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Reikalauja Kongreso 
5 Bilijonų Paskolos 
7,000,000 Bedarbių

RYTINĖJ EUROPOJ 
DIKTATŪRŲ MADA

PRADEDA PRAEIT
Leido susirinkti labiausiai 

persekiojamai partijai

VIENU MĖNESIU 
238 DIRBTUVĖS 
NUKIRTO ALGAS

48 industrijose 69 nuošimčiam^ 
visų darbininkų nukirsta 
10 % algų

REIKIA 5 BILIJONŲ

Valdžios žiniomis dabar yra 
5,100,000 bedarbių

visų
238

Kad 
bus

Washington, rugp. 28. Mėne
sio laiko darbo padėties tyri
mas parodė, kad per vieną tik 
mėnesį, ligi liepos 15 d. Ame
rikoj 46 industrijos šakos, su 
skaičium 238 dirbtuvių, nuka
pojo darbininkams algas ant 
9.7 nuošimčių.

Tas algų kapojimas palietė 
33,238 tarnautojų arba 69 
darbininkų dirbančių tose 
dirbtuvėse.

Washington, rugp. 28. 
federalės valdžios pagalba
būtinai reikalinga bedarbiams 
šią žiemą išmaitinti, pareiškė 
VVilliam Green, Amerikos Dar
bo federacijos prezidentas Gif- 
fordui, Hooverio. komiteto,di- * <*, • 
rektoriui •

Giffordo' komiteto pradėtas 
darbas sukelti fondus labdary
bės ir aukavimo keliu toli gra
žu neužteksią, nes reiks sukel
ti daug milijonų. Bedarbių pa
čios valdžios oficialinėmis ži
niomis šio rugpiučio 1 d. buvo 
5,100,000, gi ligi žiemos jų pa- 
daugėsią mažiausiai ligi 7,000,- 
000 žmonių. Jau per rugpiu
čio mėnesį pastebėtas bedarbės 
padidėjimas.

Praktiškiausias būdas, bedar
bę panaikinti, tai sutrumpinti 
darbo valandas ir darbą pada
linti tarpe visų galinčių dirbti.

Penkių bilijonų paskola 
reikalaujama

Albany, N. Y., rugp. 28. Se
natorius Dunnigan ir assamb’e 
atstovas Steingut paruošė rezo
liuciją įnešti į legislaturos abu
du rumus, kad ta reikalautų 
prezidentą Hooverį sušaukti 
ekstra kongreso sesiją priimti 
gerbūvio paskolos bonų sumoj 
$5,000,000,000 išleidimą su ti
kslu bedarbę panaikinti.

Tokį planą ,Kau butų išleista 
vidaus paskola sumoje 5 bili
jonų dolerių, iš kurių butų vi
soj šalyje pradėti viešieji dar
bai, jau raštiškai parėmė di
delius skaičius žymių šios ša 
lies žmonių, kaip tai Bostono, 
Detroito, Milwaukee majorai, 
kaikurie Wisconsino, Washing- 
ton ir kitų universitetų profe
soriai, Audimo darbininkų uni
jos, Amalgamated Clothing 
darbininkų unijos, Detroito, In-
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Varna, Bulgarija. — Slavka 
Mitova, kuri, sakoma, esanti 
152 metų amžiaus. Ji esanti įsi
tikinusi, kad jos ilgas, amžius 
pareinąs nuo valgymo žalių 
bulvių.

Vienna, Austrija, rugp. 28. 
Pietų rytų Europoj, kaip čia 
pranašaujama, tapo padėtas 
kampinis akmuo naujai politi
nei struktūrai, kuri turės atsi
liepti ir į kaimynines šalis.

Zagreb mieste," Jugoslavijoj, 
įvyko skaitlingas susirinkimas 
Kroatų valstiečių partijos, ku
rią karaliaus Aleksandro dikta
tūra buvo visiškai uždariusi. 
Tos konferencijos, dienotvarkėj 
yra punktas “apkalbėti Kroatų 
nusistatymą link dabartinės 
valdžios”.

Kadangi politines partijos 
Jugoslavijoj buvo uždraustos ir 
kadangi dabar labiausiai per 
sekiojamai partijai leista susi
rinkti ir tartis dėl nusistatymo 
ilnk valdžios, kurios atstovas, 
būtent žemdirbystės ministeris 
net prakalbą atvyko čia laikyti, 
spėjama, kad tai yra naujas 
karaliaus Aleksandro kursas, 
atstatyti partijų teises ir reng
ti Jugoslaviją parlamento 
kimams.

Nunuodijo 10 vyrų 
apdraudą

rin-

už

a>ORR
Chicagai ir apielinkei federar 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Bendrai oras gražus; kiek vė
siau; vidutinis ir stiprus šiaur
vakario vėjas.

Vakar temperatūra siekė 74- 
73.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:-
31. Mėnuo teka 8 vai. vakaro, šelpime.

dianapolis unijų oficialai, West 
Virgiriia angliakasių; Norman 
Thomas, prof. John Dewey, 
Amerikos universitetų profeso
rių asociacija ir kt.
Chicagoj komitetas sudarytas

Chicago, III., rugp. 28. Gu
bernatorius Emmerson pasky
rė specialų komitetą iš 26 Chi- 
cagos ir Illinois finansų, biznio 
industrijos ir darbo organizaci
jų atstovų, kurių tikslas bus 
rūpintis bedarbių šelpimui fon
dų gavimui per ateinančią 
žiemą ypatingai Cook apskri
tyje.

Pirmas komiteto susirinki
mas bus rugsėjo 4 d. Chicagoj. 
Komiteto nuolatinė bustynė bus 
10 S. La Šalie Street., Chicago.

Detroit, Mich., rugp. 28. Mrs. 
Rose Veras, 48, namuose per 
8 metus slaptingai mirė 10 vy
rų, jos pačios vyras ir 9 bur- 
dingieriai. patirta,' kad ji ir 
jos sūnūs juos nunuodydavę 
gėrimais. Abudu suimti. Mrs. 
Veras turėjo tuos vyrus ap- 
draudus ant $4,000. Ji yra at
eivė iš Vengrijos.

Prašom, divorsą per dvi 
savaties!

Meksikos Miestas, rugp. 28. 
Mažas miestelis Gomez Palacio, 
Durango valstijoj, sumanė nu 
galėti Suvienytų Valstijų divor- 
sų fabriką Reno ir paskelbė, 
kad visi amerikiečiai gali čia 
gauti divorsą nevėliau kaip per 
dvi savaites.

Kiek Anglijai kai 
nuoja karaliaus 

šeimyna

Lietuvių New Yorke 
yra 31,173 žmones; 

daugiau čiagimių
i

Londonas, rugp. 28. Anglijai 
kainuoja kas metai po $3,525,- 
650 išlaikyti savo karalių, ka
ralienę, Wales princą ir kitus 
Jurgio šeimynos narius.

Pirmesnis karalius, Jurgis 
III kainavo dar daugiau, būtent 
po $7,000,000 kas metai.. Tas 
sumas nubalsuoja kasmet par
lamentas, nežiūrint į partijos 
sudėtį. Socialistai ir net ko
munistai vargu dar yra pakėlę 
parlamente balsą prieš tų sumų 
skyrimą. Tik pakėlus Yorko 
kunigaikščiui algas, vienas kai
riųjų socialistų atstovas, Da- 
vid Kirkwood, iš Glasgow, prie
šinosi, kuomet $48,500 suma ta
po padidinta ant $121,500.

Amerika kredituos An
glijai $300,000,000

New York, rugp. 28. Wall 
Street bankieriai susitarė su
teikti Anglijos iždui 300 mili
jonų ar gal daugiau kreditą. 
Paskolos tiekime ypatingai pa
dedąs J. P. Morganas.

Aglijoj unijų vadai kaltina 
Amerikos bankininkus, kad jie 
padarė dabartinį krizj, bijoda
mi Anglijos pavyzdžio bedarbių

žinios paimtos iš valdiškos 
statistikos

Sta-
1 d.;

Washington, rugp. 28 
tistikos žiniomis balandžic 
1930 metais New York mieste 
lietuvių skaičius buvo visi 31,- 
173 žmonės, iš kurių 15,005 
yra gimę Lietuvoje ir čia atva
žiavę kaip ateiviai, o 16,168 yra 
gimę šioje šalyj arba iš lietu
vių tėvų arba iš šeimynų mai
šytų tarp lietuvių ir kitatau
čių.

Batsiuvis paliko $250,- 
000 turto

E. Bridgewater, Mass., rugp. 
28 St. Louis batų gaminimo 
kompanijas ekzekutyvas paliko 
čia gyvenančiai savo šeimynai 
$250,000 turto.

