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Tautinės Mažumos
Apkaltino Lenkiją
Prieš Tautų Lygą

Austrijos fašistus 
likviduoja; dvarai 

bus sukonf iškiloti
Kunigaikščiai, grafai, genero

lai atisdurė už grotų; fašistų 
organizacija likviduojasi z

Lenkijos apmokami 
karininkai ruošia 
mažumų pogromus

Ukrainiečiu “pacifikacija” ve
dama teroru

. Geneva, rūgs. 16. Tautų Są
jungos šeštojoj, politinėj, ko
misijoj buvo išklausyta eilė at
stovų nuo mažumų, gyvenančių 
kaikurių Europos valstybių glo
boje.

Svarbiausias dienotvar- 
kės punktas buvo skundai prieš 
Lenkiją, pareikšti Silezijos vo
kiečių ir Galicijos ukrainiečių 
mažumų.

Vokiečių mažumes atstovai 
nurodė faktais, kaip Lenkija 
oficialiai palaiko vokiškoj Sile
zijos dalyje apmokamus kari
ninkus, kurie vadovauja viso
kiems teroro aktams prieš vo
kiečius ir kaip lenkų valdžia 
vietoje nubausti, dar paaukšti
na savo agentus už padarytus 
prasižengimus prieš mažumas.

Ukrainiečių atstovas karštai 
protestavo prieš lenkų taip va
dinama “pacifikacija” ukrainie
čių tarpe, kuri ukrainiečiams 
kainuoja ne tik įvairiausių per
sekiojimų, bet ir gyvybių.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Curtius pasiūlė Tau
tų Sąjungai, kad mažumų skun
dus tirtų ir nuosprendžius iš
neštų viešai, ne taip kaip ligi 
šiol, tik privatiškai; taip pat 
pastebėjo, kad Lenkija daug sy
kių yra Tautų Sąjungai prisi
žadėjusi žmoniškiau elgtis su 
mažumomis, bet Tautų Sąjun
gai tenka nuolat girdėti tuos 
pačius skaudžius skundus.

[Acme-P. U A. Photo] 

Kornų čempijonas
Edward Kottovvitz, 37 metų 

farmeris iš South Dakota, kurs 
per vieną valandą Tr^ 45 minu
tes suvalgė 37 kornų ankštis 
dargi savo “šarbierkos” neat- 
sisegęs. Jis laimėjo pasaulinį 
“kornų valgymo čempijonatą”. 
Paveiksky jis matomas- apsika
binėjęs nuvalgytų kornų kotais.

A.D.F. rezoliucija už 
$10,000,000,000

Hooverio nominacija 
temsta; Coolidge 
rengias nominuoti

Viena, Austrija) rūgs. 16. 
Pereito sekmadienio fašistų 
“pučas” savo pasekmėmis pasi
darė patiems pučistams neti
kėtas, kuomet vienas kunigai
kštis, du "grafai, keli generolai 
*r kelios dešimts buvusių kai- 
zeriškų majorų ir pulkininkų 
atsidūrė už geležinių grotų. 
Daugybė kitų aristokratų su
skubo pabėgti už sienos. Pats 
pučo vadas, Dr. Pfrimer, kaip 
naujausiai pranešama, ir gi su
imtas.

Bet Austrijos fašistams to 
siurprizo negana. Valdžia svars
to konfiskuoti jų dvarus ir pi
lis ir uždaryti pačią jų f ašis’ 
tinę organizaciją, Heimwehr.

Fašistus prigavo jų vadas
Pasirodo, Austrijos fašistus 

puikiai prigavo jų vadas Pfrie- 
mer. Jis iš kalno buvęs iš
siuntęs į užsienius pinigus, ku 
riuos grafai, generolai ir kito
kį moharkistai v buvo sudėję 
ginklams pirkti ir perversmui 
ruošti. Dabar jų ginklai visur 
konfiskuojami ir nauji areštai 
daromi.

Nacionale Austrijos valdžia 
vusi aiškų perspėjimą iš Social- 
vusi aiškų peršėjimą iš Social
demokratų partijos apie gre
sianti respublikai pavojų iš 
fašistų pusęs, ėmėsi tą pavojų 
panaikinti. , „

Socialistai turi savo galingą 
organizaciją, Schutzbund, kurs 
yra tris kartus skaitlingesnis 
kaip fašistų Heimvvehr, ir val
džia, bijodama, kad Schutzbund 
nepradėtų pats fašistus likvi
duoti, pati ėmėsi įto darbo.

žmogžudys, nužudęs 
964 žmones

Bet tai buvo šešioliktaine 
šimtmetyje

Reikalauja ekstra kongreso 
sesijos

Daug valstijų žada eiti į 
demokratus

Galesburg, 111., rūgs. 16. Chi
cago ir Illinois Darbo Federaci
ja priėmė tą pačią rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad valdžia iš
leistų ne 5 bilijonų, bet dešim
ties bilijonų dolerių paskolą 
viešiems statybos darbams, ku
riais butų baigia bedarbė. Re
zoliucijų kopijos pasiųstos pre
zidentui Ilooveriui, kongresmo- 
nams ir senatoriams. Tai pas
kolai priimti reikalauja šaukti 
dpecialę kongreso sesiją.

Fede-Washington, rūgs. 16. 
ralinė tardymo komisija gavo 
dar 50 faktų apie policijos žiau
rumus su areštuotais. Grand 
jury patraukė atsakomybėn 25 
policistų.

O R R S~į

Washington, rūgs. 16. Nors 
prezidentas turi visas pajėgas 
ir galimybes būti nominuotu 
antrą kartą, vienok Hooverio 
draugai pradeda reikšti pama
tuoto susirūpinimo. Tam rū
pesniui pamato duoda visų pir
ma Coolidge kilimas, antra-kad 
senatorius Borah iš Idaho lin
ksta statyti savo kandidatūrą, 
ir trečia bei ketvirta, kad sun
kus laikai nemažėja ir kėd Hoo- 
veris atkakliai laikosi įsikibęs 
į prohibiciją.

Patirta, kad Massachusetts ir 
Connecticut valstijos žada per
eiti prie demokratų, Illinois ir 
Ohio yra labai abejotinos, o 
Kansas taip pat linksta prie 
demokratų.

Vakarų valstijos labai nepa 
stovios. Coolidge apie savo 
kandidatūrą nors nieko nesako, 
bet ir nenuginčija, o jo gydyto
jas Coupąl pareiškė atvirai, 
kad Coolidge neatsisakys no
minuoti.

Berlynas, rūgs. 16. Koėlno 
kyngyne rastas geltonas lai k 
rastis iš 1581 metų, kur apra
šoma kaip buvo sugautas ir 
nubaustas tų laikų baisus žmog
žudys, Genipperteiiiga. Jis žu
dydavęs žmones pakeliui į Ko- 
einą ir prisimetęs jų vardu, iš- 
kolektuodavo jų turtą. Sykį jis 
pagavo tifck gražią moterį, kad 
pasigailo ją žudyti ir nusigabe 
no į savo urvą už mistresę. Ta 
moteris vėliau žmogžudį ir iš
davė. Jis tapo nuteistas kan
kintis ant kryžiaus, ant kurio 
išbuvo gyvas 9 dienas,

Pagavo Austrijos fašis
tu “diktatorių”

Viena, Austrija, rūgs. 16. čia 
pranešta, kad jau suimtas 
Austrijos ‘ ‘diktatorius” Dr. 
Pfriemer, kurs pereitą sekma
dienį laike fašistų sukilimo bu
vo pasiskelbęs visos Austrijos 
diktatorių.

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

Lietus; 
rio vėjas, 
vakarį.

Vakar 
buvo virš

Saulė
6:58; mėnuo leidžiasi 9:23 vak.

smarkokas pietvaka- 
krypstan'tis

Anglijoj 2,800,631 
darbis

be

į siaur-

temperatūra 
90.

teka 6:31,

popiet

leidžiasi

Londonas, rūgs. 16. 
ministerija paskelbė, kad be
darbių skaičius paskutiniu lai
ku dar paaugo ant 38,412, kas 
reiškia, kad dabar Anglijoj yra 
2,800,631 bedarbis.

Darbo

Argentiną užplūdo 
žiogai

Santa Fe, Argentina ,rugs. 
16. Didžiausi debesys žiogų (są
rančių, atskridę apipuolė 800 
ketvirtainių mylių plotą Argen
tinos provincijas Santa Fe, Cor- 
doba, Santiago, kur pradėjo 
naikinti jati gatavus nunoku 
sius laukus.

[Acme-P. B A. Photo] 

Ji užsimušė, jis — dar
Paveiksle matomi C. A. Allen, Amerikos lakūnas, kurs su 

Don Moyle ką tik atrasti gyvi, nukritę su orlaiviu pakeliui iš 
Japonijos, Kamčatkos saloj; ir Miss Aline Miller, buvusi Allen 
sužieduotine, kuri užsimušė orlaivio nelaimėj pereitą kovo 
mėnesį. .

Amerikos lakūnai < 
surasti gyvi nusi

leidę Kamčatkoje
Pusantros savaitės nebuvo apie 

juos jokios žinios

Seattle, Wash., rūgs. 16. Vi
są savaitę dingę, surasti gyvi 
du Amerikos lakūnai, Cecil AL 
len ir Don Moyle, kuriuodu už- 
pereitą pirmadienį išskrido iš 
Japonijos skersai Pacifiko šiau
rinę dalį į Suv. Valstijos ir pa
keliui dingo.

Apie jų suradimą Kamčat
kos šiaurinėj dalyje pranešė 
sovietų laivai :Krablow, Buriat 
ir Eskimos.

Moyle pasiuntė per Buriat 
radio žinią savo sužieduotinei, 
Miss Frances Bresson, kad 
“Nusile'dome ant negyvenamos 
salos. Viskas tvarkoj. Busime 
Seattle rugsėjo 22 d.”

Allen’o sužieduotinė, pasižy
mėjusi lakūnė, Miss Miller už
simušė orlaivy peeritą pavąsa 
rb

Vokiečių lakūnai bus žuvę
New York, rūgs. 16. Baimė, 

kad du vokiečiai lakūnai Willy 
Rody ir Christian Johanssen ir 
vienas portugalas Costo Viega, 
belėkdami iš Portugalijos i New 
Yorką žuvo kur nors Kanados 
pakraščiuose, rodos ,bus pama
tuota. Nors visi pakraščiai iš
ieškoti, bet nuolatinės miglos 
trukdo surasti kad ir kokius 
pėdsakus. ‘

Parker Cramer, Amerikos 
pašto lakūnas, kurs dingo pa
keliui iš Detroito- į Kopenhagą, 
Danija, orlaivis atrastas bephi- 
duruojąs Šiaurės Atlantiko van
denyne, kas patvirtina, kad 
Cramer tikrai žuvo.

Charles Lindbergh su savo 
pačia dar tebeširuošia grįžti iŠ 
Japonijos.

Indija pasiruošusi 
karan prieš Angliją 
už nepriklausomybę

Jokia tauta negavo laisvės be 
kraujo praliejimo

Lietuvos ir Švedijos 
arkeologai kasinėja

Apuolės piliakalnį
Rado kažkokią kirmėlę 

su kojomis
Rokiškio. Rugpiučio 15 d. 

Natkuškių šile jaunimas užmu
šė retą šliužą. Kirmėlės ilgis —- 
1 aršinas, drūtis — žmogaus 
riešo rankos, ant galvos turi 
skiauterę, keturias kojas, ku
rios panašios į anties kojas; 
spalva — kanapėta. Jaunimas 
manęs, kad tai šaltys buvęs.

P. Kriukelis.

[registruota suvienyta 
profesinė sąjungą .

Kauno miest ir aps. viršinin
kas įregistravo Lietuvos dar
bininkų ir tarnautojų suvieny
tą profesinę sąjungą. Sąjungos 
iniciatoriai Neimanas, Petraška, 
Lagunavičius, Ad. Dagys ir kt.

Rugsėjo 7 d. numatomas tek
stilės darbininkų susirinkimas, 
vėliau malūnų, lentpiuvių, ka
nalizacijos ir statybos, tabako 
fabrikų darbininkų susirinki
mai.

Iškasta seniausia 
Lietuvoj apsaugos 

tvirtovės liekana

Londonas, rūgs. 16. Mahatma 
Gandhi, Indijos 300,000,000 gy
ventojų “šventas žmogus” tu
rėjo pasikalbėjimą su? lordo 
Churchillo sųnu, Randolphu, 
kuriam Mahatma pareiškė, kad 
“•Mes turėsime gauti pilną sa
vivaldybę, be jokių globų iš 
Anglijos pusės. Finansų, armi
jos ir užsienių reikalų kontro
lė turi būti pačių indijonų ran 
koše”.

Jei Anglija to neduos, kuo
mi ir pats Mahatma abejoja, 
tuomet “mes vėl pradėsime ei- 
vylio nepaklusnumo kampani
ją”, pareiškė Giandhi.

Ar tai neprives prie kraujo 
praliejimo, Gandhi atsakė, 
“Taip, tas rizikas yra, bet mes 
viskuo rizikuosime dėl laisvės. 
Jokia tauta nepasiekė laisvės be 
kraujo praliejimo. Jei Indija 
nepriims mano nesipriešinimo 
doktrinos, kraujo praliejimas 
yra neišvengtinas”.

Jaunasis Churchill sakosi nu
stebęs Gandhi išvaizda, jo gilia 
rimtim ir jo akių pajėga, kuo
met jis ramiai kalbėjo apie ar
ti 4 šimtų milijonų žmonių li
kimą, girkšnodamas ožkos pie
ną iš bonkos.

be antsnu-

Rasta daug praeities liekanų

APUOLĖ, švedų archeologai 
su prof. Nermanu pryšaky, ne
senai pabaigė savo kapų kasi
nėjimus Apuolės rajone. Tarp 
kitko, iškasta X amžiaus Vikin
gų tipo kardas su gražiai or
namentuota žalvario rankena, 
švedai buvo sustoję Kaune ir 
vakare per Rygą išvyko į Stok
holmą. ' Prof. Normanas yra 
susitaręs susitikti Rygoj su vy
riausiu švedų archeologu Kur- 
manu. Jie alfu antru kartu at
vyks į Apuolę aplankyti gen. 
Nagevičiaus dabar baigiamus 
kasinėjimus. Prof. Nermanu i 
prašant, kol švedai atgal atvyks 
į Apuolę, ten plevėsuoja Lietu
vos ir Švedijos vėliavos.

Gen. Nagevičiaus vedami pi
lies volo tyrinėjimai paskuti
nėmis dienomis atidengė senų 
šienų fortifikacijos vaizdą volo 
gilumoj. Atkasus volą iki pu 
sės, išilgai eina dvi sienos, iš 
kurių viena sudegus, kita ge
rai išsilaikiusi, susideda iš ke
lių ąžuolų ir beržų rąstų eilių. 
Sienų aukštis siekia apie 4 met

U plotis apie 6 metr. Prie
sienų rasta pritrambuota labai 
kieto molio, per kurį įvairio
mis kryptimis, perkaltos stam
bios ąžuolinės vinys, arba va
dinamos ankeriais. Abi sienos 
užpiltos dirvožemiu, matyti, at
gabentų iš pašlaitės. Pylimo 
sluoksniai parodė, kad volas 
išaugo ne iš karto, bet per ke
lis įvairius laikotarpius, darant 
pakartotinus užpuolimus. Pasi
tarimams buvo pakviesti for
tifikacijos žinovai, gen. Kur- 
kauska.s ir gen. grafas Totlubi- 
nas. Be to dalyvavo profeso
riai Jodelė ir Ruokis. Jų nuo
mone, šis pylimas su sienomis 
sudaro retą ir brangintiną se
novės fortifikacijos paminklą. 
Dabar manoma tos sienos cha
rakteringas dalis perkelti į ka
ro muziejų, kad jos butų reali 
medžiaga įžangai į musų isto* 
riją. Be to, baigtas šulinio 
tyrinėjimas pilies paviršiuj. 
Rasta 4x4 metrų beržo renti
nys, retos puodo šukės, kurių 
ornamentai charakterizuoja XI 
amžių. •

“Malda kalulis judina”, 
bet nesustabdo

Portugalijoj gresia nau
ja revoliucija

Roma, Italija ,rugs. 16. Ci- 
cilįjos salos kaimiečiams užduo
ta. tam tikros maldos kalbėti 
prieš Etnos ugniakalnio išsi
veržimą. kurs jau trys mėne
siai kaip nerimsta.

