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No. 197

Kas Daroma Bedarbiams 
Gelbėti Ateinančią Žiemą
Sudaryta ypatinga taryba iš biznio, indust

rijos, finansų ir darbo organizacijų
- *-•— ■ - *

Washington, rugp. 20. Prezi
dentas Hooveris paskyrė Wal- 
terį S. Gifford, American Te- 
lephone & Telegraph kompa
nijos prezidentą, vedėju val
diškos organizacijos, kurios pa
reiga bus tvarkyti pašalpą ir 
pagalbą visos šalies bedarbiams 
šią ateinančią žiemą.

Prezidentas įgaliavo Giffordą 
mobilizuoti visos Amerikos, 
valstijų ir vietinių organizacijų 
pajėgas kovai su bedarbe ir tie
kimui pagalboj reikalingiesiems. 
Visos administracijos pajėgos 
pavedamos Giffordui į talką, 
pareiškė Hooveris savo laiške, 
Kongreso ekstra sesijos prezi
dentas nešauksiąs, nežiūrint į 
reikalavimus iš pačių kongreso 
narių ir partijų vadų. z
Pagalba apribojama vietomis *

Hooverio planu, pagalba be
darbei turės būti organizuoja
ma vietinėmis pajėgomis ir lė
šomis, iš valstijų, savivaldybių 
ir atskirų “geraširdžių” paau- 
kavimų.

Gifford savo pareiškime pa
sitenkino pastebėjimu, kad 
pereitą žiemą pagalhą:.>ljedar- 
biams buvusi visai pakankamą, 
ir šią atėinaričią žietną"vietomis 
busianti veik nebereikalinga, 
nes padėtis matomai gerėjanti: 
tačiau vietomis padėtis atro
danti sunkesnė kaip pereitą 
žiemą. Toms vietoms ir busią 
dedamos visos pastangos pagel
bėti.

Aukščiausia Taryba jau 
sudaryta

Washington, rugp. 20. šešias 
dešimts ir vieną plačiai Ameri
koj žinomus biznio, industrijos, 
finansų ir darbo organizacijų 
atstovus šiandien buvo pasi
kvietęs prezidentas Hooveris į 
konferenciją aptarti bedarbės 
ir depresijos gelbėjimo prie
monėms ateinančią žiemą.

Visi šie pakviestieji įeis į pa
tariamąją tarybą, kuriai vado
vaus ką tik prezidento paskir
tas pirmininku Walter Gifford, 
ir toji taryba turės autoritetą 
veikti visoje Suvienytų Valsti
jų teritorijoje.

Toji super-valstybinė organi
zacija pavaduos visas ligi šiol 
Washingtone veikusias pagalbos 
bei pašalpos įstaigas, ir, anot 
Hooverio nuomonės, turės (tiek, 
priemonių, kad galės pagelbėti 
padėčiai be ypatingų kongreso 
žygių tuo reikalu.

Chicagos atstovai taryboje
Chicagos atstovai toje “aukš

čiausioje taryboje” bus šie:
Wiliam Rufus Abbot, Illinois 

Bell Telephone kompanijos pir
mininkas.

Edwnrd L. Ryerson, Jr., gu
bernatoriaus Emmersono be
darbiams pagalbos komisijos 
pirmininkas. 
---------------------- „Į—,.— , .... -...4

Chicagai ir apielinkei federA- 
lis oro biuras šiai dienai ptii- 
naŠauja:

Bendrai gražus oras, kiek vė
sėliau; vidutinis rytų ir šiaur
ryčių vėjas.

Vakar temperatūrar siekė 75.

Julius R°senwald, Sears, Roe
buck & Co. tarybos pirminin
kas.

Edward N. Hurley, . U. S. 
shiping board karo laikų virši
ninkas.

Alexander Legge, Internatio
nal Harvester kompanijos bu v. 
frirnpninkas. •

Šilas Strawn, United States 
Chamber of Commerce prezi
dentas.

Chicagos nariai jau nuspren
dė, kad ateinančiai žiemai pa
kaks sukelti $8,800,000 iš pri
vačių piliečių aukų, panašiu bu
du kaip pereitą žiemą buvo su-' 
kelta $5,000,000. Sukeliant be
darbiams privačiu budu ir ap
sieinant be kongreso pagalbos} 
busią išvengta mokesnių padi
dinimo.

Iš darbo organizacijų tary- 
bon įeina William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos pir
mininkas ir Matliew Woll, vice-r 
pirmininkas.
Pennsylvanijos padėtis kritiška

Harrisburg, Pa., rugp. 20. 
Gubernatorius Pinchot pasiuntė 
prezidentui Hooveriui,. v laišką, 
reikalaudamas šaukti; specialę 
kongreso sesiją} -kuri parupifitų 
federalę pagalbą bedarbei. Laiš
ke pasakyta: “Padėtis kokia 
dabar yra valstijoje kaip Penn- 
sylvanija, verčia manyti kad 
dabar gyventojams pagalba yra 
tiek jau reikalinga kaip laikę 
didžiojo karo”. Primindamas 
Hooveriui, kad jis šaukdavo 
kongresą reikale gelbėti, sveti
moms šalims ir tos pagalbos 
iš kongreso gaudavo, guberna
torius pasakė: “Rodosi butų 
labai vietoje, kad tamsta pa
darytum nors tiek jau dėl sa
vo šalies gyventojų vargų čia 
pat namie”. t}

Pennsylvanijoj esą daugiau 
900,000 bedarbių, kurių daugu
ma randasi aštriausiame varge 
ir jų vaikai kenčia tikrą badą.

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

Išras būdą alkoholi
kams gydyti ■

Sa'cramento, Cal, rugp. 20. 
Valstijos patologistai Stati 
Narcotic ligoninėj bando suras
ti sintetiškus vaistus alkoholi
kams gydyti ir tai, atrodo, bus 
galima, nes rasta', kad alkoho
liko kraujas įgauna 100 nuošim
čių daugiau po tašo druskos ir 
kaikurių kitų patologiškų per
mainų. Antidotas, kurs tas 
druskas iš kraujo išvalytų, bu
tų pamatinė priemonė alkoho
likui išgytį.

Pasipiovė nekaltai kali
namas munšainierius

y

*

Ann Arbor, Mich., rugp. 20. 
Patil Keene, 49 m. amžiaus, 
kurs sykiu su savo broliu buvo 
areštuoti įtarti keturių jau
nuolių nužudyme, bet sugavus 
tikruosius žmogžudžius^ tapo 
ištėišinti, vakar pasipiovė kalė
jime, sakydamas “Aš noriu mir
ti. Aš savo gyvenime nieko 
blogo nepadariau išskiriant 
kad būdamas niažaS pavogiau 
žąsį, kurią paskiau grąžinau 
atgal”. Jis buvo paliktas ka
lėjime už munšąino varomą? •

< -T '■ ■

[Acme-P. « A. Photo] v

Charles A. Lindbergh ir jo žmona kalbasi su eskimosaią Alaskoj (Aklavipe).
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Kubos sukilėliai . 
koovja už atstaty

mą konstitucijos
išPrieštaraujančios žinios 

karo lauko 
• . I *

Havana, Kuba, rugp. 20. Ofi- 
cialėmis valdžios žiniomis kru
viniausią' kova laike viso suki
limo įvyko vakar .dieną ties Gi- 
bara, 30,000 gyventojų miesto, 
Orięnte provincijoj, kur. vienų 
tik sukilėlių tapo užmušta 500 
ir valdžios kariuomenė turėjo 
nemažesnius nuostolius.* Du su
kilėlių laivai ' tapo nuškahdiiiti 
bombomis iš orlaivių. < Miesto 
didžioji dalis sudegė. Gyvento
jai išsklaidyti po kalnus. - • . • , • *

Dalis sukilėlių, apie 400 esą 
apsikasę gelžkelio tunely, kurį 
federalė kariuomenė pradėjo 
bombarduoti iš visų pusių. 
Valdžios kareiviams padeda' du 
karo laivai ir 10 orlaivių, iš 
kurių tris sukilėliai pašovė.

Valdžios pranešimu, svar< 
biausios sukilėlių pajėgos j'a'ti 
esančios išnaikintos ir tik likę 
būreliai po 200 ar 250 žmonių. 
Valdžios kariuomenė paėmusi 
visą sukilėlių amuniciją, būtent 
milijoną šovinių, 75 kulkosvai
džius ir daug šautuvų.

j . .

Sukilėlių žinios kitokios 
f • , • , . 4 *

Washington, rugp. 20. Spe
cialių laikraščių koresponden
tų pranešimais, Kubos valdžios 
skelbiama pergalė yra ne tik 
perdėta, bet ir netikra. įvyku
sioji didžioji kovą išėjusi su
kilėlių laimėjjmu ačiū jų stra- 
tegijąi. ,

Gibatą forte buvo Jabai ipa- 
ža sukilėlių 'įgula, palikta tyčia 
su tikslu sutraukti, valdžios 
svarbiausias pajėgas . į šią vie
tą. Sukilėliai $a turėję tik 2 
kulkosvaidžių? vietoj 75, apie 
kuriuos kalba valdžios praneši
mas,

Svarbiausios sukilėlių pajėgos 
pasitraukė tvarkoj ir koncen
truojasi kitose strateginėse 
vietose.

I , r - ‘.'z I.-"'. V ■ • • •' ,‘| \ <

Sukilėlių programa
Kubos sukilėliai pasiryžę ne

nusileisti nė ant vienos pėdos 
savo reikalavimuose, kurie yra:

1. Sugrąžinti laisvus, 
žomus balsavimus.

2. Teisė organizuotis 
joms.

nevar

partL
> Politinių -partijų perse

kiojimas tapo pradėtas po fo 
kai prezidentas Machado pri
verstinai padarė konstitucijoj 
pakeitimą.

dekretų keliu, kaip pradėjo da^ 
ryti Machado užėmęs preziden
to vietą. >

- ■ ■ s. •’-į .

3. Baigti įstatymų leidimą 

lt,;

; 4. Atsteigti yice-pręzidento solini LaterančLsutartis.
* ' ■ 1 ' . iM I !1 ■
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ofisą, kurį Machado panaikino.
5. Grąžinti Havanos miestui 

municipaliheš teises.
6. Panaikinti įstatymą, ku

riuo prezidento terminas iš 4 
metų yra pratęstas šešiems me
tams. ,

žodžiu, reikalaujama atsta
tyti pilnumoj senąją konstitu
ciją.

Kroatija jirUio chica- 
gieČių padėti prieš 

diktatUrl, ,
Chicago, riigp. 20. čia Va

žiavo JdrvAjugtrSt
tų buvęs atstovas y JugoąlpyŲps 
parlamente ir žymus kroatų 
veikėj as: ’Jo v tiksiąs} / ?jėškdti 
pagalbos pas /krųatų ^l&hpės 
chicagiečius prieš karaliaus 
Aleksandro / diktatūrą. “Nuo 
1929 m. sausio 6 d., kada' ka
ralius paleido parlamentą ir į- 
vedė diktatūrą, padėtis eina 
kąsdien blogyn”, pareiškė Dr. 
Kbsutič.

Gyvatės liuodai išgydo 
/ epilepsiją? 

I -4,------------ ---------- --- ‘ ’

Algiers, Algerija, Afrika, 
rugp. 20. Pietų Afrikoj kaiku- 
rie anglų įydytoj'ai išbandė 
stebėtiną būdą gydyti epilepsi
jai, būtent įšrirkškimu nuodų 
išimtų iš visų nuodingiausių gy
vačių. Iš 250 atsitikimų, 8 
nuošimčiai visai išgijo ir tik 6 
nuošimčiams nieko negelbėjo. 
Bandymai darbmi gydyti ir ne
urasteniją,, isteriją ir reumatiz 
mą gyvatės nuodais.

Kaip jury teisėjus pri
verčia balsuoti

Rockford, III., rUgp. 20. Dvi 
moterys jury apsiškundė, kad 
jos balsavusios tūloje byloje 
ne pagal savo sąžinės, bet dėl 
baimės, kad teks būti uždary
toms 36 valandas jury kamba
ryje.. Tokiu budu kaikada esą 
verčiami ji>ry balsudti vienos 
ar kitos pusės naudai.

Jėzuitas, slaptas Mus- 
solini patarėjas

, Roma, rugp. 20. Po kelių ii 
gų slaptų pasitarimų tarp pa- 
pos ir jėzuitų ordeno vienuolio 
Padre Tacchi Venturi, Vatika* 
nas optimistiškai paskelbė, kad 
susitarimas /tarp pupos in fa
šistų pasiektas. < Siitartjs tebe- 
laikonta slapta). 1

^ėr metų mė- 
;ą0 Mussolini 

patarėjas, Jr Venturi diplomą* 
tijaa priklSųto, dįi inėįu atgal 
padarytoji thibp papbš ii* Mus-

• .. . _ ... >.. i

.Padre Vėnt 
tus buvo pas

Rungtynės tarę dar
bo ir darbdavių už 
senas algų skales.

Darbo Federacija reiškia 
gyvumo

20.
Illi- 
va->

Springfield,. III., rugp. 
Devyni biznio agentai iš 
nois Federation of Labor 
dovaujami prezidento R. G. So- 
derstormp, smarkiai gynė uni
jos nustatytai algų skales daVr- 
bininkams prie kelių statymo 
darbų, kuriuos Illinois valstybė 
įplahuoja, pradėti. - i. < .

Illinois kelių . darbų numato-'/ 
ma už kokius $8,000,000, kur 
turėtų dirbti kokie 10,000 dar? 
binihkų. . : ,

Valstijos viešųjų darbų de
partamentai paskelbė darbo al
gų skalę žemiai žemesnę, kaip 
yra unijos nustatyta ir kaip 
yra nustatyta' įstatymu. Fede
racija nusistačiusi nenusileisti, 
kad ir visi darbai turėtų nusi
tęsti.

Atlantic City, rugp. 20. Darr 
bo Federacijos vykdomasis ko
mitetas užprotestavo dėl darbo 
sąlygų prie Boulder dam staty
mo darbų, kur šešios kompani
jos, gavusios” statymo darbus, 
nustatė al^as vienu doleriu že
mesnes, kaip yra Nevados dar
bininkų skalės ir $2.40 žemes
nes, kaip yra mokama karpen- 
teriams. . <

Chicago, 111./ rugp. 20 Patrick 
Sullivan, > Chicago Building 
Trades tarybos prezidentas, pa
reiškė, kad uniją nesutiks kad 
ir laikinai numažinti algas dar
bininkams pyie statymo projek
tuojamų 1,000 namų. Sykį su
mažinus algas, jas sunku bebu
sią Vėl atkelti.

Bankierius paliko visą 
turtą savo tarnams

■ ■ ’ 11■ .-ii

New York, rugp. 20. Dr. 
John Piy.ley Munn, gydytojas, 
bankierius, I filantrdąyas ir 
Untėd States Life Insurance 
kompanijos prezidentas mirda
mas paliko $315,000. skvo ketu
riems tarnautojams: ^ekreto- 
eri, slaugei, ąekretoriui ir fer
mos prievaizdai. 

• , ■ <

Atlantas iš pasalą už
puolė besimaudančius

/ -Iah--------

, Atlantic City, rugp. 20. Va
kar dieną netikėtai, be jokių 
ženklų, staiga kalno didumo 
banga atūžusi griuvo į krantą, 
kuriame šimtai žmonių kas sė
dėjo, kas stovėjo ir visus nu
šlavė nuo kojų. Apie 150 žmo
nių išgelbėjo vandens sargai, 
trvs nriaėrė. <■trys prigėrė. 1

Oklahoma gubernato
rius ir antrą karą 

laimėjo
Tylėr, Tex., rugp. 20. Okla- 

homos gubernatorius MUitay, 
kur nesenai svietą juokino iš
jodamas į “karą” prieš tiltą 
skersai Red upės ir tą karą lai
mėjo ,dabar vėl apsivainikavo 
antra pergale.

Nesenai jis sumanė su ka
riuomenės pagalba priteršti 
aliejaus fabrikantus laikytis po 
$1 kainos nuo kiekvienos alie
jau bačkos, šiandien jau keturi 
stambus pramonininkai nusilei
do. Tekąs gubernatorius, iš
mokęs nuo savo “priešo” taip 
pat pasiuntė kariuomenę į alie
jaus laukus, ir ten pramoni
ninkai jau žada nusileisti.

Ligi šiol nevalytą aliejų jaU 
pardavinėjo po dešimt} ir po 
pusaštunto cento bačkutę. Tes
ąs valstijoj iš* 1*600 šulinių li
gi Šiol gamindavo po 750,00b 
bačkų per djeną, dabar nė lašo 
nebepagamina dėl įvesto karo 
stovio.

Abisinijos karalius te- 
beliuosuoja vergus

Londonas, rugp. 20 Nusista
tęs paliusuoti 2,000,000 vergų 
Abisinijoj, nesenai vainikuota
sis karalius Ras Tafari paprašė 
Anglijos pagalbos savo refor
moms. Karalius paskelbė, kad 
vergų trafikas jau yra panai
kintas ir einama prie paliuosą- 
vimo retežiuose laikomų vergų.