Su Edisonu besusikalba 
beldimais

o
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Dona Roe Roth, kuri tėra 20 menesių amžiaus, bet jau 
spėjo automobiliu išvažinėti 10,000 mylių. Auroroj iš 800 vai
kų ji tapo pripažinta kaipo sveikiausias vaikas. Jos 'tėvas yra 
inžinierius ir gyvena Auroroj.
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MacDONALDA IŠ
METĖ IŠ DARBO

PARTIJOS VADŲ
Hendersonas išrinktas į vietą 

MacDonaldb partijos vadu
- . k ' * ' A> - .

PARTIJA OPOZICIJOJ
Iš 280 tik 6 balsavo už 

MacDonaldą '
Londonas, rugp. 28. Ramsay 

MacDonaldas,- tris kartus Ang
lijos ministeris pirmininkas, 
šiandien išmestas iš Darbo Par
tijos vadovybės ir jo vieton: iš
rinktas Arthur Henderson.

“Dėdė Arthuras”, kaip jį va
dina Anglijos parlamente, da
bar ves opoziciją prieš savo ko
legą, kurio kabinete jis pats 
ką įtik buvo užsienių reikalų 
sekretorių. Iš 280 narių par
lamentarinės Darbo partijos tik 
6 balsavo už MacDonaldo pali
kimą vadu. Visi kiti vienbal
siai buvo už platformą, kuria 
neprileidžiama mažinti bedar
biams pašalpų.

Nors MacDonaldas yra kabi
nete be Darbo partijos manda
to, jis tačiau pasilieka.

Milžiniškas vokiečių or
laivis New Yorke

New York, rugp. 28. Čia 
kar atskrido iš Europos, 
pietinę Ameriką milžiniškas vo
kiečių orlaivis D0-X, kurs turi 
sparnus 157 pėdų ilgumo ir 
pats yra 130 pėdų ilgas; atve
žė 60 žmonių ir pataikė ant 
minutės, kaip buvo paskelbta. 
Orlaivis žada lėkti atgal į Vo
kietiją ir toliau nuolat vežioti 
keleivius per Atlantiką.

va- 
pėr

SLA. Pild. Tarybos 
eilinis • posėdis

Lietuvos Naujienos
Brooklyno “Vienybės” 

betruko
KAUNAS, VH. 24. (Kelta).
Liepos 14 d. ^Platelių gyven

tojai iškilmingai apvaikščiojo p. 
Voldemaro diktatoriavimo Pla
teliuose jubiliejų. Jubiliatas ga
vo tūkstančius sveikinimo tele
gramų. Gražias sveikinimo te
legramos atsiuntė Trockis, A- 
manula, Palangosas ir kiti įžy
mus vyrai.

Lindbergus Japonai ap
dovanojo

Tokyo, Japonija, rugp. 28. 
Pulk. Charles Lindbcrgh ir jo 
žmona, nuskridę Japonijon, ten 
rado labai triukšmingą priėmi
mą ir tapo apdovanoti meda
liais. Kur iš čia skris, nesako.

Papa jėško taikos su 
Ispanija

A. Voldemaras skun 
džiasi

Pripuolamai teko sužinoti, • 
kad prof. Voldemaras vienos 
užsienio valst. oficialiam asme
niui yra* įskundęs musų vyriau
sybę dėl tariamo neteisėto jo 
laisvės suvąržymo pratęsimo 
neribotam laikui. Be to, prof. 
Voldemaras skundęsis, kad ir 
grafo šuazelio laisvė dėl jo bu
vimo Plateliuose esanti suvar
žyta.

Motociklo katastrofoj 
sunkiai sužaloti du i 

žmonės
šiaulių-Kelmes plente ties 

Bubiais įvyko smarki motociklo 
katastrofa. Važiavęs motocik
lų Mieliauskas ir sėdėjęs užpa* 
kaly polic. špokas sunkiai su
žeisti. Jie atgabenti į Šiaulius.

;-ų
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SOVIETU RUSIJOJ
PRITRUKO BULVIU

UGI NENUKASUS

Madridas, Ispanija, rugp.'28. 
Papos atstovas Ispanijai Tedes- 
chini veda derybas su naujaja 
respublikos valdžia dėl modi
fikavimo bažnyčios santykių, 
tokioj prasmėj kad galima bu
tų paskui sudaryti konkordatą.

New Yorkas paskelbė 
kara prieš banditus

Išstovėję ilgą laiką eilėse 
po kelis svarus

gavo

Maskva, rugp. 28. Bolševikų 
laikraščių pilni puslapiai mar
guoja apiė badus ir krizius ki
tose šalyse, ir tik vakar neti
kėtai pasirodė oficioze “Prav- 
da” nežymi žinutė, kad Sovie
tų Rusijai gresia rimtas bulvių 
nedateklius. Maskvos 2,700,000 
gyventojų paprastai turėję gau
ti rugpiučio mėnesiui 19,440 to
nų bujvių, o gavę vos 6,927 to
nas ir gyventojai, stovėdami 
ilgiausiose uodegose gavę vos 
po kelis svarus, kol bulvių visai 
nebeliko.

Kadangi bulves Rusijoj 
vienas svarbiausių maisto 
dūktų, tad jų trukumas
laiku, rodo i padėties grasmin- 
gą rimtį.

yra 
pro- 
’šiuo

Televizija bus greit 
siems prieinama

vi-

New York, rugp. 28. Televi
zijos siuntimas ir gavimas gy
ventojų privačiuose namuose, 
kaip dabar yra radio, bus grei
toj ateityje visiems prieinama, 
paskelbė Televizijos korporaci
jos Amerikoj ir Anglijoj valdy
ba..

Jau po kelių savaičių, susi
tarus su WMGA stotim, bus 
pradedama’ televizija transmi- 
tuoti. Anglijoj išrastas labai 
patogus aparatas, kad televizi
ją galima bus siųsti stačiai iŠ 
įvykių vietos, vartojant nedide
lius, nešiojamus aparatus, kaip 
kad yra krutomųjų paveikslų 
ėmimo aparatai.

Sportininką Vasiliaus
ką išgelbėjo dvi panelės

Sekmadienį LFLS referi p. 
Vasiliauskas besimaudydamas 
Nemune, Kačerginėj, įklimpo | 
gilią vietą ir buvo beskęstąs. 
Jis pakėlė didelį riksmą. Jam 
pagalbon atsikubėjo arti buvu
sios dvi besimaudanČios pane
lės. Jų dėka Vasiilauskas liko 
išgelbėtas.

New York, rugp. 29. 20,000 
policijos pakelta į, kojas, pri< 
areštavo kelius šimtus smulkių, 
valkatų ir padaužų., Viėp tik 

. Tačiau 
vakar

vakar suimta apie 300. 
banditai tebekariauja ir 
sušaudė tūlą gengsterį Bron- 
caccio, 35, Brooklyno.

Dirba naują ameriko 
nišką šokį

New Yorke,' rugp. 28. Čia 
susirinkę į konferenciją Ame
rikos šokių mokytojai prakti
kuoja naują šokį, vadipamą 
“merica*’, kurs bus lengvas, 
sunkus išmokti, bet gražus iš 
šalies žiūrėti,-panašus į tango.

Kaimyno radio privedė 
prie šaužudybės

New York, rugp. 28. Mrs. 
Margaret Hendricks, 30, nusi
žudė, atsisukusi gazo dūdas. 
Rasta jos rašyta kortelė, kad 
kaimyno garsus radio nedavė 
jai ramybės ri privedė prie sau 
žudybės.

Alfonso medžioja kaip 
koks karalius

Praga, Čekoslovakija, rugp. 
28. Buvęs Ispanijos karalius 
Alfonso atvažiavo čia medžioti, 
bet atsivežė 60 didelių dėžių su 
savim ir didelį būrį tarnų.

Šimtamečiai prašo S. V. 
pilietybės

New York, rugp. 28. Benją 
min Rosen, 105 metų amžiaus 
ir jo žmona 101 metu, gyvenę 
N. Y. valstijoj, tik dabar pa 
pra^ė Amerikos pilietybės.

<

Pirma žydų grupė į 
Bįrbidžamj, SSSR.

■ 7'"
Rugp. 13 d. jau išvažiuoja 

pirma Lietuvos žydų darbinin
kų partija į Bir-Bidžaną. Pir
mą partiją sudaro 60 asmenų. 
Tame skaičiuje yra keletas šei
mynų. - Išvažiuos greitu laiku 
dar kelios grupės. Visi išva
žiuojantieji atsisako nuo Lietu
vos pilietybės ir tuo pačiu lai
ku yra’ priimami į SSSR pilie
tybę. Vid. reik, m-joje jau pa
rengti visi reikalingi tam rei
kalui formalumai.