Profesorius Gaetano Ponte 
perspėjo, kad greitoj ateity ug- 
niakalnis gali eksploduoti ir la
va išsilieti.

Šunų manija
Paskutiniais laikais Kaune 

priviso daug šunų. Kitame kie
me rasi net apie dešimtį, ne 
kambarinių, bet dažniausiai 
“vilkų”. Blogiausiai, kad tokie 
Annys esti -palaidi ir
kių. Kai juos pririša, tai per 
dieną ir naktį kaukia. Kiti lai
ko tokius šunis kambary. Į to
kį inteligento butą be kaukes 
nuo dujų sunku įeiti. Miestuo
se reiktų uždrausti tokių šunų 
laikomą.

Išdavė įdomų Lansing 
kalinių suokalbį

Lansing, Kan., rūgs. 16. De
vyni kriminalistai uždaryti su 
dideliu atsargumu po to kai 
tapo išduotas jų planas pa
bėgti. Būrys kalinių buvo pa 
sigaminę sargų rubus, šauna
mus instrumentus ir bombas ir 
įsi'taisę savo telefoną ir turė
jo vakar rytą sušaudyti 25 sar
gybinius ir pabėgti, bet tūlas 
kalinys išdavė visą darbą. Ka
linys gavo laisvę už pranešimą.

Beuodeginis orlaivis vi
sus nustebino

Lisbona, Portugalija, rūgs. 
16. Diktatoriaus generolo An- 
tonio Oscar valdžia griebėsi vi 
sų atsargos priemonių sustab
dyti naujam sukilimui./ Gatvės 
pripildytos ištikimų kaHuome- 
nės dalių, kitos (Jalys uždary 
tos kazarmėse. Kabinetas po
sėdžiavo visą naktį. Tai jau tre* 
čias pasikėsinimas prieš dikta
tūrą šiemet,. I

Patersono streikas pasi
baigs kompromisu

Paterson, N. J., rūgs. \6. 
Streiko yadai praneša, kad pri
eita kompromisinio susitarimo 
su audyklų savininkais: darbi
ninkai gaus po 6 centus nuo 60 
“pieks”: prieš streiką ydarbi- 
ninkai reikalavo po 7 centus, o 
darbdaviai siūlė po pusšešto.

Berlynas, rūgs. 16. Lakūnas 
Lippisch išrado naują orlaivio 
typą, kurs turi tik 30 arklio 
pajėgų mažiuką motoriuką ir 
visai neturi uodegos, bet už tad 
pasikelia veik visai stačiai ir 
daro aštrius apsisukimus vieto
je ir lekia po 90 mylių į va
landą. Tas išradimas padary
siąs didelę revoliuciją-aviacijoj.

Meksikos vargai sų sa
vo dvasininkais

-A---- — '
Meksikos Miestas, rūgs. 16. 

Ginčuose dėl katalikų bažnyčios 
privilegijų ir pareigų Meksikoj 
smarkiai kertasi Vera Cruz gu
bernatorius Adalberta Tajeda, 
Meksikos v miesto oficialai ir 
arcivyskupas’ Leopoldo Ruiz y 
Flores, papos * delegatas.

Arcivyskupas kaltina kongre
są, kad jis padedąs “masonams 
ir antiklerikalams”, o guberna
torius kaltina policija, kad ji 
padeda kunigams.

Rugpiučio 25 d., buvusioj 
“Miramaros” salėj (Ožeškienės 
g. 27) įvyko žinomo šachmatų 
meisterio Mikėno šachmatų se
ansas, kuriame Mikėnas vienu 
laiku lošė prieš 40 šachmati
ninkų.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Ofisas adatas kasdie nuo 7 iki 
8 valandai Šventadieniais nuo

9 iki 1 valandai

I
I



■i"» ,. .1. .iwy»- I.yryy v*** TTr*r-TTr*T

KORESPONDENCIJOS
KęiwgtQji,. Pa.

Rugpįučio 23 dieną įvyko 
SLA 192 kp, mėnesiniu susi
rinkimas. Narių, dalyvavo virš 
20 ir visi sau. ramią! svarstą 
SLA reikaluą. Mttjt, praeitą me
tą visi bimbiniaį ir pruseikiniai 
“komųniaiįaį-ppgresistai” Pa
bėgo, kaip zuikiai, iš. SLA, ta! 
dabar nėra kam su^ęlti nerei- 

’ kalingi “darbiųmkUk!” ginčai- 
triukšmai, o. kuopą vistiąk ge^ 
rai gyvuoja ir turi geram sto
vyje 49 narius bei 100 su, vir
šum. buržuaziniu dolerių ižde.

Rajygjpųą šią liątjųvių» kplpnir 
ją su didmiesčių, lietuvių kolor 
nijomis ir S.LĄ kaupų turtinr 
gumą turtu ir nariais, tai SLĄ 
192 kp. yra labai turtinga-bar 
gota.
» “Komunistų Darbininkiškas 

Susivienijimas”

Bimbinįai-pruseikiniai triukš
madariai (viso 11 narių) pabė
go iš SLA 192 kuopos ir susi
spietė į sayo “darbininkiškąjį” 
sojuzuką* manydami, kad ir ki
ti SLA 192 kuopęs nariai juos 
pąseks ir SLA užduos skaudų 
smūgį. Bet labai, apsiriko. Dar 
bar jie giriasi visam paskubu! 
kad. jje sayo “darbininkiškoje” 
kuopoje turi 37 narius. Aš ge
rai žinan, Ha.d. tai. yrą grynas 
melas. Juk meluot galima, — 
nieko nukamuoją* Dejųpją tik, 
kad dabar esanti, bedarbė; ken

kianti jųjų, ąojųzųkm,. o taipf 
viskas butų, gerai,

“Komunistų” piknikas ir 
prakalbus

Vėliaus tą pačią, dieną war 
žiavau, į tarptaųAišką pikniką# 
kurį surengė Kąmuuiatų Pactt- 
jps Alingheny Valiny skyriuj 
neva streikuojančių angliaka
sių, reikalams. Publikas buvo 
apie W0 ypatų įvairių 
Jų, tarpe matėsi ir apie 10 juo-' 
dų tavorščių. Bet iš viso ko bu
vo matyt, kad tie vargšai Afr 
rikos piliečiai jaučiasi esą nę 
savo vietoje, svetimi. Tačiau, 
raudoniems biznieriams nerupi, 
kaip jausis jųjų svečiai, bite 
tik užmoka kapitalistinį kvote- 
riuką įžangos prie pikniko var
tų, — tai, ir gerai.

Vienok kai kurie 
labai gerai jautėsi, 
itajįjoną ir graikų
ir gyvanašliai, Jie turėjo labai 
gerą progą pašokti, su. lenkų, 
rusų, slovokų miltaveidėmis ir 
su lietuviškomis binibįnėmip 
“Raugėmis”. Norą tų “drau
gų” j.aunikajčių. buyo plaukai 
susivėlę, murzini, kelinės nu
smukusios, bet kai šoka, tai 

e šoka susiglaudę taip arti ir 
draugiškai, kad per tarpą ne- 
pmlystų nė adata. Ir matomai 
toms tąvorškoms tokie tavorš- 
čiąi. šokikai labai tinka, Buvo 
trys komunistų kalbėtojai 
“angliakasių nacionalės maiųie- 
rių unijos organizatoriai”. Ta? 
čiau iš jų kalbos buvo galima 
aiškiai suprasti, kad jie yra 
Europoj gimę žydai ir kad nie
kados nęra dirbę anglių kasyk
lose arba fabrikuose. Jie, ma
tomai, buvę taip sau koki ma
žyčiai biznieriukai.

Vienas kalbėdamas pasakė 
štai, kokią nesąmonę: “Natio
nal M i ners Union yra juąų 
angliakasių, unija, kprj? kovoja 
už jūsų reikalus ‘ Komunistų 
Partijos ir 3-čio^ Internaciona
lo vadovybėje, opUnited Minęrs 
of America Union buvo ir yrą 
kapitalistų įrankis jus, anglią- 
kasius, išnaudoti” ir tt. Tai tik
ras kapitalistų bernas ir angr 
liakaąių unijps pro voku torius,

Ritas komunistu, kalbėtojau 
> štai kokią kitą nesąmonę pą^ 
sakč; Visi angliakąsiai, kurią 
dirbą, anglių, klyktose, tųip’ 
būtinai prigulėti prią N. M. U,,, 
kuriai vadovauja komunistų 
partijos 3-čio Internacionalu

tavorščiuj 
ypatingai 

senberniai

sekciją* nąs. lytoto, W&alps tap
ti Nv tyį., V. naciu ir negalės 
gaut darbo anglių kasyklose.

Mes gerai žinome, kad tarp 
angliakasių ir kitų darbų dar
bininkų. yra įvairių, politinių 
įsitikinimų, būtent, demękrątų^ 
rępublįtyDų, socialistų i« kityr 
kių. Tai- pagal to nusususių 
biznierulp žydelio, pasakymą 
kitokio-, ppli,tiąjp. įsitikinimo 
apgjiakasiai, jei• jie nesutiks 
būt Ipmunistų Partijos nariais, 
nagais. gaju t mninose, darbo. Ir 
Ijei- kur nors gaus, darbą mair 
noae, tai. negales tapti National 
Minęrs Unįon. nariais ir turės 
(Urbti kaipo neunijistai arba 
tverti .kitą angliakasių uniją.

Trečias kalbėtojas štai kokį 
receptą pasiūlė angjiąkasiams 
dėl pą^erinimp, savo gyvenimo 
sąlygų,: “Mes Amerikos, darbir 
nipkai anglįakasiai turime or
ganizuotis ir nuversti Amąrir 
kos kapitalistinį surėdymą bei 
įsteigti, proletarų diktatūrą, to
kią kaip Sovietų Busi joj. Tai 
yrą įsteigt darbininkų ir uki,- 
ninkų valdžią-diktaturą”.

Gerai, Kiekvienai protaujanr 
tis žmogus gerai, žino, kad So
vietų .Rusiją valdo ne darbini m 
kai; ir np ukinįnkai. Ją valdo 
raudonojo carų J„ Stalino, gc- 
Ipžine, dįktaAųra. ir komunistų 
pantijĄ Jei tam kalbėtojui, tek
tų, tame prologų* valdomame 
rojnjfi pagyventi,. tai; ji? pirmur 
tinis taptų tųp valdžios priešu, 

! Buxo renkamos ir aukos 
“darbininkų-’ reikalams. Tik vir 
sa bėda* kad: komunistų; sut
rinktos aukos niekados darbir 
ninku reikalams* neskiriama. 
Mat, tas aukas sunaudoja- tie, 
ką niekados daąbp nedirba ir 
nenori jo dirbti, o gyvent visr 
įtiek reikia, ir <to poniškai;

Ęenkų, piknikas

Nntoli, nuo. tos vietos, 
įyyko komunistu, piknikas, 
,vo in ippkų pikniku, žmonių 
buvo, apie 7,00 įvairaus am? 
žiaus- Vieni gražini, ir tvarkin
gai šoko, tauMškua- ir ameriko? 
njškus šokius, kiti, žaidė, dai
navo, bčgigjo. O* seniai; jų tė
vai; ir motinos, žiūrėdami, kaip 
jų vaikai linksmai bėgioja, šor 
.kinpja, tarp savęs kalbėjosi, 
juokavo, žodžiu sakant, pikni
kas buvo linksmas, gražus. To- 
kio negražaus draugiškumo, 
kaip komunistų piknike, visaį 
nebuvo matyti.
Ą. P. L, A. 9 kuopos svetainėj;

Aukščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 9 kuopa suor
ganizavo pseųdosocialistai ir 
laisvamaniai, kurie nuolat, kaip 
papūgos, pasakodavo: K.. Mark
sas tą ir tą sakė, Darvinas 
taip ir taip; rašė ir tt. Taipgi, 
jjp labai, mėgdavo pąj,uoloti, ti
kinčius žmones, kurie eidavo į. 
bažnyčią išpažinties, sąyę, vair 
kus krikštydavo ir Dievą gar
bindavo.

Iš pradžios kuopa veikė kai- 
po savitarpinio susišelpimo, ir 
apšvietus kjiųbas. Vėliaus įs
teigė kąrčiamą-kliųbą ir neri
botai pardavinėjo svaigalus, o 
lošimas, kazyromis buvo pirmoj 
vietoj,

Da vėliaus tie patys pseudo- 
socialistai m laisvamaniai tąpp 
komunistais-progresistais, o da
bar binibiniąis komunistais ir 
.ųųoląt pasakoją, kad- drangas 
Lenines, Kapsukas, Angarietis, 
3-čias Internacionalas mokina 
darbininkus kęvoti sų kąpita- 
iląrpų, su 3rtou.t
bąžnyčias, o jų vieton stęįgti 

‘darblmpkiškua apšvietus klu
bus ir tt/Tajp. ^munės bekftjbė- 
daflii, sumanė ųųpirktii seną 
medinę žydų, bąžnyįig, sajg$£r 
mi: “Kai įsiUįsysime sayo sve- 
taipę, tąj- ’ įsteį^įpią. ap->

kur 
bur

prenpmWQ»ime įvairius, li^tur 
viekus iaikrąj^ų^” ir* tt Q} Ipų 
nusipirko svetainę, tai vietoje

1

f \

apšviųtętb tyygyno^ifl. 
čių,. ąpėvietųą kliūty įfitpig^h. 
įsileidę, “ųp-tordste’' kąeėfoųpą 
ir ga^^ig boų^ą. ir da smar
kiau varė puryiną> biznį ųajjda-’ 
vių^a^i; įvaįriųe.
gėrimus. O' kai vėlinu^ 
uždarė įvairias karČiamas ir 
ganibling houses, tai sykiu už
darė ir A. P. L. A. 9 Kuopos 
karčiam^ Pąbąr Ą. P. Ų. A. Q. 
kuopa savo .komųųfeŲėKųj^. s.X§r. 
tąįnėje įteigę bą^ųyčift v/md^ 
Gospeli Tabernacle (švenįnąmie, 
Dievo žodžių skelbimo
l^ors dąetie pseudų-sQcinJįs!ą^. 
ku^ynmimiui, komimmtaį neiną, 
į tą bažnyčią Diąv.ę, gątyįn& 
bet jąUi jų dauguma Ii 
vietine lenkų; kątaji^ų. bažny
čią, kur krikština sawi vaidus 
ią Dievą garbių/n Gį Jęnaa Jė- 
sudnyičiust A* Fi L A. 9- 
ppą dilelis komi&ar^s. ir Ą Di 
L, A. C. B komiteto' iždininr 
kas, sui visą savo, šeimyną pL- 
kjausę, Hetuyių;
pącai$a! S,. S, 
nprs jum. reikto W yac 
žiuųft 1$
tk Miak vietinėj? tyčmyčtoto 
sąrmąbinaftį Dievą .garbinti, B<?. 
to, jįą yr* did^to MmMw 
mųniata? ir Visokiųi m^ąnįzaęir 
ją, priešas, kurių, jis negabi $r. 
naudot savo reikalams. Tai taip, 
New Kensington’o bimbiniai- 
komunistai n u progresavo.

Dabar bimbininkai “Laisvė
je” ir “Vilnyje” turėtų darbi- 
Iiiįnkams išaiškinti^ar yrą pa
sakyta 3rčip Ig^tern'aęionalęi te? 
ziuose tokis dalykas, kad bim- 
biniai. komunistai turi, eit į. 
bažnyčią, garbint Dievą,. krikA- 
tyt sayo vaikus ir iš savo, sve
tainių padaryti bažnyčias ir 
;mųkėt kupigui savo dešimtines 
•pįlnai ir iš tikros širdies?