Kiek kainuoja Amen- 
' kosmoteWkrąžuihašT

Chicago, rugp. 20. Virš 60,- 
000 grožybės šapų savininkų 
atstovai turėjo konferenciją 
Sherman viešbuty/kur tapo pa
skelbta, kad Amerika kasmet 
išleidžią po 2 bilijonu moterų 
pasgiražinimams, todėl toks di
delis biznis privaląs turėti sayo 
didelį skyrių 1933 metų Pasau
linėj Parodoj.

■’ 4-  i— ;
Nedovanokit karo sko
lų, kol nenusiginkluos!

I ■' • <

' Boise, Ida., rugp. 20. Senato
rius JBora'h pareiškė, kad kare 
skolas reikia panaikinti, bet jo
kiu budu ne pirmiau, kol ĖU* 
ropa nusiginkluos, nes kitaip 
Europa nesiliaus ginklavusia li
gi dantų ir slėgs savo tautas 
ligi paskutinio.

• *.

Ispanija išleis dekretą 
. . prieš kunigus
Madridas, Ispanija, rugp. 20. 

Vidaus reik, mįnistęris Maura 
pareiškė spaudai, kad dhr šį 
penktadienį bus išleistas dek
retas dėl kataliku bažnyčios 
Veikimo. Spėjama', kad bus 
iintasi griežtų priemonių prieš 
klerą ir bus uždrausta vysku- 
pama kurstyti katalikus pieš 
ruošiamąją seime konstituciją.

Karves reikia pamilžti, 
nežiūrint gaisro

•j, ‘ i' ' ' ‘ •

Exira, la., rugp. 20. Partne
ris Pepper turi 5 karves, ku* 
rias laiko tvarte. Vakar užsi
degė šienas daržinėj . greta 
tvarto. Fermeris hušaukė tal
ką šienui gesinti, pats įėjo į 
tvartą ir trokšdamas nuo dumty 
vis tik pamelžo visas 5 karves.

lonia,; rugp. 48. Tūlas Olivėf 
Bollardr pats 72 metų amžiaus, 
skutasi barzdą su 200 metą se
na bptva. Tai yra Damasko 
plieno blėkutė, įtaisyta į kaulo 
kočiuką

Karšto .kraujo ponia 
sušaudė teisėja, kuri 
taip labai numylėjo
Kaistas kraujas ir teisėjo šal

tas, išvedęs ponią iš pusiau- 
.$ Varos

Vabalninko taikos teisėjas A. 
L. anksčiau būdamas dar Kre
tingoje pradėjo romaną su p. 
Kaze Akmenaite-Vizbariene.

Vizbarienė į p. A. L. įsimy
lėjo ir nenorėjo su juo net 
skirtis. Kai A. L. buvo atkel
tas į Vabalninką, tai Vizbarie- 
nė atvažiuodavo į Vabalninką 
pas savo meilužį į svečius. At
važiavus į Vabalninką išbūdavo 
po keletą dienų.

Dabar Vizbarienė atvažiavo 
iš Kretingos automobiliu vežina 
viena savo drauge, žydų tau
tybės piliete.

Atvažiavusios Vabalninkan 
apsistojo Slavino viešbuty, ka
ine gyveno teisėjas. čia jie 
svėčiavos. Apie 14 vai., ren
giantis pietauti viešbuty su
skambėjo revolverio šūviai. Re- 
zultate—teisėjas krito be sąmo. > 
nės ir paplūdo kraujuose. Šū
vius į teisėją paleido buvusi jo 
meilužė Vizbarienė.

šūviai pataikė: vienas j pe
tį, antras j inksius.

Teisėjas atvažiavusių ponių 
automobiliu policijos urnai at
gabentas Kaunan ir paguldytas 
Kauno miesto ligoninėn, čia 
teisėjui padaryta operacija.

ęiius J^yočiamą. . .
"^Vizbarienė aiškinasi,, kad ji \ 

teisėją šovusi todėl, kad ją tei
sėjas suviliojęs ir suvedžiojęs. 
Vižbarienė ir jos draugė žydė 
—abi inteligentiškos išvaizdos • 
ponios. Vizbarienė labai ner
vinga ir karšto kraujo moteris. 
Tas ją ir galėjęs išvesti iš pu
siausviros.

Katoiyj liko Vengrijos 
premjeru

Budapest, Vengrija, rugp. 2(k. 
Atsistačius vakar diktatorių 
grafui Bethlen, jo vietą užėmė 
grafas Karoly, veiklus monar- 
kijoš šalininkas.

Ahglijos šnipai atsisa 
ke Chicago valyti

Londonas, rugp. 20. Antras 
Anglijos slaptosios, policijos 
Scotlhnd Yards šefas Arrow at
sisakė imtis jam pasiūlyto dar
bo, apvalyti Chicago iš gengių 
valdžios. Pirmiau buvo, kvies
tas kitas, kurs taip jau nesuti
ko atvažiuoti.

Sunkėja emigracija
, Vidaus .reikalų ministerijos 
žiniomis šiemet per 3 mėn. iš • 
Lietuvos emigravę į įvairias 
pasaulio dalis 478 žmones; per
nai tuo pačiu metu emigravę 
3404 žmones.

______ —.V............... . ......... .............
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Aleksandras Dūmas

Zodontirskio Dvikova

/iarsinkitės “N-no.se

MIDGE

Pilnas

Tūbomis

Pirkite savo Radio.pas Didžiausius ’Philco 'Dealerius

MĮDWEST] 60į

HONEST VALUE

PIRKT

DARFFROM THEBMC-8

suomęt vįenodas savo kokybe eit sko

Įmokant 
Pristatysime

VIDURMIESTY 
<209 S. State St. 
1513 Republic St. 
’NORTH SIDfiJ 

4817 N.W estern Avė.

PENKIOS 
GHICAGOS 

KRAUTUVĖS:

X- PIANO STORES
2332 W. MADISON

tavdinas prisiūrtinda-
jaleityiejis nebus

! .2207-09,So. Ualsted St

Jis yra 100% tyras miežių molto sy 
tupas—niekas kitas.

neperkame iš -.j kitų, iš- 
ienas i lajas |yw , musų 
i 'pačių ipddetninčje 

dirbtuvėje—^didžiausioj tos rųšies <iir-

I6PARDAVIMAS: PETNYČIOJ ir SUBATOJ, RUGPJŪČIO 21

' U ■ J' 

STORES

Nėra dirbtinių spalvų. šviesios a 
tamsios rūšys padaromos vien šildy 
iho. procesu^ »

Musų stovis 1 industrijoj Įteikia mums 
pirmą pasirinkimą geriausio miežių 
derliaus.

GESTPLANT OF ITS KJND IN THE WORŲ£

“Ar kąpitonas -Zodomirskis 
gaji.. mi .tuo sutikti?”
’. I Lžinpiūav jis galiI”
sušuko a isi kartu. “Jis nekięk 
liesų t ęi$ lup srvogarbes.” Zo - 
domi r skis stovęjo nejudėda- 
mas.

‘‘Kapitonas sutiųka

mas. “Tajp, 
tbjls ‘karatas

T? O PYKAI B1
Pristatome •!

(šutome 
Patarnaujame

SOUTH SJJDĖJ 
6311 So. Ashland Avė.

' Republic 0807 
NORT-H—WEST SIDĖJ 

,2340 W. North Avė.SUSU-
Tai

/ (Tęsinys)

“Bet aš nesu vienas,” pradė
jo Zodomirskis tyliu balsu 
“Tik pagalvok ką sakys žmo
nės. Tavo vardas, tavo gar-

< i ■ . fi * 4
r •< . š’Ą;

KOPERATYVAŠ

dideliame 
raudoname 

RENE.
‘ •’ ’■ A

BORDEN’S MI^KiAS

Reiktų 6 mylių traukinio, kad (atvežus prekes parduotas musų ‘krautuvėse 
per paskutinius 7 mėnesius. Tai liudija, jog mūsų prekės yra geros ir 
musų kainos yra teisingas. ■ . j ■/**>.

' kadangi jis reiškia

'GERIAUSI ' 
KĄ PINIGAS

Belajevas ištraukė savo 
kardą ir įkišo jį į žemę tarp 
dviejų piramidžių. Paėmęs 
antrąjj, įkišo jį šftle pirmojo. 
Tik viena pėda skyrė jų aš
menis. kiekvienas priešas tu
rėjo stovėti Vieno jų nižpaka- 
lyje, ištiesdamas pilnai savo 
ranką. Taip jiems sustojus, 
pistaletų vamzdžiai buvo tik 
apie šešius coŲusnuo vieno 
kito širdžių. Belajevui 1 viską 
priruožus, Stammas ‘nuėmė 
katdą nuo diržo ir - numėtė -į 

sekundantai 
atidarė pistalietų dėžę ir -Zo-

“Tėįp tamsta kalbi, ’ Praydi- 
nę, bet ne kapitonas Zodomir- 
skis,” atsakė Stammas.

“Tamsta patvirtinsi piUno 
žodžius, ,nr . ne, 'kapitone?” 
Pravdinas paklausė Zodomirs- 
kio, jo beveik maldaudamas.

-‘Sutinku.” . 1
“Hura! būrai” sušuko visi 

oficieriai nudžiugę tokiu in
cidento pabaigimu. Du ar 
trys išmetė į orą kepures.

“Aš zesu labiau patenkintas 
už visus,pradėjo Stammas, 
“kad i dalykas pasibaigė taip 
kaip aš- nogėjau. ‘Dabar, kapi
tone, jums parodžiau, kad 
prieš pagrįžusį žmogų, mOkė-

akys buvo 
. Jis atsi- 
Marijonos 

ir bučiuodamas jai ranką pra
bilo virpančiu balsu:

“Savo gyvybę už jus ati
duočiau, panele, bčt patarti 
kapitonui Zodomirskiui sutek
ti neišdildoma dėme jo vardą, 
jo uniformą, atsisakant nuo 
šios dvikovos, jokiu bud u ne
galiu. Kiekvienas 'priešinin
kas, jūsų sužieduotinis ir 
Stammas turi teisę statyti są
lygas. Nežiūrint kokios jos 
butų, kapitonas yra padėjiine, 
kuris daro šią dvikovą būtimi 
dalyku. Jis yra visiems gerai 
žinomas kaipo geras duelis- 
tas; atsisakydamas nuo Stam- 

jis parodytų, kad 
abejoti.”

Mary t, nustok! Tu 
ko reikalauni. Ar

manęs
Kaipgi aš ga-

Nusto-

Mcs vartojime tiktai vien, puikiau

INeturi •savy jokių priemaišų, sUbsti 
;jtutų ar filktių.
J Mes niekądos
• dirbėjų. Kiekx 

padarypslmus!

ąbfeuv^j pasauly ji
Učpąkąly fkkkvieno keno .yra 70 me 

' *-““'■‘iš žinojimas. ’ Musų mbl 
Aheturintys sau lygaus.

(Atme/P. f 8 .’A, Photo]

Tai 'Julius Rosenwald, žinomas milionierius

WEST 
5702

DYKAI DUOSIME JŪSŲ NAME PILNĄ 
DEMONSTRACIJĄ! Policijos pranešimus 
gvarantuojame. šio sezono reiikiausios 
vertės Radio. Telefonuokite reikalaudami 
Dykai demonstracijos savo namuose.

lARtf ĄUG&TOS

jiiiias landyti dvikovoje nieko 
nereiškia ir sąlygoms esant 
vienodoms, geras šūvis yra ly
gus prastam. Visai nemaniau 
tamstos užmušti. Mano vienin- 
tėlis noras buvo pamatyti 
kaip tamsta žiūrėsi mirčiai į 
akis. Kapitone, esi didelės 
drąsos' žmogus; pavelyk man 
jus pasveikinti. Abu pistalie- 
tai nebuvo pritaisyti”. Tuos 
žodžius sakydamas Stammas 
šovė, bet jokio trenksmo ne- 
buvo>

(Bus daugiau).'

demirškis priėjęs, Anė! trujpiųtį 
nesvyruodamas paėmė vieną 

’kuri's buvo arčiau. Jo. r&s 
stęljd • prie yieųio Jkardų.

'Stammas atydžiai į jį žiūrėk 
jo^.Nč. vienas' lįiuskiiląs „Jif 
veide - nesu judėjo, nebuvo Ja-i 
me matyti nė truputis ,i tuščio' 
pasidžiavimo savo atkaklumu, 
vien tyli, rami drąsa.

“Jis tikrai j ne rbailys,” -su
šnabždėjo.

Ir paėmęs Zodoinirskio . pa
liktą pištalietą, atsistojo prie 
iki to kardo, prieš savo prieši
ninką, ./

Abu buvo išbalę, bet Zodo- 
mirskis atrodė pilnas neper
galimo pasirįžimo. StammaSį 
atrodė neramus, abejojąs. 
Man širdis pradėjo smarkiai 
plakti. Belajevas prisiartino,, 
Visų ąkys buvo į jį atkreiptos.

“Ar jus esate prisirengę?0 
jis paklausė.

“Mes laukiame,. majore, 
Zodomirskis ir Stammas .‘at
sake kartu, pridėdami pista- 
lietus -prie vienas ikito kruti- 
mės. Visur viešpatavo mirtin
ga tyla. Tik 'paukštukas su
čiulbėjo ąetoli kr.mnuose. Iš
girdę toj tyloj skambantį Be
lą j evo balsą, visi sudrebėjo.

“Viens.” “Mano sąlygos tamstos gar
bės r negali/įžeisti,” nenusileis 
do ‘ Stammas. ‘“Būk musų tei
sėju, majore,” pridėjo atsisek
damas į Bėlajevą. “Aš prisi
laikysiu jūsų nuomonės; gal 
kapj Zodomirskis irgi pasėks 
mano iCpayyzdį.”

“’Zodomiršliis 'elgėsi kuo 
drąsiausiai; pjęfeu <:jis -yrą n.e- 
hžmuštas, ųe,jo kaltė.” Ir, atsi
grįždamas -į .ofdciejcius; .paktau*

mo sąlygų 
jis praded

“Nustok, 
nesupranti 
nori matyt mane taip žemai 
nupuolus, kad vėliau pati ma
nęs gėdytumies? Ar galėsi 
mylėti žmogų be garbės?”

Marijona, nustojusi jėgų, 
gulėjo sukritusi į kėdę. Ji at
sistojo, išbalusi‘it šešėlis ir 
pradėjo vilktis.

“Tavo yra tiesa, Jurgi bran
gusis. Nors tavęs nemylėčiau 
mažiau, tu manęs neapkęs
tum. Mes turime atsiduoti sa
vo likimui. Duok man savo 
ranką; gal mes daugiau nebe- 
pasimatysime. Ryt! ryt!; mano 
brangusis.” Ji prisiglaudė prie 
po krutinės, be ašarų, be rau
dojimo, savo kaųčių, skausmo 
neparodydama.

Marijona norėjo eiti viena, 
bet Zodomirskis būtinai prišd- 
spyrė ją nuvesti namo.

Jam grįžus buvo vidurnak-

“Ar tu nesi mano vieninte
lis mano turtas šiame pasau
lyje, vienintelis džiaugsmas, 
brangusis? Kas dabar gali bu- 
ji man svarbu?”

Apkabinusi jį rankomis, ji 
priglaudė galvą prie jo kruti
nės.

Pravdinas ir aš norėjome 
apleisti kambarį, bet ji mus 
sulaikė.

“Pasilikite,” ji tarė pakelda
ma akis. “Jus mane jau ma
tėt ir todėl neturiu ką nuo 
jūsų slėpti. (Jai galėsite man 
padėti tame ką aš dabar no
riu pasakyti.” Ir, puldama 
prie Zodoinirskio kojų:

“Jurgi, tavęs maldauju, ta
vęs prašau,” ji verkė, nedaly
vauk šioj dvikovoj su Stam- 
mu. Ar tu nori pražudyti dvi 
gyvybes tokiu bereikalingu 
žingsniu?! Tavo gyvybė pri
klauso man, ji nėra daugiau 
tavo. Jurgi, ar girdi mane? Tu 
to nepadarysi?”

“Maryt, dėl Dievo 
taip nekankink 
liu atsisakyti kovoti 
čiau garbes, vardo! Jeigu ga
lėčiau pasirodyti tokiu bailiu, 
gėda mane užmuštų greičiau 
už Stammp kardą.

“Kapitone,” ji kreipėsi į 
Pravdiną, “tamsta esi visų 
gerbiamas pulke, esi garbin
gas žmogus jus galite tokius 
dalykus spręsti. Pasigailėk 
manęs ir priversk jį nuo to
kios dvikovos atsisakyti. Duok 
jam suprasti, kad tokia kova 
nėra dvikova, bet žmogžudys
tė; liepk jam, liepk jam, ka
pitone, ir jeigu ne manęs, jis 
jūsų paklausys.”