Latvių prezidentas ke
liaus per Lietuvą

Latvijos Prezidentas p. Kvie- 
sis su šeima, adjutanto lydi
mas, išvyksta automobiliu per 
Lietuvą į Vakarų Europą. Savo - 
kelionėj Prezidentas išbus apie 
mėnesį laiko. Kelionė yra pri
vataus pobūdžio. Tarp kitko, 
Prezidntas aplankys Paryžiuj 
vykstančią kolonialinę parodą. -

Paklausč Dr. Margerio
..liiiiiii|.jnijMWi

Amezituos gatves

Savivaldybių d-tas patvirtino 
Kauno m. savivaldybės sudary- 
t ąsutartį su viena švedų f-ma 
apie ametizavimą Kauno m. gat
ves. Amezitu bus klojamos 2- 
ros pušies g-vės, kurias pir
miau buvo sumanyta išgrįsti 
tašytais akmenimis.
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Siunčiame Pinigu Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 

, ir Saugiai

Parduodame Laivakortei 
aut viąų Linijų.

NAUJIENOS
Uty SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILU 

pfiias atdarai kaidie nuą ‘7 ild 
ą valandai Iventadienįab nuo 

S iki 1 valandai

s
Mylėjosi per 66 metus 

ir apsivedė 
į j, ''.■‘ijĮ. ■ ■ L

New London, Conn. ,rugp. 28. 
Lygiai 66 metų atgal du jauni 
žmonės, baigę aukštesnę mo
kyklą išsiskyrė, nebeturėdami 
vilties kada susitikti, nes vie
nas. išvažiavo gyventi į New- 
foundland salą, bet dabėr, abu- 

žiuoja SLA.* Iždininkas, adv.|du turėdami po 84 metus afn- 
K, Gugis.

Hooveris ėmėsi tirti po
licijos žiaurumus ? ii$

■j

I

V

žiaus vėl susitiko ir apsivedė.
sivaduotų 
dais:

bus
ir “Tėvynės” re-

Rugsėjo 1 d. Nėw Yorke į- 
vyksta paprastas SDA. Pildo
mosios Tarybos posėdis, kurįa-n 
me, kaip teko, ' patirti 
svarstomas
daktoriaus p. S. Ę. Vitaičio 
klausimas, iškilęs sąryšyje su 
įvykusiu skandalu SLA. centro 
raktinėje.

Iš Chicagos į posėdį išva‘-

B

$

West Orange, N. J., rugp, 28. 
Thomas Edison, kad ir pagijo, 
bet paliko aklas ir kurčias, ir 
jo namiškiai su juo besusikalba 
belsdami jam į kaktą Morse te
legrafo ženklus, kurių, jis pats 
juos buvę išmokinęs

Washington, rugp. 28. Pats 
prezidentas ir jo kabinetas 
svarstė pranešimus dėl ąoatinės 
policijos žiaurumų, kaip prane^ 
ša Wickarsham komisija, bet 
sykiu perspėja publiką, kad ne- 

krimina'listų skun-
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Svyruojanti dolerio 
. vertė

Algoms puolant, doleris, arba 
geriau pasakius, jo pirkimo jė
ga kyla. Kiekvienam yra aiš
ku, kad dabartiniu laiku val
gių, rūbų ir namų kainos yra 
kur kas žemesnės, negu, pav., 
1928 metais. Laikas nuo lai
ko, dėl tam tikrų priežaščių, 
geriau ar blogiau einančių 
darbų, dolerio pirkimo jėga 
ima svyruoti, štai 1923 metais 
jo vertė buvo nonnalį, tai yra 
100 centų. Bet 1914 metais do
lerio vertė sieke net 163 cen
tus. 1929 met. —r 100.5 centus. 
Pernai 1930 m. — 104,7 cen
tus. Bet visoms kasdieninių 
reikmenų kainoms puolant, 
dolerio vertė šiais metais pa
kilo iki 116.4 centų.

Palyginus darbininkų stovi 
šiais metais su jų stoviu nor
maliais 1923 metais, matome, 
kad gegužės mėn. šiemet tik 
76.8% nuošimčiai darbininkų 
turėjo užsiėmimą. Birželio 
mėn. nuošimtis nupuolė iki 
74.5%.

Uždirbtų pinigų nuošimtis 
šiais metais, palyginus su 
1923 met. parodo, kad šiemet 
nuošimtis nupuolė iki 86.7%,
— tai yra 13,3% skirtumas.
Pragyvenimo brangumas buvo 
85.9% arba 14.1% žemesnis už 
1923 met. •

< Paprastai šeimyna maž daug 
šitaip išleidžia pinigus visiems 
reikalams:

Valgiui ...................... 33%
Namų reikalams .... 20% 
Bubams .................... 12%
Kurui ir šviesai ....... 5%
įvairiems dalykams 30%

Viso 100%
Valgomųjų daiktų 'kainos 

yra labiausiai nupuohlsiok. 
Tikrai kiek dar nežinia, bet 
birželio mėn. kainos manoma, 
buvo nupuolusios 19%, dabar
tiniu laiku — 20f/<. Kainos kai 
kuriose valgyklose yra nupuo
lusios taip žemai, kad noroms 
nenoroms mums prisimena 
gerieji laikai, kuomet buvo 
galima ir pavalgyti ir išsiger
ti už 5 centus.

Nuomų kainos nupuolė 
17.4%. Bubu, kepurių, kojinių
— 20%.

Kuro ir elektrikos kainos ir
gi mažesnės, nes kai kurie 
žmonės ekopomizuojasi, be to, 
jos buvo numuštos kai kurių 
kompanijų. Skirtumas — 4.4%.

Kalbant apie luksusinius 
daiktus, pav. cigarus ir cjga- 
retus, reikia pastebėti, kad 
rinkoje niekuomet nebuvo tiek 
daug įvairių penkių centų ci
garų, kiek dabartiniu laiku. 
Cigaretų kainos žada kilti, 
bet dar laikosi savo.

Kodėl pinigais kai 
kada pavirsta 

niekais?
■ ■ I ■ ■ ■■■! ■ ■■ f

šakumas “T.” apie pinigus 
rašo sekamai:

Neperdėsiu sakydamas, kad 
daugumos žmonių didžiausias 
rūpestis yra pinigai. Vieni rū
pinasi, kad jie jų neturi, kiti, 
kad maža teturi, o vėl kiti nak
timis nemiega, bijodami, kad jų. 
pinigai nežūtų, nesudegtų, ar 
kas jų nepavogtų. Tačiau visi 
puikiai žinome, kad pinigai ga
li žūti patys savaime: niekas 
jų nedegina, nevagia ir kitaip 
r.enaikina, o vis dėlto žūsta, 
virsta niekais. Visi kuo geriau
siai atsimename, kaip žuvo ru
sų rubliai, kaip dingo ostmar
kės. Kiek jie žmonių sunkaus, 
ilgų metų triūso ir taupymo su
naikino, kiek jie turtuolių elge
tomis padarė, kiek susigrauži
mo ir ašarų sukėlė. Nenuosta
bu, kad apie nieką tiek daug 
nebuvo kalbėta, apie nieką to

kių storų knygų nebuvo para
šyta, kaip apie tai, kodlel pini
gai nustoja savo vertes, virsta 
niekais. Tat žinoma, labai su
prantamas dalykas. Kiekvienas, 
kas kiek pinigų yra sutaupęs, 
vis vien, ar juos savo nan/uo- 
se, ar banke laiko, labiausiai 
bijo, kad su jais neatsitiktų 
tat, kas atsitiko su daugeliu 
pinigų, t. y., kad nenustotų jie 
savo vertės, ar bent, kad jų 
vertė nesumažėtų.

Kodėl pinigai 'gali savo ver
tės nustoti. 'Pirmiausia tenka 
išaiškinti, kas tai yra apskri
tai pinigas, kam tarnauja ir 
kąip atsirado,

Kas buvo tuomet, kai pinigų 
visai nebuvo, kaip žmonės be 
jų apsieidavo? Į sį klausimą 
nesunku atsakyti. Kuomet pi
nigų nebuvo, tai žmonės, užuot 
pirkę ar pardavę, tiesiog mai
nydavo vieną daiktą į kitą. Tat 
kartais daroma ir dabar. Čia 
nieko ypatingo. Bet tat dar ne
pasako, kuriuo budu atsirado 
pinigai.