Angliakasių neorganizuotus 
streikas

šiemet gegužės menesyje 
Ncw Kensington, Pa., apielin^- 
.kės. neorganizuoti /toiffjmkasiai 
buvo išėję iš aštųomą anglies 
kasyklų į nęorgamzijotą ir 
triukšmingą, streiką, o septy
nių anglies kasyklų > irgi, neori- 
gąnizuoti angliakasiai dirbo, 
.nestreikavo. Tam neorganizuor 
tam. angliakasių streikui; vador 
vauti tuojaus pribuvo komu? 
niatų, taip vadinama “National 
iMinęrs Union” ir Upited 
Miners Workers of America 
Union. Tos dvi pscudo-angliar 
ikasių unijos, kurios gyvuoją 
tik * ant popieros, tą angliakar 
šių streiką taip sugadino, kad 
apie menesį laiko išstreikavę 
ir, matydami, kad iš jų streip 
ko nieko gero neišeis, angliar 
kasiai-streikieriai pradėjo po

\ » i

vieną neorganizuotai grįžti: at
gal į kasyklas ir dirbti, jei tik 
bosai leido. Tai taip ir pasi
baigė tas streiką? su labai, ge
romis pasekmėm^ dpi. anglies, 
viešpačių. Senoji U. M. W. of 
A. Unij?, neaįbgąiyinta ir naur 
joji kopjunistmė M. U. ne- 
suorganizuęta,. Daug apglįaką- 
sių , gavo galvas, apdaužytu nų9 
kompanijų pasamdytų razbąi- 
ninkų. Daug angliąkasiųt gavo> 
pabūti kalėjimuose ir daug, 
angliakasių tapo išmesti iš dar
bo, kaipo nepadęidąuj.amį, pilie
čiai. O- tuę tarpų kasyklose yra 
pilnai darbininkų ir * anglies, 
prikasa tiek, kiek tik yrą tyom- 
pąmjoms reikalinga.

Bet komunistų, orgąnąj vis- 
tiek rašo, kad angliakasiai 
streikuoją, ir streiįuęjąnčių 
angliakasių vardu renka aukas 
nuo. geraširdžių žmonių*. Tai 
yrą gryna, komunistą žųJiKys- 
tė. Faktinto ten angliakasių/ 
streiko ir streikuojančių ang
liakasių jau nėra. Yra tik be-

’tųili n# Bbp, <W8. Bet 
jffi, n«W, stjĮeUperffti. j
komunj^ ąa|<Ą kad. ynų. ang- j 
diąkąsių streikas H i# streikuo- 
jąnįiems aiigl^ąsiąU|s rąnkM 
aukas, tai yra jų priprastas 
'Vaudoiiasią . ir
meluot ir darbininkų vienybę 
ardytų .. ; .. . .

♦ Dabar visi, tie ‘.‘streikieriai” 
.angliąkkftiuk l^ą nątck<>. <i^rbp 
,iš priežastie i» kitup 
ųeguJį gąuį. Jją sąkų; “Kąi 
mes strei^avom, tto kiti musų 
drąugaį; angliakasiai nuėjo į 

‘ka?ykląsr to dirbo-skebavo, if 
.dabar turi dąpbųft. W kąi jie 
kudą nors sustreikuos, tai. mes vienam vyrui, kurios Užtarnauja pa 
eisimu į ktyykląą ir dirbsime- jdarpm^s. NebranRus, naujienai 
skcbąusime/r k^K ne” ”***’“ 
j.uok^^i. Taį jąų( blogesnio 
apąmeiškim? ' a^te^sių 
nęgą^ bų^. ktoom^ W ve.dar 
mą koya tarp sayęą dėt g«vir 
mp d^bPt kadi u0rbųs. nors

I mažytį dųoųps kWb ~ reir 
kaląs
A. Pi Ę. Ą.

ir skoty!’

‘10 JAUDINANČIU SKANUMU
JŪSŲ VYRAMS"

Veltui jier visą mėnesį!
■■■■■■■■■■■■■I

4<

su> didele, raudona, pinigus-taupiiiančia Uneeda
Oraham, Krekių dėžutė, kurias giria visi pardavėjai

TkA^ITĘ dideles žinįas dięlęgj, raudonoj Uneeda Grabams dėžutėj. Dau- 
»*W giau už jušų pinigus! Ir daugiau skanumyfių jūsų gaminamiems val
giams! Skanumynai, kurie privers jūsų vyrą prašyti jų daugiau.

, Romanso receptai—dešimts jų—vejfui su kiekviena dėžute. Vaišės kiek- 
1 vienam vyrui, kdrios užtarnauja pagyrimą kiekvienai žmonai. Lengvai pa-

Pabandykite vieną šį vakarą. Tik paprašykite savo groserninko Uneeda 
Grabam Krekių, didelės, raudonos pinigtis'-taupančios dėžutės.

“10 Jaudinančių
!tc VELTUI. /

Skanumų Jūsų Vyrams? duodama su kiekviena dežu-

Kuopą i« a. Pi L. A. c. jp; Koj- 
mįftekąė; i?tyąąM hmfc Pi 
Ę,. A. Wii Stądelj-
nikų tik už tai, kad jis koVo 1 
dieną nuėjo dirbti į Allegheny 
.Pifctsbuiigh Coal Co. anglies 
kasyklą, kųrięj? ntekmkM nebuj- 
vę. n? ųnįjos; nę stręi^r. Q. ką| 
šiemęt Nęw Kętymgto^ę. apipr 
lipkėj neva, komunįstų NaŲpnaJ 
Miners Union ^vadovaujant’? 
angliakasiai streikavo, tiai: bimp 

’binis komunistas, A. Pi L. Ą 
9 kuppęą fifiąiisų, ir
A. P. L. A. P: Komiteto vir 
cę-pįrmįnii|km^ ..KaAtąuląą ętą- 
šinskas; dirbo. Ęarwi<ik Goal 
■Coke; Cę, angji?ka?yklpi.. Jai? 
UŽ tai ne kuopa, ne A. P*. L. A. 
C. P. Komitetas nieko nesakė;

1— viskas, buvę i gerai.
Be to, A P. L, A. 9 kuopą 

[nutarė (i>T' A. (Pi L. A. konstip 
;tucijoj' yra pažymėta)), kad’ 
(jei A. P. L, A.* nariu! dirbdąmį 
[anglių kasykime laike> streiko, 
gaus sužeisti- arba taps užmušt 

tyi-, ta! negaus pašėltos ligo
je, nė pomirtinės mirę* Bęt aš 
gerai žinau, kąd ši bais! bausr 
imė neliečia bimbininkų tavorš? 
čių. Bausmė taikomą tik tiems, 
kurie yra priėšfngi bimbįnįnkų 
komunistu pųrviųaL; raudonojo 
biznio politikai. -

Bųyęs Angliakasys, 
’ .................. iiiuliiM;'-   Iil.wwi>»» • > I •

į PĄSA,WV

BREMEN
EUROPA

į Nagu 5^ Dienos Ant
| P/f, Cherho^g—6.

dienos per ųręmęp
K<, TIK 7 blENdS Į LIETUVĄ
Į tfHkįl ik Rfempfavefi

Arto ląivų,į Arto 1?

COLUMBUS
■ n/SuniftlintoB.’ tročio*. klesoa Kainos 

abi pusi dabar galėja. 
Informacijų klauskite 
PU? W 

130 W. Randblph 'I
St., Chicago, III,. "
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PINIGUS LIETUVON
■ ’ ■ .. 4 ■■ ’

taip^amatLietuvQa.bankai^
'■i” ■ ,■> ■     n'-,.T.■>!.>

NEĄ WTINA| PAMATU.

/

» II■■—T’
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NATIONAL BISCUIT COMPANY’

______ “Uneeda Bakers" ,________
JISAI VĖL PRAŠYS

KLIUBO PYRAGO
viešįs iš ‘‘1^1 tojidiąapčįų Skanumų J«8ų Vyrams” 

1>I rmic. nAninvuni 30 Uneeda Grahaiii Krakių, š arbatinio puo- Op, PAJJAJ** ALŲL». iluko sviesto, % puoduko cukrau*.
Smulkiai sutrinkite krekės ir sumainykite su minkštu sviestu Ir cukrum. 
Pal|k|tp Vi puoduko Aio milinio. Likusiu tešlą iAtlcskitc gerai issvlestuvę 
pajų Kopinio iridi) ar kitų trim tinkamų indi). y
PYRAGO. VIDURI,UI»: *Ą arbatinio puoduko cukraus, 1 stalavas Šau
kotas įpiltų. % arbatinio SaukStuko druskos, % svaro smetoninio sūrio ar 
var&kės (pervarykit por sietelį 1, 1 arbatini fiaukfttuku vaniles, 2 kiaušiniu, 
^ puoduko Smetonos.
Sumalftyklt cdkrų, miltus ir druskų ir tuomet gerai sumainykite su varške. 
Įdėkite vanllų ir kiaulinių trynius ir išplakite; (dėkite smetonų ir vėl mai
šykite. Supilkite išplaktų klausinių baltymų. Tuomet S| miSin) supilkite i 
teSJa iSMpsla indų. VirSn apdenkite su likusia teAlos dalimi. Kenkite vidu
tiniai. karstam poėiiije (3Ū0. F.) iki vidurys uždengtos teAlos -■ «•».»
% valandos. Turėsite skaniausi sūrio pyragaiti. SeSias porcijas.

. 1’IHKITE

RAUDONA 
DEŽt’TĘ III 
TAUPYKI^ 

ųiNiauai

MIMONAI
. IIĄUP.0N4 ŲNEIfOA GRĄHAM DĘ

šį Knygelė, puodaiųa V
Su Didėle, Vieno. Syaco. Dėžute

KI.AUSYK1TI, ąiiAUHYKĮT! 
MUk karių* kJnlivlei^ iMųtra- 
Hta HRvalt^N dlniĄ Unredft Ke
pėjų! Mlt-sio NHiikl,*' Htimk* 
Jiiiim žinių nabal^IhiM per 

HMAI} 77

SVEIKŲ VYRŲ IR MOTERŲ žl 
)A GRĄHAM DĖŽUTĘ NUO, ^AT

ŽINO JIEMS PAŽĮSTAMĄ 
KŪDIKYSTES ' ’ U

Pada,ron)e Visiems Greitai ir Pigiai

į BIZNIERIAMS; z
įĮN!IW^MilW,,■iilW•

Bilaų.
t Biznio. Korteles
f Laiškus ir Konvertus
F Plakatus

1 i '

DRAUGIJOMS
Aįsišaukū^us
Lapelius
Korteles
Programas
Tikietusi

i : A V: JL Ja 1N 1 A 1¥1

i Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėrps. 
Korteles 
Pasveikinimai, etc.

v

jų, Vedamos Knygos yrąDraugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yrą 
Musų Speęialybė. Padarom jas ant sjiecialio užsakymo, 
taip, kaip jos vedamos, su specialėm linijom, ir lietuvis? 
kais antgalviais.

3207*00. So. Halsted; St. . Tel, Cąlum<et 458S

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERlAuSIŲ KARU KĄ ŠIANDIE 
! UŽ EI«IGWS 9MKHB. WPiSKWt' 

_ Mat -------------- : ' Y

1^. South Halsted Streęt, Chicago, III
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Lietuvon ir Atgal
Rato Dr. A. IUARGERIS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir

(Tęsinys)
Išeinamos vietos.

Tik nesistebėkite, jeigu
apie tokias prozaiškas vietas 
rašau. Žiūriu į jas sanitarijos 
bei higienos akimis, tai todėl 
ir rašau.

Dairausi geležinkelio stoty
je (Klaipėdoj) ieškodamas iš
einamos vietos, bet surasti jos 
nesurandu. “Nejaugi visai ne
būtų?“ dingso galvoje Jclausi- 
mas. Pagalios klausiu vieno 
piliečio: “Prašau, pone, pasa
kyti, kur čia yra išeinamoji 
vieta.” “O, ponas, tai ana ten 
šalia stoties.“ “Dėkui“ pasa
kiau ir nuėjau “ana ten šalia 
stoties.”

Namelis, rodos, net ir per 
didelis vaterklozetui. Mūrinis. 
Bet jo vidus, vidus! Nešvaru
mas, dvokimas — baisu ir pa
matyti. šiurpas mane nukrėtė 
ir pasibijojau 
su juo turėti, 
kentėti...

kų nors bendro 
Jau geriau pa-

higieniškas. Sėdynių nebėra. 
Paleistas vanduo smarkiai bė
ga ir reikiamų vietų gerai iš
plauna. Taip turėtų būti vi
suose viešuose vaterklozetuo- 
se; juo labiau, kad Lietuvoje 
žmonės papratę prigimties 
reikalų atlikti tupėdami,\ ne 
sėdėdami, kaip, pavyzdžiui, A- 
merikoje.

Tikslios ir švarios sėdynės 
viešniose vaterklozetuose Lie
tuvoje yra didele retenybe. 
Net viešbučiuose ir privati
niuose namuose sunku jas už
tikti. Pryšakyje išplautų sėdy
nių, kaip Amerikoje, niekur 
neteko Lietuvoje matyti. O tai 
yra labai gera nuo Veneros 
ligų išsisaugoti. Ir išeinamų 
vietų sėdynės Lietuvoje, ro
dos, niekados neplaujamos ir 
ai ed ez i n f ek t u o j a mos. K a d a n gi 
Amerikoje, ypač viešuose va
terklozetuose, tatai daroma 
net po kelis kartus per dienų. 
O jeigu moki 5 ar 10 centų, tai 
jau ir visai švaru būna. Bet

Padėka

vaikščiodamas
(Kaune)

Vienų kartų 
geležinkelio stoties 
platformoje pamačiau baisiai 
nušiupusį, nuskurusį, sukly- 
pusį, įrantį keturkampį name
lį. Tik vienų langelį iš gele
žinkelio pusės šitas skurdus 
namelis teturi, ir tas pats už
kaltas storais lentgaliais. Du
rys, matyti, jau seniai pusiau
sviros netekę ir vos ne vos te
besilaiko. . Kaminas tiek pa- 
šliuręs vienon pusėn, kad tarsi 
žemai nusilenkdamas jis pra
šyte prašo, kad šitų namelį 
kas remontuotų arba, dar ge
riau, visai nugriautų; mat, jis 
vis tik namelio galva. Tinkas 
atšokęs, vietomis žemėn nu
kritęs ir pusnuoges sienas pa
likęs.

—Bene tik čia bus koks is
torinis, tradicinis namelis, — 
nejučiomis sušnekau pats sau. 
— Kam gi čia jį laikytų?

Tik, šit, žiuriuf5inugi viena
me namelio gale užrašyta Vy
rams, o kitame —- Moterims.

—Aha! — nustebau, — tai 
čia išeinamos vietos “rūmų“ 
esama! — Ir tuoj įėjau vidun 
apžiūrėti.

Visa eile sėdynių su didelė5- 
mis skylėmis, iš kurių dvokia 
garuoja, tarsi iš kokių praga
ro žiočių. Virš sėdynių du 
barjerai, tur būt dėl to, kad 
pro dideles skyles žmones 
skradžiomis pragaran nenu
dardėtų. Ventiliacija —jos be
veik nėra. Kampe stovi .berži
nė šluota. Ko ji čia nemato, 
neragauja? Ir nelaimingas tas 
berželis, kurio šakelės į šitų 
šluotų pateko! Viskas čia 
rodo šimtmečius gyvenęs, 
lymo ir remonto niekados 
matęs. ,

Toks jau nešvarumas, toks 
jau ir dvokimas beveik visuo
se viešuose vaterklozetuose. 
Tik Kazlų Rudos geležinkelio 
stotyj ir centralinėj Kauno au
tobusų stotyj išeinamos vietos 
nors
nos žvilgsniu 
čia įtaisymas praktiškas ir

linėje autobusų stotyj Kaune 
yra viena mokama sėdynė; 
10 centų moki, bet įėjęs tik ne
švarumų terandi! Kam dar 
imti 10 centų, jeigu nenorima 
sėdynės švariai užlaikyti?

Išeinamose vietose turėtų 
būti popierio, rankoms nusi
plauti vandens ir rankšluoš- 
čių. Bet to viso nėra. Net trau
kinių išeinamose vietose retai 
tegausi popierio ar rankšluos
tį. Ir kai vienų kartų parva
žiuodamas iš Palangos į Kau
nu pamačiau I-II klasės vago
ne rankšluostį, tai ko neišvir- 
tau iš kojų! Toks stebuklas!

Keista. Kodėl Lietuvoje šva
ra tiek mažai tesirūpinama? 
Nejaugi yra gražu, smagfi ir 
garbinga gyventi be jokios sa
nitarinės bei higieninės kultū
ros? Rodos, visų pirmiausia 
turėtų susirūpinti švaros rei
kalais valdžios f .įstaigos, kad 
ve davus piliečiams gerų bei 
sveikų pavyzdį. Kų kų, bet jau 
nors traukinių ir stočių išeina
mas vietas reikėtų švariai už
laikyti. Bet visur turi būti' 
švaru! Mokytojai, kunigai, 
laikraštininkai, studentai, 
ypač kai jie parvažiuoja ato
stogų proga į kaimų, — visi 
privalo stengtis 
žmonėse
nos reikalingumų ir, 
gumų.

