
*43 litus už kVadratinį metrą; | Čiplinos ir nebežino, kur prasi

deda organizacijos reikalai, o
'43 litlte už kvadratinį metrą; 
Jęi rųšis kiek geresnė, tai kai
na gali pakilti iki 50 ir Jau- 
gikii už metrą. Tuo tafpu mes

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių 11 bus , gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

kur baigiasi privatus politika- p n
vimo siekiai, reikėtų sudrausti, (larsinKiies n-nose



Rez. jphorie Grovehill 1321

tržirtušė 14 mėty bet

66£« .So

18 gatves apielinkej

URŠULE BAJORIENĖ

Andrių

Lietuves Akušeres

•. .vV. v

valde

AMBULANCE PATARNAVIMAS DiĖNA fe ĮKARTI

phtarnavimą, kūomet jis yra labiausiai reikalingas.

1741 ii 1742Uubeė arti

'džiunas Borden) 
ADVOKATAS

Vaikas 
r susi-

IGN. J. ŽOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203
Boakvard 8413

1327 86. 49th €t.

Tėlėforite 
Cicero 37Ž4

neneš 
žįstami esat 

dalyvauti 
jai pasku- 

atšisveikini-

Tel. Boulevard 7589 
Ofiso valandos 10 ryto _ 

ResidenCe Phont Hemldck

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Apipiešė apdraudos 
kompanijoj Ofisą

Re.syveris Gilruth įspėja būvu- 
sius rfepozitorius nesitikėti 
atgauti visus savo pinigui. 
Resyveris pteneša, kad pats 
Bain ir šeimyna skolingi bah- 
kmns Virš $2,000,000. bankų 

/taftas naujų faktą šviesoj 
mažėjąs. Valstybės gynėjas 
sakosi paliepsiąs dairyti tyri
nėjimą, jei pasirodytą, foad 
bankų reikalai btivę netiksliai 
vedami.

Musų patarnavimas lai* 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad beturime ii 
laidų užlaikymui eky

Nukrito 1,800 p&dŲ, 
liko gyvi

Penki banditai padarė htol- 
dapą Metropolitan Life Insu
rance konipahijOš otisc adre
su 6752 Stony Islahd aVeniiė 
Padavė $4,000.

dentistas
4180 Archer Atta., lale Midland Bank 
Valahdos:10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

rinkimui bizhferiių ir Vaicjinih- 
kų, kurie yrą uŽtinteresuotį 
gubernatorito Emmersono ko- 
misijtos darbuote.

* Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

kanipas Halšted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
i Nedėliomis nho 10 iki 12.

otgin St,

6 iki 7:30 v*L vakare 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Park 6755 ar Randolph 6800

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, Ui.

Bedarbių šelpimu 
kalu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: >3102 So. Kalstė* «t., CMTOpM 

arti 3 Irt fitrtet
.Valandos: 1—3 ptetą, 4—4. taS, 
Nedėliomis . ir iventad. 10—12 dittą.

skanų naują fcuĄ įaiima 
tarpinti, taikyti, teįjti!

Kaip jo pilhaSi Kebus 
sūrio skonis pritinka prie 
ktnj valgių i Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — tengvai 
riimttasl, tyras kaip 
tyras pats pienės i

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi-

9090 > 
>nblic >tt>0

Nuliūdę liekame,

Vytas, BrOlitf, Sesuo, 
Švogeris ir Gimihės.

Duokite MVo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. ULUMENTHAL
UPTOMETRIST 

Praktikuoja vii? .20 ih. 
4649 S. Ashland Ada. 
'kampas 47th St. 
Tėl. Boulevard 6487

Tarpe kilų reikalų nutaria 
šUOrganižtioti « gilbernatorio 
komisijos skyrių, ktiris specia
liai rūpintųsi pašalpa ; bedar
biams Chicagoj it Cook kdUn-

JOSEPH J. GRISK
Uėtttvia Advokatas i

4631 So. Ashland Ada, 
Tel. Boulevard 2300 

6515

A. K. Rutkauskas, M. O. 
4442 South Westam Aname 

Tel. Lafayettt 4146 1

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

A. MONtVID, M. D.,
West ToWn State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po/pietų, 6 iki 8 vale.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

JŪSŲ GRABORIAI
..Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi telefonai*. YAR

L_.» k. *** • •*< -.t*.

Keturiolikos metų bernaitis, 
Chalic Tisevicb, gyv. 6953 At- 
tesian avenue, mirė Gerinau 
Deaconess ligoninė, 
nugriuvo nuo arklio 
žeidė, kai arklį užgavo auto' 
htobilis. Automobilistas pa 
bėgo.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Adtnuo

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

TH. Central 70?9 
Rez. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 
Dr. B. G. LAMBRAKIS 

Autų, Notut, Gerklės S/fecudutat 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washington St,

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Saite « 
J Tel. Prospect lOŽfc

Jbz. 2359 S. Lettvrtt 6t. Ddhtf 233b 
Ofiso valandos 2 ilU 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Pirmadienį Sttvens viešbuty 
įvyko gubernatorio Ėmersono 
komisijos posėdis nedarbo 
klausimams svarstyti ir be
darbiams pašalpos teikti. Pa
sėdy dalyvavo gubernatorius 
Emerson, meras Cermak, Sa- 
mut! Insull, Jr„ ir eilė kitų 
stambių biznierių ir valdiniu-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

/. Dftrforn ftoom Kili 
Telefonas Central <411

iki 4 po pietų 
vte*

Garažan adresu 1716 South 
Halsted strcet pirmadienį už
ėjo pora vyrų, kurie pasisakė 
norį pirkti fordų. SupraDta- 
ma, norėjo apžiūrėti, patirti 
kaip jis važiuoja. Pardavėjai 
gi, taikydamiesi fordą parduos 
ti ir pilnai pasitikėdami savo 
tavoro gerumu, įpylė fordah

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
““-3 
iki 8 Vakkro.