Svarbiausia pinigų atsiradi
mo priežastis yra ta aplinkybė,, 
kad mainymas vieno daikto į 
kitą yra labai nepatogus daly
kas. Imkime pavyzdį. Koks nors 
Jonas Siurblys turi daug kvie
čių ir neri gauti sau gerą plu 
gą. Važiuoja miestan, ateina, 
leiskim, pas kokį nors Kirvai
tį, kuris turi visokių plūgų par
duoti ir sako: — Duok man 
plūgą, o aš tau duosiu kvie
čių.

— Plūgą, tai aš galiu duo
ti, bet ne už kviečius, o už svie
stą. Kviečių man nereikia.

Ką dabar turi Siurblys dary
ti? Jis turi ieškoti, kas jam už 
kviečius duos sviestą ir tik ta
da vėl grįžti į Kirvaitį. Šitokių 
atsitikimų galima labai daug 
čia surašyti, o dažnai žmogus 
nori tik parduoti, o paskum 
pagalvoti, ko reikalinga pirk
tis. Dėlto, kada dar neturėta 
pinigų, mainyta ne tiesiog į to
kius daiktus, kurių reikalinga, 
o į tokius? už kuriuos visada 
gaunama, ko norima. O kad 
sidabras ir auksas yra brangus 
dalykai, jų visiems reikalinga, 
tai visi, kas tik ką turėjo, sten
gėsi pirmiausia iškeisti į auksą 
ar sidabrą, o paskui už auksą 
ar sidabrą jau gaudavo ko no
rėjo. žodžiu sakant, auksas ir 
sidabras pasidarė negyvais tar
pininkais tarp tų, kurie nori ką 
pirkti ir tų, kurie nori ką nors 
parduoti.

IŠ pradžių ir auksas, ir si
dabras buyo vartojami dides
niais ir mažesniais gabaliukais. 
Kiekvieną kartą juos sverdavo, 
o tpip pat ir tikrindavo, ar gry
nas auksas ar sidabras. Tačiau 
tas nuolatinis svarstymas, tas 
grynumo tikrinimas pasidarė 
perdaug nepatogus dalykas. 
Tuo reikalu reikia gerai nusi- 
manytj, o taip pat turėti daug 
laiko. Todėl -atskirų valstybių 
vyriausybės, norėdamos patar
nauti savo piliečiams, pradėjo 
pačios auksą įr sidabrą į ga
baliukus (monetas) kalti ir ga
rantuoti, kai^ jie yra grynas 
auksas ar sidabras ir kad jie 
tiek ir tiek sveria,

Tuo budu ir atsirado pini
gai — aukso, sidabro ir vario 
monetos.

pabar kląuąimas; kodėl tie 
auksų gąbalįukaį; tos monetos 
tokios brangios, kad už juos 
galima geriausius, gražiausius 
ir brangiausius dalykus pirk
ti ? Jr kas nustatė jų vertę — 
kainą? Apie šituos dalykus yra 
storiausios knygos prirašytos, 
įsivaizduokime, kad kuris nors 
Lietuvos valstybės valsčius, 
pav., Vabalninku valsčius, yra 
visiškai nuo kįto p^aųlio ąt- 
Sjiįrtaą, Jq gyyentojai gyvena 
iš to, ką petys pagamina, nie- 
ko kitur neperka ir nepardųųr

da. Leiskim, kad Vabalninku 
valsčiaus žmonės nieko dau
giau negamina kaip rugius ir 
būtent, kasmet, pagamina 1000 
centnerių rugių. O svarbiausia, 
įsivaizduokime, kad Vabalninku 
valsčiuje nėra visai jokių pi
nigų. žmonės gyvena mainais. 
Ir štai koks nors Barabauskas, 
bekasinėdamas savo sodą, ran
da aukso, jį iškasa, pasveria 
ir žiuri — lygiai 1000 z gramų. 
Dabar barabauskas panorėjo už 
tą 1000 aukso gramų nupirkti 
viso Vabalninku valsčiaus pa
gamintus rugius, t. y., visus 
1000 centnerių. Kiek daugiau
sia auksų jis gali duoti už tuos 
1000 centnerių rugių, žinoma, 
daugiausia 1000 gramų, dau
giau duoti negali, nes daugiau 
aukso neturi ir niekur gauti 
negali, žinoma, Barabauskas 
gali derėtis, gali niekam nesa
kyti, kiek jis aukso turi, gaji 
duoti ir mažiau kaip po 1 gra
mą aukso už rugių centnerį. 
Tačiau daugiau duoti negali — 
aukso daugiau nėra.

Na gerai. Dabar leiskim Ba- 
rabauskui pasitaiko laimė, jis 
bekasinėdamas iškasa dar 1000 
gramų aukso. Kiek dalfar Ba
rabauskas gali daugiausia už 
rugių centnerį duoti? Dabar 
jis gali duoti net du gramų 
jei jam nepavyks nusiderėti. 
Dabar matome, kad aukso ir 
bendrai pinigų vertė priklauso 
nuo to, kiek jų yra, t. y., kiek 
aukso yrą ir kiek yra tų pre
kių, kurias už pinigus porima 
gauti. Pavyzdžiui, jei Barabau
skas turi 1000 gramų aukso, o 
rugių visame Vabalninku vals
čiuje ne 1000 bet 2000 centne
rių, tai aišku, kad Barabaus
kas daugiausia gali duoti ne 1, 
bet pusę ggramo. aukso už cent- 
npri ? A' ~................♦.

žinoma, šis pavyzdys galima 
pritaikinti ne vien Vabalninku 
valsčiui, o visai Lietuvai ir vi
sam pasauliui, tik teks turėti 
galvoj ne vien Vabalninku vals
čiaus rugiai, o viso pasaulio 
įvairių įvairiausios prekės, ir 
ne Barabausko auksas, o viso 
pasaulio auksas. Bet žinom, 
kad pinigų verte maždaug pri
klauso nuo to, kiek jų, tų pi
nigų, yra ir nuo to, kiek yra 
prekių, kurios norima j tuos 
pinigus pakeisti. Tuo budu, jei 
visame pasaulyje daugiau auk
so iškasama, jis gali atpigti, o 
jei aukso daugiau neprikasama, 
tačiau daugiau visokių prekių 
prigamina, tai auksas gali pa
brangti, kitaip sakant, už t^i 
patį aukso gabaliuką galima 
daugiau prekių gauti.

Tačiau, kodėl pinigai ne 
atpinga, bet stačiai niekais 
virsta ?

Aukso vertė gali svyruoti, 
šiek tiek kilti ar mažėti. Kac 
auksas visai nustotų vertės, 
reikėtų, kad jo atsirastų be ga
lo daug, arba kad pasauly iš
nyktų visos prekės, visos gėry
bės, kad ir už auksą nieko pirk
ti nebūtų galima. Tad ir auk
so niekam nebereikėtų, tada jo 
vertė kristų.

Taigi, jei kalbame apie pi-

ItAtf jifeMdŠ, čMeaM Iii.
- J. - ....»-------- ---------------

popieriaus padąryUs. BanknoJ 
;as yra savo įsįte labaį pana* 
šus daiktas į veksel|. O kas yyą 
vekselis daugumas jau gerai! 
žino. Išdavei vekselį, pąsirašei 
— tai ir mokėk. „Tas pats ir 
su banknotu/jiayrabauko 
ąirašytąs vekseliu. Wiąu bank
notas yra daug griežtesnis po
pierius nekaip vekselis. Kai pri
stato vekseli* tąį dar gglte 
žiūrėti, kam pinigus mokėti, ka
da juos mokytį ir į. Q bąnk-j 
notą bet kas pristato, ir ban
kas turi tiek auksu sumokėti, 
kiek ten tame banknote pasi
žadėta yrą. O kadangi tuo pū
du už banknotą visada galima 
gauti aukso, tariant, tikrą pi
nigą —- tai ir banknotą visi 
vertina kaip auksą. Nes iš tik
rųjų, koks skirtumas, jei visa
da už tą popierių gali turėti 
aukso.

čia yra svarbu, kad tas ban
kas, kuris leidžia banknotus 
visada sugebėtų banknotų pri
statytojams išmokėti kiek rei
kia aukso. I šitą dalyką jau 
įsimaišo ir valstybė leidžia 
įvairius įstatymus, kurių toki 
bankai turi ląikytis.

buyo nusąvinfs kito drebulius 
ir jų savinlnkąs reikaiųvo, kud 
U nuosavybe butų jam sugrą
žinta.