Nesuminėjau, kaip matote, 
gydytojų. Žinoma, dėl to, kad 
apie juos, man regis, reikia 
atskirai atsiliepti. Taigi, kų 
veikia Lietuvos gydytojai, jų 
draugija? Ar tai galima, kad 
jie bevelytų matyti Lietuvų 
visados taip murziną, kaip 
šiandie?! Matyti, anot Dr. Jo
no šliupo, jie neina į visuome
nę, nesirūpina jos sveikata ir 
bendra gerove, kaip, pavyzd
žiui, Amerikos' gydytojai. Tai 
tiesa. Tikriausia tiesa'. Dau
guma Lietuvos gydytojų labai 
rūpestingai išsispecializavę 
aristokratinėse manierose — I 
tuštybėje, o ne visuomeniška
me darbe! Tiesa, yra ir labai 
pasišventusių bei pasiryžusių 
visuomenes naudai dirbti gy
dytojų, bet, deja, jų nedaug.

(Bus daugiau).

Sugrįžę iš kelionės, po rytines 
valstijas reiškiame “Naujie
noms” širdingos padėkos žodį 
už pranešima apie tai, kad mes 
išvykome kelionėn. Net ir te
nai, rytuose, radome naūjienie* 
čių.

Musų kelionė, važiuojant į 
ten ir grįžtant atgal, buvo la
bai laiminga. Spydometras pa
rodo, kad padarėme B,200 ,my
lių viso kelio. O keliai buvo 
geri, tik Wcst Virginijoj ir 
Pennsylvanijoj kalnuoti. Bet 
naujas Nash pernešė mus grei
tai ir lengvai per kalnus ir pa
kalnes. Pirmų dienų, kai ap
leidome Chicagų, tai .padarėme 
462 mylias ir pasiekėme Erie, 
Penu.

Nukeliavome įjpamarę (Bos
tonų) radome ir chieagiečių ten 
apsigyvenusių, 
temo didelio 
ypač Bostone, 
džiojo tokiomis 
nematyti—kaip Rusijoj ?

Bet kiekvienam išgalinčiam 
velijame važiuoti į rytus pasi
svečiuoti. Nes tenai, žmonės la
bai geri, ir mus priėmė ir my
lėjo kuo gražiausia. .

Pirma nakvynę turėjome pas 
Pranų Girdvainį, 
Mass., paskui 
minskų, 
tariame ačiū.

Po to nukeliavome į Momtel 
lo, Mass. Miestelis kuone vien 
lietuvių apgyventas. Klemensas 
Norvilas irgi mus vaišino-mylė- 
jo ir viską svarbesnį aprodė.

Iš Montello 'nukeliavome į 
Stoughton, Mass., ir čia gražia 
nakvynę turėjom. O paskui 
keliavom į Waterbury, Conn., 
kur bent pora naktų praleidom 
pas p. Charles Petraitį. Ir dai 
radome labai smagų 
Watferbuf'y, tdi ’ Jonų Gelum 
bauska.'5 Ačitf ir jiems, nes kuo 
geriausia mus pamylėjo.

Dar turime pasakyti, kad va
žiuojant į rytus pinigų nerei
kia vežtis: valgis, butas ir abel- 
nai vaišės už dykų: taip kaip

NAUJIENOS, Chicago; III.

■š-

togu išeiti ar išvažiuoti iš na
mų, gal būt kiekviena Chica- 
gos lietuvių šeimyna, kuri tik 
turi radio savo namuose klausė 
ir gėrėjosi gražiu radio progra^ 
mu, kuris buvo gražiai išpildy
tas, per senai girdėtus per ra
dio, dainininkus ir dainininkes, 
šiuo sykiu gana šauniai ' dai
navo panelės: Adelė šiauliutė, 
Ona Bagdonaitė, broliai Lion
ginas ir Jeronimas Labanaus
kai, kurios ir kurie dainavo so- 
loS, duetus, ir kvartetus, vado
vaujant Juozui Brazaičiui. Šie 
duodami Peopleą 
Kompanijos radio 
atsižymi tuo, kad 
nauji, įvairus ir 
prirengti. Todėl 
juos klausyti ir gėrėtis.

—Nuolatinis klausytojas.

Iš 18-tos apylinkės
Lietuviui holdapų padarė
Jonas Žukauskas gyvena ad

resu 1920 S. Halsted Street. 
Praėjusį antradieni apie 10 va
landų vakarė jis grįžo namo. 
Ant laiptų namų, kuriuose jis 
gyvena, jį užpuolė du jauni vy
rai panašus italionukams. Jie 
ėmė smaugti Žukauskų. Tik kų 
sprandą nenusuko. Atėmė 16c.

P-nas Žukauskas metus laiko 
nedirba, tai plėšikai mažai ir 
laimėjo.

Apsisaugokite ypač vakarais 
išeidami'iš namų.—Rep. 2.

i

Phonc Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

6504 So. Wasbtcnaiv Avė.
CHICAGO. ILL.

įsąmoninti 
sanitarijos ir higie- 

naudin-

at- 
va- 
ne-

Kelionėj nema- 
žmonių skurdo,

O gal mus ve- 
vietomis, kur

Cambridge, 
pas Juozų Ka- 

kuriems nuoširdžiai

biznieri

[Acme-P. B A. Photol

Chicago. — Mortimer Enright, 
žymus elektrikininkų unijos 
vadas, kurį nudaigojo gengste- 
riai.

Lindberghui—niekas neėmė mu
sų pinigų.

Tenka pasakyti, kad ir ten, 
rytinėse valstijose, Caponio yra 
gerai apžiūrimos vietos. Tad 
negalėjome nė parašyti nieko 
gero: mat, miglota buvo. O gal 
migla buvo tik musų galvose?

Ir gal dėl to negalime visus 
nė atsiminti. Taigi visiems 
bendrai, kurie mus taip smagiai 
mylėjo, tariame nuoširdžiai 
ačiū per “Naujienas”. Nes jos, 
žinome, pasieks ir tuos, kurių 
vardai čia nesuminėti. Ačiū vi
siems. )

Vincas Liutkus, 2230 Blue 
Island avė., Chicago.

JOn'as Piktuzis, 4201 So.
We9tern avė., Chicago.

Šauni Lietuvių
Radio valanda

Praeito antradienio vakare, 
kuomet lietus lijo ir nebuvo pa-

Iš “Birutės”
Pereitoji “Birutės” choro re

peticija parode gera pradžių. 
Tai buvo pirma pamoka. Atsi
lankė narių geras būrys. Kele
tas ir naujų narių prisirašė prie 
choro.

Girtinas dalykas, kad randa
si lietuvių jaunuomenės, kuri 
su pamėgimu prijaučia dailės 
darbui. Gestina kuodaugiausia 
turėti lietuvių meno darbuoto
jų. Su didesne jėga, žinoma, 
yra galima nuveikti ir didesnės 
vertės darbai.—Kl. v

k

k

—w

Furnituro 
programai 

jie vis yra 
rūpestingai 

yra malonu

Lietuvių Radio Valanda bus

1420 k.
Prasidės Radio Pro
gramas Paminėjimui

DVIEJŲ METŲ 
SUKAKTUVIŲ 
Radio Valandos

nuo 7 iki 8 vai. vakarp.

Dalyvauja Stasys 
VanagaitisRimkus, 

ir kiti artistai.

NEDĖLIOJĘ, Rugsėjo 20, 
nuo 12:30 iki 1 vai. po pietų, iš priežasties Bali Game.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranka, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronai).
TukstanSial žmonių yra Uaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su- 

[ lig naudos gydymo.
Į Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 

ir 10 centu eatra už persiuntimą.
Klauskite pas apliekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
< P.O.Box352

Hartford, Conn. '

DEL DIDELIO PASIRINKIMO
ĮVAIRIŲ NAUJŲ MODELIŲ

Radio, Parlor Setų, Pianų, Lovy
Plovimui Mašinų

DABAR EINA DIDELIS

JN A 1V1 V b A V l 'JN 1 N K A I \
atainoiti jl i mu.ų ofleą

• .mes teikiame nariams dykai
Lyatis, penkių ir trijų deftimtų dibnųi pareiškimus ir iftpildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legaliSkais 
reikalas. » Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 4054 South Ashland Avenue, 47th & Ashland Avenue

Išpardavimas!
Jos. F. Budrik, Ine

3417-21 South Halsted Street
< Telefonas BOULEVARD 8167PASKOLOS

TAIPGI PARDUODAME PIRKUS MORGIČIUS NUO 

; $500 iki $5,000
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
'MORTGAGE BANKE R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9
I

r

V/ISSIG,
Pasauliniame Kare

; Seno Krajaus

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be ,

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

^Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III,
Tel. Pullman 6201

AIDAS T

tr

. > V :
- ’ L
• J M

3514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO. ILL.

sanitarijos bei higie- 
pakenčiamos.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai 0 Long Dbtance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Re.. Tel. Yarcb 3408

te

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš ,
; GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. “ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

' Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą -krau
jo, odos, Jigas, žaizdas,- reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Jr persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė takitančiut ligoniu. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai-ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki' 1 vai. 
4200 W,.t 26 Su k»mpM K«l« Av.„ T.L Cr-.wford 5573

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas gera, ir pigus. 
. 817 West 34th SL 

Tel. Boulevard 9336

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų • 

laikraštis ^ra

LIETUVIŲ

BRAZILIJOJ
Brazil — S. Paulo, Rua dą Mooca, 424/

Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
*"th STREET

Td. Kedzie 8902

ŠTARS .DUST :co^L^į.^^
i

cP^K

BKRRl

BY VVESTPHAL

BORN 
BUENOS AIRES. 
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NUOSTABUS KUKLUMAS

Illinois Darbo Federacija savo Konvencijoje žGales- 
burg’e, III., nutarė susilaikyt nuo .pareiškimo įsavo nuo
monės apie apdraudą nuo nedarbo ir ląūkti, tiki tuo 
klausimu pasisakys Amerikos Darbo .Federacija.

Nuostabus tų žmonių kuklumai! Jie;bijo pasakyt 
savo nuomonę, pirma negu išgirs Federacijos lyderių 
žodį. *Tai primena tą senosios Rusijos provincijos val
dininkėlį Čechovo apysakoje, kuris su ..pasipiktinimu 
gynėsi nuo kaltinimo, kad jisai savo galvoje turįs 
Midėjų,\ i

Illinois Darbo Federacijos atstovai konvencijoje' 
parodė, kad ir jie bijo turėti idėjų galvose. Bet už ;tai 
jie turi aklą pasitikėjimą savo “načalstva” Washing- 
tone. Kaip Mister Green ir Mister Woll ir kiti miste
riai, kurie “vadovauja” Amerikos darbininkams, pasa
kys, taip ir bus gerai. |

•Tačiau Amerikos federantų šulai irgi nepasižymį 
drąsa turėti galvose “idėjų”. Pirma negu jie išsižioja^ 
jie žiuri į “didįjį inžinierių” Baltam jam Name ir į jo* 
patarėjus, stambiojo biznio “kapitonus”, stengdamiesi 
atspėti, ką šie valstybės Vyrai mano apie “lojalių dar- 
ibininkų” gerovę. . . S

Bepigu Amerikos kapitalistams " valdyti kraštą, 
kuomet jos darbininkų “vadai” yra pirštu penimi.

KAS PIRMININKAUS NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJAI?

Vadovaujančių pasaulio valstybių atstovai Tautų 
Sąjungos nusiginklavimo komisijoje kaip vienu balsu 
paskyrė Anglijos darbiečįų vadą, Arthurą Hendersoųą, 
pirmininku tarptautinei nusiginklavimo konferencįjai, 
kuri įvyks ateinantį vasario mėnesį. Wisų sutikimu,. 

^Hendersonas butų idealus pirmininkas tokiai sueigai, 
nes jisai moka puikiai vesti tvarką, yra griežtas nusi
ginklavimo šalininkas ir kartu gabus diplomatas.

»Bet Arthur Henderson šiandie stovi opozicijoje 
valdžiai. Kai jisai buvo skiriamas pirmininkauti nusi
ginklavimo konferencijoje, jisai (Jar buvo Anglijos-už
sienių reikalų ministeris. Paskui, kilus kriziui Anglijo
je, Darbo Partija r iš valdžios pasitraukė ir išsirinko, 
vietoje MacDonaldo, Hendersoną savo vadu. Delegatus 
į ‘Tautų Sąjungos šaukiamas konferencijas skiria /val
džios, todėl Hendersonas, kaipo opozicijos vadas, gali 
nepatekti nė į delegatus nusiginklavimo konferencijai.

Bet “American Observer” įdėjo vieno laikraštinin
ko pasikalbėjimą su Hendersonū; kuriame jisai sako^ 
kad jisai neketinąs rezignuoti iš nusiginklavimo kon
ferencijos pirmininko vietos, nors jisai jau ar nebešąs 
užsienių reikalų ministeris. Ir, kiek }galima numanyt, 
tokios taisyklės nėra, kad Genevoje pirmininkautų tik 
ministeriai arba valdžios partijų atstovai.

Hendersonas, gal būt, tikisi, kad, iki konferencija 
susirinks, Anglijoje bus įvykę nauji parlamento rinki-' 
mai ir Darbo Partija vėl stoyės .prie valstybės vairo. 
•Kas užtikrins, kad tai negalimas daiktas?

vynėje” ir paskutinio Pild. Ta
rybos suvažiavimo nutarimui.

NAUJAS FAŠIZMO 
^TALKININKAS

SPARTUMO PAVYZDYS

šio Wėnssio /pradžioje įvyko 
SLA. ‘Pildomos Tarybos -suva- 

^žiarvimas/'Tuoj po (jo išėjo ‘ITė- 
vyn$š%37 numeris. •Susivieniji-, 
mo nariams buvojdęmu pąma^ 
ty$, #<ką viršininkait nutarė, to. 
dėl Jie, atsivertę organo pušiai 
pius, ieškojo suvftįarimo nu- 
<anmų./Pasirodo,-kad 'ITėyyąč- 
je” įdėta (Pildomos Tarybos su- 
yažiavimo • protbkolas.

Bet wkurio /.suvažiavimo ? U-gi 
to, kuris /buvo įvykęs ^gegužes 
/mėnesį!

Vadinasi, j per keturis w»e* 
/prisirengta paskelbti »ylr- 

šinftkų 'nutarimų protokolas, 
kalima . laukti, Lad .ąpie Trijų 
Karalių šventę pasirodys 'fTė-

■V. M. - 6 (ekanauskas) prana
šauja “Vienybėje” galąsocia- 
•liatams demokratams ir laimė- 
jiiąą3 fašistams v Vakarų »iE W’o- 
ppje. ' Tuos savo;5prąnaša.viiųuš 
jisai Višvęda’\ iš/pąrinitipjo der 
įiintmeėio ' įyyfrių Apglįj Qj ę, 
Italijoje, iLiėtuvpje, Lepkijpję, 
Vokietijoje ir.'ikitur. Ket p. fcVp 
M. f C., kąd ir parižymi An?ku- 
jnu, žbet /ajjaįptal • W 
faktų’žinpjimu. *Ji?ai ^ąšo:

yKųorųet Italijos
' tai-dejpokratai Uapo*‘išveįįti 

iš valdžios pozięijų (kuriose 
, jie niekuomet ^nėbuvol 

, ” #e#),'4ai •■bOAio f,prū»e-
į rimas, kad /miaiau smurįu 
Juos .^uvęrtė.”
Yra'faktas, kad’ Italijoje dar

nė vienas socialistas i nėra < bun 
vęs valdžioje. Fašistai nuvertė 
ne socialistų-dęmokratų, bet 
tautininkų liberalų valdžią.