Noboslrilpinklto su nicž« 
tlnčia oda, pleiskano
mis, išbėrimais, spuo
gais ir kitais odos Įde
gimais. Gaukite bon- 
ką vCsinąnčio, gydančio 

antiseptiko Žemo — saugus užtikimas 
budap pašalinti neižfijinio kankinę. Pa
togus vartoti bllo laiku — jo nematyti. 
Pas aptiekinlnkus, 35c., 60c., ir $1.00.

Plkmadienj, Migpiūčio 1?, 
Baino 12 bankų bizniui likvi
duoti resyveris Gilrųth išleido 
pareiškimą apie tų bankų pa
dėtį. BesyVeris įspėja buvū 
sius depozitorius nesitikėti at
gauti visus pinigus.

Resyvorio pareiškimu, pats 
Kain ir jo šeimyna esantys 
skolingi bankams virs $2,000,- 
000. Ir ne tik tai. Anot re- 
syveriu, Baiho kompanijos pa
siskolinusios iš jo vadovauti} 
bankų apie $500,000 ne pirmiau, 
kaip 60 dienų prieš bankams 
Užsidarysiant. Šitie $500,000 
įeina į minėtus du milionus do
lerių. Dar aršiau: Bain pasj- 
skolinęs iš bankų $90,000 vos 
paskutinėmis aštuoniomis die
nomis prieš jų užsidarymą.

Ir tuos pinigus, virš $2,000,- 
000 Bain ir jo šeimyna skoli
nęs! be rimtų garantijų.

Štai kam kalbamos paskolos 
buvo imtos: John Bain skolin
gas $680,544.37; John Bain, 
Ine.—$993,574.40; John Ėain 
R. E. Impr. Co. —$47,500.00; 
The I»w Company (Baino šei-j 
mos kontroliuojama) —$257,- 
600.00; John H. Bain — $43,-; 
04,5.67; Robert A. Bain —$24,- 
092.26. Viso Bain ir jo šeimy
na skolingi bankams $2,046,- 
356.70.

Ar yra vilties šiuos pinigus 
atgauti iš Bainų? Mažai. John 
Bain, Ine., yra resyverio ran
kose, kadangi buvo padaryta 
nusiskundimų, jogei šioj .kom
panijoj pasireiškus netvarka. 
Knygose, teisybė, jos turtas į- 
rašytas kaip siekiąs $6,060,- 
000. Bet .prieš j j yra skolos 
4,013,000. Taigi perviršis su- 
lifc knygomis siekia tik $2,- 
045,000.

Taip yra sulig knygomis. O 
patyrUsieji į vertintoj ai įspėjo 
resyverį Gilrutha, kad visas į- 
kainuotas sulik knygomis tur 
tas nesąs vertas daugiau, kaip 
$2,580,000. Gi skolų prieš jį 
randasi virš keturių milionų.

Antra Bainų kompanija — 
The Lews Oompany 
25 nuošimčius visų užsidariusių 
bankų stako. Tas stakas šian
die veik nieko neverias. Nors 
resyveris sakpsi neištyręs, kaip 
yra su kitokiu šios kompani
jos turtu, vienok išreiškia 
huomohę, kad ir ši kompanija 
nepajėgsianti sugrąžinti ban
kams skolos.

Ne daugiau vilties yra, kad 
ir iš kitų šaltinių butų gėlimą 
atgauti Bainų pasiskolintus iš 
bankų pinigus.

Gilruth pranea, kad kai jis 
buvo paskirtas dvyliktos Bėiho 
bankų resyVeriu, tai rado ban
kuose grynų pinigų tik $890,- 
000. Kitoks banko turtas bu
vęs: $2,000,000 Balnų skolos; 
$2,000,000 bankų trobesių ir 
IVengimo, kurie SūrtkU .pritai
kyti kėm kitam, kaip tik ban
kams. Be to, truputį daūįfiaū, 
•nei $7,000,000 investuoti | real 
ėstate pėskOlaš. Likusieji $10,- 
000,000 investuoti į real ėstatfc 
bonus, 'daugelio kUHų Vtortė nU- 
piiolusi.

Trumpai kalbant, • fesyveris 
pareiškė, kad išimant Užtikta 
bankuose pinigų Mtfną !b-nežy
mią dalį kitokio turto, likusio
ji bankų turto dalis yra “auša: 
Jusi” (fftožėft), kuriM likviduok

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
TRERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albatiy A V.