Lavoną liepė j palą suvynio
ti, ąukąlė iš lentų neva grabą 
fr ten pat £alia plepto plėšiką 
užkasę, .Publikai tuoj buvo 
liepta išsikirstyti. žinoma, tą 
reikalavimą ir išpildėme.

Valipojame vėl. Netrukus at
sidūrėme Vilkavišky j, o iš ten 
nutraukėme pas p. A. Ponišką 
į svečiu?, pas jį teko ir apsi
nakvoti. Plačiai išsikalbėjome 
su p. Poniška apie visokius rei
kalus. Pasirodė, kad jis yra di
delis optimistas, šviesiai žiuri 
tiek į savo, tiek j Lietuvos at-

Šeštadienis, rugp. 29, 1931

Ofiso ir Rez. Tel. Ęoulevąrd 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Bęulevjrd 5914

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

Ofiso valaudęs: nuo .1-3. nup 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldięniais pagal sutartį. Ncdėldieniais pagal sutarti

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine,
3207.09 So. Halsted St Tel. Calųmet 4589

Laiškas šeštas
Iš keliones j Lietuvą

tik 
pa-

turime galvoj popierinius pini
gus; Tačiau ir čia reikią pa
sakyti, kailį popieriniai pinigai 
nėra lygus. Jei popierinių pini
gų medžiaga, iš kurios jie pa
daryti yra vienoda, būtent, po
pierius, tai jų vertybė yra la^į 
bąi nevienoda. Popieriniai, t. y. 
iš popieriaus padirbti pinigai,; 
reikia skirti į dvi rųšis: tikri 
popieriniai piųįgai jr banknotai, 
šie pastarieji gali būti visjškąį 
lygus auksiniams pinigam?. Tik
ri popieriniai pinigai gali būtį 
irgi gana vertingi, tik reikia 
su jais gerai ąpŠięlijr /A

Pab^r, kas tai' yrą bankno
tas ir kodėl, jis gafi buti lygus 
auksui, nežįuįrint, kad jįs iš

Turėjau tikrą maršrutą: Kal
variją, Marijampolė, Oškąšvi- 
liąį, o iš ten pas p. M. Staniš- 
kį j svečius, Paskui Vilkaviš
kin, Į Vilkaviškį važiuojant te
ko matyti gulintį'ant plento nu
sišovusį plėšiką. Pasakojo taip. 
/Plėšikas ir ’žmogžudis Strungis 
buVo kilęs iš Kybartų, Už są- 
vo darbus bųvp nuteistas pen
kiolikai metų į sunkiųjų darbų 
kalėjimą, Šią vasarą, rodosi, 
kur tai apie Raseinius buvo iš
varytas prie darbo. Ten jam 
pasisekė nuo sargybos pabėgti, I < 
ir jis per keletą, savaičių slap
stėsi. Pora djęnų prieš savo 
mirtį Virbaiyj _ l naktį apiplėšė Į 
du namus

Mirties 
kaviškio j Marijampolę, Nešėsi 
su savimi čemodaną. Tuo plen- te 
tu, iš Virbalio f j Marijampolę g 
važiavo žydelis; kuris pažino į gžs 
Strungį. Jis pralenkė plėšiką ir te 
tuoj dįavc žirnį Mėtos šauliams, te 
šauliai ties Gižais apsupo plė- §1 
šiką ir paliepė iškelti rankas į s 
aukštyn. Strungis laikė rankas te 
kišenėse. Matydamas, kad ne-te
pasiseks ištrukti, jis smarkiai 
traukė ranką iŠ kišenės ir a p-te 
sižiojęs brauningą nuvirto sker-jte 
sai kelio.

Tuo laiku 
ti pro šalį. Sustojome pažiu 
reti. Buvo 
Strungis jau miręs. Kvietė sar i 
vanorius, kurie jį užkastų, nes 
žiopsotojų buvo susirinkęs ne-: 
mažas būrys. Buvo įsakyta ne
gyvėlį nurengti, Mat, plėšikas]

Kiek teko ligi šiol važinėtis, 
tai keliai visur geri. Net Dzū
kijos užkampyj keliai neblogai 
ištaisyti. Vietomis geresni, ne
gu plentai. Prasti reikalai sų 
keliais tik Paprusyj. Ten jie 
tik dabar bandoma taisyti.

Iš Virbalio pas p. M. Gugį 
j šapalų dvarą teko važiuoti 
arkliais, nes kelias toks, kad 
su mašiną ten labai lengvai ga
lima įklimpti. Kelione užtruko 
taip ilgai, kad net pavargau 
besėdėdamas. Pirma vis yažinė- 
jausi mašinomis ir autobusais. 
Nors ir gerokai prikratė ir net 
kaktą prakirto, bet visgi ge
riau, negu arkliais.

pas p. M. Qugj šapalų dvare 
rądau ir paujienietj p, A. Lalj. 
Jis papasakojo man, kad! turė
jęs labai sunkią kelionę, Ypač 
daug visokių nesmagumų buvę 
su forduku, — vos-ne-vos pa
siekęs šapąlų dvarą.

Paviešėjęs ir pasikalbėjęs nu
tariau tęsti savo kelionę. P-as 
Labs lyg bandydamas kelią pa
vėžino mane savo fordužėliu iki 

I Vilkaviškio. Iki plento teko va
žiuoti keturis kilometrus. Tik 
vienoj vietoj reikėjo žolę rau
ti ir dėti .po .ratais, kad for- 
dukps galėtų išlipti iš purvino.

— Ątostogininkąjs.
i-

jis- čjo iš Vii-į

man teko važiuo-

nustatyta, kad

COAL
Standard Pocahontaa,
Petroleum and Solvdy, Koke, ana _AĮI Kindt 

oi
UNL...
w s. La a«iip ...This od aood /or 2
.................F fl ĮIIJIĮ Į I Rl<i|yi*UlĮ>Mįl"

... ............................v'Koke, and Atl Kinde
7 Coal, C. O. U.jęlUMOp and Suburbs. . 
ITED COAL BUYERS OF CHICAGO 
S. La 3alle ąt. fthone Fw>kHn 6300 

ton tst load.
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Silpni Žmonės Pada
romi Stiprus

Nugu-Tono putoik8 milionnntH ullpųų, lipui- 
Btn vyrų ’ Ir motorų iiau|ąa SRCkas' ir |0- 
gatt. Jis ifiviUo kraują mio ligų perų, padaro 
raudonų, sveika kraują.' atfraivlmv 
nervus, raumenis ir orgatiUH. Nuga-Tono nu
guli skilvio pąitrikimup. galvos ukaudCjinia 
ir kvaitulius, 'priduoda ntnijii spCkų silp
niems Inkstams, nuveikia koųstinacijft ir 
padaro jūsų miegų poilsingų ir atgaivinanti. 
Jus galite gaųtf Js’Ugft-Tonę aptlekojo. Jei
gu aptieklnfnkas neturi 10, paprašykite ji 
užsakyti dėl jus iŠ savo t|rniininko.
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všftto
OPERACIJOS

Viskas $?5 bę extrą 
da^jįmu

Visai naujas Ęuroįjcji^as, iiradią^ 
praš^iija bUųri^s Ir-*skaudžiai “gyslas 
— tuo pačiu la|kį-^aHte ‘ vaiWi!toti 
vs™SfflM»‘i,sr&r 

br.LA,>hto„
Ii Berlino Universiteto, Vokieti J9 f

19 o north Įstate st. 7 > 
ifi Kambarys lubos I

Kasdie nup lQpQ Iki 5:30.
■ F?triyžiomig| uždaryta.. ;

Prisidekite Prie
Progų Parado

Kiekvieną dieną prie musų sutaupų langelio stovi eilės 
vyrų ir moterų dedančių į taupimo sąskaitas savo regu
liarius depozitus. Jie galės pasinaudoti progomis, ka- 
įdu tik jos atsiras. Jus taipgi galite prisidėti prie to 
pasitenkinimo, kuri teikia 
prisirengti šiandie prie to, 
siūlyti.
Pradėkite sąskaitą šiandie, 
šiame stipriame banke.

turėjimas pinigų banke ir 
ką rytojus galės jums pa

Jūsų sutaupęs bus saugios

CeNTRAL^&'^BaNK
ATRUffTCOMPANY 

1110 Wrst 35* Street
A State Bank • • • • ACleaj-ingHatoeBttk

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
'j ■»* i

RUDENINIS IR PASKUTINIS
•• , i . , ’j ’ , • • ’ , 4 “ < 4 » ' ” A - ■ r

Margučio Piknikas!
Rugpiučio 30 flu8ust 

. ,   ■■■'■"" L'"." i t ; i    n nj r   IH uji, , ■p , * i -»

THE OAKS DARŽE
(Prie ARCHER AVJENUE ir 123rd ST.)