Pravdinas buvo sujaudintas. 
Jo lupos drebėjo 
užtvinusios ašaromis 
stojo, priėjo prie

KAVA , ^DeLllXf^ sdklas ..*u ’ kiekvienu i 35c 

už. -25c

ELECTRIC
SUPKR RAMOS

Tclefonuok / T™ "S.
duodant savo ,3 I

NEATBUTINAIJPAMA1YK

CHRYSLERI I i% ■ Mmmf Gk
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ AIANDIĘ 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Salesjnc.
'e^Odumeįt 4589

“Trys.”
Ir, pasigirdo Zodoinirskio 

trigerio tuksterėjimūs į tuščią 
šovinį. Kas tai žybtelėjo, bet 
tai buvo viskas. Stammas dar 
nešovė, ir laikė pistalieto vani 
zdį prie priešininko krutinės.

“šauk!” prab 
kis ramiu balsu

“Ne jus galite man tai įsa
kyti, kapitonė,” atsakė Stam
mas; “nuo ranauęs pačio pri
klauso ar šausiu ar ne, o !tai 
priguli nuo to 'kaip jus atsa
kysite į klausimą.

“Tad sakyk, greičiau, 
klausk.”

Visi klausėmės* išsižioję.

'■ M'-'.-1 ' "•■’■' ■
U'NJĘarjk 5 ’

>1.11, minimu, le-ur. u .w 
. 'd. . ,1 ‘ n" , > . ,, .'i ■ į ' ' i t',i,

“Jus abu eikite gultų,” Zo
domirskis tarė įeidamas į 
kambarį. “Pirm atsigulant no
riu parašyti kelėtą < laiškų.
Penktą mes turime būti vieto- šalį švarką

Kodėl -Budweiser Barley-Malt Syrupas Yra 
^^RMUSIAS KĄ PINIGAS.GALI PIRKTI”

Chicago 
kuris siūlęs: Frank L. :Smith $550,000 SSears, Roebuck & Co. 
Šerais, kad tasai ištrauktų «savo kandidatūrą į į senatorius. Taip 
sako pats Smith >savo '.atvirame laiške prof. AVooddy

“Aš čia neatėjau A-jiuąų Išaūk, neturiu
įmušti, Icapitoneį” Sštamnaas ndėko sėkyti.” 
pradėjo.1 “Atėjau berųpestiųgai;; 
kajp žmogus, kuriam įgyventi* 
mas riįėko ncrėlškia, "kuriam 
padaręs dadg prižadų, jis nei 
vieno ‘neišlaikė.'‘Tamsta, 
tone, esate turtingas,.visų. uąy- 
limasi „ jūsų laukia graži. atei
tis: gyvenimas lamstai yra 
brangus. Bet’ likimas yra j mm? 
priešingas: tamsta, kapitone, 
turite .mirti,1; ne aš. 'Bct-dublkC 
ZodomirsEi, žd# ka’d/.ateity
je nebusi tęiks grėįtas , prie 
dvikovų - ir ,aš nešausiu?’

“Aš nęsiŠliūbitiAu j’uąų (iš
šaukti, leitėhahtė?’ atsakė Zo^ 
domirskis tuo pačiu 'ramiu* 
balsu; utarfifetą mane įžeidei! 
biauriu pafljginimu 1 ir> aš bu* 
vau : priverstas tai . padaryti^ 

Į...,.. I ....... I* ' himl'j

Jaučiausi taip pavargęs, 
kad man nereikėjo to pakar
toti. Pravdinas nuėjo į saloną, 
aš į Zodoinirskio miegamąjį, 
o namų šeimininkas į savo 
Studiją.

Vėsus rytmečio oras mane 
pabudino. Pažiurėjau į langą, 
kur aušrtf pradėjo jau rodytis. 
Išgirdau Pravdiną irgi atsike
liant. Įėjau į salioną. Zodo
mirskis irgi .greitai atėjo. Jo 
veidas buvo išbalęs, bet ra
mus.

“Ar arkliai jau prirengti?” 
jis paklausė.

Patvirtinu, galvą palcngda- 
mas.

“Tai drožkime.”
Įlipome į karietą ir nuva

žiavome.
“O,” staiga sušuko Pravdi

nas, “ten matyti Michailovičio 
karieta. Taip, taip tai jis su 
vienu musų. Štai ir Neletovas 
su savo čerkesų bėriu. Na, 
dar kiti atvažiuoja užpakaly
je. Gerai kad mes taip anksti 
pradėjome.” ,

Karietai 'reikėjo pravažiuoti 
pro Ravinskių namus. Nega
lėjau susilaikyti nežiūrėjęs, 
vargšė mergaitė stovėjo prie 
lango, nejudėdama, lyg apmi
rusi. Ji mums nė nenusilenkė.

“Greičiau, greičiau!” 
ko Zodomirski vežėjui, 
buvo vienintelis ženklas 
riuo man davė suprasti, 
irgi pamatė Marijoną.

Greitai mes palikome kitas 
karietas užpakalyje ir pasie
kėm dvikovos vietą — lydu
mą, kurioj riogsojo dvi dide
lės piramidės, vietos žmonių 
vadinamos, “Dvejų Brolių Ka
pais”. Pirmas saulės spindulys 
prasiskverbęs pro medžių la
pus pradėjo skirątyįi ; naEties 
rukus.

Michailovičius važiavo tuoj 
po musų/ ir kelioms minutėms 
praėjus ' lygumoj susidarė be
veik dvidešimties žmonių 
grupė. Greit išgirdome kitų 
žingsnių girgždėjimą smėlyje. 
Jie buvo musų priešų. Stam
mas ėjo pirmas, rankose lai
kydamas dėžę su pistalietais. 
Jis nusilenkė Zodomirskiui ir 
oficieriams.

“Kas duos žodį šauti, ger
biamieji?” jis paklausė. Abu 
priešininkai ir jų sekundantai 
pažiurėjo į mus susirūpinę.

Nieks nepasisiulė. Nei vie
nas nenorėjo ištarti tų baisių 
“trijų,” lemiančių draugo li
kimą.

“Majore,” kreipėsi _ Zodo
mirskis į Belajevą, “galėsi man 
tu patarnauti?”

Taip paprašytas, majoras 
negalėjo atsisakyti ir davė su
prasti, kad apsiima.

“Bukite taip geri įr parody
kite mums musų vietas” tęsė 
Zodomirskis, z paduodamus 
man savo kardą ir nūsivilkda-

\ ' v • •

maš švarką; “prašau užtaisyti 
pistalietus.” , i

“Tai nereikalinga,” atsakė 
Stammas. Atnešiau juos'su sa
vimi; vienas jų užtaisytas, ki
tame tik tuščias šovinys.

“Ar gali juos atskirti?” pa
klausė Pravdinas. *

“Tai nedaro jokio skirtu
mo,” atsakė Stammas. “Kapi
tonas Zodomirskis rinks.” j

' “Gerai,” sutiko Zbdomįrs- K‘ęROWN” arba (
^ARTOANpr.feĮjažJa 

■Moltp Syropį. 'IlĄj

MILTAI vmidwest“

^Midtocst sainninkai yra įvairių /cu
' kiekviena lįrvkpeaypų atstoiniujanui^avo ^ORiitėiai

■ < ū • '« 7. •' 'K'■
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Lietuvon ir Atgal
~.—..........

Rašo Dr. A. MARGER1S

(Tęsinys)
Atvažiavusiam iš kito kraš

to ir pamačiusiam šitokį ne
išreiškiamų keleivių neigimų 
ir kamavimų, su didžiausiu 
griežtumu tenka atsiklausti: 
Kodėl neatidaryti kasos lange
lio daug anksčiau prieš trau
kinio atėjimą ar išėjimą? Juk 
bilietų pardavėjams ar parda
vėjoms vis tiek reikia algos 

. mokėti, tai kodėl negali jie ar 
jos pradėti savo darbų nors 
valandų laiko prieš traukinio 
atėjimų ar išėjimų?

Dabar apie Lietuvos gele
žinkelių stotyse esančius bu
fetus.

— Prašau, panele, šešias 
bonkas alaus, prašau tų su il
gu kaklu bonkų konjako, pra
šau bonkų valstybinės, pra
šau... prašau, panele... — kas 
čia ir sumines viskų, ko vie
nas amerikietis prašė, tarsi, 
bandydamas visų sausų Ame- 
rikų paskandinti Mažeikių ge
ležinkelio stoties bufete.

Ir nenuostabu. Žmogus, ma
tyti, be galo ištroškęs, su eks- 
kūrsija važiuoja, vadinasi, 
draugų bei prietelių jam ne
trūksta. Tiesa, Klaipėdoje ga
vo savo troškulį biskelį pri
gesinti, bet kų tai reiškia prieš 
dvylikos metų (tiek jau me
tų veikia Jungtinėse Valstybė
se prohibicijos įstatymas) tro
škulį?

O aht baro visko yra: ir vi
sokių gėrimų, ir visokių už
kandžių. '

Daugelis bufetų duoda visai 
malonaus įspūdžio. Valgiai 
švieži, šilti, geri; patarnavi
mas mandagus ir greitas. Bet, 
regis, neklystu, jog Radviliš
kio bufetas visus pralenkia

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIM0,
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinemis 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

bon-

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

b I ■»!■■■ ...............................  

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE B PIANO MOVIMO 

Lotai 3 Long Diitance Rėmo vai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianų moveriai vietoje Ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigus. 
817 West 34th SL 
Tel Boulevard 9336 
...... . ;,>!>■ ■■■/

' M. J. KIRAS ’
REAL ESTATB

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

8335 S. Halsted St 
T«l Y,«h 6894

r RAMO V A LAUNDRY " 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
u—teisingas ir greitai patarnavimas 

819 W. 35th St 
T«L Boolmtd 9122

bufe-

Visados suteptos, 
- tik laikykis, kad

savo šviežiais, šiltais, gerais 
valgiąis, pavyzdinga tvarka ir 
mandagiu bei greitu patarna
vimu. k

Pasilaikė, betgi, matyti ir to
kių bufetų, kuriems .baisiai 
trūkstą švaros, skubos ir man
dagumo. Gendantys valgiai, 
matoipa, jau keletu dienų iš
stovėję musėms puotauti, tai
gi musių ir apteršti, guli, lau
kia keleivio, kuris jų nusi
pirks, suvalgys, ir, abejoti ne
tenka, susirgs. Man teko to
kiu keliu susirgti. Paskui bu
vau atsargu^. Kas tikrai pri
klausė, mano nuožiūra, 'atma
tų bačkai, to aš nebevalgiau. 
Ir patarnavimas prastuose bu
fetuose nerangus bei neman
dagus.

Į nešvariuosius bufetus bū
tinai reikia įskaityti Kauno — 
laikinosios sostinės
tų! Daug kartų jame buvau, 
ir niekad nemačiau švarių 
staltiesių 
suterštos, 
nesusivemtum... O jau dulkių,
dulkių, — nors imk šiupėlę 
ir semk! Matyti, šitų bufetų 
laiko beprotiškas šykštuolis ar 
apsileidėlis.

Stočių bufetuose viskas 
brangu, ypač gėrimai. Pavyz
džiui, dešros galas nėra kas 
žiūrėti — vienas litas. Vėsų 
rytį .paėmiau arbatos stiklinę 
su stikleliu romo — penki li
tai ir pusė. — O-jo-jooj — ne
tyčiomis ištariau. Kitų vėsų ry
tų pabandžiau prancūziško 
konjako — 6 litai! O vokiško 
konjako stikleliui tik du litu 
temokėjau. - Lietuvos valstybi
nė degtinė, žinoma, dar pigiau 
parsiduoda.

Keliai—plentai
Lietuvos keliai jau visai ne

be tie, kų buvo prieš 25 me
tus. Išlyginti, išžvyruoti, šali
mis medaliais nusodinti. Tik 
važiuodamas lengvuoju auto- 
mobilium iš Vilkaviškio į Pil
viškius radau tokį pat duobė
tų, tokį pat baisų vieškelį, 
koks buvo 25 metai atgal. Bet 
ir tai tik per miesto laukus, 
kur miestui privaloma taisy
ti. Kur vieškelis eina per ūki
ninkų laukus ir ūkininkams 
reikia jį taisyti, ten jis gana 
geras. Iš tikrųių didelė gėda 
Vilkaviškio miesto valdybai 
už netaisymų vieškelio! Mies
tas, rodos, turėtų duoti kai
mui gerų pavyzdį, o čia kaip 
tik atvirkščiai. Nejaugi kaimas 
sparčiau Lietuvoje kulturėja 
negu miestas? Taip atrodo, 
ypač kur miestų žydai vaL 
do, kaip pav. .Vilkaviškį. 
Skaudu.

Ž.vyravimas vieškelių nepa
daro juos visai gerais keliais, 
juo labiau, kai žvyras yra 
smulkus. Reikėtų gauti arba 
stambesnio žvyro, arba kele-

• VYRAI! VYRAI!
\ , A Taupykle pinigus! 

rJTh Pirkite anglis • iŠ 
8 F f pz CRANE co ' tai /j? yra vienas lietuvi- 

ika* yardas, kuris 
pardavinėja pigiau- 

anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75

M I į / diskonto.
M- ts*. Band $9. 

Jdt ilgai* 
nuokit Republic 8402

CRANE COAL CO. 
. . '333.2 SO. LONG AVĖ. 

iii mi j » I » . u ................. .

25c 
Black 

Nelau- 
telefo-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo* lUumatisma* Ranka, Kojų*

dėjimą* Ir teipviaoldua akaudojiflMaa 
(tik oe rooaa )•

' Tukatanžial žmonių yra ilaigyda o 
milijonai dar nežino apie tai*

■ DoImuIo Galinga Moet> V* *!•* 
▼erta aukso* kiek ji pati sveria au< 
pS naudos gydymo*
Kaina 78 centai. glJO Ir 83.00.
Ir 10 centu eatra už poreiuntima. 

Klauskite pas aptiekorluė taip 
Į DEKEN’S_NEW DĮSCOVERY

f': W«OINTMENT.
DEKEN'S OINTMENT CO. 

P.O. BoxS82 
Hartford* Conn.

• ,fwii|liil'ijn 1^ iii |' |j Rif. .. ■'?'*

Racine,Wis.

Charles' A. Comiskey, Chica
gos White Sox Bašeball kliubo 
savininkas, kuriam rugp. 15 d. 
sukako 72 metai amžiaus. Jis 
gimė Chicagoj ir per 54 metus 
vienokiu ar kitokiu budu buvo 
susirišęs su beisbolo lošimu.

tų mašinų iŠ užsienio akme- 
nimą smulkiai , sutrinti. Smul
kiai trintu akmeniu kelių iš
pylus, esti jis geras ir patva
rus. Antros rųšics keliai Jung
tinėse Valstybėse yra smulkiai 
trintu akmeniu išpilti, ir jie 
yra gana geri.

Juo atidžiau stebi ir studi
juoji Lietuvos plentų statybų, 
remontų, patvarumų, lygumų 
ir, bendrai, praktiškumų, juo 
giliau įsitikini, kad plentas 
yra be galo netobulas, kelias. 
Stebėjau 9 plento statybų už 
Biržų, Klausučių kaime. Kiek 
daug supilama daužyto ak
mens ir žvyro, kiek daug dar
bo įdedama, o vis dėlto, žiū
rėk, plentas dar tik vienų me
tų senumo ir jau remontuoja
mas. ’ ’:

Senus plentus pastebėjau 
visaip atremontuotus. Vienur 
jie męksfaltuojami, kitur sma
luojami, o netoli Kauno net 
ir tašytais akmenimis grįsto 
plento galų pastebėjau.

Meksfaltavimas ir smalavi- 
mas plento, šiaip ar taip, yra 
labai geras ^uzsijnojin^ąs Lie
tuvos plentus ir pagerinti ir 
pagražinti. Bet kad i tatai pa
darytų juos daug patvares
niais, labai abejotina. Rodoš^ 
svarbiausia, kad nebedųlka. O 
Lietuvos plentai baisiai dulka. 
Kai prasilenkia pora autobu
sų, tai sukelia tokį tirštų dul
kių debesį, kad nebematai nei 
kpr bevažiuoti, nei kur beeir 
ti. Nemeksfaltuotus, vadinasi, 
dulkėtus plentus būtinai rei
kia pavasarį išsmaluoti. Tai 
panašiai, kaip Amerikoj yra 
smaluojamos dulkėtos mažų 
miestelių gatvės ir antros ,rų- 
šies keliai.