Phone 
Hemlock 9252

Valandos: nno 9
Gyvėfcf 

3323 South

▼ikarą, StkyTai IMHMh 
Nedėlioj nuo 9 iki 41 tyro

R. A, VASALUS I)
AbVOKAThl 1

11 South La StOt StfA 
Rnom 1934 ' ’ ’
Valandos nno 9 ryto iki 5 vnL fMb 
3241*8. Hahttd St. Tat. Victorg 096| 

Valandos — 7 iki 9 Takati
Olis—Utarn., Kerr. ir Subatoa ti*, 
Vasatle—Pan., Ser. ir PftAyčioe Hk.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsisukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

DhP.P.ŽALLVS
DENUKTAS 

30 L. lllth St 
Kampas 'Wabdih Averiue 

Tel. PuIIman 0856 
Gazas, X-Ray, ttc.

Aeroplanas, kuriuo lėkė du 
vyrui ir moteriškė, nukrito Že
mėn Iš 1,800 pėdų ^aukštumos. 
Aeroplanas nukrito prie 16 
gatvės ir Oak Park avė., Ber- 
wyn.

Stebėtina tai, kad pasažie- 
riAl Viši trys išlikto gyvi, tik 
lengvai Sužeisti.

Jdseph Monlforl, aeroplano 
SUvininkaš ir aviatOris, 21 m. 
ir gyv. 127 Seventeentb slreet, 
VVilnmlles hUsiskUnde, jogei 
turėjęs ptnslį laimę: esu, jis 
demonstravęs pasUžieriams 
aeroplanu tiksiu parduoti jį. 

po šio įvykio jie vargiai 
btortbrėsią pirkti.

Rax. 6600 South Artesian Adomą 
Phone Prospect. 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Straat 
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rugpiučio 18 dieną, 4:30 valandą 
1931 m., sulaukus 46 metiį am
žiaus, gimus Lietuvoj, Vilkaviš
kio mieste.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Jurgį, brolius — Andrių, 
Antaną ir Kazimierą Kulišauskus, 
seserį Eleną, švogerį Stanislovą 
Ramanausku.

Kūnas pašarvotas, randasi 211 
Fisher, Rockdale, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
rugpiučio 20 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Juozapo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
Kazimiero kapines, Chicagoj.

Visi a. a. Uršule? Bajo 
giminės, draugai ir pa*" 
nuoširdžiai kViečianAi 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius t

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare 

Sekmadieniais nho 10 iki 12
3421 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8483

Phono Canal 2118 •
Valandoa: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. St. 

4193 Atdhar Ada.
Valandos: 2—4 po piet 

Phono Lafayatta 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Phone Canal '6222

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

Valandos: 1—3 ‘ ir 7—8 
Seredomis it- nedėliomis pagal sutarti. 
Rrzvrfracijo 6628 ’So. RichhiOnd Straat

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ado., 2 taftoj 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišl 
OFISO VI 

Nuo M) iki 12 vai 
▼ai. po 
vakaro.

Bnsak komisijas buvusio 
pirmirtihkto, Gėbrge F. Gėtž, 
bedarbių padėtis pasidariusi 
opesnė šią vasalą, ne kad ji 
buvo praėjusią žiemą.

Kiti kalbėtojai išreiškė nuo
monę, jogei ateinančią žiemą 
reikalas gelbėti bedarbiams 
gali bliti didesnis, negu iki 
šiol. \ ./*■

Praėjusią žiemą buvo sukel
ta netoli $5,000,000. Atoihan- 
Čių žiemą gal būt pristoiS ieš
koti dvigubai didesnės stonos.

Meras Germakas padavė su
manymą, kad daugmenų ir 
mažmenų krautuves, parduo
damos prekes, uždėtų vieno 
cento toksas vieną ditotoą sa
vaitėj. Pasak jo, šitokios tak
sos sukeltų apie $5,000,00Q 
fondą. MėrUs išreiškė tą pa
geidavimą kalbėdamas susi-

Tel. Yardj 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AklŲ SPECIALISTAS

1145 MUtoaukot Adamn 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 M.

Seredos Vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal iratartj

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

Įvairus Gydytojai,

DR. HERŽMAN
- M RUSUOS -

Gerai lietuviams Žinomas per b
tut Kttipo patyrę!
ir akušeris. ... ___ ___

.Gydo staigias ir chroniikas ligas 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodui X-Ray fr kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laborah
1025 IV. 18fh St., notoli

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

Lietuviu. Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 ,įki 12 vai. diehbs ir 
ritid 6 iki $ valandos vakare

.................................. . ..... i*- ' '-..1.4-

het gažoliito, kad pAVėžyti ko- 
stumerius. O tie,, įsėdę maši
non, ir išdūmė saVUiš keliais.

•'«. ...............■"■.■m .......i', "imt, ......... .

Miss Elizabeth Judas 
stečiALisTĖ gVdWs 

'DederVirVes iv -JSg^ehroi 
Nesentai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak..
9^0 Aihsįte St. Td. fedgelvater 28Ž1

Duokite savo akis išegZaritfnuoti 
DYKAI 

Registruotam Optonietristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 <yto iki 9 Vak. kasdie.
Ž)R. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KA8N
4631 South AsUUM 

Ofiso Valandoj
Nno 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 jpo piet, 

7 iki 8 VM. Neda, nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

. - ■ . ..............    NiAln

Phone Armitagt 2822

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina pritinama

3319 Auburn Avenue
tHiCAGO, ILL. e •

Chicago, III. Čičero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court
Tel. RooseVelt 2515-2516 Telef. Cicero 5927

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIU 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiah, 
negu kiti todėl, kad 
priklaUsau prie gra

bų išdirbystės.
. OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Carial 6174

SKYRIUS: 
3238 JS. Halsted St.