(KUR PERNAI BUVO)
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Ko>nę<Jijos, Juokui, Dainos, Sporląs ir Kitokie Margumynai po vadovyste VANA- 
; , GAICĮO-MAftGUCIO iy OLŠAUSKO—DZIMDZIO.
SVEČIAI Išx LIETUVOS; ĄNT. BRUŽAS “Musų Rytojaus” r«dAwws iy AUG. GRICIUS—ž«m»li«w..
Minimi svajai bus Margučio piknike ir dalyvaus programoje su balsu.

JŽĄNGA TIK 50 CENTŲ. Gros puiki '“Vilniaus Orkestrą". •
"KUMŠTYNES,” Kumštininkai, Ristikai su "Dropiežnu Dzuku" prieky jr Baseball (Mąrket Maropns sy

Goldąn vyMus sporto programoje,
Visi kartų dainuosime visokias liaudies dainas.
Pragumas prasidės puo 11 vai. jyp įr tesis tol, kpj pribaigs.
Girdėsite radio programą per garsiakalbius. Programoje dalyvaus art. J. OLŠAUSKAS ir svečiai

iŠ Lietuvos. * » '. -
VAIKUČIAI .DAINORIAI gaus puikiu dovanų jeigu mokęs daug dainų. Vaikučiai, mokinkitės dainuoti.

LIS, AR SNIGS ■— PIKNIKAS BUS. ; ’
V NUFILMUOS yj§USt "Myvenpikčininkas” p. J. MILIUS ntifilmyos vidus dalyvaujančius piknikf if p»- 

rųdys ne tik Amerikoje, bet nuvež ir į Lietuvą.
MOTERYS JR MERGINOS puošniai apsirykite, kad Lietuvoje vyrai (‘seilę rytų...”
Margučio , Draugai ir Skaitytojai jpobiįizųokitės vjsi į paskutinį Chicagos lietuvių pikniką, kuris savo pro

grama pralenks visus kitus. 1
Vitus Hętuvi^is, lietuves ir lietuviukus kviečia MARGUTIS*
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A, MARGERJS

(Tęsinys)
"Ponai bekonai"

—Tenai nepriėmę, tai atve
žėme čionai. Čia žydas perka, 
tai visokius ima; žinoma, tik 
60 litų centneriui temoka. — 
Guodžiasi jauna kaimietė, gal
vą skarele apgaubusi, o riebią 
sėdynę šiaudų pasostėje, tar-

—O kodėl, poniute, nepriė
mė? — įdomauju, žiūrėda
mas į atvirumo bei nuoširdu
mo kupinas jos akis.

—Nežinau, ponas. Sako, ne
tinka bekonams, ir tiek. Žiū
rėkite, ponas, kiek čia vežimų 
suvažiuoja; jų visų tenai ne
priėmė. Tiek daug darbo ir 
rūpesčio iki juos užaugini, o 
paskui dar nepriima. Jau ge
riau namo vežtis ir patiems 
suvalgyti, nei kitiems pusdy
kiai atiduoti. — Toliau guo
dėsi kaimietė, dabar jau 
skaudžiais nepasitenkinimo 
bruožais sudrumstusi giliai 
saule įdegusį, bet dailų ir vi
liojantį savo veidą.

Taip. Tolimame Marijampo
lės naujos turgavietės kampe 
jau stovėjo apie dešimt veži
mų. Kiekviename iš jų kriuk
sėjo, žviegė po 
ris ar daugiau 
nų.”

Įšoko jaunas 
vežimą, nutvėrė vienam
bekonų už uodegos ir bando 
ištraukti jį laukan. Bet “po
nai bekonai” sušliaužė arti 
pasostės prie savo šeiminin
kės ir labai glaudžiai susi
spaudė, tarytum, gyvai de
monstruodami meilės ir vie
nybės principus. Ir pati šeimi
ninkė, man atrodė, gėriau, ve-

du, tris, 
“ponų

ketu- 
beko-

lijo, kad šitų 
kų berniokai 
gu nugalėtų, 
sveikas protas ir sakė, kad vis 
tiek ji turi su jais skirtis, bet 
jautri širdis kalbėjo kitaip. 
Tai panašiai, kai man dar vai
ku bebūnant, kaimynas pasi
prašė mano tėVą padėt kiaulę 
paskersti. Kartu su tėvu ir aš 
nudūlinau, šeimininkė buvo 
labai nuoširdi gyvulių užtarė
ja. Kiaulė buvo labai didelė, 
smarki ir stipri. Kai vienas ki
tas vyriškis už ilgų šerių ją 
nutvėręs neišlaikė ir šialip 
nusirito, tai šeimininkės akys 
ir visas veidas, tartimi, suži
bėjo gilaus pasitenkinimo šyp
sena. Ji gerai žinojo, kad bū
tinai reikia kiaulę paskersti, 
bet ji kartu ir norėjo, kad jos 
mylimas gyvulys kiek nors il
giau pagyventų. Tokie jau 
nuoširdaus žmogaus jausmai, 
kuriuos net ir būtiniausi gy
venimo reikalai ne lengvai 
veikia.

—Griebk mane už kojų ir 
trauk, — į “pono bekono” 
uodegą įsikibęs berniokas ra
gino kitą tokį bernioką.

— Žiūrėk, žiūrėk, sesele, uo
degą nutrauks, -— 
ja viena moterėlė.

Man ir atrodė, kad uodega 
truks ir abudu 
strimagalviais iš
ris. Bet netruko, ir jie taip iš
traukė vieną kiaulę po kitai, 
suvarė ant svarstyklių, o pas
kui — į bendrą gardą.

Bendrame garde jau buvo 
koks pusšimtis “ponų beko
nų”. Vieni jų vaikštinėjo, kiti 
žemę knisinėjo, o dar kiti ra
miai gulėjo, kada-ne-kada su- 
kriuksėdami. Tik viena patelė 
vis bėginėjo, kriuksėjo ir apie 
patiną zulinosi. Ir patino ne 
supuvusio kelmo butą. Taigi, 
ir susidarė porelė, kurioje 
sos instinktas iššaukė 
tikras liaukas veikti ir 
tikrais hormonais kraują 
kurti. Paprasčiausias, bet
tarpu svarbiausias biologinis 
reiškinys, kurį neigti negali-

gražių gyvuliu- 
nenugalėtų, ne- 
norš, žinoma,

apgailcstau-

I
ponų

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninkų 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

berniokai 
vežimo išsi-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FŲRNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dina net Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

Z— .....................
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠtų ir pianą m uvėriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336
__________________________ ____________ J

' M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus

8335 S. Halsted St
________ Tel. Y.td. 5894 f 

r RAM OVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY)

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
TeL Boulevard 9122

ma, negi tenka išmintingam 
žmogui juomi piktintis. ,O vis 
dėlto, kai šita visai nekaltų 
(juk visi žinome, kad gyvu
liai, ypač kiaulės, nepaleistu
vauja, vadinasi, yra visai pa
dorus tvariniai) gyvulėlių po
relė pradėjo veikti, jų supir
kėjas ir kai kurie miestiečiai 
įsivaizdavo kažkokį nepadorų 
akta ir 
šlykštėtis. Tik kaimiečiai visai 
šaltai, ramiai žiurėjo 
savęs šnekučiavosi.

—šitą rup... kuilį 
šiandie užmušti! Jis ir 
Išskėtęs lupas ir rodydamas 
griežiančius ilgus, plačius sa
vo dantis, keikėsi aukštas, iš
lakęs vyras, su storu, kietu 
kriukiu rankoje — kiaulių su
pirkėjas. Jis ir pradėjo nie
kam blogo nedarantį 
lį akmenimis svaidyti, 
pataikė į mentę, kitu 
siog į galvą.

• —Beširdis žmogus!
daužyti kuiliuką. — Mažo il
gio, 'bet, matyti, didelės širdies 
kaimietė, sako šalia jos sto
vinčiom trim moteriškėm.

— gėrisi
paša-

bjaurėtis,

turiu
vėl...—

Vienu
— tie-

burnoje

tebeveikė; 
instinktas 
instinktą.

vai- 
tam 
tam'1 
už
tilo

nuokit Republic

CRANE
5332 SO.