Turėtų, rodos, neatidėliojant 
Lietuva įsigyti ‘cemento fabrL 
kų ir. gaminti savo cementų. 
O turint savo cemento, tiesti 
tik cementinius kelius bei 
plentus. Pavyzdžiui, Jungtinė
se Valstybėse visi pirmos rų- 
šies keliai yra cementiniai. 
Juos padaroma greitai ir jie 
yra labai patvarus. Sulygina
mą, suvolųojąma žemė, užpi
lama 9 ar 12 colių storumo, 
20 ar 40 pėdų platumo cemen
to sluoksnis ir plentas gata
vas. Jis lygus, kaip stalas. 
Smagus važiuoti, sveikas pa
dangoms (gumoms) ir, bend
rai, visai mašinai. Dulkės 'ant 
jo nesilaiko. Jis patvąrus, va
dinasi, ilgai laiko, visai men
ko remonto reikalaudamas.• » 
Lietuvoje, kur1 trąfikū, palygi
nus su Ąmerik^*, yrą Ubai ma
ža, kur sunkvežimių kaip ir 
nėra, cemento plentas išlaiky- 
tų> daug, daug metų. Tiesa, 
teko nugirsti, kad buk . Lietu- 
Vos klimatas cemento keliams 
netinkąs. Tai visai nepama
tuotas nuogastavįmas. Ameri
koje yra visokiausio klimato, 
o vis dėlto cementiniai plen
tai it galimi, ir geri, ir pa
tvarus.

Beje, labai jaukaus įspūd
žio teikia tikslus nusodinimas 
Lietuvos kelių plehtų me
deliais. Už kokios dešimties 
metų vaizdas tikrai bus gra
žus. . . ' ; ' ,

(Bus daugiau) 

tuviui, yienykimės, nes vieny
bėj galybė. ;

— SLA. Organizatorius.
. ’ ' iiMmmiy.i.it i ii .i i ■ i

Wilkes Barre, Pa.
SLA. 74o A.psk'ričio metinis 

išvažiavimasIš S LA. 100 'kuopos darbuotas 
' ~ -....... į. .

Svarbių sukaktuvių belauk
dama, 100 kp. rengia prad
žiai tų minėtuvių piknikų, ku? 
ris įvyks rugpiučio 23 p. 
S. MĮockąus Riverview Parke. 
Parkas nuo Racine į šiaurę 
ketvirtoj mailėj prie/ Highway 
15 kelio, y ak artį pusėj

Kuomet Šiemet sukanka nuo 
įsteigimo Susivienijimo Lietu
viu Amerikoj 45 metai ir 30 
m. nuo atsiskyrimo nuo ku
nigijos bei vieni, metai nuo 
išbėginio triukšmadarių koipų- 
nistų iš SLA., tai tų sukaktu
vių prasmę tinkamai apibu
dins atvykęs kalbėtojas iš 
Chicagos, SLA. iždininkas adv. 
K. Gugis. Be to turėsim kito
kį mažų programėlį. Kviečia
mi yra tiek vietiniai, tiek ap
linkinių miestelių lietuviai 
skaitlingai suvažiuoti šį sek
madienį į piknikų. Ypač svar
bu bus išgirsti SLA. nariams 
prakalbų, nes p. Gugis, kaipo 
Pildomosios Tarybos narys, 
žino gerai, kaip ir kų mano 
SLA. Valdyba ir . kaip stovį 
visi, reikalai. Randasi blogps 
valios žmonių, kurie visąjį lai
kais ir visuomet įpratę sepsa- 
pijaij skelbti, apie šių 'Organi
zacijų, tarsi jie tuo ir gyvęna. 
Tuščia jų, p. Gugis mus ap
lankys ir tuos debesėlius savo 
kalba išblaškys.

Svarbus pranešimas /vietos 
lietuviams

SLA. 100 kuopa yra, nuta
rusi priimti, naujus narius į 
SLA. ir IjOO kuopų iki 1932 
metų su pp^e įstojimo mOkes- 
ties. Ta gerą proga turėtų vie
tos lietuviai pasinaudoti, steng
damiesi įsirašyt į šių tvirtų 
milioninę organizacijų. Dar 
nelabai .seniai lietuviai v tikė
jo, į, yjętŲjea . a|ąkiraų. pašelpį-; 
nes’ 'draugystės,’ IjeC tie laikai 
praėjo ir - nebegrįš daugiau. 
Kurie „esam gyvi jr dar ma
nom pagyvent, tai įol dar sau
lutė pusdieny stovi, nevilkį- 
nant turėtume tapti SLA. na-, 
riaįs, įhę$$p^alpinių, draugyŠ- 
čių meteliai suskaity.tį. Jei ku
rios dar .tūri tūkstantį kitų'iž
de, tai bankai, žiūrėk, užsida
ro ir žūva turtas. Arba vėl

• • « f- i V ‘ ■ ■ f • , < ; * ’

bando ąnt namų morgičių pa
skolai duoti, ir čionai praran
da, jei ne visus, tai bęnt dalis 
pinigų žūna. Ar ne geriąu bli- 
ti vienos stiprios miliOninės 
organizacijos nariu, , kaip 
SLA. Tuomet kų žada, tų ir 
duoda. Be rupeščii^ galima 
gauti pašalpų ir apdraųdų. 
SLA. 100 kuopa laiko susirin
kimus kiekvieno mėnesio pir
mų .sekmadienį, Union HalJ. 
Sekaptis susirinkimas bus rug
sėjo d., 2 vai. po pietų. Tat 
šiuomi kviečiu t lietuvius be 
atidėliojimo rašytis į Susivie
nijimų Lietuvių Amerikoj. Lie- ■ Bank and Filė

* 4 I

SLĄ. 7-tąs Apskritis rengia 
kas metai vienų išvažiavimų 
dėl Apskričio naudos. •

Šių metų . išvažiavimas ren
giamas rugpiučio-Aug. 30 die
nų Bocky Glen Parke. Pelnas 
skiriama dėl prieglaudos ūkio 
steigimo. Bus gražus progra
mas. Kalbės teisėjas Wm. S. 
McLean, Jr.,„ teisėjas B. R. 
Jonės, adv. J. S. Lopatto, prez. 
St. Gegužis iš Mahanoy City, 
Pa., F. Živatas iš Scrųnton, 
Pa. Dainuos Lietuvių Tautinės 
Katalikų parapijos choras iš 
Sčranton, Pa., ir Lithuanian 
Doughboys jš ' Wilkes Barre, 
Pa.

Kaip matote, programas bus 
gražus, negalima jo apleisti 
įieišgirdus. Taipgi bus puikia 
muzika, tad jaunimas galės 
pasišokti, o kiti galės išsimau
dyti, neš gražia'vieta dėl mau
dymosi. Senesnieji, kurie tin
gi šokti ir bijo maudytis, tai 
galės po medžiais pypkes pa
rūkyti ir tyru oru pakvėpuo- 

.Kaip- matote, šiame išvažia
vime bus progos, visiems link
smai laika praleisti — tiek 
jauniems, tiek ir seniems.

Apskričio išvažiavimo komi* 
tetas jdeda didžiausias pastan
gas, kad išvažiavimas butų 
smagus ir visus patenkintų. 
Taigi visi Wilkes Barre apie- 

seni ir jau-

gaš, kad 
smagus ir

linkės' lietuviai
ni — SLA. nariai ir nenariai 
kviečiami dalyvauti išvažiavi
me. St. Žukauskas.

; Spaudos Kom. narys.

Springfield, III
Visokios žinios

-< j!obnv\^ĮWis»x prezidentas 
i^-t’oT^irstritfor Ulinojaus an
gliakasių unijos U. M. W. of 
Am. išleido pranešimų į višus 
prie unijos priklausančius lo
kalus, kad Ulinojaus, angliaka
sių • konvencija įvyks spalių 
Ortų v dienų Knight of Colum- 
bus svetainėj ė?Springfield, III. 
Kviečia : išrinktii. delegatus ir 
prišįrengtį. 'sūy gerais sumany
mais . prie' konvencijos, šioje 
Uoūvęnęijoje teikės aptarti 
daug; avarbių-;reikalų. Sekan
tį balandžio mėnesį jau pasi
baigiu ir sutartis “agreeiųent” 
su operatoriais^, algų klausime. 
Prisieis apkalbėti mašinų klau
simas, kurios tūkstančiais <lar- 
bininkus iš darbo išmeta ir 
daugybę anglių prikasą^ Dar
bo valandų ilgis, insurgentų 
— sukilėlių klausimas,\ kurie 
pirmiau tvėrė “National J Mi- 
ners unijų“, ^o dsabar ja.Uų va
dinasi kitu Vardu. “Rank “and 
Fįlę”. Bet. kaip attodox,;tdi ir 
naujasis insurgentų padaras 

. 17.-1 {įjšjlaukž to*
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kio pat likimo, kaip ir pirma
sis jų “National Miners Union“ 
Bellville, III.,, iš atsibuvusioje 
jų konvencijoje dalyvavusių 
80 lokalų jau 61 lokalas su
grįžo prie senosios U. M. W. 
of Am. unijos. Net ir 9-tos 
subdistriktos, iš kurio atsira
do “Rank and File” insurgen
tai, pareiškė/ištikimumų senų- 
jai unijai. Taip ir reikia. An
gliakasiai turėtų 'apsižiūrėti, 
kad bile koki pauinyliai ir 
lengvo darbo ir didelių algų 
.veikėjai nesuklaidintų jų. Sto
vėkite visi prie senosios uni
jos. Kas joje yra nepraktiško, 
netobulo, galima pataisyti. Jei
gu viršininkai ir butų netin
kami, tai galima juos pamai
nyti tinkamesniais. Bet tyčio
mis sugriauti savo, organiza
cijų — tvirtovę, tai yra ne bai- 
kos.

" w » J
Sekantį šeštadienį rugp. 22 

dienų atsidarys The Illinois 
Sthte Fair. Atidarymui fairu- 
parodos jau kone viskas pri
rengta. Visokių gyvulių bus 
sugabenta 8,240. Galvijų mė
sai, 1,349; melžiamų karvių, 
957; arklių armijai tinkamų, 
323; mulų, 196; lengvųjų ark
lių, 400; avių, 1,400; kiaulių, 
3,427; melžiamų ožkų, 188. 
Daugybės prigabenta ir viso
kių kitokių gyvulių ir paukš
čių. Taipgi galima pamatyti 
daugelį visokių naujų išradi
mų ir mašinų. Kam laikas ir 
kišenius pavelija, yra žingeidi! 
parodų atlankyti.

« « »
Rugpiučio 15 dienų, 7-tų vai. 

vakare, beeinančių namo naš
lę, 60 metų senutę, Elizabeth 
Ebner užpuolė Antanas Ribi- 
kutis — lietuvis. Senutei gal
vų'prakirto ir atėmė iš jos 8 
dolerius pinigų. Ji tuos pini
gus buvo sau užsidirbus pas 
kitus žmones už stubos darbų. 
Ribikutis suareštuotas ir lau
kia teismo. /

1 » » »
Rugp. 15 dienų mirė Pra

nas Arnašius, 52 metų senu
mo. Paliko žmonų, 2 sunuk ir 
1 dukterį. Velionis buvo £ėro

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard"5913

DR.BERTASH
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo
-Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagąl sutarti
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NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieki 
/ ’ šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street

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

ICE CREAM

X.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKCL 

^SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATJSKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

ywissic, 
t Pasauliniame, Kars ' 

SehoKrajaus

Daktaras
Kapitonas .

7 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 pusife. užuuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti* ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 VaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avu TeL Cravford 5573

budo žmogus ir su visokiais 
žmonėmis gražiai sugyvenda
vo i^ su niekuom nesipyko. 
Jo laidotuvėse labai daug žmo
nių dalyvavo. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis Kal
varijos kapinėse.

Bus ne pro šalį paminėti, 
kad per jo šermenis, nakčia, 
vyčių jaunimas dainavo, ir tas 
darė blogų įspūdį. Jau tik lie
tuviams nors kartų reikėtų at
sižadėti blogųjų papročių. Juk 
blogiau nereikia, kaip daina
vimas per šermenis. Čia gimę 
ir augę jaunuoliai, irgi nei 
kiek nėra pirmyn pažengę nuo 
savo tėvų.

Kokie levai pilni prietarų 
fanatikai, tokie būna ir jų vai
kai. Ateina pas numirėlį ir 
alasąvoja savotiškas dainuš
kas. Per tai ir nestebėtina, kad 
svetimtaučiai juokiasi iš musų 
ir vadina honksais.

. » « »
Miesto valdžia daugelį at

leido nereikalingų darbininkų. 
Nekuriems sumažino algas.

Miesto parkų valdyba irgi 
tų pat padarė, — daugelį dar
bininkų atleido. Reiškia, taiso 
bedarbės laikus.

» W
Rugp. 17 dienų pradėjo dir

bti Citizens B. angliakasyklos. 
Bet dirbs tik viena pusė an
gliakasių, ir į yienų ruimų su
dės po 3-4 žmones. Taip dir
bant, mažai kų galės žmonės 
uždirbti. 7

— G. Ainis.

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5914
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KAPITALIZMAS IR GAMYBA

karto susilaukia tokių krizių, kaip dabar kad' siaučia 
visame pasaulyje.

Gelbėjant gamybą,. tiesa, atrodo, kad yra gelbėja
mas ir kapitalizmas. Bet taip atrodo/ tik Jabai pavir
šutiniškai protaujant. Kas mano, kad; kapitalizmas iš-< 
nyks nuo “sugriuvimo”, nuo tokio didelio krizio, kuris 
suparajižiuoš ir padarys nebegalimu tolimesnį pramo
nės ėjimą, tas gali įsivaizduot, jogei ekonominė gerovė 
ilginą kapitalizmo amžių. Bet iš tiesų yra visai priešin
gai. Gerovės laikais sparčiausia vystosi tos jėgos, ku
rios “palaidos” kapitalizmą! Visi darbininkų laimėj^ 
mai buvo atsiekti tada, kada darbai ėjo gerai, o ne be
darbių laikais.

Kapitalizmas turi būt ne sugriautas, bet pakeistas 
aukštesne visuomenės santvarka. Kelias į socializmą 
eina per progresą — ekonominį, politinį ir, socialinį, o 

per krizius ir katastrofas. Socialistai nori panaikin- 
kapitalizmą tokiu budu, kad gamyba, kuri išsivystė

..

.... .Kapitalizmas yra tam tikra socialiniaį-ekonominė 
sistema. Buvo laikai, kada tos sistemos nebuvo: buvo 
feodalizmas su baudžiavomis, dar seniau buvo vergija 
paremtas žemės valdytojų viešpatavimas ir t. t. Ateis 
laikas, kada vietoje dabartinės kapitalizmo sistemos, 
atsiras kitokia visuomenės santvarka.

Bet visuomenės santvarka arba sistema yra tiktai 
forma, kurioje eina visuomenės gyvenimas. Ji nėra 
gyvenimo pagrindas. Gyvenimo pagrindą sudaro pro
dukcija arba gamyba. Nežiūrint kokia butų visuome
nės santvarka, jeigu sustoja gaminimas reikalingų gy
venimui daiktų, tai visuomenė atsiduria didelėje bėdo
je. Gamybos sustojimas ilgesniam laikui gali visuome
nę visai pražudyti.

Šito paprasto dalyko nesuima į galvą tie karštako
šiai, kurie vadina save komunistais. Jie .diena iš dienos 
rėkia, kad reikią griauti kapitalizmą, ir jie baisiai pik
tinasi, kad socialistai stengasi kapitalizmą uišgelbėti,\ 
Taip, kuomet kilo aštrus finansinis krizis Vokietijoje 
ir, prezidento Hooverio iniciatyva, didžiosios pasaulio 
valstybės ėmė ieškoti priemonių * Vokieljijai padėti, tai 
sitose pastangose svarbią rolę suvaidino" Anglijos dar- 
biečių valdžia, kurios premjeras socialistas MacDonal- 
Įdas ir užsienių reikalų ministeris, taip pat socialistas 
(buvęs Socialistinio Darbininkų Internacionalo pirmi
ninkas), Hendersonas darė konferencijas su. įvairių 
Valstybių vadais Londone, keliavo į Paryžių ir Berlyną 
ir tarėsi su ministeriais ir bankininkais apie budus pa
šalinti krizj Vokietijoje ir pataisyti ekonominę padėtį 
pasaulyje bendrai. Komunistai tuomet apsiputoję šau
kė, kad Anglijos “social-fašistai bando išgelbėti kapi
talizmą”.

Jie tokiu pat budu šaukia, kuometz tos arba kitos 
šalies socialistai paduoda savo sumanymus apie pra
monės atgaivinimą, apie kovą su nedarbu, apie krašto 
finansų sutvarkymą ir t. t. “Gelbėt kapitalizmą” Sta
lino klapčiukai laiko labai dideliu nusidėjimu prieš 
darbininkų klasę, ir todėl jie tuos, kurie “gelbėjimu” 
užsiima, pravardžiuoja ir keikia pikčiausiais žodžiais.

Bet kas po tuo jų priekaištu slepiasi?.. Komunistai 
nori, kad kapitalizmas sugriūtų, ir juo greičiau, tuo 
geriau. Kiekvieną nelaimę, kuri ištinka kapitalizjno 
sistemoje gyvenančius žmones, jie džiaugsmingai svei
kina, nekantriai pranašaudami, kad štai jau, jau atei
na kapitalizmui “galas”. Pramonės krizis todėl, komu
nistų akyse, yra gerą lemiantis reiškinys; finansinė 
suirutė — taip pat geras dalykas. Jie ne tik džiaugiasi, 
kad tos nelaimės atsitinka, bet jie nori, kad jos butų 
dar didesnės.