Tel. Victory 4088

S. M, SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykii 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują Viet< po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard -7820

. t a Namai:
'6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

KftAFV 
Velveeta

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

Tel. Kenwbod 5107
VALANDOS: ' . .

nuo 9 iki H valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 '▼Mb'&dM vakare 

apart ivęntadienio it ketdirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas 

Ashland Avė. 
47th Street

Buy glovės wlth what 
lt suves

feUTO H 
koDele. Idstenne Tooth Pašto, 
didelis tūbas parsiduoda ui ( 
25o. Ji vilo Ir apsaugo dan- / 
tls. Be to Kalite ■utauplntl 
$3, ui kuriuos galite ■usipįrk- 
tl plriUnaltea ar M kita- 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Hemlock 8151
DR, V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
f V ALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio 

J___________________ _ ■ .di. .. „M I . - i. 8,- . -’.-Ž,.

TYOėjadteids, rtlgp. 19, ’31 '

H telkta1 JatsargUtao ir kahtry 
bės, tdartt iš jos gauti ką noris 
panagaus į sumą ostmčlą bankų 
knytofeo.

Valstybės gynėjas Swahson 
pateikė, kad jis *pAvosiąs Baino 
bankų teikalą grand džiurei ty
rinėti, jeigu basitedys, jog kal
tinimai daromi Baidui asą tei
singi.

John Bain, užsidariusių ban
kų vedėjas, antradienį, rugpiu
čio 18, išleido pareiškimą, ku
riame sako^ kad depozitoriai 
turį tvirtą pamatą tikėtis at
gauti dolerį už dolerį.

ŽINIOS
nu iMMH

Nemaloni žinia Bai 
no banką depozi^ 

toriams

LACHAVVICZ IR SŪNŪS

B
PagrabV vedėjai
Visą pagrabo patarnavimą

i galime atlikti už $106.06
Dvi Koplyčios Dykai

Del Šermenų
Padarome affidavitus reika
le Ihsurance ir visus Notary 

Public reikalus

VaftaruM 4'15

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Jotai KutiuiMkaB
Lietuvis Advokatai £ 

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St. 

lVhMonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakario.. 

Seredoj fr Pėtnyčioj nuo 9 iM I 
---------------- - ------- --------------------- UJtaa

A. A.SLAKIS 
tiiAto Ofis^^T^^ashingthnJSt. 

Room 1502 Tel. Central 2M 
Valandoi: 9 ryto iki 4 po pleril

Vakarai*: Utarn., Kero., ir Subitoft 
•*- 6 iki 9 vai. 

4145 Archer Apę. Tat. Lafayatta 7337

Namų TeL Hyde Park ^395 
-....... r--t, ■ V g -Y ■ - . - A—---

JOHN B. BOKDJN 
(3obn Ba 
LIETUVI!

105 W. Adams St., Room 2 
Telephone Randolph 6727 

Vakaran 2151 W, 22nd St. na

Stop
įtehing

Skin

žemo
D R SKhM iPP'TATIONS



MM
Trečiadienis, rugp. 19, ’31

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Kensington
įvykoPraėjusį penktadienį 

Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniškai. •

Prisirašė O. Jonikaitiene. 
Sirgo S. Guščius. Tebeserga K. 
Jurijonas, J. KareČka. ir D. Tu- 
lys. Draugai, aplankykite li
gonius.

Susivienijimas stojo už vie
tinį resyverį Roseland State 
Savings Banko reikalams likvi
duoti. Įgaliavo pirmininką ir 
trustisus pasirašyti po peticija, 
idant resyveriu butų paskirtas 
Nehring.

imti ne mažiau, kaip dviem 
trečdaliais balsų, tai agitato
rių reikalavimas buvo atmes
tas.

Nors komitetas ‘bedarbiams 
šelpti kaip ir likviduojamas, 
gal laikinai, visgi jis atliko 
naudingų darbų: sušelpė nelai
mėn patekusių žmonių. Gal 
žiemą, jęi bus reikalas, bedar
biai galės susirasti tą patį ko
mitetą ir pareikalauti, idant 
pradėtų veikti.

—Korespondentas.

Gryžo iš Lietuvos

žiavinras liepos 12 d. Gečo dar
že, Glenwoode, ypač dėka komi
sijos darbštumui ir prijauti
mui publikos, kuri suvažiavo iš 
kelių kolonijų. Jei butų buvę 
geresni metai ir oras nebūtų 
gązdinęs publikos lietumi^ tai 
butų buvę galima padaryti 
pelno dvigubai daugiau. Bet ir 
dabar turėta gražaus pelno. 
Mait, bizniu padaryta $115.80. 
Serijomis padaryta, $176.30.

Buvęs pirmininkas K. Paša- 
karnis paskyrė iš savo kiše
nės $13. Pinigus padalino į tris 
dalis ir prižadėjo duoti juos 
tiems, kurie daugiausia serijų 
išplatins.