VYRAI 1 VYRAI! 

r Taupykit pinigus! 
7 Pirkite anglis iš 

CRANE CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinija pigiau
sia anglis Poca- 

^>bontas M*ne Run 
$6.50 tonas. Black 
BancT $9. Nelau
kit ilgai, 

8402

COAL CO
LONG AVĖ.

telefo-

K

r

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranka, Koja, 
Nugara* •kaudejima, šalti. Ranku, • 
Kojų, tirpimą. DuauH, Galvoe skau
de jima, b* teip visokiu* skaudėjimu* 
(tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Uslgyde O 
milijonai dar nežino apie tai, 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria sa
li* naudos gydymo.
Kaina 7S centai, 814JO Ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorfus teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY ’ 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. , 

P. O. Boz 352 
Hartford, Conn.

jį mušti? — Kalba vyriškis, 
ant ilgo medžio atsisėdęs, py
pkę tik ką iš dantų ištraukęs, 
kad butų galima išspiauti jau 
nebeišsitenkančias 
seiles.

Bet patinas vis 
matyti, kad vaisos 
nugalėjo skausmo
Tik kai žiaurusis vertelga pri
bėgo ir kriukiu tiesiog į galvą 
jam kirto, tada jis nugriuvo, 
vėl atsistojo, paėjo keletą žin
gsnių, pasvyravo ir atsigulė. 
Iš jo nasrų smarkiai bėgo 
kraujas.

—Tai sužvėrėjęs žmogus! 
Tai sužvėrėjęs žmogus! Be
veik užmušė nekaltą gyvulėlį. 
—Nervuojasi viena iš būrio 
moteriškių, kurios jai pilnai 
pritaria, nes galva palinguoja.

—Matote, kaip smarkiai bė
ga kraujas iš snukio. Jis jau 
šiąnakt turės nudvėsti. —Pirš
tu pusgyvį Įk'Uiįiitk'ą’ knierydą- 
ma, apgailestavo kita ūkinin
kė. f * * f

Kiekvienas, manding, , svei
kai protaująs žmogus pasa
kys, kad šitame incidente vul- 
gariškai pasielgė ne gyvulys, 
ne patinas, ne kuilys, bet 
žiaurusai žmogus. Ir šito inci
dento turinys teikia mums du 
gana svarbiu ir įdomiu faktu. 
Pirmas. Kaimiečiai daug pri
vargsta, daug prisirūpina, iki 
gyvulį užaugina. Jie ir myli ir 
gailisi jo. Miestiečiai nieko 
apie tai nežino ir, reikia tiesk 
sakyti, nenori žinoti. Antras 
Kaimiečiai jau tiek sukulturė- 
ję, tiek biologijos mokslo prak
tikoje išėję, kad į gyvulių vai
sos instinkto nuogąjį pasireiš
kimą visai šaltai, rimtai bei 
racionaliai reaguoja. Kadangi 
daugelis miestiečių vis dar la
bai tendencingai į tai žiuri. 
Jie tuoj ima lyginti nekaltą 
gyvulių vaisos aktą prie nesu- 

’sfvaldančių žmonių ištvirkavi
mo ir, tokiu budu, iššaukia sa
vo vaizduotėje nešvarius arba 
paleistuvingus vaizdus. O kad 
jokius vaizdus iš savo sąmo
nės išstūmus arba pašalinusi 
jie piktinasi bei Šlykštisi nei 
piktu nei šlykščių gyvulių po
rimtės aktu.
, —Prašau, tamsta, pasakyti, 
kur rūšiuoja ir priima “po
nus bekonus?” —- klausiu ūki
ninko su tirštais ūsais, stam*

biais batais ir ilgu botagu de
šinėj rankoj.

—0 tai tee, ponas, už stp- 
ties. Tee jau suvažiavęs koks 
šimtas vežimų su kiaulėmis.— 
Botkočiu rodydamas aukštą 
geležinkelio stoties bokštą, at
sakė ūkininkas.

—Dėkui, tamsta, ■
kiau ir nuėjau ton pusėn, kur 
buvo “jau suvažiąvęs koks 
šimtas vežimų su kiaulėmis.”

Einu. “Ponų bekonų” muzi
kalus kriuksėjimas kutena au
sis, o smarkaus vėjo nešamos 
dulkės tarškina į akinių stik
lus.

Vežimas prie vežimo. Ilgos, 
plačios, leiterės laikosi , atsirė
mę į rungus lušnis. Viršuje 
kita leiterė, gale tam tikros 
dureles, o pryšakyj vežimo 
grfle pasostė, kurioje minkštai 
sėdi ar vyriškis, ar moteriške, 
ar abudu drauge. Taigi, veži
mo viduje yra salonas “po
nams bekonams.” Tik nėra 
džazo orkestro, (kuris taip pa
siutiškai grotų, kaip “slau- 
niuose” Kauno rfcstoranuose...

$tai, vįename vežime guli 
keturi “ponai bekonai”, o sėdi 
tik vienas ponas žmogus. Jo 
dantys, įsikibę į ilgo cibuko 
galą, laiko sunkią pypkę. Pyp
kės galvutė aukšta, riesta, gi
li ir svori, — taip, kad vienas 
cibukas neišlaiko ir prigelbs- 
ti jam stiprus grandinis. Po
nas žmogus traukia durną po 
dūmui ir, matyti, galvoja, ar 
jo “ponus bekonus” priims, ar 
ne; jeigu ir priims, tai į kurią 
rūšį nuskirs?

Bet, štai, vienai moteriškei 
nusibodo vežime su kiaulėmis 
sėdėti ir laukti, kada pašauks 
iš eilės. Ji išlipo ir atsisėdo 
ant žolės. Kojas įrėmė į žemę, 
alkūnes į kelius, o galvą, su
prantama, į rankas. Labai na
tūralu ir gražu, juo labiau hi
gieniška bei sanitariška. Kel
naičių ji nedėvi. Vėjalis dvel
kia ir išvėdina, , žinoma, kas 
rėkia išvėdinti. Taigi, kam ve
žime su kiauleihis sėdėti, kai

pievutėje taip smagp, ir svei
ka?

Bet jau ir galas ilgos veži
mų eiles, čia ir namelis, ku
riame “ponus bekonus” apžiū
ri, pasveria ir atrenka rūši
mis.

—Tokie * gražus,
jauna kaimo panelė, į pulką 
“ponų bekonų” bežiopsodama.

—Nebus gražus, vaikeli; to
kie jauni; tik 7 ar 8 mėnesių; 
paskui jau nebeima, — šneka 
iš po ryžos skarelės senyva 
moteriškė, matyti, panelės 
motina.

—Žiūrėk, mamyte, ir juodų 
yra. Pirmą sykį matau juodus 
bekonus, — įdomauja mergai
tė. z .

—Hm... Kyšį davė, tai ir 
juodus priėmė, — burbtelėjo 
pro pypkės cibiiką Ironizuoti 
mėgstąs vyriškis.

Čia pat ant geležinkelio be
giu stovėjo keletas vagonų, į 
kuriuos ir suvarė jau supirk
tus “ponus bekonus.”

Netoliese stovi būrys vyrų ir 
moterų. Visi labai susijaudinę.

—Taip nachališkai, taip na- 
chališkai! — aimanuoja visai 
elegantiškas vyrukas, nors ir 
kaimiškai apsirėdęs.

—Atsiprašau, gerbiamieji, o 
kas čia tokio atsitiko? —klau
siu visą būrį.

—Nugi, ponas, atvežė vienas 
ūkininkas pilną vežimą kiau
lių. Priėmė. Ūkininko širdin
go žmogaus esama; davė tar
nautojams
po litą. Bet tie vis tiek pabai
dė jo arklius, sako, lentgaliu 
mesdami, botagu kirsdami ar 
kaip ten kitaip. Arkliai pasi
baidė ir pabėgo. Sudaužė 
žmogaus vežimą, arklių nebe
matyti, ir nežinia, kaip dar 
bus, nes viršininkas 
protokolu ūkininkui.

—Ūkininkui! Ką jis 
—nustebęs paklausiau.

—Taigi, načhališkumas, tai
gi, nachališkumas! Mes turi
me stoti už savo žmogų; jam

gelbėti, — vėl kalbėjo elegan
tiškos v išvaizdos ūkininkas.

Visas incidentas atrodė la
bai skaudus. Marijampolės ra
jono žemės ūkio draugija tu
rėtų, rodos, rūpestingiau pri
žiūrėti savo tarnautojus. Taip 
begėdiškai baidyti ūkininko 
arklius net ir tada, kai jis da
vė visiems po litą, parodyda
mas savo nuoširdumą!

Gerbiamieji
valdininkai, daugiau žmoniš
kumo, daugiau žmoniškumo 
turėkite su ūkininkais, nuo 
kurių priklauso viso krašto 
gerovė, visos tautos likimas!