Tuo gi tarpu kiekvienam blaivai protaujančiam 
iasmeniui yra aišku, kad visokios rųšies kriziai ekono
miniame visuomenės gyvenime neša vargą ir kentėji
mą žmonėms. Juo kuri visuomenės dalis yra ekononfi- 
niai silpnesnė, tuo ją tie kriziai paliečia skaudžiau. Del 
pramonės krizio, pav. sumažėja kapitalistų pelnai; bet 
darbo žmonės dažnai netenka ir paskutinio duonos 
kąsnio, kuomet dėl krizio užsidaro dirbtuvės. Kapita
listas ir be pelno gali kurį laiką apseiti, nes jisai turi 
iš ko gražiai gyventi; o darbininkas, palikęs be uždar
bio, gauna kęsti badą.

Taigi yra didžiausia nesąmonė džiaugtis tokiomis 
nelaimėmis ir jų geisti, kad greičiau kapitalizmas susi
lauktų galo. Juo didesnė yra ta nesąmonė, kuomet kal
bama apie beturčių klasės labą. Beturčių darbininkų 
klasė yra labiau, negu kas kitas, suinteresuota tuo, kad 
nesustotų gamyba visuomenėje. Visa, kas trukdo nor
malę pramonės eigą, kas veda prie darbo sumažėjimo 
arba sustojimo ^fabrikuose, yra smūgis darbo žmonėms. 
Tik apakęs fanatikas arba beprotis gali norėti, kad 
pramųnė, kurioje jisai uždirba sau ir savo šeimai dĮio- 
Mą, užsidarytų ir išmestų jį į gatvę.

Anglijos MacDonaldas ir Jkiti socialistai, kada jie 
bando surasti būdą padėt Vokietijai sutvarkyt savo fi
nansus arba pašalint ekonominį viso pasaulio krizį, rū
pinasi ne “išgelbėti kapitalizmą”, bet išgelbėti nuo bado 
ir skurdo žmonių minias, kuriu gyvenimui reikia, kad

ne
ti ____ . .. ~ . . • - .
kapitalizmo sistemoje, nesustotų nė vienai valandai. O 
komunisai nori, kad kapitalizmai butų sugriautas, 
nors visiems žmonėms dėl to reikėtų pergyventi bado 
katastrofų. • e .

Apžvalga]
■ 1^ .............. ....

KLAIPĖDIŠKIS “DARBININ
KŲ BALSAS”Klaipėdoje eina lietuvių darbininkų nepriklausomos minties savaitraštis “Darbininkų Balsas”. Mums teko pamatyti 16-ą jo numerį. Laikraštis vedamas gyvai ir rimtai; žinios ir straipsniai parašyti gražia ir lengva kalba.“Darbininkų Balsas” yra kiai socialistinės krypties, laikosi nepriklausomai nuo dalės socialdemokratų partijos Klaipėdos krašte, kadangi toje partijoje dar iki šiol vyrauja vokiškumo tendencija. Klaipėdos organizuotų darbininkų dauguma (ar bent jų vadai), žiuri į Berlyną. Lietuviai darbininkai socialistai, tam nusistatymui nepritardami, bando pakreipti jų mintis pusėn.

Vien tais amerikiečių parsiunčiamais pinigais Lietuva gali pusėtinai kelti savo, ekonominę būklę.Jei ne amerikiečių doleriai, kurių kasmet pareina į Lietu-* vą po kelis mijionus, tai kažin ar begalėtų išsilaikyti Lietuvos valiuta.
VOLDEMARAS JAU BEND
RADARBIAUJA KLERIKALŲ 

“RYTUI”

aiš- bet ofi-

Lietuvos Bet puolimų prieš vokiškai nusistačiusius darbiniu- kus “D. Balse” nėra.
GIRIA “NAUJIENŲ” IŠLEIS

TĄ KNYGELĘ“L. žiniose” įdėta ilga recenzija vilniečio Untulio parašytos knygelės “Kodėl prarastas Vilnius?”, .kurią neperseniai išleido Chicagos “Naujienos”. Padavęs eilę ištraukų iš j€s, rašytojas sako, kad surašytieji knygelėje faktai “ne ;ik visiems skaitytini, bet ir sidėmėtini.” Recenzantas pataria ją skaityti ne tik Vilniau# vadavimo sąjungos nariams, bet lygiai visiems lietuviams ir Lietuvos piliečiams.Lietuvoje ta knygelė parsiduoda po 1 litą ir 25 centus.“Kodėl prarastas Vilnių*#” paduoda faktus, kurie rodo, kad didžiąusi ^Vilniaus praradimo kaltininkai buvo Lietuvos katalikų bažnyčios vadaų kurie laikė žmones vergijoje ir tamsybėje ir skleidė Lietuvoje “lenkišką l^ulturą”. Kauniškis dienraštis nuo savęs priduria:“Man rodoš? kad^ tie fak- ’ tai yra labai svarbus ir įsidėmėtini, o išvadbs daug gilesnės ir platesnės kunigų luomą liečia. Tie faktai rodo ne vien dvasiškiems, bet ir svietiškiems tautos va* djams, kur nuvedama pavergta, aklai tikinti ir nbdrjš- t tanti vadui į akis pažiūrėti tauta —- ji nuvedama į pražūtį.”"

“Dienos Naujienos” pastebi, kad jos pranešė apie buvusio diktatoriaus Voldemaro bendradarbiavimą Lietuvos krikščionių demokratų organe “Ryte”, ir pastarasis to pranešimo nenuneigė.“Dabar tą žinią patvirtina1 pats ‘Jlytas’, ” sako “D. N.”

..“Vakar^JispaskelbS:-. ‘Ryt pradėsime spausdinti p.; Voldemaro straipsnį apie santy-l kius tarp Bažnyčios ir valstybės Lietuvoj.’ ”Tai, vadinasi, krikščionys jau susibičiuliavo su-. tuo, kurį jie pirma* vadindavo “farmazonu” ir “katalikų priešu”.Kai Voldemaras buvo minis- teriu pirmininku, tai krikščionys sakydavo, jogei tik per jį katalikiškos partijos negalinčios susitarti su tautininką val- džid. Smetona esąs geras, bet, užsispyrėlis Voldemaras nelei-1 džiąs jam su katalikais taikytis.Bet Voldemarui išlėkus iš valdžios, pasidarė negeras Smetona, o su Voldemaru krikščionys jau mėgina sudaryt bendrą frontą.Tikrenybėje dalykas yra toks, kad ir Voldemaras, ir krik-demai neturi jokių principų. Buvusia Lietuvos dikta- torėlis yra biauriausios rųšies egoistas ir karjeristas, kuris dėsis kad ir su pačitf velniu; jeigu matys sau- iš to naudą; ir savo talkininką jisai visuomet stengsis apgauti.yisai panašus moraliu atžvilgiu į Voldemarą yra krikščionių demokratų vadai. Jie, kaip tas liaudies dainuškoje minimas ubago rimbas — “ir po suolu mestas, ir lašiniais teptas” — klerikalų vadai ir už monarchiją stojo, ir į de^ mokratinės resppblikos lyderius skverbėsi, ir perversmininkų. “pučą” rėmė bei diktatūrą! kartu su jais steigė, ir dabar vėl į “demokratus” atVirtb. Tai] yra tikrų idėjinių spekuliantų I partija, ir Voldemaras jų kompanijai kaip tik ir tinka.

nimas įbiitų tiesiog nepaken- gis bus pristatomas tam tikromis dūdomis iš bendros valgykloj arba virtuvės. Perskaitęs automatiško telefono užrašytus pranešimus ir susipažinęs su radio aparato užrašytomis per naktį žiniomis, ateities žinogus eis į darbą.Jo darbas visuomenės kontroliuojamose įmonėse bus įdomus ir malonus. Visokie išradimai ir mašinos panaikins sunkų ir monotonišką darbą. Visuomeniškam ir būtinam darbui prie mašinų teks pa- į švęsti tik dalį dienos. Kiekvienas žmogus turės daug liuo- so laiko, kurį jis sunaudos apšvietei. Daugelyj atsitikimų žmogus savo darbą galės atlikti namie būdamas, kadangi su radio pagalba jis galės palaikyti kontaktą su visomis reikalingomis įstaigomis bei asmenimis.Jeigu jam nusibos būti namie, tai jis galės sėsti į orinį “omnibusą”, kuris pigiai ir greitai pristatys į bile vietą. Keliavimas iš vieno krašto į kitą nesudarys jokių keblumų. Susisiekimas oru bus lengvas, greitas ir patogus. Dabartinis musų gyvenimas su įvairiomis ligomis, neturtu ir vaidais ateities žmogui atrodys kokiu tai slogučiu.Taip tai vaizduoja ateities žmogaus gyvenimą prof. Law, kuris yra plačiai žinomas pasauliui kaipo vienas žymiausių išradėjų. —- K. A.
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ir skurdo žmonių minias, kurių gyvenimui reikia, l$ad 
visuomenės ūkis veiktų, judėtų, o ne butų suparaližiųo- 
tas. Jie rūpinasi išgelbėti nuo suirimo ir sustojimo ga
mybą, kuri dėl kapitalistų nesugebėjimo kartas nuo

čiamas.Pakitėjimo arba pataisos pavyzdžiu gali būti laipsniškas musų jutimo organų atbukimas ir musų smagenų veikimo padidėjimas. Jeigu dabartinis žmogus turėtų/tokią uoslę ir kiaušą, kaip jo tolimi protė- Ivial;*.* tai jam musų miestų triukšmas ir smarvė butų tiesiog nepakenčiamas dalykas. Tai buvo* įrodyta eksperimentai^ kurie buvo daromi Londone ramiausiu, nakties laiku. Str mikrofonų pagalba žmogaus girdėjimas buvo davestas maždaug ligi tokio laipsnio, kokiu pasižymėjo musų tolimi proboČiai. Normališki miesto minios balsai virto kokiu tai riksmu; paprastas žmonių pasikalbėjimas buvo girdimas už keliolikos kvartalų. Traukinio dungėjimas prinie- riū mūšio lauką, kur be paliovos šaudoma iš armotų. Turint tuos faktus galvoj, mums gal tik tenka pasidžiaugti, kad gamta pasivupino atbukinti musų girdėjimą.Kadangi žmogaus jutimo organų sąvokumas nuolat mažėja ir tuo pačiu laiku silp-j Ine j a organizmo atsparumas ir ištvermingumas, tai, galimas daiktas, jog ateities žmogui |teks naudotis visokiomis dirbtinomis priemonėmis ir gydytis elektra. Žmogus bus tiek išlepintas, jog kiek šiurkštesnėse apyštovose jis visai negalės gyventi.•Tiesa, kiek žymesnių permainų žmogaus sudėtyj’ galima laukti tik tolimoj ateityj; įvykdymui tų permainų busi reikalingi tūkstančiai metų. Pirmose savo stadijose tos permainos bus vos pastebimos. Dėl judančių šaligatvių ir laiptų pradės laipsniškai at- rofuotis (silpnėti bei nykti) kojų raumenys. Neabejotina* ir | tai, kad ateities žmonės ma- žiau tekreips dėmesio į niai- tinfmosi procesą. Jau ir da- matomai, pareina nuo1 įgimto bar nebėrengiama tokie gran- žhibjgAUiB oi’gdnizino ilUSilpnė-IdioziŠki pokyliai, 'kaip prieš 'jihib". Ittmianiškbsė 'ktilturingoIšimtą ar daugiau metų.žmogaus gyvenimo sąlygose Žhtonių sušinešimas bus.kova de*l būvio toli gražu nė- daūg lengvesnis, kadangi bus’ P.aSpašalina visus silpnus ėlemen-[priimta tarptautinė kalba. Ačiū tUš;. pastarieji išlieka gyvi ir I tam, įvairių ' tautų žmonėms perduoda silpnumą savo vai- riebus jokio keblilmo susikal- kąms. bėti. Rašyba bus žymiai pa-Pas kultūringas tautas ypač prastinta, arba kitaip sakant, ryškiai pasireiškia jutimo or- palengvinta.ganų atbukimas. Priežastis to Visi vyrai ir moterys turės visai aiški: dabartinėse sąly- dirbti, bet nebebus taip vadi- gose kovoj dėl būvio nęrma- namo “juodo darbo”, kuris su- liškas pojūčių^ išvystymas ne-prideda iš sunkių mechaniškų ' “ judėsiu ir verčia žmogų lenktinugarą. Visi tokie darbai atliekami su mašinomis, viso darbai nebus tokie notoniški, kaip/ dabar.Beprasmingas darbas panaikintas. Išradimą! ir tus pritaikymas mašinų suma-| 
į Žiną f izišką darbą. Bet tai nepagimdys nedarbo, kadangi |bus reikalipga daug darbinin-Itam darbo valandos bus žymiai sutrumpintos.Šiokia diena ateities paprasto'žmogaus, pasak prof. Law,{ bus maždaug tokia; po. nakties poilsio gerai apšildytame ir išvėdintame kambaryj jis atsikels apie devintą valandą ryto. Išbudins jį tam tikras radio aparatas. Del susistip- rinimo jis paims spinduliu vonią. Žienlą jo kambarys bus apšviestas dirbtinos saulės spinduliais. Apsirengti ir pridengti savo galvą jis galės per visai trumpą laiką. Galvos beveik visuomet bus apdengtos, kadangi’ dauguma žmonių at- eįįyj bus nupl&ę. Besirengdamas vyras galės lengvai padaryti klaidą it užsivilkti sa- Vo žmonos drabužius, nes vyrų; ir** moterų drabužiai bus vienodi. \Valgaut pusryčius, 

malonaus tono radio praneši 4Mąno, nuppupie, kiekvienas apie vįąus sv^tbesųiųš’ pasau-I susipratęs i lietuyis savo na- Mo įvykius? Ateities; žmogaus muose ar draugijoj, nevartos iriįerėąai, žinoma; bus platės-1 svetimos kalbos, kur jis gali geriausiai susikalbėti savo prigimta kalba. Svetimą kalbą jis vartos tik ten, kur savo

Skaitytojų Balsai r . . .   į ■M

I NesupratimasKiekviena tauta turi savo (skirtingą kalbą. Taipgi kiekvienos tautos žmonės savo tautos kalbą, savo tėvų-prigimtą kalbą gerbia ją vartodami. Tai, žinoma, yra natūralūs dalykas. Ir kas gali būti žmogui smagesnio, • malonesnio, kaip kalbėti savo (autos prigimta kalba sueigose, šeimynose tė-
. ..........mini L . irruprm 
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Ateities inioįfus skirsis , nuo 
dabartinio tiėk savo proto *

< paj&gumit, tiek išorine ii* 
vaizdai — Civilizuoto žmo
gaus organiznto 'silpnėjimas. 
— Jutimo * organų atbuki
mas. — Ateity pranks “juo
das darbas”. —'Kaip darbi* 
ninkas praleis dąrbo diėną. 
— Susisiekimas. ’

. ............i...... —iAteities žmonės, sako prof. Law, be abejonės, turės skirtis labiau išvystytu iiitelėktu ir didesniais gaburiiais inten-: šyviam proto darbui. Turės įvykti visa eilė permainų į ir fiziškoj ateitie^ žmogaus ‘ iŠ*i vaizdčj. Neginčijamų įrodymų suteikia palyginimas priešisto- ri'ško žmogėus su dabartiniu.! Nelaimei, tas palyginimas da* bartinio žmogaus fizinių savybių su savybėmis prie^istoriš* ko žmogaus priveda prie nelabai malonių' išvadų.
t.* . . ■-t ; '■Čia mes susiduriame sp klausimu apie Jculturos ir civilizacijos įįhką žipogaus sveikatai ir jo fizi^koiųs savy- bčriis.Per /ilgus metus buvo tyrinėjama civilizuotų ir laukinių žmonių fiziškaIr pasiremiant' gautais- rezultatais, itenka pripažinti, jog lygiagrečiai su kultūros pasisekimais ir užkariavimais pasireiškia žymus pablogėjimas Kai kurių dabąrtipio ,žmogaus savybių. Tas pablogėjimas, gal būti, il^ra dar tai, Kas vadi- bumą “išsigimimu”?1 Tačiau jdrųsiai galipia ’ sakyti, jog taį yra pirmi Žingsniai, kurie veda prie žmbgaits't)po jr jo iš- ' orinės išvaizdos ’ pakitėjimo. Vadinasi,' laipsniškai vystosi 
žmonės, kurie tegalės gyvęifti