Pirmą dovaną laimėjo K. 
Dobravolskis, antrą Atkočiu- 
nienė, trečią Kučinskas. Pami
nėsiu kas rėmė šį išvažiavimą 
dovanomis: Barzdys paauka

vo $5, Pašakarnis fontaninę 
plunksną ir paišelį, Jundulas 
$5, Butkus laikrodėlį, o Staruš- 
ka karabiną busimam išvažiavi
mui, kurį turime dar surengti.

Bedarbiams šelpti komitetas 
kaip ir likviduojamas. Ižde pi
nigai baigėsi. Delegatas nusi
skundė, kad Dauliui išmgjęęta 
pašalpa, kuriam kaip ir nerei
kėjo. Jis davęs pastabą, bet 
jau buvo po idiko..

Iš tikrųjų, kaip pasirodė, ko
mitetas netvarkiai elgėsi: mo
kėjo nedarbo pašalpą kai kam 
tokių, kurie neseniai turėjo me
daus laiką. Juk buvo tokių, 
kurie yra vedę, gyvena su šei
mynomis ir randasi kritiškoj 
padėty: tokie negavę. Mat, kaip 
delegatas paaiškino, saviškiai 
artimesni esą.

Kaip čia seniai buvo atsiradę 
agitatorių, kurie norėjo, kad ir 
Susivienijimas paskirtų iš savo 
iždo pinigų to komiteto darbuo
tei. Kadangi tečiau Susivieni
jimo įstatai reikalauja, idant 
tokie pašaliniai reikalai butų 
svarstomi metiniame arbaprieš- 
metiniame susirinkime ir pri-

gų rūbų nusipirkimui, ir at-_ 
ėjus šventadieniui, pasipuošia 
gražiai ir sau mandravoja.

P-nia Milerienė sako: jei rei
kėtų Europoje apsigyventi, tai 
ji norėtų gyventi Švedijoje. Ji 
ten išbuvusi tūlą laiką. Ot tai 
puiki šalis. Bet Lietuvoje var
giai norėtų gyventi.

Ji sako: Lietuvos biznis žy
dų rankose. Bušais irgi vien 
žydai važinėjasi. Kaimiečiai vis 
dar. su arkliais ratais važiuoja 
sau j turgų ir ten girtuokliau
ja. Girtuokliavimas Lietuvoje 
didžiausias; o ruko tai beveik 
visi: vyrai, moterys, berniukai 
ir mergaitės.

Tai tiek, trumpai, man papa
sakojo apie Lietuvą.

—Kaimynas.

Apsivedė

Mrs. A. Miller
P-nia A. Miller, Business 

Manager General Radio Store, 
3856 Archer Avė., 
žiavusi Lietuvon 
giminių ir pamatyti, 
bar Lietuva atrodo.

Ji rugpiučio 16 d. 
gal į Chicago ir sako savo 
minėms, draugams, pažįsta
miems ir kostumeriams: Svei
kučiai visi! Aš ir vėl Chicagoje. 
namie, ir malonu bus su jumis 
pasimatyti ir papasakoti jums 
apie Lietuvą.

P-nia A. Milerienė išbuvo 
Lietuvoje nuo gegužio 18 iki 
rugpiučio 16 d. Nuvažiavusi į 
Lietuvą, nesėdėjo vienoje vie
toje, bet apsuko daug vietų. Ji 
aplankė šias vietas: Palangą, 
Kretingą, Kėdainius, Datnavą, 
Krakius, Vilkaviškį, Mariampo- 
lę, Kauną, Šiaulius, Šilalę, Rie
tavą, Skaudvyhę, Tauragę, Žvin
gius, Naumiestį ir Vainutą. Va
dinasi, apvažinėjo beveik visa 
Lietuvą.

Ji sako, kad Lietuva kokia 
buvo 25 metai atgal, tokia ir 
dabar tebėra. Kaimiečiai vai
kščioja basi, apiplyšę, nedaval- 
gę, basiai nesanitariai gyvena 
—tikri skurdžiai.

Miestelėnai šventadieniais pa
sipuošę. Pasiteiravusi: kodėl 
miestelėnai taip gražiai pasi
puošę šventadieniais. Dasižino- 
jusi, kad jie, darbininkai, tik 
•vieną syk| į dieną valgo. Pus
ryčiams biskį arbatos išsigerią, 
vakarienei irgi tas pati; tik per 
pietus sočiai prisivalgo. Taip, 
pusbadžiaucfcmi, susitaupo pini-

buvo išva- 
atlankyti 
kaip

grįžo

Biznieriams-
4

i

Korteles, Labels ir kitus
Spausdinius Padarome

*•J ę

Trimis^ Spalvomis
■ > ■ : ' v

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

. į * ' 'f . ■

t , * •

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

da-

at-
gi-

' P-nas Benediktas Digris 
p-lė Janiną Butkiutė apsivedė 
penktadienį, rugpiučio 14, apie 
11 valąndą vakare. Šliubą juo
du gavo Crown Point.

P-nas Digris gyveno Matų- 
uette Parke, prie 71 ir Wash- 
tenaw gatvių, p-lė gi Butkiutiė 
pas tėvus Bridgeporte.

Jaunasis dirba Buttler Bros, 
kompanijai ir yra menedžerio 
padėjėjas. O jaunoji dirba Uni- 
versal State Banke.