Kitą ryškų p. V. M. č. ?žįv 
nojimo” pavyzdį mes • randame 
Šiuose jo žodžiuose:

“Dabar galima pranašautu 
kad Vokietijoj socialistų-de- 
mokratų elemento valdžioje 
dienos suskaitytoš. Hitlerin- 
ninkai gali paimti viršų.” 
Ir štai kokią nuostabią “išp 

vają” iš 'šitos savo pranašys-- 
tės daro “Vien.” rašytojas: j

“Todėl (!—- “N.” Red.) 
nenuostabu, kad Maskvos 
marksistai (? — “N.” Red.), 
ironiškai pareiškia, jog va
karų iiparksistai yra kapita
listų ‘bernai’, oportunistai, 
raketieriai politiškam vado? 
vavimo darbininkų masėms; 
Dalinai taip ir atrado.” 
Tai yra visai ♦ logiška. Kas 

simpatizuoja /fašizmui, tas pri
taria ir bolševikų “argumen
tams!'. \ !*

Bet bėda, - kad fašistiškai- 
bolševikiška logika labai toli! 
prasilenkia su tikrenybei Imąnt, 
sakysime,-kad ir Vokietiją, ku
rioje -p. *V. M. č. numato ^hit
lerininkų pergalę, reikia paste
bėti, kad vokiečių reicho (vi
sos valstybės) valdžioje nėra 
nė vieno socialdemokrato. So
cialdemokratai tą valdžią re
mia tiktai, kad ji nepatektų į 
nagus sfašistams (hitlerinin
kams) .: Tai Lame /gi čia apsi
reiškia “rąketieriškumas” ? Ar7 
gi butų pasielgimas sulįg sor 
cializmo jr demokratybęs prlnr 
cipais 4eįsti įsigalėti fašistams?

Su^savo hitlerininkų perga
lės pranašavimu p. V. M. č. 
truputį pavėlavo, ..nes prieš Jfke- “ 
lėtą savaičių. stambiausioje >vo
kiečių ^valstybėje, Prūsuose, i bu
vo didelis susirėmimas tarpe 
demokratijos šalininkų ir jos 
priešų. -Fašistai, komunistai, 
nacionalistai ir monaręhistai 
reikalavo, kad atsistatydintų 
Prūsų koalicinė valdžia, į ku
rią ąeina keturi socialdemokra
tai, /ir tuo klausimu ibuyo pa
darytas visuotinas piliečių bUKi; 
savįmas. Demokratijos priešai 
tame balsavime tapo sumušti. 
Už jų Sumanymą ne tik nebu
vo paduota daugumos .balsų, 
bet jie surinko trims milionais 
balsų mažiau, negu kad už tas 
pačias partijas buvo .paduota 
paskutiniuose rinkimuose | 
reichstagą (pereįtą rudenį);* 
Taigi, nors ir “Maskvos marK- 
sistai” buvo atėję J pagelbą’ 
hitlerininkams bei kaizerinin- 
kams, » visgi pasirodė, kad >de- 
mokratijosi šalininkai Prusuosė 
yra daug.galipgesni.

Kodėl p. Čekanauskas dabar 
įsivaizduoja, jogei po tokio, 
skaudaus pralaimėjimo fašistai 
Vokietijoje paimsįą . vįrSų, sun
ku suprasti. Bet tur-but su juo 
yra taip, kaip toje vokiečių pa
tarlėje kad sakoma: '“Noras 
yra minties tėvas” (der Wųn.Ph 
ist der Vater d'es Gedankens). 
Čekanauskas npri, kad fašistai.' 
laimėtų, tai .Jisai • jr; pranašau^ 
ja jiems laimėjimą. Š

Jo subjektyviai įpkUnkimaiĮ 
matyt, iš viso .diktuoja jo pro
tavimui. štai, jisai rašo, kad 
“Franęijoj, .Belgijoj *socihlistaj 
senai pasodinti užpečky”. Tuo 
gi tarpu yra faktas, kad tose 
dviejose šalyse -socialistai mieii' 
kuomet nebuvo taip stiprus, 
kaip dabar: Belgijoje pirmiaus 
būdavo stipriausia partija ka
talikų, dabar ^^ocįąlisitai Jau 
užėmė pirmą,/vietą; F^ancijoje 
jikf^tlinsfiansįą! /atstovybę par7 
Jamente;iperskelįas dešimtis, smė

mentai;taiptpąt-petęko t vietų weštnotl: tešaudyti,r.tai*jiętPra* 
k valdžios sferose.” dęjo visam /pasauliui skųstis,

Lietuvoje, kaip visi i zino, kad demokratines partijos ati- 
daug dauginu vietų ‘-valdžips 
sferose” turėjo ne sociaWeįno- 

jkratai, bet >vai. liaudininką!, 
kuriuos sąndąriečial Ameriko
je laiko savo idėjiniais 'drau
gais. Sandariečiui Čekanauskui 
todėl šaipytis tįel /perversmo 
Lietuvoje visai nepritiktų.

Toki pliuškiai4, kurie kartu 
su “Maskvos marksistais” tau
ziją, apie Vakarų Europos so
cialistų “raketieriškunąą”, ne
mato, kur iš tiesų yra “rake
tas”. Pačioje Lietuvoje ar ne 
bolševikai daugiausia prirengę 
dirvą gruodžio perversmui, pa
naudodami demokratinės val
džios suteiktą laisvę skanda
lams. ir triuškmui? Bet kaip 
po perversmo Smetonos-Volde- 
maro valdžia ėmė bolševikus

valdžios sferose.” (l'ėjp »wn spusąųliųio^stis,

davusios juęs tašištams skėsti.
Mip^jome ^plebiscitą (visuoti

ną balsavimą) Prūsuose, kur 
“Maskvos marksistai” buvo ,at- .. .. . 
ėję talkon hitlerininkams ir? 
monarchistams, norėjusiems 
pašalinti demokratinę valdžią. 
Ar tai buvo ne “rakętierių” 
taktiką šitoks komunistų talki
ninkavimas fašizmui ir monar-j 
chizmui? Juk komunistai gi? 
riasi esą “tikriausi” ir. net 
“vieninteliai” fašistų priešai, o 
tuo tarpu, jie bandė padėt fa
šistams įsiskverbti j valdžią I | 

Iš tikrų “raketierių” bliydo 
p. Čekanauskas semia “dvasiš
ką peną”, kada jisai pranašau- 
jš galą socialistams ir demo
kratams Vakarų Europoje ir 
pergalę fašizmui. j

—>  ■n

sunkaus fiziško darbo. Bet 
nprs žmogus'fiziškai ir nedir- 
ba tąip sunkiai, bet už tai jo 
darbas yra intensyvesnis ir rei
kalauja daugiau sumanumo. 
Dabar yra, taip sakant, perei
namasis laikotarpis, prie * ku
rio. reikia prisitaikyti. Žmo
gus, ■ kuris dirba fizišką darbą, 
susyk nuo jo ątsižadeti nepri
valo. Jam rekialingas yra koks 
nors mankštinimąsi. Ateityje 
žmonės turės kuo geriausiai 
įrengtas gimnastikos sales.

Miestų kvartalai bus pusiau 
apskrito ' pavidalo. Kiekvienas 
kvartalas sudarys savo rųšies 
vienetą. Kvartalo viduryj bus 
įtaisytos . maudynės bei sola- 
riumas,‘kur žmonės galės 
maudytis saulės spinduliuose.

Kambarių sutvarkymas bus 
visai kitoniškas. : šiandien 
daug nemalonumų/ miesto gy
ventoj ams daro triukšmas,

.Langai,paprastai išeina į .gat- 
vę„- ,kur daugiausiai yra triukšr 
,mo. .'žmogus nęgali ųei duka- 
wai< dir>bti, nei tinkamai mie
goti. Ateityje .rto<.bus vengiar

Lapgų |lš gatvės ,pusės ,ne-
>bus..Jitulangi stogai Jjus stik
liniai, tai tokių langų nei ne
reikė?, Tuo gaižiu laiku; bus 
.dalomos ,visos paslaugos iuž- 
kirsti .kelią .triukšmui. .Prieš 
•kiek laiko >Maxim .surado, bū
da, Laip jpadaryti atokias ? šie-’ 
nas,..kurios vapsaugoja .- žmones 
iiiuo .triukšmo.

ĄKajp*len nebūtų, j;bet .ateii 
lies žmones gyvens daug pato1- 
gesniUose namuose, negu ines.; 
į musij namus jie žiūrės, taip, 
kaip-mes žiūrime dabar į lau
kinių žmonių palapines. Va* 
dinasi, su pasigailėjimu. K, >L

mg.
kius - vabalus, kuriuos žmonės 
su pagąlba smirdąnčių chemi
kalų bando pašalinti.

Komfortas vaidins dabai* 
svambią rolę. Tuo .atžvilgiu' 
dabariiniai namai yta labai 
•netikę. Sakysime, žiemos .me
tu daugeliui žmonių .tenka sė
dėti prie pečiaus, kad šiek 
tiek susišildžįus. Ir kuomet 
viena kūno ,dalis tiesiog kepą 
nuo karščio,i tai kita dalis igih 
čia šaltį, nes kambaryje tenir 
.peratura paprastai pasitinką 
žema. J I 

! Dabartiniuose .namuose spn- 
. . .. ... jku yra .kambarius Rinkamai

Kai .atidaroma UanrĮ 
gai, tai pro juos? j vidų jrigau? 

, i A gatvės triukšmas, dulkės jr 
tartais dvokiantis prus. Jau- 
dabar yra išrasti automatiškį 
ventiliacijos prietaisai, kurie 
ne tik išvalo orą, bet ir pakei
čia jo temperatūrą.

Sakysime, moderniški teaU; 
rai naudojasi tais prietaisais. 
Tęif tęjpąpęratura visuomet yra 
pastovi. Vasaros metu ląųke 
gali (buti didžiausias karštis, o 
teatro viduj vėsu, — maždaug 
70 laipsnių Fahrenheitp. Jeįgu 
temperatūra galima kontpor. 
Įiuoti teatruose ir kitose įstan
gose, tai taip jau ‘bus galipia 
ją kontroliuoti ir pąpras.tupse 
namuose.

šildymo sistema musų mar 
muose -irgi yra Jobai netikusi 
ir ..brangiai kainuoja. Kiekyie^ 
jiam .namui reikia įpirkti j,pe^ 
čįų, radiatorius- ir 4apglis.- 
Mums' atrodytų juokinga, jei^ 
gu kiekvienuose namuose įbu-H 
•Jų bandoma 'pasigaminti sau 
elektros. O su šildymu namų' 
kąip tik tąip ir . išęina. . Jėigd 
mums nebereikia gandinti 
elektros ir šviečiamųjų dpjų> 
tai kodėl nesusitvarkyti tąipl 
kad nereikėtų nei šilimos-.ga>< 
minti? Ir tai pilnai galima.' 
Juk ir dabar kai. kuriose yiė^ 
tpse yra įsteigtos taip vadipa^ 
anos centralinės šildymo eto:- 
tys, iš kurių dūdomis šilima 
yfa perduodama visai (grųp®i 
namų. Reikia manvti, kad a* 
teityje * tai Jms xlar labjau 
.praktikuojama. Tuo; budu ;nei>i 
tik rhus sumažintos jšlaidoa^ 
bęl .ir -sutaupyta .daug burei*' 
kalingo darbo. 1 *,>•
. talhku pasakyti, ar .dabarti
nis palinkimas < prie bendres
nio .gyvenimo ateityje dar lą- 
biau išsivystys. Senovėje kiek
viena šeima gyveno ^savotižku 
gyvenimu.‘Dabar jau to nėra, 
o ypač miestuose. ; Juo talyp, 
tuo didesnis -žmonių nuošim
tis pradeda valgyti restora- 
aiuose. Tai <įdaug parankiau jr

.7 * Galima tikėtis*-
kad ateityj susidąrys grupės 
žmonįų, <ikųrie ^nebenorės at
skirai gapiipti >sau valgį, ;bęty 
(įsteigs ‘ benešą .s virtuvę. Iš *‘-tpš 
virtuvės hųs pristato- 

< mas adudpmis.
JMU«ųUgik*u žmopės diąba 
d^pg/jptepšyviąu,-negu praeik 
j,tyj.). Jie, tatęnsyviąp Jr' T

Ateities namai
■ i

I ' ,
Namų statyba. — Naujos pu

šies stiklas. — Namai augs 
vile tik i viršų, bet ir žemyn.
-^-Bendros virtuvės. — Mties- 
tų kvartalai. — Triukšiųas.

Nėra .mažiausios ,abejones, 
<ad ^ateityje namai atrodys 
visai kitaip, negu šiandien. 
Viskas teka, viskas kinta. Ko
dą mes sritį nepaimsime, vi
sur pastebėsime žymių per
mainų. Prieš šimtą metų var 
gu kam atėjo į galvą, kad cle

mų apšvietimui ir visokių ma
šinų varimui. Dabar tai pa
prastas dalykas. Namų staty
boj irgi įvyko daug permainų, 
nors ir ne tokjiį žymių, kaip 
eitose srityse. Tačiau juo 
žmonės smarkiau progresuoja, 
tuo didesnių permainų galima 

. tikėtis ir .nainų statyboj.
Namų statybos istorija in

žinieriui gal tik tiek tėra įdo
mi,* kad suteikia .jamtprogos 
susipažinti su klaidomis, gu
rios buvo darpmos senovėj. 
Statyba visose savo srityse 
keitėsi. Nuolat buvo bandomą 
daryti pągeriiųinų atsižvel
giant į komfortą, ekonomiją ir 
sveikatos < reikalavimus.

; Kiekvienas žmogus nori, 
tad,jo namai “butų šviesus |ir

lyj per paskutinius keletą dc- 
sėtkų metų padaryta -labai 
daug. -Bet ateityje bus statot 
ma tokie namai, kurie yisuo*- 
net bus saulės spindulių .ąp^ 

šviesti. Jf
.Stiklo gamyboj padaryta la

bai didelis progresas. Jąuj 
šiandien galima gauti tokis 
stiklas, .kuris pasižymi dides
niu elastiškumu ir praleidžia 
ultravioletinius saulės spinta? 
liūs. Musų langai yra labai ne
tikę. Pro juos mažai teįsigąu- 
na saules šviesos. Visai tąd 
įgalimas .daiktas, kad ateityje 
laųgų visai nebus. Vietęj jo 
namai bus daromi su stikli
niais stogais, pro kuriuos? sau
lei bus daug lengviau įsigauti.'

Kadangi miestuose žemė, pa
prastai yra-tbrangi, tai tep vis 
daugiau ir daugiau statpipa 
aukštesnių trobesių. Ateityje, 
sakorprof. A. M. Low, .trobesiai 
augs ne tik aukštyn, bet ir že
myn. Jau dabar galima užtik
ti trobesių, kurių skiepuose 
randasi ‘ krautuvės aitai gara- 
žai.ijr tai gana praktiška,1 ka
dangi žiepios metu skiepams^ 
apšildyti ;?mažiąu kuro terei
kia’. Kol kas .dar .tenka susi-

Aų gurėdavo jądįkaląi ^(hberą-. su vyieuu ;fneparaukumu%.prąktiškiau. 
iląi), fteiąht--^(įąbstai- ne >'T’ ;
tik .Juos ^hęt ir jpra-

»lenkė. - Gpras, ? “ųžpeč-
• kįS”! ■ ' . „ 1

Savo fašistišką , nųąį^iką ^p;
V. M. č., pagalimus, giįkiai pa
rodo, ^kalbėdamas ąpie Lietu- 
vą,^ž||iM^ąm^ ^mąkksizmb”

‘ (nepąĄjftėkip)ą|s . įYRiriąąe .š^ę, 
jisai be ko kita/ pasakoja/ “

. ‘lU^ąv^įe jr^^ijoje so-
cialistiškai^demokratiški ėlė- ?

būtent, • >klftpų ?ąpšviM|mų.
Dabartinu ^pravedima^
elektros į į^įųs ^klupus Lran-

Bįologįški. fel^perijųęųfaD ron 
įog!iKai^^e..ulUa^iole|ij..

,^i)uJr į^fvąįaųįpnįęįl Šviesos
“ Spinduliai stiprina žiųpgų ir 

priduoda jam sveikatos. Tuo 
ndČiu ‘laiku ii ė naikina viso-lkurios

ir kiti prasilošia pas gan gerus 
įtekmingus / žmones, bet vis- 
tiek spat tų žmonių nekaltina
ma, nieko nesakoma. K Kalti
nama patys “artistai”. Taip 
tai pas mus Rytuose kalbama.