,>.,<-1..... Į H... .A

organizacija

Klaipėdos “Dwb. Balsas” rašo: '' ' ; ' .“Pranešama/ kad per 1930
... i. . .«./1 . . .j Lietuvą privatiems asmenims vien pinigais iš viso 24,5»7,000 Aitų# m, ^er< bankus ir* pašto1 pėrlaidomte buvo atsiųsta vW^0,550,700 lifų<. Ą^ęrikiečiai visgi : ne-.l pneja ir mažiau begali atsi babiiri^a sitųj]į.,,f '' ii*'MktH Tai

metus iš Amerikos atsiųsta

beteko savo aukštos vertės. | babartinio žmogaus gyvybei liegrumoja nuolatinis pavojus, ^kurio nąturalėse apystovose išvengia tik gyvūnai, .turintys’ labai geras akis, klausą ir uoslę. Pas laukinius žmones labai retai tegalima užtikti trumparegių. Tuo tarpu pas miestiečius trumparegyste yra visai paprastas dalykas. Trumparegis Taukinis žmogus, ku-lkų mašinoms operuoti. Prieg- ris paprastai užsiima medžio*’1— K"~kle, turi žūti iŠ bado* Visai ki-Į toks reikt čid. Trumparegystė’ jam nesudaro didėlių keblumų, Įįa/ dariai , U ned^tekUų daliniai’ pašalina akiniai. Jis sukuria šeinįą, tųH vaikų, kurie irgi paveldi trumparegystę.Tas pat galima pasakyti ir apie kitus pojūčių organus bei apie dantis,Miisų laikų civiluoti žmonės jokiu budu negalėtų gyventi tose rūsčiose apystovose, kokios buvo prieš tųkstahO metų. Ir tas laipsniškas žmonių Siįpnėjįmas, žinoma, nepasi- liaus- Tad ' Visai natūralų tiri Rėtis, kad ateities žmonės bus daug silpnesni, negu dabatftl- niai, ir kad j tems dar. labi&il 
,tėks naudotis vi^okiolnis tįnomis priemoųSmįs savo gyvybei palaikyti. .//Bus. gia bprąvąptu pa^yn^tl ir tas 'faktMs, jog: jiatį gamta pasirūpino ęsmeniškai pak«L 

4 • r' • w« t v* ’ 4 t- ,

su miestie-

>■ Juotb žmogaus organizmas sil- splrtf priėš' atįį ir šiltį. Tai, eiti iš natūralių sąlygų į dirlp rtų pakitėjimų žmogaus gyvi*

busIŠmo-bus pla-

lietuvius esu pastebėjęs ir tokių šeimynų, kuriu tėvai su savo vaikais namuose, vieton kalbėti savo prigimta kalba ir mokyti jos savo vaikus, rezga * su savo vaikais angliškai, kad net sunku, o kartais ir gėda klausyt. Kiti gi tėvai, kurie jaučiasi save “sukalbant gerai angliškai”, visaį išmeta iš savo namų lietuvišką prigimtą kalbą ir, taip sakant, “suamerikoneja”. Ir šituo jie “didžiuojaši”.Mes pasidžiaugiame ir pa- Įsigėrėjame sutikę čia augusį jaunuolį-jaunuolę, kuris į mus prakalba gražia lietuviška kalba. Didelė garbė tokių jaunuolių tėvams priklauso, kurie iš mažens savo vaikus mokina lietuvių kalbos, ir juos išmokina. Toki jaunuoliai užaugę ’ yra tinkami dalyvauti, lietuvių tarpe, lietuvių draugijoj; o ir jie jaučiasi, kaip tikri lietuviai. x
I zPas nekuriuos lietuvius yra ta nuomonė, kad kalbėtis tarpe savęs angliškai lietuvių tarpe arba publikoje yra g^rbė, ir jie tuo didžiuojasi. Bet tas parodo jų nesupratimą. (Seninus buvo tokių, kurie laikė sau už garbę kalbėtis lenkiškai). Taipgi pastebėta, kad lietuvių naminėse sueigose, Čia aiftnuo kalbėjęs tik lietuviškai, nusisukęs kiton pusėn klausyk su kitais tokiais pat lietuviais jau kalbasi angliškai... Išrodo, kad toki asmenys ar tai turi tokį papratimą, ar tai norą pasirodyt, kad jie “moka” angliškai.

savo

interesai, žiiumia, bus platesni; tai bus'pasaulinio maštabo interesai, it' jįš nepanorės ap-______.r riboti .savo, rčgratį įvykiais irBe Žiniomis vietinio pobūdžio. Į kalba susikalbėti negalės. J Šiltai ir gerai pagamintas vai-1 ‘ — Lietuvi— Lietuvis.'
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ŽINIOS gyy.

GraboriaiWin again

Phone Armitage 2822

S. D. LACHAVICH
0036

Hcmlock 8151

vajų

4631 S. Ąsbhod Avė. Tel. Yards 6780jam

1*4- ■<>

arti 47th Street

pagal naujausius 
itokiai elektros

Gal susilauksime 
lengvinimo’

Jta. 6515
Jek Rępublic 9Z2i

were manag- 
dKher of the for- 
[ox mąnager, and

Tik vienas bučkis sr 
vaite j; xprašo skirybij

Rez. 2359
Ofiso s valandos j2 j dki 4. 7 iki , 9 

Nedd*f>j R|«al autartj

Perkėlė du policijos 
kapitonus

fAcme-P. « A.'Photo]

P-ia Russell Holderman, ku
ri Elmira, N. Y., išsilaikė “gli- 
der’y” 55 : minutes ir sumušė 
pirmiau padarytą rekordą.

Dr. Susan A. Slakis
S pečiai ii t ė Moterų .it Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitariau 

Ofiso Tel. Lafayctte 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Pranašauja ankstyva
'.rudeni

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

Seredoi vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti . I

Mrs. Mary E. Abson, 1101 
North Richmond st., ieško ski- 
rybų nuo vyro. Byloj iškeltoj 
tuo tikslu moteriškė kaltina 
vyrą, kad jis pabučiuojąs ją 
tik vieną kartą savaitėj, bū
tent pirmadienį, išeidamas į 
darbą. Bet ir tas bučkis esąs 
nepanašus geram bučkiui.

And oh yes! *Brownc Rusgis 
is in town girls. Come and 
regifiter. at Buddy’s Stationary 
Shoppe, 2419 West 69th St. 
Don’t forget picnic tat The 
oas.

A. MONTVID, M. D.
,West <Town ‘State 'Bank Bldg. 

2400 >W. -Maduon St.
VaL: 1 .iki 3 po pietų. 6 ikr 8 vak.

Tel. West .2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Meras Cermakas įsakė poli
cijos komisionieriui Alcockui 
perkelti du policijos kapitonus, 
Thomas Duffy ir Thomas ; Pil- 
kington, j vietas, kuriose nėra 
didelio veiklumo.

Kapitonas Duffy buvęs per
keltas todėl, kad nedaręs kratos 
dviejuose namuose, buvusiuose 
jo distrikte, kur ėjęs gemblc- 
riavimas, nors meras buvo j- 
sakęs jam tai padaryti.

Policijos departamento sek-, 
rotorius ruošiąs sąrašą polici
ninkų, kurių amžius perėjęs* 65 
metus. Pranešama’, kad meras 
norįs juos padėti pensijai, o 
jų vietas pavesti jaunesniems 
ir veiklesniems policininkams.

DR. J. J. KOWARSKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63td :St, Suite 3 
Tel. Prospect h)28

___  2: S. Leavitt St. Canal 2330

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS dr CHIRURGAS 

2435 Wcst 69th Street 
VALANDOS:

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

/Phone Canal 2118 
Valandos:; 6—8 .vakare 

DR. A. JL YUSKA
1900 ;&o. Halsted St. . 
✓4193 Ąrcber Ąiri.

Valandos: 2—4 po piet 
Pbone Lrfapette"0098 

Naktimis ■ r telefonas : Crpvebill 1595

—Royce— better Jknown as 
Ęlip, High Pockets, Pokei 
Dace, or just Roy.

Undertaking Co.
Wm, A. Pakorny 

Koplyčia dykai * 

710 West 18th Street 
Tel. .Canal ,3161

3307 Aitburn Avė.
• .CHICAGO, ILL.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDHĮ1FB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock W2 ’

Išvirto iš antro aukšto 
sugrįžo dirbti

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Tdetuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu l^vo. ofisu į nauji vietą po nr<

4645 jSo. .Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

•Nedėlioj pagal sutartį 
jTel.\BoulevĄrd 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prųspect‘1930

AT SI KRATY
KI! LIGŲPE- 
T>1T nosyje, burnoje 
*** it gerklėje

Leiskite Zonite išva- 
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 

, Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Vakar 8:80 valandą ryto mi
rė Dr. John Dili Robertsoę, pa- 
skilbęs Chicagos politikieris, 
buvęs republikonų vadas, svei
katos komisioneris, mokyklų 
tarybos prezidentas, West Par
kų komisionierių tarybos pir
mininkas ir mero Thompsono 
oponentas kandidatūrai į merus 
1927 motų nominacijoj. Mirė jis 
Wisconsine, arti Walworth, kur 
turėjo vasarnamį. Mirties, prie
žastis—širdies liga.

■ Ghosts $0 come 4>aok. Ą1 
Bągdon dropped .;in iite a vi$it* 
from Niagarą Ealls, ; Kis new 
home. $eeins as Tie’s ^uccuihb-’ 
ed to Gupid's dailės; and is; 
•about to ease Ms ihepftt in the 
veryinearifuture. Bon voyage, 
Al,' būt many’s the storm on 
the sea of' Matrimony.

'A. * ■ j'r ' '

‘‘J.okėr” Jacobaitis, ’iiąs hit 
;the trail ’for tbe rSilęftt North. 
He ,is now roųghihg it up in 
‘deni’ dar woods where men 
.are men, and bears don’t take 
peanuts from anybody.

From the ;dark past comes 
news of .a former friend, Steiki 
Norway. She is convalescing 
from an operation at her home, 
and is also ęngaged to do. ba.ttle 
ui holy wedlock, sometime in 
the very near future.

No definite dates available 
in either case.

The spark' Of ambition glows 
brightly in he/ heart of Kaitie 
Shadbar. Imagine her iattend 
ing a summer session of night 
sėhool.

People we no langei* meet: 
Bob Raęhaitig, Joc Kaulas, To- 
ny Gedvil, -Norway Sisters, 
Kantrim Sisters, Joe Reboka's, 
Aįannie MoKenzie, Bardusk 
£irls, Pee Wee’s gang. Paulino 
Andrews, the Mathįs Sisters, 
Helen'Gailis, Tony Ddresch 'and 
Bennetit Girls.

Lašt Sunday the . Marąuctte 
Maroons pullcd anbther game 
out of the f irę in the elošing 
inings, at Washington Park. 
They defeated ^Gleason’s Un- 
?|ehowns by a sęorel of ;4 to 3. 
Iii the lašt inniųg .Tėddy Tran- 
dcll caught the Unknown pit- 
ėhcr flatfooted with a petfect 
bimt. . Pete Brown scored from 
third with the winning tally. 
iITsivo were out./at the time^and 
‘a ‘.ępunt of two and two on 
the batter.

^The Unknowns 
ėd by the br 
imer White S 
Severai of th® playcrs were in 
VVbite Sox uniformą, būt they 
all look alike to Cinelli, our 
štellar right-hander who alier- 
nates with Lefty Schnukas for 
the pitehing asšignments.

Barzdaskučių susivienijimo 
Chicagoj pildomoji taryba tre
čiadienio vakare turėjo ilgą 
susirinkimą, kuriame tarp kita 
ko kalbėta apfe sumažinimą 
kainos už skutimą barzdų ir 
kirpimą plaukų. Dar bus šau
kiamas masinis baTberių mitin
gas .artimoj ateity.

Jei barbernių savininkai nu
tars sumažinti kainas už sku
timą ir kirpimą, 'tai nužiūrima, 
kad gali kilti tarp jų ir bar
bernių darbininkų kova. -Mat, 
jie veikiausia norės sumažinti 
ir mokestį bar bėriams, kurie 
pas juos dirba;

Kaip ten nebūtų, vienok vy
rams, kurių barzdos sparčiai 
želia, yra pamato tikėtis 'pa
lengvinimo.

Mirė Dr. John Dili 
Robertson

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiapsia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
.darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt ,2515 arba ^2516 ,

2314 W. 23rd( įPL, Chicągo
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, >ūl.
Tel. Cketo 5927

John Lamb, gyv. "6840 Clyde 
avenue, yra brokeris (verte|ga 
biržoj). Jis yra biznieris. Jis 
ir jo žmona turėjo skirybas.

Jis paskolino $6,000 jo buvu
sios žmonos draugui, ' kad pa
dėti įeiti bizniu.. .

Ar ne geras vyras? Nežinia 
kiek geras. Bet praktiškas. Jis 
skolinę iminėtus pinigus, ba ti
kėjosi, kad jo buvusi žmona 
ištekėsianti už draugo, .kai šis 
užsidės biznį. O tuomet jam, 
Lambui, nebereiks mokėti žmo
nai alimonijos.

Taip liudijo pats LLamb teis
me. Bet... jo buvusi žmona ne
ištekėjo už savo draugo. Ji 
reikalauja iš Lainbo. 'alimonijos 
ir toliau.

Kez. 6600 South Artesian Aoenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. P. P. Z ALLYS
DENTISTAS , 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullnlan 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Nužiurima,^ kad šiemet ruduo 
busiąs ankstyvas. Kodėl nužiū
rima. Štai - kadel. Murinės 
kregždės esančios geros oro 
pranešėjos. 'Sulig : tuo, ‘ ar još 
anksčiau jar,vėliau apleidžia vie-. 
tas, kur gyvena per vasarą, 
sprendžiama apie -ankstumą ar 
vėlumą rudens.

' Washington parke per vasa
rą yra skaitlinga jų kolonija. 
Bet šiemet jos, nors dar anks
ti, apleido jau parką. Ir todėl- 
kai kas pranašauja, kad ruduo 
busiąs ankstyvas.

>AJMBULiA«NCE PATARNAVIMAS * DIENĄ ir W<KTĮ 
Mes ’ visuomet teikiame širdingą, .šimpatiųgą 
patarnavimą, kuomet į jis yra kabiausiai ^reikalingas.

šeimynų, nei pirmiau kada 
nors. Reikalas joms gelbėt; 
didesnis, nei praėjusią žiemą. 
Beyerson nurodo, kad iš minė
tos sumos nė vienas centas ne
bus perdaug.

SamuferinsftlĮ, Jr., įspėja, kad 
mokesčių už darbą ; tiems, i ku
rie-vajų varys, nebus mokama. 
Esą, kiekvienas surinktas cen-r 
tas eis ;oiganizacijoms, kurios 
užsiima pašalpos teikimu. '

Daokįte «avo skis .išegzaminuoti 
DYKAI 

fRfgistruptam. Qptometristui 
Akių JSpecidbtfas. ,Virš: J5 .metų 

patyrimas 
. Akiniai nuo $3

Valandos: >9 ryto jki 9 v*k« k^sdie.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 4 ir 6 ilęi 8 vak. Nėdėliom nuo 
iki, 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį Virginia

Rež. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180 

Dr. Vincent C. Steėle 
( .DENTISTAS
4180 Archer Avė,, Šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M.. 1 ilp 5 

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

S.M.SKŲDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSĄMUOTOJĄS 
' Didelė jr-/graži -koplyčia dykai

718,W;18^t.
:T«1. Rooseyejt 7532

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma
tai kaipo patyrei gydytojai, .chirurgai 
ir akušerii. ,,

.Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų 
metodui X-Ray ir 
prietaisus. _____ _

Ofisai ir Laboratorija f 
1025 W. - 18th St„ netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ffyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Telefonas Bpulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

46Q8 South Ashland Avė.
Netoli 46th Stl Cfaicago, III.

4442 South Western Avenue

' Tel. Lafayette .4146

VALANDOS:
.nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 ijei 9 valandai vakaro

ODERNIŠMOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

14517 So. i,.49th ..Ct 

i Telefonai r 

►Cicero 3724

Pati priėmus atgal iš 
•vytą vyrą.

Bendras komitetas 
kauntėj bedarbiams šelpti, ku 
riam vadovauja Edward L. Bey 
erson, Jr., pasistatė tikslą su 
kelti $8,800,000.

Organizacija pradės 
šiam fondui tuojau. Vajui-va
dovaus Samuel Insull, *Jr. Ji
sai paavėsiąs visą savo laiką 
šiai užduočiai.

Vajus bus varomas bendro
mis įvairių pašalpos organiza
cijų jėgomis, kurių tarpe stam
besnės yra šios: AmeHkos 
Raudonasis Kryžius, Katalikų 
Pašalpos Draugijos, .&ydų ‘ Pa
šalpos Draugijos, Salveišių Ar-, 
mija ir S.uvįatyytos Pašaipus 
Draugijos\ (United "CharitieS).’

Ne viena šių draugijų ne-, 
varysianti atskiro vįljaus.
jų vajai bus suderinti ..šiam 
vienam tikslui sukelti $8,800,- 
000. • • t

Ryereon pareiškė, kad dabar 
yra daugiau -patekusių

Muių patarnavimai lai 
idotuvėie ir kokiame rei 
>kale Visuomet eiti aąži 
dingai' it nedraugui to 
M kad junddme .ii 
laidų / užlaikymui ,-jrity

Anton Kwiatowski
5288 Barry avė., ' buvo i kaltin
tas tuo, kad Jis mėginęs pavogs 
įi šešias bakanus duonos ir ke
letą bulkų. Teisme pasirodė, 
kad Kwiatowski jau du ’TOtu' 
neturi darbo, o pati ir penketas 
vaikų buvę alkani. ' ' •

Advokatas «QreshoWiak .ąpsi-j 
ėmė ginti Kwiatowskį /veltui, 
liet teisėjas pareiškė, kad rrtėra 
reikalo: kaltinamasis paliuosuo- 
tas,< tarė jis.