Jaunieji praėjusį sekmadie
nį išvažiavo automobiliu ato
stogoms į Yellovvstone Parką. 
Sugrįš šio mėnesio 29 dieną. 
Sugrįžę mano apsigyventi ad
resu 936 West 33 Street, Brid
geporte.—Rep.

Roseland
I

ir

Dar užsidariusio Roseland State 
Siavings banko resyverio 

reikalu

susirinkimas, ku- 
apie 800 asme-

nommąvo seną
Adolph Neh-

(Paėjusį penktadienį, rugpiu
čio 14 d., Palmer Parko sve
tainėje ’.vyko užsidariuosio 
i.’.seland State Savings banko 
depozitori ų
riame dalyvavo 
nų.

Susirinkimas 
vietos biznierį, 
ringą, kaip depozitorių parin
kimą kalbamo banko resyverio 
vietąi.

Susirinkimas pasirodė prie
šingas valstijos auditorio Nel
sono paskirtam auditoriui Ge
orge Reinecke. Mat buvusieji 
banko depozitoriai 'išreiškė no
rą turėti resyveriu vietos gy
ventoją, . roselandietį. Ir jie 
nužiūri, kad Nehring esąs tin
kamas tai vietai. ,

Illinois valstijos įstatymai, 
reguliuojantys resyveriu paski- 
rimą užsidariusiems bankams, 
sako, kad valstijos auditoris tu
ri paskirti tokį resyverį, kokio 
nori buvusių depozitorių di
džiuma, jei ta didžiuma sudaro 
du trečdaliu depozitorių skai
čiaus ir jei ji atstovauja du 
trečdaliu depozitų buvusių ban
ke, kai jis užsidarė. \

Šiame susirinkime pradėta 
intensyvus vajus, kad Nehrin- 
gą paskirti resyveriu. Renkama 
parašai po peticija jo paskyri
mui. Būrys liuosnorių darbuo
tojų dabar lanko depozitorių 
ndmus ir renka parašus po pe
ticija. Be to pasirašyti po pe
ticija galima ir šiose vietose: 
, Luke Hanhema; Druggist, 
107 St. and Wentworth Avė.

Paul Schultz Grocery & Mar
ket, 11800 Lafayette AVe.
. ^Piediponti Bakery, 159 Ken- 
singtbn ĄVėj; !' ’ t

Charles Būry, Druggist, 115 
St. and South Park Avė.

Keesen Bros. Grocery & 
Markęt, 11734 Princeton Avė. ,

Geo. T. Gerdling, Druggist, 
433 Westi 115th St.. ,, ,

Dalsan to Bros. Grocery & 
Market, 343 Kensington Avė.

Valentine Parišę, 11554 Front

A. Nehring & Sons Co., 11245 
Michigan Avė.
i Valentinę & Co 
Michigan Avė.

Motęrists Supply Co., 11224 
Michigan Ave. ';

Sadock and Adelman 
11455 Michigan Avė.

11309

11451

115thSt.
RoselancJ > Motor , Car Co., 

1 j>857 Michigan Avė.
Feeney Bros. Service Sta- 

tion, 119th and State Sts.
Normai Sweet Shop, 501 W, 

lllth St.
Buvo Roseland State Banke 

depozitorių, kurie turėjo po $1 
ar nedaug ką didesnes sumas 
pinigų. Jie, suprantama, ne 
taip susirūpinę klausimu, koks 
resyveris bus paskirtas. Bet ir 
jų parašai yra svatbųs, jei ne 
tiek jiems patiems, tai bent jį 
draugams ir pažįstamiems; To
dėl ir tie smulkieji depozitoriai 
yra raginami pasirašyti petici
ją

Dar žodis apie patį Nehrin; 
gą. Kas jis?

Jis yra senas vietos gyvento
jas ir biznierius. Atsikraustė į 
Roselandą dar 1887 metais. 
Kiek vėliau užsidėjo čia ma- 
levų biznį. Tą biznį ir šian
die tebelaiko adresu 11246 S. 
Michigan avenue. žmogus 
esąs energingas ir teisingas;’

Beje, vienas advokatas nuro
dė, kad Nehring skolinęs, kaip 
biznierius, iš Roseland State 
Savings Banko pinigų. Todėl, 
girdi, jis negalįs būti resyveriu. 
Bet penki kiti advokatai pareiš
kė, kad tai nėra kliūtis Nehrin- 
gui būti resyveriu, jei tik jo 
paskirimo reikalaus du trečda- 

depozitorių atstovaujančių 
trečdaliu depozitų.

LAIVAKORČIŲ KAI 
NUPIGINTOS

Skandinavų Amerikos 
ašo pranešti, jog nu 
učio 17 d. nupigina

Linija 
nuo Rug- 

igina kainas 
Į vieną pusę 
iki

prašo 
piučio 
ant 
nuę New Yorkb iki Lietuvai 
laivakortė kainuos tik $94.50.

Specialė kaina ant round 
irip laivakorčių trečia klase 
nužeminta ilti $150.00. Tokia 
kaina bus net iki Spalio^lS d. 
ši specialė kaina yra žemiau
sia kokią turėjo nuo Didžiojo 
karo. Tikimasi, kad šviesuo
menė pasinaudos ja dabar, nes 
nuo Spalio 15 d. trečios klasės 
laivokartės kainuos $157.00.