'Jei kaltinti Strimaitį, Mika
lauską ir .Strumskį, tai kaltin
ti vien ųžjąi, kad jie prikėlė 
iš “numirusiųjų” Sargybos 
Bokštą. Ši grupelė žmonių 
jau atgyveno laikus ir jų dar
bai nereikalingi. Dabar- šį 
darbą dirba pačios kuopos, ap
skritys. Paveikslan, pas mus 
Gonnecticut valstijoj jau dir
bama ir viename suvažiavime 
išsireikšta už šiuos kandidatus 
laike nominacijų; į prcz. J. 
Grinius, į vice-prez. J. Virbic
kas, A. Mikalauskas; į sekre
torius V. M. Čekanauskas, 
Hartford, P. Jurgcliųtė; į iždi
ninkus K. Gugis, Lopato (Wil- 
kes Barre, Pa.), į iždo gi. S. 
Mockus, ‘V. Vitukynas, Dvarec
kas (norima, kad būt arčiau 
Centro). Bus dar ir daugiau 
viešų susirinkimų, nes pas 
mus 'SLA. reikalais rūpinama
si ir ne dėl vietų kokių ten 
“draugų”, ar kitų “vietų”, kaip 
kas mum prikiša, bet dėl SLA. 
gerovės, o ypač stengėmės ra
sti asmenis, kad būt arčiau 
Centro, įneš. kelionės ir kitos 
sugaištys .baisiai,inaikina SLA. 
tartą. (J. £ekys.

.REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
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SLA Kontrolės Ęinanąų ir 
Iždo/ Globėjų, ?J. V. < ,Griniaus, 
,Ę. .,Sti(umskio *Jr "Glavecko 
rbei ,adv. A. A. Qlio,> G.. J.^Stun- 
gioJriKvįl. Jląriuko, lyginai J. 
Januškevičiaus ir .^1. >A. Ra- 
gįnskioi užklausimas:

“Tėvynė” . Nr. '37, pusi. 4— 
skiltis '4 punktas ’3. . Praneša 
Pild. ‘Taryba SLA, kąd Wąfd- 
mąn Real ^Eątate, and Conti
nental Bondsas $20,(M)0.60 
^defaultr

Norėčiau žinpti, lyginai' 
inąnąu, kad įrLiti SLA nariai 
,turi teisę ir privalo žiųotį: 
kiek šiandien randasi “u 
fault” boiidsų? Delko tylite?* 
Jr ar tai nekonspirącįja prieš 
SLA narius, kad iki šipl pe-. 
malonėjote išduoti pilnus iSLA 
Iždo atskaitos, nors buvote pa
sižadėję išduoti'kovo/1 d. Jie- 
inet' (1^81 j; dartės, ačiū die- 
yams, jau sulaikėme 15 d. 
rugsėjo ir dar ątskąitbs nėra. 
Dėlkd? —Ęr. A.. L. ‘ Grąičunas, 

36,-tos Lp. narys.
' ‘v. ,V s

Dėlei Stebėtojo .istr.

Atstatyino»B-vė’

rStrąipsnyje, kurį p..J. Sekys 
kritikuoja, .nebuvo pasakyta, 
•kad A. B. ^Strimaitis rašęs 
^Vienybėje” apie Sargybos 
Bokšto susirinkimą, o buvo tik 
nrinėta, ^kad įp. Strimaitis pa
gaminęs .kandidatų listą, kurį 
svarstė (Sargybos Bokšto susi
rinkimas, ir į’ tą listą pats įdė
jo savo ? vardą, kaipo kandida
tas į SLA.prezidentus.

Papildymui dabar , galima 
paduoti, ką apie tai sako pats 
p. /Strimaitis. Paskutiniame 
“Vienybės” numeryje .tilpo A. 
B- S. laiškas,! kuriame .tarp ko 
kita sakoma:

TTas-. sąrašas nebuvo Stri- 
‘ maičio pagamintas, bet Sar- 

k, vgybosf Komiteto. Priė jo p. 
įSagevičius nuo (Tautininkų 
/Federacijos pridavė i kandi
datų sąrašą,-kuris i-buvo in- 
rkorporuotas į Sargybos Ko- 
/mitėto ipateiktą sąrašą...” 
Kadangi, p. Sekio įpripažini- 

.mu, ,p. Ą. B. Strimaitis atgai
vino 'įSargybos i Bokštą, tai iš 
.paties.>p..iStrimaičio-žodžių iš
eina, • jogei jisai dalyvavo pa
gaminime 1 kandidatų sąrašo,
kuriame >p. Strimaičio vardas 
figūruoja ^pirmoje vietoje. Ir 
tas i sąrašas Jjuvo > sujungtas su 
.fašistų iFedeįtacijos sąrašu.

^Vien?* reporteris dar , prie 
p. aA./B. Striinšičio Jaiško pri
duria :

“Ponas Strumskis 'pradė
jęs susirinkimą, pareiškė: 
;£taiukandidatų sąrašas. Ka
dangi jį surašė p. Strimaitis, 
jis ■ save • pirmu - ir užsirašė.” 

'Mes manome, verta tarti 
dvejetas žodžių ir apie p. Sc- 
:kio>>nuomonęj(kad' kandidatus į.,/■ l v j • KioiinuoJtiionę^Kaa Kanuiuaius į

WQSrA>OlKSt<lS*ir... SLA. iRild. 'Tarybą privalą

“Nąuj.’Maidpj Jšmgs. 12 d.f .nč- tvarka. 
įdėtasiStebetpjof rašinys meątą- 
tinka Aikrenybęi, įtaigi meldžiu 
Jtadfckrijos Jdėti t šiuos ūkelis 
mano,žudžius.

Ne A^lB.^S.trimaitis ^parašė 
“Vienybėje”^ apie Sargybos 
Bokšto “darbus”, bet pačios 
“Vienybės” šulai. Beabęjp,, 
Strimaitis pasiaiškins pats. 
Taipgi ne A. B. Srimaitis kal
tas dėlei Atstatymo B-vės

^žlpgimo, bet kas kitas. A. B.
-Strimaitis jau įėjo į Astatymo 
B-vę, kada ji bu'vo suįrus, su
birėjus. Ir jei jam mokama 
$35 savaitėje algos,*tai kalti 
yra patys akcininkai, kurie 
suvažiuoja sykį į metus 
tąi nutaria^ Strimaitis vienas 
nęgalėtųhto pądaryti. '

{Kad Byra pralošė 1 $300 ar 
$ėQO Mikalausko įstaigoj, tai 
rodos, žinant aplinkybės (Mi-

statyt !*kuopos ir apskričiai. 
Vargiai tatai»butų -demokrati- 
________ . Viršininkų«rinki- 
masayra______o jie* kuopų' ar-
ba apskričių privilegija. Jei
gu kuopos arba apskritys no- 
minuotų kandidatus, tai daž
nai negalėtų pasireikšti mažu
mos nusistatymas.^ Kuopos ir 
apskritys, taip pat kaip ir vi
sos oftcialės Susivienijimo 
įstaų|os, musų supratimu, turi 
•laikytis nominacijose ir balsa
vimuose visai neitraliai. Tiktai 
tupmėt nebus varžoma atskirų 
narių inieyatyva.

Jie

lošhne nedalyvavo), 
Tiesa, nuolat ^tikalausko kaltinti nebūt 'ga-
kie pagerinimai ir mašinos, lįma, nes yra žinių, kad Ghi-

No. tl3-14 ^Kovos” gau
tas šiandie. t Kaina 10c. 
Kląuskjte Naujienose.

~—1

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

žmogų nuo artistai Garsinkite “N-nose

lito1 mMM1



Graboriai
epnblic 0083

ŽINIOS

tros

prieš

Teatruose

Graboriai

Phone Armitage 2822
Dar vienąs nušautas

Advokatai

Tel. Cicero 5927

Nedėlioj npo 9 iki 12

mo-

Lietuviai Gydytojai

DYKAI
JONAS

4145 Ardfcr M,

Vakarai

2615Hemlock

DYKAI 
KNYGELE

grabo- 
eJefpJW

ton St. 
1 2978

Pranešimai, kurie liečia 
užsidariusius bankus

Iš teatrų savininkų kor 
vos, su, operuotu©jais

— Heleną, 
brolį Ka

rančias!

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

JARUSH
PHYSICAL 
THERABY

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TSlAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simp

Musų patarnavimai lai. 
dotuvėse ir kokiame rei
kale vftuomet esti sąži- 
ningaa ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidą užlaikymui sky

1327 So. 49th Ct, 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

'Boulevard 5203

Boulevard 8413

dinamito, apie kurį kalbama, 
kadangi, penktasis iš kalbamos 
jaunų vyrų, partijos nuvažiavęs 
automobiliu ir nusivežęs dina
mitų.

įvairus Gydytojai. 
imi ■**•*<».

T«l,fo

Dentistas 
gp. Ashland Avė.

arti 47th Street

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

\(Cor. ctf< 35 tb Halsted Sts) ' 
Ofiso valandps: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

/Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Rasta nušautas Carlo Piaz- 
za, 40 metų, gyvenęs adresu 
5712 S0. Trumbull avenue. Ma
noma, kad jis esąs gengst,erių 
kovos auka. »

Sugavę jaunus vyrus 
dinamitu

Kviečia laikyti, kouven 
cijįts Chicagojf

1145 Miltoauket * Autooe 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagri sutarti

S MIDWIFE

6109- South
Albany Av.
r ' Phone
i\Hemlock/ 9252

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarta: 
Dr. B. G. LAMBRAKIS 

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsfield BIdg. 
55 E. Washington St.

Ąrtf Leavitt &r.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DENTISTAS 
rd Street

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

DR. XX KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
' Tel, Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 23JP 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia 0036

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare * 

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

4193 Archer Ane.
Valandos: 2—4 po Riet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovėhill 1595

Undertaking Co.
Wm, A. Pakoruy 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel* Canal 3161 x

CLARENCE A. D’BRIEN 
Reflistered Patent Attorney 

43«A Securlty 8avins> & CommeroUI 
Bank Bulldlni' < \ . ' '«* ' ’ ’ T’ 

(Direct)y acrois a;roet, from Patent ofljęe)

VVABHUMGTON. D. O.

Duktė, Sesuo.
Pažįstami.

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wt
Room 1502 Tell <

Valandos: 9 ryfrt iki 4, po pietų*
■■ I

Vakarais: Utarn., Ketv., it* Subatoa

7337,

Namų Tel. Hyde Ęatk 33^5

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

30 E. lllth St .
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

A. A. 0U8 JI
R. A. VASAUE

t ADVOKATĄ*
1.1 SootA La; Seile Stn^ \ Y 

Room 1934 TU Randolph L__ 
Valandos nuo 9 ryto iki 5= ‘ vafi Wk»

OUe—Utarn., Ketv. R Snbatoe vak, 
VaaąUe^-Pan- Ser. k BėCRyjEoi: V*.

Rez.' 6600 South Artesian AventĄ 
Pbone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257 »

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

3307 'Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki |2 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

“Tribūne”, popcija už- 
juos prie Piantokowskj 
Bet policija neturinti

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas, 
3147 So* Halsted Street 

Tel. Calnmet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir, 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Chicagos tėtušiai, pasiuntė 
pakvietimus visiems taip, de
mokratų, kaip republikonų par
tijos nacionaliams komitima- 
najns laikyta nacionales. parti
jų konvencijas Chicagojį. Pa
kvietimų indorsavo meras Cer- 
makas ir - gubernatorius Em- 
mersonas. Pakankamai didele 
vieta konvencijoms nurodoma 
Chicagos Stadionas.

Julijoną ir Marijoną, 
Tėvai

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

v 2435 West. 69tb Street 
VALANPOS:

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

Šiandie, rugsėjo 17, Cinema 
Art teatre, 151 East Chicagp 
avė., pradės rodyti filmose, įdo
mų paveikslų — operetę “The 
Marry VVives of Vienna”. Sa
koma, veikalas esąs tikrhi gra
žiai pastatytas ir šauniai išei
na. Tai vokiečių produkcija.

Valstijos auditoris Oscar Nel- 
son gavo raportų apie padėtį 
penkių užsidariusių, bankų. Vie
nas tų bankų yra Noel State 
Bank. Pranešimas apie jo rei
kalus, suglaustas, yra toks:

(Pinigų (cash) rankose yra 
$447,297.77; visas banko tun
tas įvertinamas $5,904,100.69; 
nebuvo nuostolių pakeičiant 
turtų7 pinigais; likvidavimo rei
kalų išlaidos $3,916.66; bankas 
buvo kaltas kreditoriams užsi
darymo laiku $4,283,085.02, at
ėmus išlyginimų leistų suma 
.$240,900.88; bilų reikalingų iš
mokėti $268,525.21; balansas 
priklausąs banko kreditoriams 
$4,260,700.12;» viso banko sko
lų $5,908,017.12; viso banko 
pajamų nuo birželio 18 dienos 
buvo $912,954.88; viso išdalin
ta (disbursements). $465,657.11.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS' GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale' meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite ‘ užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba) 2516

2314 W. 23rdi PI;, Chicagp
i ' SKYRIUS:. ,

“The Chicago Tribūne” pra
nešė trečiadienį* kad policija 
areštavusi keturis jaunus vy
rus, važiavusius vogtu automo
biliu, kuriame buvę 500 svarų 
dinamito. Policija klausinėsian- 
ti areštuotus tikslu patirti, ar 
jie neturi kų nors bendro su 
įvykiais, kuriuose jau šeši te
atrai nukentėjo dėl bombų 
sprogimo.

Tie jauni vyrai yrą; Stanley 
Machinowski, 22 metų, *gyv. 
27&1 West 35. street; Alex 
Stanlaus, 21 met,ų, gyv. 5206 
Sq/ Trumbull avenue; Sjmoų 
Kuizinas,1 24 met,ų, gyv.. 4508 
So. Honore stree, ir Thomąs 
Piantkowski, 25 mętųf gyv. 
44X7 So. Lincoln street
- Anot 
tikusi 
namų.

VALERIJA NORKEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 15x*iieną, 4 valandą' va
kare 1931 m. sulaukus 46 metų 
amžiaus* gimus Telšiuose.
^Paliko dideliame nubudime vy

rą Kazimierą, 3 sūnūs — Anta
ną, Vladislovą ir Kazimierą, duk
terį Stasę, seserį Bronisę, gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 7844 
S. Emeraid Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
rugsėjo 18 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą^ o 
iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Valerijos Norkevičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti, laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ifi atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Vyrai, Sunai 
Gimines ir

Laidputyėse patarnauja grabo 
rius J, Jana, Tel. Rrospect 2078

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko-^ 
kiu. nors mažu iŠ pažiūros • 
daiktu. , >
|T.AI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dabkas gali neleisti jums fitj 
pirmin.

Pavyzdžiui, žmogau^ 
dantis yra nesvarus, ta: jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantį* nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

TeL Kcnwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11. valandai ryte; 
nuo 6- iki 8 valandai vapate 

apart Iventaditnio it ketvirtadienio
f, . >1 - " r. ", ; ’ V

DR. HERZMAN
s- IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 25 me
tus kaipo, patyręs gydytojas, chirurgas 
it akušeris*

* .Gydo staigias ir chroniškas ligas 
nj, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodui X-Ray it kitokius 
prietaisui.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. b8th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakari 

Tel. Canal 3110
i Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800,

Ofiso Tel. Vfctory: 6893 1
Rez. TeL Drenl 9191

DR. A. A ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas f 3102 Sp, Halsted St., Chįęogd 
arti. 3 Įsi Street

Valandos.; 1—3 PO P
Nedėliomis it šventad.

DR. C. MICHEL, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom-

• ■ Pakuotas darbas. Mano sis-
• tema yra pasekme 20 me- 

tU studlių ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
(r pašalina (tempimą,

SP^CIALE DOMIS VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS;

Akinių ir Egzumlnacijos; Kaina Nuo
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra sugulsimo.

Stiklai d u pilkuojami ir rėmai sutaisomi 
.tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D.
14654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
‘VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. “vak.

JOHN B. B0RDEN
(John Bagdž 
LIETUVI^

105 w. Adams Et., Room 31174 J
Telephone Randolph 6727

Z2nd. 8-9.
5090. »

Ntmii 8-9 ryte. Tek RepubEc' 9600

2559, West 
kampas Rockveil St, 

Valandos: 10 v? ryto iki 8 ▼. vak. 
Sered. ir Nedėk tiktai pagal susitarimą

Policijos komisionieriųs Al- 
cock suspendavo du policinin
ku, kurie dabojo. Regent teatrų 
adresu 6831 So. Halsted Street. 
Policininkai tapo suspenduoti 
iki bus užbaigtas tūrinėj imas,\ 
kuris parodys, ar jie nenusikal- 
įto nepaisymu pareigų, kurioms 
eiti buvo padėti.