'■ ' . ............ ' ■■■■!. —... —
Telefonu Yardi 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoatnae 

Ofiso valandoi:
Nuo 10 iki 12 dietų, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Neda, nuo lO iki U 
Reaį. Telephone Plaza 3200

$8,800,000 bedarbiams 
šelpti

......... ...  'l’.'l'll.

v '. 4'.

Tel. Central 7079
Rez. Longbeach 9453

Valandos 1 iki 4 ir pagal luiitarii
Dr. B. G. LAMBRAK1

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto

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

Telefonai Yardt 1138 
e

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia jQovanai 

Turiu automobiliui visokiems uika- 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. a

viršys ! 1 ar»T

Ilgai Užsitęsusias L
širdlefc^FUuąn, mal aekmlnaai <ydomi. Talprt - Aklu.

ONA ! BUIVINIEHĖ 
po tėvais Rekaiaitė 

Persiskyrė su šiuo 
rggpiučio 20 dieną, 3 :15 • Valandą 

>po pietų 1931 
53 .metų amžiaus, 
voj, Plungės mieste

Paliko dideliame nuliūdime vy- 3 
rą Bronislavą Buiviną, 2 dukteris i 
-— Bronislavą ir Anicetą, 2 žentu j 
— Jokimą Nausėdą ir Aleksandrą ‘ 
Oboną, 6 anukus, gimines ir pa
žįstamus. Lietuvoj 2 seseris — 
Liudviką Grožienę ir Marcijoną 
Einikienę.

Kūnas bus parvežtas subatoj, 
21 iE. 113 St., <RoseIande.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, ( 
rugpiučio 24 dieną, 8 vai. ryto iš f< 
namų į Visų Šventų parapijos 1 
bažnyčią, kurioje atsibus .gedulin- ' 

/gos pamaldos už vėliones .sirią, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie- 4 
ro kapines.

' .' Visi . a. a. Onos Buivinienės gi
minės, draugai ir pažįstamai esat,' 
nuoširdžiai kviečiami • dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atisveikinimą.

I
 -Nuliūdę .liekame,

' Vyras, Dukterys, Žentai, 
.Giminės iri Pažįstami.

•B Laidotuvėse patarnauja grabo- _ 
■ rius J. F. ^Radinis, Tel. Victory ' 
I 4088.. • • J /

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexil 9191

DR. A. A. ROTH
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 Šo. Halsted St.,"Cbi^ 
arti 3 lit Street

Valandos: 1—^3 po pietų, 7—tB 
Nedaromu it švenead. 10—-12

f 668 W. 18th Striet 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 1
F 3238 S. Halsted 
r Tel. Victory 4088 j

....        r

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Iš Kresge ^krautuy.ės ajitro 
taukšto,, 227 So. State st., iš- 
'puolė šaly gatvių A’yrąs, ;Wm. 
(įrysop, kuris įdirbo • pa&istpję^ 
■alit lango. * '

'•Nukaitęs., žemeli, jGryąon,pa
kilo, \ .pasičiupinėjo 4r suradęs, 
kad '.kaulai sveiki, sugrįžo į 
krautuvę -dirbti1 savo rdįrbą to-‘ 

varganl*M£u/ : 1 •

Arti Leavitt $t.
Telefonas Canal 2552 

Valandos r9 - ryto iki' 8 vakaro. 
Siredoj ir pėtnyėipj u»uo l9 >iki 6

■Į1-"1 i i. ■ i,, .jį 1: .u >,»

A. A.
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 ^V.*Washingtfpp St,
Room 1502 Tel. Cmtml «97l 

VaUados:9 wo 4 f tpp piftų

Vakarais: Utarn., :Kttv... ir:>Subatoi
- - it iįii P v<jil *

4145 Archer Avė. TeLLafayette 7»|.

Namų TeL «yde .PMk 3395,

Vogusi duoną vpadiuo 
savo

- "’T’H* » ll. ll ...Į H’M". V'J>IW J'H'l’l. i

Dr. A. P. Kazlauskis
/ Dentistas

< 4712 South Ashland Avė.
«Tel.-Boulevard 7589

pfįąo >valando|. 10 ryto iki -8 vakato. 
Keąidq»ci Phępe 'Hfploęk 7091

.-**Fr*^***^jr*w»w*rr*

Marųuette Murmurs

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

This week the Maroons pjay 
the Eudeikis Boostcrs a game 
of indoor ba&eball for a bar r ei- 
of beer. Getting to be liko 
auld tįmes.

ftTĮĮi.. nyru. | ..

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
( Gydytojas ir Chirutgas?

3147 So. Ęalsted. Street 
Calųmet 3294 

vjd.‘ dienos 4t

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas .Rępublic 7^68

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mi0i *• 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave.^ 2 loho| 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
.OFISO VALANQQS»

Nuo 10, iki 12 vai. ryte, ,nuo 2 ild 4 
yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12<f.,dieni 

Phone Midway 2880

» J. $0LP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicągoj

1646 W. 46th 'Stį ĮĖJIME 

■

BopkVAtd y3$P3
8413 a

..Dienraštis °HeraJd-Exami 
nei-” priduoda štai ’k.okįą zžinią:

P-nas Šležas turi minkatų-)gė- 
rimų užeigą 1289 West 69 S»t. 
Pas ją dirbęs, kaip darbininkas 
jos vyras čaljs. jBęt p-nia Šle
žas pavarius iš darbo savo vyrą 
praėjusį sekmadienį, f kridapgi 
j is. atgrąsinda'vęą, kostumerius’!] 
savo* elgėsiu. J J

čalis deliai pavarymo atsi-J 
dūręs visai prastoj padėty. Jo 
pagailėjo policijos leitenantas. I 
Wm. Gaynor (iš Englewoodj 
stoties), i kuris >prašė p-nią 
žienę-priimti atgal vyrą.

šši sutikusi • čailj''priimti 
venti. Bet datbo skkėsi 
neduosianti.

Tel 
sNuo*:9 iki -12 V|l. difnoi -ir 
ąpo t6 ijki 9 vaizdui vakari 

«TWI'HĮ|.I|>. ,|..|«I. . !■.— I| . , III, ...Į

AžLtoiflftpiSjBD. 
4910 So. Michigan A verėne

Tel. 'Kenwopd 5107 j •’ 
VALANDOS: ‘ 

nuo 9’iki l 1» valandai i 
nuo 6 iki ,8 vendai ;y>l— 

apart Šventadienio ir ketvirtadienių

Phone "Boulevard 70.42

,DR. iC Z. VEZEEIS
Dentistas

M45 So. .Ashiund Avė.

, I I,.!. W,||.. IIIIW .1, f   lR . || ,į| |,  ............................... .■■y, — »

J. F.
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
‘Laidotuvėse patarnau- 
ja geriau ir pigiau, 

K negu kiti todėl, ,k^d
►priklausau prie gra-

Ofisas ir Akinių, Dirbtuvė
V756 West J&th St.

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

NMėlicvnii >imio 10 iki 1*2.
■* ■ ■yfi’i iu hiju.1 įįhii i1

t Dnokįtesavo tjąkis išjgząqinuoti

Dr. A. iR. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

/-Praktikuoja virš 20 m. 
Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
(Tel, ’ (Boulevard .>6487

Advokatai______ _

K. G ŪGIS < 
ADVOKATAS

MIESTO 1OFISAS
127 N. Dearborn St., JRoom 4111 

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

Gyvenimo .Mietą
3323 South Halsted Straet 

TeL Boulevard 1320 
.Valandos: W»o,6 iki-8. vaL JUtkištną 

vakarą, išskyrus ketvanu
Nidilfoj nuo 9 iki 12

-« ■ . .............  fl I > I"1 '!

A.A.OEIS
R. A.’VASAMB >1

ADVOKATAI
11 South La SMe „Sttt 

Room 1934 TelRandolj 
Valandos nuo 9 «y<o Stl 3241 J. flalsted St. Tel Vififtį 

piis^Utaob* Ktty. Jr uSųte 
.Vasallcr-^Pan., Ser. jt PšųiM

----------- , ..

JoJm KnchinškM 
lietuvis. Advokatas

Akių Gydytojai 
rTel. Yards 1829 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

pasauliu

n., sulaukus 
gimus Lietu-



NAUJIENOS, ęhicago, ID. Ę^tądifenis,, rugp. 21,. ’31

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasikalbėjimas su 
adv. G ugiu. SLA. 

iždininku

palaikyti tinkamų tvarką.
Kaip abelna būklė ir visas 

SLA. stovis?
I šį klausimą galiu atsakyt 

trumpai: Nežiūrint įvykusių 
nesupratimų pati organizacija 
stovi labai 'tvirtai, ir tvarkosi 
pagal Su v. Valstijų apdraudos 
departamento reikalavimus.

—Rep. K.
—........ .

Cicero

I................ I ——RUT

: <<s -f
'*t*

Teatr. Kl. "Lietuva” draugiškas išva
žiavimas nedelioj, rugpiučio 23 d„ 9 
vai. ryte nuo 4644 S. Paulina St. į 
Sand Dunes, Ind. arba pasitaikius blo
gam orui į Roberts Farm, Roberts 
Road ir 93 St. KJiubo. nariifs-rės ir jų 
draugus kviečiame dalyvauti.

Rengimo Komisija,....

_ - S *■£ ’ «

CLASSIFIED ADS.
r IĮ II ■ilki UIS II.

Furniture & Fixtures
Rskandai-Itaisai 

Paskuti nis iš važi avi mas

adv.
-kad

nežino 36-4o Seimo nutari- 
o gal būt tūli nariai suži- 
nori mane apkaltint tuo ar 
reikalu. Dar galiu pridur-

Lietuvių Improvemcnt Kliu
bas jau kelinti metai duoda 
Šaunias vaišes miškuose savo 
nartams ir jų draugams. To
mis vaišėmis visi būdavo pa
tenkinti.

šiemet taipjau yra .nutar
ta rengti išvažiavimų, tik jau 
ne tokį platų, kaip kitados. 
Komitetas dirbo, darė planus 
ir dabar gali pranešti, kad jau 
viskas prirengta. Ir ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio 23 d., 
visi važiuoja į Shutts daržų, 
Riverside. > (

Vieta visiems žinoma jau iš 
senų laikų. Daržas didelis ir 
lengvai privažiuojamas 22 gat
ve ir Desplaines road.

Kliubas buvo pataręs komi
tetams dėug išlaidų nedaryti. 
Komitetas tai išpildė su vie
ns biznierių parama. Tad iš
važiavimas bus, ir nieko ja
me nestokuos. Programas taip
jau bus ir p. Lipskis su savo 
garsiakalbiu visus linksmins. 
Kalbėtojų bus ir kitų tautų, 
o ne vien lietuvių.

Patartina visiems važiuoti 
ir užprašome visus namų sa
vininkus, o .ypač kliubo na
rius ir jų draugus su šeimy
nomis dalyvauti išvažiavime.

Kurie mašinų neturi, o no
rėtų važiuoti, tai apie 12 va
landų bukite prie p. Lukšie
nės svetainės. Čia bus 
veža.

šis išvažiavimas bus 
skutinis šiemet, nes 
vėsesnes dienos.

Susirinkime yisi skaitlingai 
atsisveikinti su gražiaja gam
ta. Rengimo komitetas: J. Bar- 
tošius, F. Undraitis, S. Baku
tis, L. IV. Kizas, K. P. Devei
kis.

Marquette Park. — Marųuette Park 
Lieutvių Am. Piliečių Kliubo išvažia- 
vimac įvyks rugpiučio 23 d., Svilanio 
darže, willow Springs, III., 83 ir Kean 
Avė. (netoli Tautiškų kapinių). Kliubas 
kviečia visus 'išvažiavime dalyvauti, kur 
galėsite linksmai v laiką praleisti tyrame 
ore ir šiai bus visokių įvairumų pa
rengta. Rengimo Komisija.

S———MUI 'II1—KITI    1^

CLASSIFIED ADS.
t ' 

’ ■ 1 1 n i. - - - •

Educational
  J  Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS
/ AMATO

Dienomis ar vakarais.' Del. informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE; 

672 West Madison Street 
i

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

6348 S. Campbell Avė.

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios ęetą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už š dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.
.■ ■ - -- ------------------------ —............................-............

S'tOĘADŽlAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Arnotų seklyčios Betas .........   $17.50
Wilton kaurai tiktai ------------- $5 ir anga.
3 Arnotų miegamasis setaii ------------- $22.50
7 Arnotu valgomasis Betas ................. $17.60

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
0701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Ice Cream Parteris 
ant gatvekarių linijos, gerai išdirbtas biz
nis, 6 kambarių flatas. Nebrangiai.

2025 So. Western Avė.

kas nu-

jau pa- 
artinasi

Būdamas neliuosas nuo in- 
stinktyvio smalsumo, o prie to 
norėdamas surasti žinių laik
raščiui, užsukau pas adv. K. 
Gugi, SLA. iždininkų. Pasipra
šiau, kad jis man pavelytų va
landėlę pasikalbėt. Nors adv. 
Gugrs buvo užimtas klientais 
ir jų bėdomis rūpinosi, bet, 
kaip ir visuomet, linksmai pa
davė ranką ir sako: Sėsk tams
ta valandėlei, gal nebetrukus 
turėsiu laiko, tai galėsim pasi
kalbėt.

Sėdžiu ir tvarkau savo proto 
sandėlį, tuos klausimus, kurie 
mano supratimu butų svarbus 
ir įdomus. Už valandėlės atei
na p. Gugis ir sako: Na, tai ko 
tamsta dabar manęs klausi?

Sakau: Tamsta tur but skai
tei “Tėvynei”, kur tūla SLA. 
kuopa, regis iš VVorcester, 
Mass., padarė tamstai užmeti
mų, kad laikai SLA. pinigiis 
bankuose ant mažo nuošimčio 
ir nesirupini investuot juos a^t 
didesnio nuošimčio?

Taip, mačiau—-atsakė 
Gugis.—Ir turiu pasakyti, 
tos kuopos man daromas 
metimas yra netikslus, 
pirma, SLA. 36-tas Seimas kal
bamu klausimu yra įgaliojęs 
SLA. Finansų Komisijų, ku
rios uždaviniu ir privalumu nu
sakė rūpintis kiekvienu daro
mu SLA. investavimu. Mano 
uždaviniu yra, draug su visa 
SLA. Pildoma Taryba, tokius 
SLA. Finansų Komisijos in- 
vestmentų rekomendacijas per- 
tikrint, užgirt arba atmest. 
Faktinai aš šitoj vietoj esu 
tik išpildytoj as to, kas man, 
kaip SLA. iždininkui, bųna 
pavesta. Nariai ir kuopos, da
rydamos man užmetimus, gal 
but 
mo, 
niai 
kitu
ti SLA. narių žiniai, kad da
bartinė depresijos būklė yra 
pavojinga; tad, darant invest- 
mentus, taip Finansų Komisi
ja’, kaip ir Pildomoji Taryba 
•turi būti labai atsargios, nes 
kiekvienas neatsargus žingsnis 
gali padaryti SLA. daug žalos.

Kaip dabar .yra su tuo ne
maloniu incidentu, kuris ne
seniai įvyko SLA. raštinėje?

Apie tų, įpeidentą tamsta 
galėjai matyt “Tėvynėj” Kon
trolės Komisijos patiektą re
komendaciją SLA. Pildomai 
Tarybai. Kad tą klausimų (tiks
liai išspręsti, Pild. Taryba bu
vo nutarus laikyti specialį su
važiavimą rugp. 17 d. Bet ve, 
praeitų penktadienį gavau SLA. 
Sekr., p-lės P. Jurgeliutės, te
legramų, kur ji sako, kad Pild. 
Tarybos suvažiavimas neįvyks, 
ba SLA. prez. S. Gegužis nega
li atvykti į kalbamą suvažiavL 
mų. Vienok aš manau, kad il
gai nevilkinamas kalbamas da
lykas bus išspręstas pagal ge
riausią supratimą SLA. naudai.

Kaip matau iš čia esančių 
knygų ir dirbančio darbininko, 
tai advokatas turi daug darbo 
SLA. iždo tvarkymui?

, Taip, yra užtektinai.. Matai 
šituos du didelius pundus: tai 
lakštai įplaukų ir išmokėjimų, 
kurių aplaikom kas savaitė po 
keletą pundų. O viską tą rei
kia sukontroliuot, įrašyt į kny
gas, pasiųsti daugybes čekių ir 
pakvitavimų. Taip kad vienam 
darbininkui, dirbant po aštuo- 
nias valandas į dieną, yra pa
kankamai darbo, šalia to yra 
daugybė kitų reikalu ir kores
pondencijos, prie kurių tenka 
man pačiam gana daug laiko 
sutrukti. O Čia dar tie viso* 
kie nemalonus įvykiai sudato 
ne visai jaukių atmosferą. Vie
nok kas nors tą kad ir’ nemar 
Jonų darbą turi padaryt, nes Įme darže irgi jos netruks 
organizacija to reikalauja, idant

Washington Heights
• t . ■ » —---------- J. • .