Turistų kabinai, arba dabar 
vadinami Tourist Klasės laiva
korčių kainos nėra nupigintos.

Skandinavų Amerikos Linija 
nežiūrint ir. į didelę depresiją, 
daro ir darė labai gerą biznį,

ir žnjonių pritarimui. TikDnasi, 
jo# rudenyj, o ypač Kalėdoms 
atėjus daugelis važiuos anapus 
Atlantikd.

SS Hellig Olav išplauks gruo
džio 1 d., o SS Frederik VIII 
gruodžio 9 d. Daugelis jaii da
bar užsisako sau yvietą. Pasi
skubinkite jeigu norite 
geresnes vistas.

CLASSIFIED AŪS-I
For Rent

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas. 
Renčia pigi, Bridgeporto' apylinkėj, 2 
augštas. su visais patogumais. Atsišau- 
kit pas savininką 3341, S, Halsted St. 
Tel. Prospect '3938.

gauti

PRANEŠIMAI
Dr-jog Lietuvos Ūkininko mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketverge rugpiučio 
20 d., M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd P!., lygiai 7:30 vai; vakare. 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku.

Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pas. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, rugpiučio 20 d., 1931 m., Al- 
miros Simmans svetainėje. 1640 N. 
Hanckock t., Chicago, III. 7:30 v. v. 
Nariai nepanjirškit, daug reikalų yra 
apsvarstymui. Sekr. A. Walskis.

liu 
du

Marųuette Park
Ablava žuvims

Praėjusio sekmadienio ryt 
mėtį net penki vežimai 
leidome į ablavą ant žuvių. 
Nuvažiavome truputį už Le
ment, 111.

Valašinas su “Vanagu Važia
vo pirmi, reiškia, kelią rodė. 
Q Jėzau, kai įvedė mus į ak
menynus, į kornus, tai jau 
dulkių savo amžiuj nesu tiek 
ragavęs.

Man teko vdfciuoti su pį>. 
Grybais, ir kadangi pasitaikė 
paskutiniems ‘važiuoti, tai 
rumble “syte” 1 besėdint tiek 
tyro oro teko, kad pritraukiau 
jo pilną nosį, pilną gerklę, pil
nus plaučius, pilnas ausis.

šiaip taip prišliaužėm prie 
Desplaines upės ir pradėjom 
ant žuvų ablavą. Bet, matyti, 
praėjusį sekmadienį žuvys tu
rėjo pikpiką ar kokį slaptą 
susirinkimą, kad neatėjo į 
musų labdaringą
kur norėjome1 jas apdovanoti 
maistu.

Kaip ten nebūtų, bet pirmu
tinę tai Grybas pagavo didelę 
žuvį — taip didelę, kad kokia 
penkiolika tokių sudarytų vi
są svarą.
sugaiiti. Vanagas sugavo nęt 
dvi, gi Valašinas keturias. 
P-lė L. Žilvjčiutė — tris, bet 
jau mažytės. „P-nia grybienė 
nutvėrė vcfrlę, Kazlauskas *į- 
vandeninę gyvatę. Aš gi, be 
žuvies, nučiupau dar keletą 
pagalių, nes pagaliai ant meš- 
kers labai kimba.

Tenka pasakyti, kad musų 
žuvių ekspedicija subankrota- 
vo, nes 17 žmonių per šešias 
valandas, tepagavome apie po
rą svarų, neskaitant varlės, nė 
gyvatės. • Man rodosi, kad 
meškere ^aš greičiau pagaučiau 
zuikį, ,riegu žuvį.

pasi-

draugijų

Panaši ir man teko

Valašinas keturias.

& zMOTlNA.-lpjš^.pd

randasi jos pačios aUmęnlnOJ SOLIU SVEI
KATOS sankrovoj 4037 So. Ashland Avo. 
Nežiūrint kokia liga sergate, nueikite pas 
ją tuojaus. Nelaukite iki bus per vėlu. 
Jeigu jus atsineSite M apgarsinimą, jus 
gausite $1.00 bonką Specialių žolių vaistų 
už 25a. Ateikite Šiandie arba rašykite.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
m komfortą 
^■ skutimos 

I namie

SUMANIAM biznieriui gera proga. 
Rendon štoras 2646 W. 63rd St. rin
kamas dėl cleaning ir dyeing, beauty 
shop arba čeverykų taisymo šapai. Ge
ra vieta. Išnuomuosiu geromis sąlygo
mis. Atsiklausymui telefonuokite Yards 
0801.

Patente
f PATENTAI

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj h Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujas išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex-

, posttion, Mercbandise Mare, Chicago.

— i ■■ ismigi m -■ gr■ J

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, , bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternaš kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

MADOS

3255

3255 — Praktiška ir madni mokyk
lon eiti suknelė. Galima siedinti iš 
naujoviškos “jėrsey” materijos. Gražiai 
atrodys tamsiai mėlyna, arba tamsiai rau
dona su balta apikakle ir manžetais. Su
kirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų 
mergaitėm.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti
mierą ir aiškiai parašyti- savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu' su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept.
Halsted St.J Chicago, III.