Be to, įvyko. konferencija 
policijos. ,valstybes gynėjo ofi
so ir teatrų savininkų asocia
cijos atstovų tikslu koordinuo
ti kovų su teroristais, kurie 
gadina teatrų savastį.

Pagalios nutarta pradėti Ąy- 
ripėjimų, ar visi išduoti pavei
kslų* operuotųjų unijos 150 na 
rių laisniai buvo išduoti be ap
gavysčių. Tie laisniai buvo iš
duoti laike tarnybos Joseph Ma- 
loy, kuris yra brolis operuotojų 
unijos biznio agento, Thomas 
Maloy.

Antroj, t. y. operuotojų pu
sėj paskelbta toks pranešimas; 
Thomas E. Maloy, paveikslų 
operuotojų unijos biznio agen
tas, pareiškė, kad jo unija pa
siūlys nuo $5,000 iki $10,000 
tam, kuris sugaus teroristus, 
darančius žalos bombų eksplio- 
zijomis teatrams.

Kodėl unijos nariai operuto- 
jai daro tokj pasiūlymų? Ope- 
ruotojai aiškina, kad bombar
davimu teatrų kas nors sten
giasi diskredituoti unijų publi
kos akyse ir todėl kenkia jų, 
operuotojų, interesams. Unija 
tat , ir siulijauti atlyginimų už 
kaltininkų sugavimų.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2201 West 22nd Street
Valandos: l-r-3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

STONIS , 

14 dieną, 1931. 
vakare, 3 0 metų

4729

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
• Moteriškų* Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 fld 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v, dkmg 

Phone Midway 2880

[Paskaitos Fieldo muzejuj 
gamtos istorijos, kartu su pa
lydovais, ateinančių savaitę 
prasidės pirmadienį, rugsėjo 
2-U Paskaitos ir aprodymas mu- 
zejaus bus taipjau antradięnj, 
trečiadienį ir ketvirtadieni. Pa
skaitos prasidės 11 vai 
pietus ir 3 vai. popiet.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: <

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South. Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Lnlkn* daug reiškia 
1»rle patentų. Norlel- 
uioklt vllklmląml hu 
upHHugoJIniu g n v o 

.Hiimniiymų. 1‘rlslŲH- 
kltgl brult.lnl nr. mo* 
<l<>lr dėl luntrukclly, 
iirlm rašykite dėl 
NEMOKAMOS |kny* 
KUtėn “Ijpiv to Ob- 
talii n l’atėnt” ir .“Reoord of In. 
ventlon” formos. Nieko nelnuiin 
už iiiforinueiJiiH ką daryti, Siml- 
rašlnėjlinal laikomi paelaptyje; 
OreitiiH, ateurgug, rtipeHtingas pa
tarnavimas.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvi. AdvoKata* f 

4631 So. AsŪgad Aoe. O

_ JiL Republic 92.2}

Apie 4,000 mokinių^ prasidė
jus 83 sezonui, užsiregistravo 
Crane teknikinėj aukštojoj, mo? 
kykloj. Nors oficialių praneši? 
mų apie tikrų mokinių kieki 
dar nepaskelbta, vienok tiki
masi, kad jų skaičius čia pra
lenks šį sezonų 4,000 skaitlinę.

Mokyklos perdėtinjs, p. H. 
H. Hagen, kalbėdamas pirma
mečiams mokiniams, tarp kita 
ko pareiškė: Musų užduotis 
Crane mokykloj yra ruošti jus 
gyvenimo darbui. Taigi moky
mas yra”pirma musų užduotis. 
Mokinys, atliekąs savo užtiuoų 
gerai, turi didelės pirmenybes, 
jei palyginti jį su nepaisan
čiais ir nepastoviais. Sunkus 
darbas gųlų gule apmoka 
dendus.

Sulig dabartine. Crane 
kyklos sistema, vaikinai 
imti dviejų metų kursų šiose 
šakose: mekaniškų braižymų, 
automobilių dirbtuvę, elektros 
darbus, medžio ir spaustuvės 
darbus.

Sic dalykai bus mokinami 
tiktai Crane mokyklos Clarke 
skyriuje, kuris randasi prie 13 
gatvės ir Ashland avenue/ .

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS. ĄKIV SPECIALISTAS

A. MONTVID, M; D.
West Town State Bank BIdg. 

2400 W. Madison SU
Vai.: 1 Ai 3 po pietų, 6 iki 8 vak*

Tel* West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽI^UTfi

DR. M. T. STRIKOE
Lietuvys Gydytojas 

. ir Chirurgas
Perkėlė abn savo ofisu į naują vietą po Ut.
4645 So. Ashland Avę.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakaru 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tėl. Boulevard 7820

Namai:
i 6641 So. Albany Avė.

T«l. PtojMtt 1930.

Duokite savo akis išegzatųinųoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIshT

Praktikuoją virš. 20 m.
“ 4649 S. Ashland Avė.

/kampas 47th St. 
Boulevard, 6487

Telefonas. Y.ards 1.13.8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojąs
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius, visokiem* reika
lams. Kaina, prieinam*

3319 , Aubiun Avenue
CHICAGO. ILL,

DR. VAITUSH/OFr.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžp iŠ Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjtao, svaigimo, 
akių aptemimo, nerVuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai' akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas ąu elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

i Phone Boulevard J589

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUMCE KAHN
4631. South Ashland ApeoiNI 

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

7 iki 8 vai, Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

K. 6UG|S;^
ADVOKATAS 

MIESTO. OFISAS
f. Dearborp St., Room 1113.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
, f Akiniai, nuo $3 .

Valandos: 9 ryto iki • 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Telefonai Central 
Valandos: nuo 9 ryto i 
j Gyvenimo, vi

3323 South Hglati 
Td. Boulevard 

: Valandos: nuo 6 iki & vnh kietaM

JULIJONAS MASHNAWSKY

Persiskyrtč su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną, 1 valandą 1 ryte 
1931 m., sulaukęs 54 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio ap., Šedu
vos parap., Dirvelių kaime. Ame
rikoj išgyveno apįe 40 metų. Pa
liko dideliame nubudime pusbrolį 
Joną, brolienę Juzefą Baltrušai
čius, brolvaikį Edvardą ir gimines, 
o Lietuvoj tris seseris 
Elzbietą ir Marcelę i 
zimierą. Kūnas pašarvotas, i 
1.410 S^ 49 Court, Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
sėjo- 19 dieną, 8 vai. ryte iš Eu- 

f deikio koplyčios į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijono Mashnawsky 
giminės, draugai ir. pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Brolienė,
Brolvaikis ir (giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard- 4139 
A. MASALSKIS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubol 

CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGER1S
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki- 2 po pietų it 

nuo 6:3QJki 8:3,0 vakare 
Sekmadieniai?* nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Mirė rugsėjo 
m., 8:40 vai. 
amžiaus.

A. a. Jonas gimė Joliet, III.
Paliko dideliame nubudime 

motiną Julijoną, tėvą Antaną, dvi 
seseris ■<— Julijoną ir — 
brolj Juozapą ir gimines.
kilę iš Tauragės* apskričio ir para
pijos, Kalniškių kaimo.

Kūnas pašarvotas 2009 Canal- 
port Avė.

Lidotuvės įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 18 dieną, iš namų 8:30 vai. 
bus. nulydėtas į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazįmiero kapines.

toupširdžiau kviečiant® visus gi
minėj dpųgųs ir pažystam d s da
lyvauti šipse laidotuvėse*

Nubudę:

Tėvai, Sesffyf, B/oliai 
ir Gitnioie,

Laidotuvėms 
rius S. M. S 
Roosevelt 75-32,

Dr. P, M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3243 So. Halsted Street 
v Ofiso Td* Vičtory 718S 

Rez. fal

^Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St. 1 

(Cot. of 35th S Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez, Tel, Boulevard 5914

.........................  URB——II —     , į—>i

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVON 
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teprašo Lietuvosžmonėsį? 
ne pataria Lietuvos barfoi

. ......................................................................................n ■,■■^,1 n 1 '

& < SKLEIS
' Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAR 
Didelė ir gražix koplyčia dykai z

718 W.‘18 St. .
Tel. Roosevelt 753^ 

■■ ........................... . .................. ...................... ’ .....................................................

Dr* A. P; Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakarų. 
Resįdenci Phone Hefolock, 7691.

' Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

0333

J*,*- .AvuULnaftfUuntal*

»jrw' ■’' ’T ’
- i —
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ši vakarą bus gražus 
radio programas

NAUJIENOS, Chicago, III
.................. ■ ...... r........... t ' ~ .............................---- ------------------- --- ------------- -------- ------------------ * ? 1

Laiškai Pašte

SLA. 6 apskričio 
konferencija

apskričio konferen- 
rugsėjo 27 dieną, 
karščiai jau baigiasi.

SLA. 6 
cija įvyks

Vasaros
Veikėjai pasilsėję. Kupini ener
gijos visi yra pasiryžę stoti 
organizacijos darbui.

Konferencija prasidės 1 va
landą po pietų. Vieta — K- 
Gramonto svetainėj, prie Rock- 
well Street ir 45 Place, Chicago, 
III.

šis kuopų atstovų suvažiavi
mas turės aptarti daug svar
bių dalykų: įstatams taisyti 
komisija patieks naujį projektą, 
jubilejaus komisija išduos ra
portą, taipgi turėsime eilę kitų 
svarbių reikalų.

< —Geo. J. Stungis, pirm.

Kaip žibia, Budrikas jau per 
dvejus metus duoda Lietuvių 
Radio Programos, net du sykiu 
į savaitę, iš dviejų Radio sto
čių. Dešimtimis tūkstančių lie
tuvių klausėsi Budriko Radio 
Programą. z

Šį vakarą iš stoties W. H. F. 
C., 1420 k. bus ypatingai gra
žus programas. Patartina pasi
klausyti. '

Jau * suėjo 2 metai, kaip 
“Naujienos” su Budriku pradė
jo pirmutipiai leisti Lietuvių 
Radio Programus. Apie tai pla
čiau išgirsite šį vakarą iš W. 
H. F. C. radio stoties; nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Shimanskio byla

■«$

Šie laiškai yra atėję Iš Btaropos 
Kam jie priklauso, tcRul nueina I 
vyriausiji paštą (Clark ir Adami 
fratvių) atsiimti. Reikia klausti prk 
angelio, kur padčta iškaba “Adver- 

tlsed Windcw” lobšj nuo Adams gat* 
vSs, pasakant laiško NUMERį, kaip 
kad Šiame sąraše paŽymSta, Laiškui 
paštas laiko tam tikrą1 laikę, o pas
kui sunaikina.____ i

906 Bojęs Walter
907 Burbulis E

PILĖS IŠGYDOMOS
Aš kenčiau nuo Pilės ir ’horiu, kad 

kiti žinotų kaip aš pasveikau be chirur
gijos. Aš nieko neparduodu. Prisiųs- 
kit savo užadresuotą konvertą su pašto 
ženkleliu, adresu:

L. J. POLMAN 
6925 S. Justine St.

North Side
Dabartiniais laikais Urbana 

miestelis laukia svečių. Suva
žiuoja ten jų iš visur —iš rnies-, 
itų, miestelių ir ūkių. Jie yra 
ieškotojai tos neapčiuopiamos 
esybės—apšvietos. Iš Chicagos, 
Illinois Universitetas susilauks, 
kaip ir paprastai, savo skaičių 
narių, jų tarpe ir Dr. A. Mont- 
vido sūnų Arthurą, kuris per
eitą sekmadienį apleido Chi- 
cagą.

Pirmą kartą baigiant mokyk
lą, Arthurui teko Lovvell pra
dinės mokyklos Estradoj dip
lomą priimti. Be to jisai lankė 
Lane Technical High School, kur 
atsižymėjo R. O. T. C. įvykiuo
se ir įgyjo vardą vieno gęriau- 
sių šovėjų ne tik karabinu, bet 
ir saidoku. Chemija jį ypatin
gai užinteresavo, įtaigi ir Illi
nois Universitete jis turbut 
seks jos slaptybes, dirbdamas 
S. B. laipsniui. (

ChioHgiečiai pažino Arthurą 
kaip gyvą, linksmą ir prįį|ppą 
vaikiną, visados prisirengusį 
kitam pagelbėt. Mokykloj jis bu
vo visų gerbiamas —priešai pa
vydėjo jo sumanumui; draugai 
gėrėjos jo tikrumu ir charakte- 
riaus gilumu.

Kantą teko su vienu Lane’s 
R. O. T. C. atstovu kalbėt. Mes 
išjuokėm visą mokyklos surė
dymą, taip sakant, nuo žaliau- 
sio naujoko iki Lane’s atsisten- 
to-pri nei palo. Pagaliaus su
minkštėjo atstovo akis ir pra- 
polė svieitiškumas. Linktelėjęs 
galvą j Arthurą, kuris stovėjo 
tarpe naujai susirinkusių moki
nių, jie klausė manęs: “Pažys
ti Montvidą?”

šiomis dienomis buvo nągri 
liejama George Shimanskio — 
kitaip pasivadinusio Frank Kas- 
per, Frank Grybas —byla di
džiajam kriminaliniame teisme, 
prie 26 gatves ir California avė., 
pas teisėją Prystalskį.

Bylos klausyti suvažiavo lie
tuvių ne tik iš Chicagos, bet ir 
iš priemiesčių, žodžiu, visa 
metropoliškoji Chicaga buvo pa
kviesta. Tai atrodė iškilminga 
teismo diena—lietuviams.

Kaltinamasai, George Shi- 
manski, buvo areštuotas už pa- 
sėjimą (mainymą) negerų če
kių. Tokių skaičius, spėjama, 
buvęs apie 150.

Teismas įvyko praėjusį penk
tadienį. Susirinko didokas bu 
rys lietuvių liudyti musų “len- 
dravotojo” darbą.

Iš pačių liudininkų teko pa
tirti, kad jie yra smulkus ver- 
telgos-biznieriai, didžiumoj soft 
drinks padorius užlaikantys 
žmonės, kurie dažnai maino al
gų čekius. Kaltinamasis ir pa- 
3kė, kad jis mainęs čekius 

“buitlegerius už munšainą”. 
Bet teisėjas tuoj jam pastebė
jo, kad ir munšainas kaštuojąs 
pinigus ir jis, Shimanskis, to 
neprivalėjęs daryti.

Kaltinamasai nemaž nebuvo 
nusiminęs, nes ačiū vienam oby. 
vateliui buvo išimtas po kauci
ja.

Pirm nuosprendžio policijos 
leitenantas pareiškė ,jogei Ge 
orge Shimanskis esąs išmainęs 
čekių sunkai gal siekiančiai $7,- 
000.

Išklausęs abi puses, teisėjas 
Prystalski išnešė nuosprendį, 
kuriuo pasiuntė George Shi 
manskį į pataisos namus (House 
of Correction) 18 mėnesių lai
ko.

čekių mainytojai turėtų ap
sisaugoti mainydami čekius, nes 
žmogui bedarydami gerą kar 
tai patys lieka nuskriausti, kaip 
pasirodė ir šioje byloje. —D.

Dabar geriausiai laikas
BUDAVOTI IR TAI
SYTI' NAMUS. BU- 
DAVOJAME IR FI

NANSUOJAME.
Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
nadjus apartmentus. viskas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Što- 

rų frontai ir komercinis darbas.

Z. S. Mickęviče & Co.
, 2505 W. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

. ... . T ' s .
Maineris, ^orlaivių lenktynių Čemptonjpsr t

Lowe.ll Bayles, buvęs Illinois angliakasis, 'dabar gyv. 
Springfield, Mass. (dešinėj), laike priėmimo Thompsono tro- 
fejos už laimėtas orlaivių lenktynes Cleveland ’e, O. Jis padarė 
po 236—239 mylias per , valandą.

RAMOVA
I iTHEATREffl

3 5 « Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS 

_ ____________________ )----------- ------

921
922
926
927
941
948
949
954

Kasaitis P 
Katamkas J 
Kruša Aleksandra 
Larai Mrs Matin Jr. 
Pustelnik Vincentos 
Sirvidos Stanley 
Sielenaite Linda 
Valonis D J

FALLFASH10NWRLD

Rudeninė mądų knyga. Joje rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 centų.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

1931 Oldsmobile Coach. Išvažiuotas 
400 mylių. Didelė nuolaida: Lengvi 
išmokėjimai. Finance Co., 6424 South 
Western Avė. Republic 4050.