Garnis aplankė Alberto KH-. 
vieko, , Jr\, namus

Pereitų sekmadienį Dr. I. 
Makaras turėjo garnį gaudyk 
ti, nors ir buvo šventadienis.’ 
Garnis atnešęs Al. Kįivickam, 
Jr.į puikių dukterį. 1 Al. Kli- 
vickas gyvena adresu 10615 
So. May St. Tėvai labai džiau
giasi sulaukę dukters.

Kaimynas.

P-nas Jurgis Cher 
nauskas nupirko 

naują daržą
šiomis dienomis teko patir

ti, kad visiems plačiai žino
mas daržų valdytojas, p. Jur
gis Chernauskas, įsigijo nau
jų 200 akrų žemės plotų, iš 
kurio bus įrengtas naujas mo
derniškas daržas.

Jau ateinantį nedėldienį 
įvyksta draugiškas išvažiavi
mas, į. kurį p. Chernauskas 
kviečia, visus lietuvius. ;

Ten buš muzika, šokiai, žais
mės, lenktynės, dovanos, mo
terims ir vyrams. ,

Tai bus didelės vaišės. Kaip 
p. Chernauskas išsitarė, tai 
bus net ir lietuviško skilan
džio. Bus

Naujas 
75 gatvės 
paeiti du 
vakarus.

Kadangi p. Chernauskas jau 
turėjęs daržų Lyons, III., pas
kui Justice Park, o dabar prie 
75th ir Archer, tai bus arčiau
sia*, didžiausias daržas^ o ka
dangi p. Chernauskas visuo
met turėdavo s publikos savo 
daržuose, tai ir šiame nauja-

juoko ligi ausj.
daržas randasi- prie 
ir Archer Avė*-, tik 
bloku nuo karų į

Fort Dupont, Del. — Armijos inžinierių pastatytas tiltas per Delaware upę. Laike manievrų 
per tiltų buvo važiuojama tankais. /

skui'. Važiuosime ,į išvažiavi
mų • nedelioj, 23 rugpiučio- 
August, 10 vai. ryte.

Draugas.

Naujas Margutis
Išėjo ziš spaudom Margutis 

už rugpiučio mėnesį. Daug 
paveikslų ir 6 dainos su gai
domis. 'Viršelį puošia SLA. 
ofiso “kumštininkes”. Abelnai, 
šis Margutis margesnis už ki
tus. •

Margučio Piknikas
30 rugpiučio matysime juo

kingiausių piknikų kų yra bu
vę Chicagoje. Margutis-Vana*- 
gailis rengia įvairų programų, 
kurio įvairiausias numeris bus 
SLA. ofiso “faitai”, žinoma, 
tai tikri juokai iš šių dienų 
gyvenimo įvykių, kuriuo p. Va
nagaitis taip mėgsta mums pa
tiekti scenoje. x

Piknikas įvyksta The Oaks 
darže prie 119th St. ir Archer 
Avė. ’ ■ - .

Vaikams Dainų Dovana
Margučio piknike rengiama 

dainų kontestas. Vaikai iki 12 
metų amžiaus ims dalyvavi
mų., Skiriama daug dovanų. 
Vaikai, kurie mokės padainuo
ti daugiausiai dainų, gaus do- 
vanas-premijas. U n i v e r s a i 
State Bank skyrė ^10.00 auk
su vienam iš geriausių daini
ninkų* i o Margutis duoda vy
riausių’ dovanų $25.00.

Vaikučiai, mokinkitės lietu
viškas dainas. Kuris daugiau 
mokėsite, gausite geresnę 
vanų.

20 Karų Aiigštos 
Rųšies Prekių

Apie septynius mėnesius atgal groseriti 
kooperativiška organizacija pradėjo 
nuosavų grądinį nepriklausomų krautu
vių, žinomų kaip MIDWEST STORES.

Jų tikslas buvo pertikrinti šviesuo
menę. jog augštos rųšies prekes galima 
nusipirkti jų krautuvėse žemesne arba ta 
pačia kaina, kaip ir kitur.

Taip gerai jų buvo viskas suplanuo
ta, kad pasisekimas jų biznio yra stebė
tinas. Šviesuomenei neilgai ėmė patirti 
MIDWEST krautuvių geras prekes ir 
nuoširdų ir mandagų patarnavimą. Kas 
savaitę tūkstančiai naujų kostumerių 
pradėjo pirkinėti tose krautuvėse, ir ne
nustojo jąs lankę.

Neišpasakyta daugybę prekių tapo iš
parduota — virš 600 karų. Jeigu kas 
sau gali įsivaizdinti prekinį traukinį 
ŠEŠIŲ MYLIŲ ILGIO, duotų gerą -su
pratimą kokią daugybę 'karų reikia idant 
atvežti reikmenis —- produktus. pardud-,| 
tus šviesuomenei per paskutinius septy
nius 'mėnesius., ' H

Dabar yra bent vienas Midvvest krau
tuvių kiekvienoj koliųnijpj. Jas gali
ma lengvai pažinti i) “geltono fronto“. 
Kiekviena tų krautyvįų yra nepriklau
somai valdoma, bet Visos jos yra ope
ruojama kaipo Vlėha organizacija, 
ir vedama suvienytu planu. Del 
tos priežastiss daroma didelė ekono
mija pirkime ir distribucijoj. Viskas 
tas duoda galymybes' palaikyti žemas 
“retai!“ kainas.

Reikia tik nuolat1 ^skaiityii 
šiame laikraštyj MID*WEST 
skelbimus, kdd pasinaudojus 
bargenais. Pilna gvarancija 
už kiekvieną pas juoV pirktą

i ' 1
............................................................. ■»■■■■—■ .......... >. i, ,

PRANEŠIMAI

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA $2000.00 morgičiui 
ant* trumpo liako. užmokėsiu komisą 
ir nuošimtį. 3471 Elston Avė. Tęl. 
Keyston 7412.

do

bet 
vie-

Cicero *
1 ________________ 1 '

Atostogų laikas baigėsi, 
ne visiems. J. Kimbarkas,
tos lietuvių žymiausias žmo
gus, kuris gali užimti bet ku
rių vietų miestelio vyriausy
bėj, atostogavo apie porų mė
nesių pas tėvus Wisconsine. 
šiomis dienomis jis grįžo pil
nas energijos. ž^a stoti poli
tikom jei bus proga ir reika
las. Bet siūlytis niekam nesi- 
siųlys.

Šių savaitę vietos senas gy
ventojas biznieris, Jonas Šo
ris, su dukteria išvažiavo ato
stogoms. Pasiryžęs aplankyti 
rytinių valstijų įžymesnes vie
tas. Taipgi Kanadori ketino 
užsukti. Rugsėjo pradžioj pia
no grįžti namo,, nes duktė tu
ri stoti mokyklon.

Bartašiai atostogauja Michi- 
gan valstijoj Strielčiuno f ar* 
moj. . • ' — •

Yra ir daugiau atostoginin- 
kų, bet kur čia visus sumi
nėsi. N. Rašė jas.

r , M 'r ■ . ’ '

.. ............................. U ■> .Į,.,,, į.,. ....

MOTINA HELENA
Garsiausia Pasauly ZoMnlnkd. kuri 

168 parelbBjo tukstančiąins kentSluslų, 
randasi jos pačios asmeninėj ŽOLIŲ 
KATOS sankrovoj 4687 So. ‘ ‘ 
Nešlurint- kokia liga sergate, _______
ją tuojaus. Nelaukite Iki bus peryolu.

-•L.gausite 91.00 bonką. Specialių žolių vaistų 
ų|t 20c. Ateikite Šiandie arba rašykite.

< f : ' ■ ■, f 1 o ,
...... ...... ' '■ """U'J j.ii'į. 'i1*—' ■ 
Jei nori išmokti 
gerai rašyti- MM

irios io- 
i, dabar _______ J S VĖL 

, Ashland Avė, 
s, nueikite pas 
. bus per vėlu.

Gero pasisekimo p. Chernaii- nusipifrk typewriterj.

telpančius 
STORES 
siūlomais 
duodama 

daiktą.

♦J

Specialistas ardyme chroniškų Ir nauju U> 
B. Jei kiti negalėjo jumis Ifigydyti, atsllan 

klt pas mane. Mano pilnas Iftegzaminavi- 
mąs 'atidengs jūsų tikrą lirą ir jei aš apsi- 
imsiu jus grydyti. sveikata jums surryS. Ei
kit pas tikrą specialistą,, kurie neklaus jueų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys__
klt pas tikrą speciallsti 
kur Ir kas Jums ekau 
po i * -galutino išegzatninavimo—kas jums

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

Kambarys 1016
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 od Dietų.
♦

20 St

po

LSS. 51 kuopos ' įvyks susirinkimas 
penktadieny, rugpiučio 28 d„ 7 vai. va
kare, šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio susirinkimo, nes turime svafbių 
reikalų \apkalbėti, ateinantį susirinkimą 
turime gaivinti ir dėt Spėkas ‘sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškas organiza
cijas, tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
Mkančio susirnikimo. Sekr. J. 'Karsok. 
“ '' / J"

Margučio Piknikas 30 rugpili&o The 
Oaks darže. SLA. ofiso “faitai” i*u mu
zika ir kitos komedijos. įžangą 50 Centų.

Business Service
Biznio Patarnavimas

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ir 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namų arba mainysiu į privatišką na
mą. Pirmus morgičius arba į gerą far- 
mą. 6001 So. Carpenter St.

=s=s=-TT'ai. ■ ■--------
♦ Farmg For Sale

_________ Ūkiai Pardavimai_________
KAS turite pardavimui Illinois valsti

joj farmį prie ežero, netoli Chicagos. 
Rašykite į Naujienas, Box 1343, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

Didelis Suvažiavimas Naujame Cher- 
nausko darže ant 75 ir Archer Avė., 2 
blokai į vakarus nuo Archer Avė., ne- 
dėlioj, rugpiučio 23 d., 10 vai; rypo. 
Įžanga dykai. George Chernauskas.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pasalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

MADOS

5221

/

t

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų bpudžiu 
dažnai esti Sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. !
TAI yrą plukti jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem.patiktum.
O vienok, dažną! koks mažas 
dalikas gali neleisti jums jrltĮ 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra, neŠvAru?), tfti jus no
toms ar nenorom* tjįrąsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat!už

metimas yra daromas ir jums.
Lhterine, dantų tepalaa, valo 

dantis nauju budu. Muau che
mikai pagalios sdrado sustata kurs iitikro lveiėih nedrasky
damas dantų emales 77 tSs aun- 
kue uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*. ■' ■ \

DidbU tuiri tistėrme dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 tentai;

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

>3221 ■-r-t Rudeninė suknelė. ' Tinka 
bile progai atėjus. Galima siūdinti iš 
ŠĮlkb, vilnd arba kitokios’ praktiškos 
materijos. Sukirptos mieros 36, 38, 
40, 42, '44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

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

Naujienų Patterų Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III,

.............. .. > 
NAUJIENOS Pattera Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prąšau

atsiųsti man pavyzdi No.........4.;..

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardėj (

? (Adresas)

(Mięstaa ir valstija)

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų vabalams. Žiur
kių naikinimas musų specialybė. šau
kite Seeley 3345 ’del nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345 ‘

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardvvare it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Automobiles
1029 Buiok 5 pas. coupe bu radio,__ $695
1930 Buick 5 pas. sedanas, kaip, naujas.

tiktai ---------------------------------------- ---- $750
1930 Auburn sport sedanas, geriausiame sto

vyje. -----------  $576
1928 Packard sedanas, 6 dratinlai ratai. $750
1931 Ford sport coupe,____ _ _______ $375
1930 Oldsmobile 5 pas. sedanas,____ $475
1930 Oldsmobile convertlble coupe. _ $550
1930 Durant 5 pas. sedanas, ---------- $325

HAMILTON MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 120 akerių su trio- 
bom, gyvuliais, mašinom ir visais įren
gimais. 87 mylios nuo Chicagos, In
diana valstijoj, arti Bass Lake arba mai
nysiu ant miesto propertės.

^.3534 S. Parnell Avė. .

Ėsęhange—Mainai ~
MAINYSIU keturių pagyvenimų na- 

mą, kuris randasi geroj vietoj ant far- 
«nos. Kreipkitės 6630 Sz Peoria St. 
Imas aųgštas ir užpakalio.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai, 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

Situation Wanted

PAIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 
daug metų patyrimo. Klauskite Charles 
Canal 3888.

NAŠLĖ be vaikų paieško namų dar
bo Chicagoj arba toliaus. A. M. 1118 
Hoyne Avė. Tel. Armitage 0908.

Help Wanted—Female
■1 Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale
^amai~žeui6 Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui* 

lotus, farmas, biznius visokios rųšie*. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So/ Fairffeld Avė.

Tel Lafayette 0455 ---- —J----------------------------
BIZNIERIAMS IR VI
SIEMS NAUJAS PRA

NEŠIMAS
Midland Parlbė Setų išdirbystės sa

vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.
Aš turiu 'bizniavą namą Brigbton 

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

Vardas labai lengva atminti —
MIDLAND PARLOR

FURNITURE CO. %
Turėsime labai didelį išpardavimą? 

Viskas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

For Rent
IŠSIRĘNDUOJA 5 kambarių flatas. 

Renda pigi, Bridgeporto apylinkėj, 2 
augštas, su visais patogumais. Atsišau- 
kit pas savininką 3341 S. Halsted St 
Tel. Prospect 3938. .

SUMANIAM biznieriui gera proga. 
Rendon storas 2646 Wz—€3rd'St. rin
kamas dėl deaning ir dyeing, beauty 
shop arba čeverykų taisymo šapai. Ge
ra vieta. Išnuomuosiu gėjomis sąlygo
mis. Atsiklausymui telefonuokite Yards 
0801.

PASIRENDUOJA 6, kambarių flatas, 
moderniškas ir garadžius. Žema kaina.

4109 S. Rockwell St.

RENDON krautuvė tinkam* dėl bu- 
černės arba bite kokio “retail“ biznio. 
Nebrangi remta, randasi 5149% So. 
Halsted St. Kreipkitės Cohen, Tel. 
Central 5885.

Furnished Rooms y *
PASIRENDUOJA kambaris dėl vai

kino, merginos afba vedusios poros.
, Tel. Virginia 0671

Sensacijinė Vertybė 
Gražiausiame 

NORTH SIDE, NAME 
. Atraktiviškas 9 kambarių namas, 
frontu išeinąs ant gražaus Dickinson 
Parkoj jeigu pasiulisite maždaug pusę 
jo vertės, delei foreclousure.

Turi but parduotas TUOJAUS, 2 
maudynės, 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. V a po r
šildimo sistema, naturališki “fire places“ 

kaminai.
Duokite savo pasiulijimą. Vienas 

blokas nuo labai gyvos pirkinėjimui vie
tos Irving Park Blvd. ir Milwaukee 
Avė.

Atdara dėl inspekcijos visą dieną iki 
8 valandos.

4147 Dickinson st.

PASIRENDUOJA puikiai įrengtas 
kambarys dėl vieno ąr dviejų vaikinų, 
su valgiu ar be. Gali naudotis ir ga
ražu. Kas nori ramaus gyvenimo ir 
,gero maisto, prašome kreiptis tuojau. 
Tel. Hemlock 2010, 7145 S. Wash- 
tena^y Avė.

' PATENTAI . ' 4
Parduokite savo patentą ar išradimą 
išštatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus,.išradi
mus ir patentu*, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio it 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago,

ŠEŠIŲ kambarių mūrinė kampine 
bungalow. 2 karų garažas. Gerai pas
tatyta. Karštu vandeniu šildoma. Tile 
maudynė. Didelis pirmas morgičius 
išduotas 14-kai metų. Kainavo $14,- 
500^ Apleidžiu miestą. Greitam par
davimui $10,500.

' • . 5700 S. California Avė.

. PARSIDtlODADA PIGIAI
Labai puikus sklipas žemės dėl va

sarnamio. Gražioj vietoj. Beveik 2 
akeriai. Buvęs sodnas, ant upės kran
to. cimentinio kelio, šalę Gulf Courso. 
17 sveikų obelių, bėgantis šaltinis, lie
tuvių apgyventoj kolionijoj, 94 my
lios iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

, F. J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St. 
Tel. Pullman 0071 

-------------- į—--------------------------------------------

PARSIDUODA 4 kambarių namas 
*4 metų senas, didelis plotas žemės, gali
ma laikyti karvę, paukščių. * Priimsiu 
į mainus nedidelį biznį.

Atsišaukite pas savininką.

1021 W. 60 St.
Englewood 2116