1789 So

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S, Halsted St./ Chicago.
čia įdedu 15 centų įr prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

'? ■ (Adresas)

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

JĄUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- | 
trikinį radio, valytoją, f i ra n kas; parduos 
už į dalį originalės kainos. e

7816 S. Marshfięld Avė.

. Specialistas gydyme chroniškų ir nanjų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavt- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aė apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20

‘ ST0RAD2UUS RAKANDŲ BAROENAI
2 Šmotų Boklyčiofi netM  —— $17.50
Wllton Kaurai tiktai -__ _____ _ $5 ir aura.
3 Arnotų miegamasia setas$22.50
7 Šmotų valgomasis setas ____ ____  $17.50

AMERICAN STORAOE FURNITURE CO.
0701 S. Halsted St. ir 423 W. 03rd St.

St.W. Jacktotį Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 

z Imkite elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ^y.to iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dietų.

Ofiso po

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

^WWWWWWWWWWWWW^»^-*WWW**WW***^W**W«*^*V****I***«**

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu
vykla, biznis išdirbtas, darbo daug.

1803 W. 46 St. •

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji *inkstirai, spuogai pašalina

mi aht visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimau 

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. , Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

CLASSIFIED ADS.
, Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

ATOSTOGOS tęsiasi nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugsėjo 
pirmą dieną. < Bus mokinama 
dienotais ir vakarais.

Užsirašyti ‘galite bile kada.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
. Chicago, III.

7 Business Service
Biznio Patarnavimas

POP1ERIAVIMAS > 
1SPECIALIAI

20 rolių Crąftex' popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS 
Tel. Raddiffe 3284 '

..............  I W III ■H»»I II    ....................... I  .................. —■

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams *ir Tį

siems kitiems namų vabalams. Žiur
kių naikinimas musų specialybė. šau- 
*dėl nemokamos de-
monstraeijos.
, CHICAGO GERMICIDE 

17 South Paulina ,St 
Tel. Seelėy 3345

THE BRIDGEPORT TIN SHOP ' >*<*’** . ■/. ’ • ■
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardtfare ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
■ Žemos kainos.

3218 So. Hąlsted St.
; Tel. Victory 4965 ?

Automobile^
' AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper- 
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

Help ,Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyrei buferis arba 
šį biznį' suprantantis pusininkas su ma
žu kapitalu gerame groserio .biznyje ar
ba parduosim 4550 S; Marshfięld Avė.

KAS turite pardavimui Illinois valsti
joj farmą prie ežero, netoli Chicagos. 
Rašykite į Naujienas, Box 1343, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

Real Estete For Sale 
Namai-žemŽ Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL E8TATE 

LOANS « INSURANCE (" 
Perkžm, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

BIZNIERIAMS IR VI
SIEMS NAUJAS PRA- 

' NEŠIMAS
Midland Parlor Setų išdirbystes sa

vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.
Aš turiu bizniavę namą Brighton 

Parke, labai geroj vietoj, kampinis, du 
Storai, 5 flatai ir vienai mašinai gara
žas. Aš noriu šitą namą mainyti ant 
kito namo arbo loto prie., gatvekarių 
linijos. Priežastis - tokia, — kad as 
noriu atidaryti kitą storą tokį pat. kaip 
aš dabar turiu ant Ąrcher Avė.

Vardas labai lengva atminti — 

MIDLAND PARLOR 
FURNITURE. CO.

Turėsime labai didelį išpardavimą. 
Viąkas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

.................... >  i ............................. . 111 ■ , i--     i—  .

•BARGENAS. Bizniavas namelis su 
groseriu; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto. 4309%( W. 63. St., Tel. 
Prospect 7737.

PARDAVIMUI 3 kambarių namas 
su uždarytu porZium, moderniškas, arti 
69tos ir Western Avė.

Tel. Stewart 5415
................. -....... . ......... . ............... .

PARDAVIMUI" 6 kambarių cottage. 
modemiškas, lietuvių koliopijoj, gera 
vieta. 3826 Wallace St.
.'■■■ ■■■■*     ... ....... • *■■' ■"r -■1 ■<

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5 ir 6 
kambariai, gazas, elektra . ir maudynė, 2 
karų garadžius, furnace šildomas.

Sensacijinė Vertybė 
Gražiausiame 

NORTH SIDE NAME 
Atraktiviškas 9 kambarių namas, 

frontu , išeinąs ant gražaus Dickinson 
Parko. • jeigu pasiulisite maždaug pušį 
jo vertės, delei fpredousure.

Turi būt parduotas TUOJAUS, 2 
maudynes, lotas 36x125, 4 miegkamba-. 
riai, pilnai įrengtas valgomas kamba
rys ir virtuvė besmente dėl vartojimo 
vasarai.

2 karų garadŽius. 2 boileriai, vie
nas dėl anglies, kitas dėl gazo. Vapor 
šijdimo sistema, naturališki “fire places” 
—kaminai.

Duokite savo pasiulijimą, Vienas 
blokas nuo labai gyvos pirkinėjimui vie
tos irving Park Blvd. ir Milwaukee

Atdara

pušį

, vie- 
Vapor 

j places”

savo pasiuhjimą. Vienas 
labai gyvos pirkinėjimui vie- 
Park Blvd. ir Milwaukee z

dėl inspekcijos visą dieną iki

4147 Dickinson sti

O i