1030 Ford Tudor Sedano* ..........  $300
kjdp naujas, mažai važinėtas. Paaukojimas. 

B. & W. MOTORS CO. 
827 W. 35th St. 

FAGET BUICK COMPANy"" 
Buick model 47—5 pas. sedanas1928 1 ____ _ ___ _____

1927 Buiek. modern. S> pas. ...............
1928 Buick, model 58, 5 pas. Coupe1928 p • • - -Buick, mod. 51. 5 pas. Sedanas 

0455 8. Weslem Avė. 
Prospect 0500

$545
$3«5 
$645 
$595

—»■—i ■- —   .. ....... .      ą, ,    
NIEKUR NERASITE GERESNIŲ 

BARGENŲ
1931 Hup 6 wlre wheelB __ _____ $575
1928 Pockard 8, club Scdan. 6 w. w. $025 
75 Chrysler Royal Scdan A 1 ............. $525
1930 Ford Sport Coupe spėriai ............. 205

HAMILTON MOTOR SALES
7130 8. HalsM tel. Trianjfle 9330

m" & k MOTOR~SALES “ 
Buick 4 Door Sodan A-l ..... ... !
Studebaker Dlctator sedan A-l .... 
Willys coupe rumble seat barmenas 
Nash spėria) 0 2 door sedan, geras 
Hudson sodan aide mounta .... 
Pontiao Rdstr.; (J w. w„ s. m 
Ford Town sodan: kaip naujas 
Pontiac Del. sodan, « w. w. ... 
______ Z'-'- ____'__  ~ .. i. . 
Chevrolet coueh: radio; A-l _
— - ~ ■ rumh. seat ...
___  ___________ ; mažai vai 
Chrysler 75 Town sedan: A-l 
Auburn Del. sėd.; 6 w. w.; s. 
Vlklng sedan: 5 pas., 4 door 
Nash Conv. coupe; A-l eond. 

KITŲ. 12..::?—“_ “
S. Halsted St.

$185 
345 
335 

i 205 
405 
405 
435 
435 
435 
305 

. 305 
305 
585 

, 585 
575 

............................ _ ____ .... 345 
MAINAIS AR IftMOKRJJMAIS 

Wentworth "1111

1027 
1028 
1031 
1028 
1030 
1030 
1030 
1030 ___________ _____ .
1028 Cadillac 314 Rcdan: 5 pa*
1030 ‘ ’
1031 Ford Spt. coupe: n 
1031 Ford Tudor aednn;
1029 " 
1030 
1030 
1020 
DAU< 
6811

Aš esu priverstas parduoti savo vė
liausio modelio WILLYS KNIGHT 4 
durų Sedaną, kurį pirkau tik trumpą 
laiką atgal ir išvažinėjau tiktai 6.500 
mylių. Puikus originalis Duco neturi 
net įbrėžimo. Tairai yra kaip nauji. 
Pilnai įrengtas. Karą reikia pamatyti, 
kad jį įvertinti. Aš esu priverstas 
parduoti jį. kad tuojaus sukelti pinigų. 
$250.00 paims jį.

4702 N. Damen Avė.
Jrd floor '

m

Furniture & Fixtures
Rakšndai-Įtaisai

'‘Taip—keli metai...”
“Tai bent vyras... ‘the 

Stuff’...” tęsė jis, “retai 
kur nors nuoširdesnį, gabesnį 
arba geresnes širdies, kaip jis”.

Džiaugiaus^ kad taip Mont- 
yido karakteris patiko atstovui. 
Retai randasi jaunų vyrų tokio 
stipraus charakterio,, kad šito
kia garbė jam butų teikiama.

Linkiu pasekmingos kelionės 
Anthurui Montvidui į apšvietos 
karalystę—aukštesnį mokslą.

—žinantis.

real 
rasi West Pullman

Praėjusį sekmadienį, po SLA. 
55 kuopos susirinkimo, teko su
žinoti' kai ko įdomaus apie ta- 
vorščių raudonąjį sojuzą. Papa
sakojo, kad raudono sojuzo 2 
kuopa neišmokanti nariams pa
šalpos ligoje ir pomirtinės. Kaip 
faktą pasakė ir narių pavardes. 
Vienam savo nariui sojuzo kuo
pa turėjo išmokėti $72, o jis 
tegavo tik $18. Kodėl komisarų 
pamočnikai, patys nesirgdami, 
pasilaikė didesnę sirgusio savo 
draugo pašalpos dalį,, tai jie tam 
nariui nepaaiškina.

Kitam sojuzo 2 kudpos na
riui pasilieka nemokėta pomir
tinė $300. Mirusiojo giminės 
kreipėsi pas advokatą ieškoda
mi pagalbos. Advokatas jiems 
paaiškino, kad pinigų išieškoti 
iš raudonojo sojuzo negalima, 
ba 2 kuopa neturinti čarterio. 
Tik rasi galima išieškoti pini
gus iŠ kolektorio. z

Bet nežinia ar tas kolektorius 
turi kokį bondsą užsistatęs. 
Jeigu turėtų, tai giminių parei
ga butų išieškoti nario pomirti
nę.

• Ir kokie mekleriai yra tie 
tavorščiai: vienaip nariams kai* 
ba, o kitąip daro. Gal ir dau- Ij • ’ • • a ryi • *

Kupiškėnų Kliubo 
susirinkimas

h , 1 , •
Kupiškėnų bendro >. kliubo val 

dybos susirinkimas atsibus rug
sėjo 18 d. 8 valandą vakare 
adresu 3259 So. Halsted St.

Prašome pribūti visą valdy
bą, turto globėjus ir organiza 
torius. Tai bus svarbus susi
rinkimas. Iš kelionės sugrįžo 
generalis organizatorius Jonas 
Kulis, kuris per aštuonis mė
nesius važinėjosi po Ameriką 
organizuodamas K. B. K. A. 
kuopas. Jis sutvėrė aštuonias. 
Artimoj ateity bus 11.

J. J. Kulis patieks pilną ra
portą ir atskaitą organizacijos. 
Vėliau laikraščiuose bus pa
skelbtos detalės.

Jonas J, Kulis, gen. organ/giau raudonieji tavorščiai yra

...............—i ■ ............ . ........... . .................................................-........... •....  - 
*

nuskriaudę žmonių, bet šį kartą gera vieta užsisakyti jos pas 
neteko patirti. .

Pereitą metą, kai bolševikai 
pabėgo iš West Pullman Parko 
svetainės į bolševikišką nuova
dą, tai jie girėsi buk su jais 
nuėjo 90 narių iš SLA. 55 kuo
pos. Be to, dieną iš dienos gy
rėsi ježednievnoj buk jų kuopa 
esanti teisėta, buk kiekviename 
susirinkime gaunanti po dešimtį 
ar penkioliką naujų narių. Bet 
štai praėjo metai laiko— ir kas 
pasirodė?

Gi štai kas. Bolševikai na
rius perorganizavo į raudono 
sojuzo 2 kuopą, o naujų narių 
negavo nė vieno: kaip gyrėsi 90 
narių, taip ir tebesigįria.

Panašiai, matytų yra ir su 
čarteriu. Bolševikai neturi čar
terio. Tik jų centro sekretorė 
gavusi pranešimą, kad jiems 
žadėta čarteris duoti. O tie pri
žadai gali tęstis kelis metus ir 
galų gale pasilikti tik priža
dais,

Ir tur būt turi pamato Prū
sei kos žodžiai, pasakyti praėju
siais metais Washington 
Heights miškely literatūros 
draugijos 79, kuopos išvažiavi
me, kad gal bolševikams nebu
sią kitokios išeities, kaip tik 
dė^is prie A. P. L. A.

O “Vilnies” No. 212-mę J. 
Gasiunas, A.P.LA. centro sek
retorius, jau siūlo abiejų orga
nizacijų viršininkams sueiti ir 
pasikalbėti apie suvienijimą tų( 
dviejų organizacijų., Atrodo, 
kad komunistų lyderiukai patys 
abejoja dėl jų tveriamų ar su
tvertų sojuzų likimo. O gal bi
jo, kad kartais suvilti nariai 
nepradėtų reikalauti atlygini
mo. ' i

šiandie, po metų laiko, dar 
galima matyti raudoną sojuzą 
ant popieros. O kai antrų su
lauksime, tai jis rasi bus išny- 

ir nuo popieros.
—Korespondentas.

*Atlas Fuel Co. Jų telefonas yra 
Prospect 7960-61. Visuomet 
gausite gerą patarnavimą.

—žvalgas. ;

PRANEŠIMAI
Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy

rams ir Moterims,. Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile (.vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėįcite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininkų J, Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. YArds 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. N^fiais priimami nuo 
16 iki 45- metų ! -—‘-
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir furtip- 
giausių lietuvių orgąnizajcijų Chicagojc. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje, Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmodama bile kur gy
venantiems Jungtinės? Valstijose. v Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų piripininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos. .,

Chicagos Liet. Dr-jqs S. Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienį, rugsėjo 17 d., Almiros 
Simmons svet., 1640 N. Hancock St., 
7:30 v. v. .narius meldžiu nesivėlinti.

- Sekr. A. WalskisL

,,Birut&s,> choro repeticija, iš eilės 
įvyks šią savaitę ketVergo vakare, 8 vai. 
Gage, Park svetainėj. Visi senieji ir 
nauji dainininkai-k,ės atsilankykite į 
“Birutės” choro pamokas. Valdyba.

S. L. A. 6-to Apskričio JUbiliejaus 
rengimo komisijos in kųdpų atstovų su
sirinkimas įvyks rugsėjo* 18 d., 8 vai. 
vakare, Sandaros svet., 3^36 So. Halsted 
St.S •Prašom' atvykti laiku. Valdyba.

r, vyrai ir moteris.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
mmhm komfortų 

skutamos

( PROBAK 6 L ADE)

kęs
Didelis smagumas

Šiandie

‘The Public Enemy’
Dalyvaujant

JEAN HARLOW, JAMES CAG- 
NEY, JOAN BLONDELL, BERYL 

MERCER. MAE CLARKE ir k.

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

MADOS

Town of Lake ,
• 1 " . • ■ • *

Lietusių tangHes kiemas

Kelioliką metų čia yra biznia 
viete vardu Atlas Fuel Campa- 
ny. Ji randas adresu 4913-19 
So. Paulina Street.

šiai bizniavietei vadovavo 
p. Gapševičius. Dabar ją valdo 
ir prižiūri jo sūnus: V. Gapsze- 
vicž yra prezidentas, o R; F. 
Giapszevicz-rsekertorius ir me
nedžeris.

Gapševičiąi yra ■ simpatingi, 
žmonės ir plačiai žinomi kaip 
pasekmingi biznieriai; Jie duo
da gerą paitarndvimą. Kam rei-
kalinga yra anglis žiemai, tai

‘ SpedallatM gydyme chroniškų ir naujų 
gų. Jei kiti negalėjo juinin Išgydyti, atnfl__
kyklt pas mane. Mano pilnas iftegzamiuavi- 
mae atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aš apši
ltu siu Jus gydyti, sveikata Jums sugryi. < Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavimo—kas JumiT yra.galutino itegzamlnavimo—ka« jumiT yra

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.

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

20 st.

po 
Nedė-

te Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė

* Kostiumų Braižymas
',VH Mes teikiame ekspertų Instruk- 

d jas šiuose kursuose. Dienomis 
'HM ar vakarais, žetna kaina. Šie 
y/MM amatai yra patraukiantys ir 
>-Aw«eral apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursų, kuriuo 
^■Jus įdomaujate.
Madingų Skrybėlių
Mokykla s,i<I};,88BavXno8 
Mokina kaip dezaininti ir pa- 

' V sldaryti naujausias skrybėlės 
f kaip' pačiai sau, taip ir bizniui. 
v Rašykite dėl knygutės.

MA8TER COLLEOE
100 N. STATE RAN. 2718

$1.49

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už .....    $1.40

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už $1.85

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .........   $2.50

Hardtfare and Wall 
PapėĘ, 

WHOLESALE IR. RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
TEL. VICTORY 7261

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

6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio. 0x12 Domes
ne Oriontal kaurą, įvairias kodes, dreipsus. 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. VVashington St. 
Tel. Cojumbus 4180

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambariai, garu 

šildomi. Rendos $30.00. 1247 So. 
Cicero Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU moteries, kuri galėtų 
prisidėti finansiškai prie mano biznio. 
Esu našlys. 40 metų amžiaus ir tikiuos 
šitaip sutikti protingą moterį, kuri su
tiktų apsivesti.. - .

Kreipkitės ypatiškai.
J. MEDIS.

5101 S. Union Avė. Boulevard 4303

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS farmeris dėl 240 ak
rų farmos arti Woodstock, III., dirbti 
už pusininką.
vių, 70 kiaulių, visos mašinos; reikia 
turėti
metų.

Yra 47 melžiamų kar-

$2,000 casb. Kontraktas 1 iki 5

L. H. MORRIS, 
Libertyville, Illinois.

REIKALINGAS vyriausis operatorius 
prie vyrų kautų, kriaučių s, šeiperis ir 
beisteris, 1858 W. Cullerton St.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių RęikĮįp________

MERGAITĖ abelnam namų darbui. 
Tėri pasilikti naktimis. Maža šeimyna, 
geri namai. Kreipkitės penktadieny. 
3951 W. Congress St., Nevada 1855.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BUČERNfi 
šalę cbain Storio. 

Pigiai.
6655 S. May St.

PARDAVIMUI saldainių, ice cream, 
cigarų ir smulkmenų sankrova su na
mu. Storas ir 4 kamb? užpakaly ir 2 

4 kamb. flatai viršuj. 30 pėdų lo
tas, ištaisyta elė, beismentas. moderninė 
apielinkės sankrovą. Bargenas.

5603 S. Damen Avė.

Pypkes ir 
Cigaretų ’ 
^Ruky-

< < m! ’ .

YOl)RXXtJ
Nlghtand Mornlng to keep 
them CĮ< “ “ 73

Write
or*

Medas <X»DepLBL&t9B.OHoSuCMc«ti>

or Ftee “Eye Care’ 
’ye Beaisty” Book

•'Ą
3339 — Prie darbo ofise arba __ r

išėjimui tinkanti suknelė, su dirželiu. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 43 colių per krutinę.

i
Norint gauti vienų ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno/ pa
vyzdžio kaina .15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliai^ 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

Šiaip CLASŠIFlED ADS

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

I I

atsiųsti man pavyzdi No. ---------
Mieros

Educational
 Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS

AMATO '

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
4 všauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB,.

672 We>t Madison Street
1 ■ ■

■....... imlu i..Įį i ii į i ui , ui .
^Financial
Finansai-Paskolos .

įfor Sale
u Pardavimui

PARDAVIMUI 245 akerių farma 
su trioboms ir gyvuliais, 70 mylių nuo 
Chicagos, Ind. valstijoj. Turi būt 
parduota į trumpą laiką už teisingą pa
siūlymą. t

Kreipkitės pas
PETRĄ JONAITĮ,’ 

-■ 6948 S. Rockwell St. 
Tel. Republic 5676

FARMA pasirenduoja, gera, lygi že
mė, elektros šviesa, su javais, gyvuliais, 
vištom,' 120 mylių nuo Chicagos, arba 
mainysiu ant nedidelio namo. Krist 
Partneris, 2909 Emerald Avė.

Real Estate For Sale
•. Namai-žem? Pardavimui

..... per krutinę

(Vardas ir pavardė) ‘
I •••••••••••••»•••«»•»«••••••••••••••••••«•«

(Adresas)

V—■

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos Ir parduodamos 

Del geresnių kantų matyklt
CITY INVESTMENT CO., 

105 W. Adams St.. 
tel. Central 7332

> UŽ PILNĄ KAINĄ 
AS priimsiu Jūsų 

CHICAGOS REAL ESTATE PIRMO MOR- 
GI0IAU8 GOLD BONUS AR KITOKIUS BO- 
Spr be ----- 
pUsfis. 
uojaus

jokių kaitų ar pareigų ifi Jūsų 
Rašykite Alandie, kad galStumčm

vienas su kitu susižinoti. 
Box 1354, 
Naujienos. 
BOi Halsted SU

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

* LOANS 0 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus,' fanflas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas. »

1739 Tek Lafayettę 0455