Ne laikas laikyti ūkininką 
kvaįhi mužiku, iš jo tyčiotis, 
jo arklius baidyti, darant jam 
didelę skriaudą ir, kartu, tei
kiant kitiems labai nesveiką 
pavyzdį — žiaurumo pavyzdį. 
Kuo daugiausiai reikia broliš
kos meilės, žmoniškumo, o ne 
žiaurumo.

Su bekonais ūkininkai labai 
nepasitenkinę, \ susijaudinę. 
Labiausiai erzina juos žemos 
ir vis dar krintančios bekono 
kainos.

—Gerbiamas pone, prašau 
paaiškinti, kodėl taip baisiai 
nepasitenkinę 
konais?
valdininką.

—Matote, ponas gydytojau, 
ne lengva atsakyti. Visų pir
ma, toks staigus, stačiai neti
kėtas Lietuvos ūkio persikei
timas iš grudų ūkio į gyvulių 
ūkį. Stinga mums ir skerdyk-

t '

bei valdininkams

sustatė

kaltas?

Stiprumas Šio Banko
nėra tiktai pripuolamas--- 
.... jis buvo planuotas!
Stiprumas šio banko gali būti su
prastas iš didumo ir proporcijos* 
jo paskelbtų skaitlinių. Tečiaus dar 
didesnės reikšmės turi stovis, repu
tacija ir patyrimas tti žmonių, kurie 
išrinkti vesti jo reikalus ,ir prisidėti 
prie jo patarnavimo. ■
- DIREKTORIAI, VIRŠININKAI 

IR DARBININKAI
Čia yra ištaiga įrodyto Stiprumo ir 
išbandyto tikslaus veiklumo* ir vi
sos pastangos banko personalo'yrą 
pilnai atlygintos tuo pasitikėjimu, 
kurį parodė tūkstančiai depozitorių.

, . . ...... • ■ ■ f I *

Peoples J^jational Pank 
dnd 'Jrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHUND AVENUE
♦Budas, kuri'tio paskolos ir investmentai daromi, taip kad' didelž jų dalis 
gali būti tuojaus paversta į grynus pinigus, nelaikant perdaug didelės da
lies investuotos j vienos rųšies vertybes.

..   ...... *----------------------- . ---T.—'———————..... ....
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hi aprūpinti visus ūkininkus, 
kurie .visai netikėtu tempu 
pradėjo bekonines kiaules au
ginti. Be to, ne visi ūkininkai 
supranta, kaip reikia tokios 
kiaulės auginti. Toliau, ne vi
si turi atatinkamas veislines 
kiaules. O dėl to noroms ne
norams prisieina skirti į že
mesnes rūšis. Žinoma, tada ir 
kainos žemesnės, kuo ūkinin
kai labiausiai ir nepasitenki- 

tarnautojai ir Ina. Taigi, matote, ponas gydy
tojau, kad ir su geriausiais 
norais, tikslais ir nuoširdumu, 
o vis dėlto valstybė negali pa
dėti ūkininkams (Tek, kiek iš 
tikrųjų' reikėtų.

Aiškino man ląhai opų be
konų klausimą ir kiti valdi
ninkai, ir kunigai, ir mokyto
jai, ir šiaip jau žmonės, bet 
nieko tokio konkretaus nepa
sakė. Taip ir atrodo, kad vien 
tik gyvenimas, tik ateitis te
galės visai tiksliai į šitą klau
simą atsakyti.

Pagalios, “kiaulių klausi
mas yra kiaulių klausimas,” 
kaip man pasakė vienas auk
štas valcįUunkas. Vadinasi, ne 

į jį 'atsakyti. Labai 
charakteringa. Ir tarsi sakyte 
kas sako, jog kai maišysis 
aukštuose valgžios organuose 
ir ūkininkai ir šiaip jau že
mesnių sluoksnių žmonės, ku
rie tas kiaules augina, peni ir, 
bendrai, daugiausia jomis rū
pinasi, tada, rodos, ir bekonų 
klausimas nebus toks keblus, 
ukininkus nervuojantis.

(Bus daugiau)

ukininkai be-
- klausiu aukštą

poną

Iš Priežasties Sunkią Laiką Mes Duosime 
$5 vertės Permanent Wave už $1.75’ 

per trumpų laiką. ‘ '
306 
40c. 
25c.

Moterų plaukų kirpimas .... 40c Vaikų .............................. .
Vyrų ..........   50c. Finger-wave ....................
Shampoo ................ ................... ............... . ............................. .................. ....... .

Visų Beauty Shop patarnavimų už nužemintų kainų •

UNITY BEAUTY SHOP
653 W. 51st Street, Tel. Boulevard 4303

ONA VENCKAITĖ operatore ir ex — Barberis.

*

lietuvių aptiek)

ICE CREAM

■ ĄPTIĖK A ■' '
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai įrengtų 

šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

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

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVfS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš 1
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER ?« METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISBNBJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, nžnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingu lięas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite ėia ir persitikrinkite, kų jis jum* gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merą rir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimu 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaadie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10.ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampu Ktder 'Avė., T*L Crawfotd 5573
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nd Class Matter 
the Post Office 

__ hder the act of
Marsh 8rd 187d.

Naujienos *elna kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidth Naujienų Ben
drove, V89 & Halsted St., Chieago, lį Telefonas. Roosavelt 8500.

■ i,a i . ...................................................

Uisiaakymo kainai
CMcagoje — paltai

Pusei meta _____________
Trirns menesiams_______
Dviem mlnesiams_______
Vienam menesiui

cW^J.liw<iotola,Į 

Savaitei ....
Mfaešiui----------- --- j........... ...

$8.00
,. 4.00
. 2.00
_ 1.50
.... .75

__ 8c 
— 18c 

75c 
Suvienytose Valstijose, no Chicafoj, 

paltui
Metams $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams_____ ..__  1.75
Dviem mSnesiams_______ .... 1.25
Vienam mėnesiui __ __ _ ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metų -- ------------------- 4.00
Trims mSnesiams__ ______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PAJAMŲ MOKESNIAI BEDARBIAMS PADĖTI 
■1 'i... ... ... * ' -' -■

New Yorko valstijos gubernatorius, Franklin D. 
Roosevelt, siūlo pakelti 50 nuošimčių mokesnius nuo 
pajamų valstijoje, kad butų sudarytas fondas bedar
biams šęlpti. Jisai siūlo taip pat, kad legislatura pa
skirtų $20,000,000 iš valstijos iždo ir kad miestai bei 
kauntės butų įgalioti išleisti trejiems metartis bonus 
viešiems darbams. Visiems šteito ir niUhieipalitetų dar
bams jisai siūlo įvesti penkių diehų savaitę.

Pasirodo, kad valdžia, jei tiktai nori, gali surasti 
šaltinių kovai su nedarbu. Federalinė valdžia galėtų 
daryti tokius pat planus, kaip New Yorko gubernato
rius. Bet jeigu darbininkai nereikalaus, tai Hooveris 
tylės. / 4

HENDERSONAS — DARBIEČIŲ VADAS

Britanijos Darbo Partija atmetė MacDonaldą, kai
po Savo vadą, ir jo vieton išrinko Hendersoną, buvusį 
Užsienių reikalų ministerj darbiečių kabinete. IŠ 287 
Darbo Partijos atstovų parlamente tik 6 balsavo už 
MacDonaldą. .•

To buvo galima tikėtis. Kada darbininkų unijų 
kongreso generalinė taryba atsisakė remti MacDonaldo 
“ekonomijos programą”, tai buvo aišku, kad dauguma 
darbiečių eis opozicijon ir Hendersonas eis su daugu
ma. j

Psychologiškai Hendersono pozicija yra geresnė, 
negu MačDdnaldo. Sutaupymai Britanijos ižde bus vis
ti ek, padaryti, nežiūrint darbiečių pasipriešinimo. Bet 
kada Darbo Partija yra opozicijoje, tai jai už tai ne
reikės imti ant savęs atsakomybę, ir jai todėl bus leng
viau agituoti darbininkų mases kovon prieš kapitalis
tines partijas.

Be abejonės, Hendersonas ir vadovavosi šitais tak
tiškais sumetimais, kuomet jisai pasipriešino MacDo
naldo siūlomam keliui. ^Hendersonas yra iš darbininkų 

Jžilęs ir su darbininkų minioms ^.susirišęs. Karo metu 
jisai kartu su jninioms stojo už'karą, ir dalyvavo val
džioje, kuomet MacDonaldas buvo opozicijoje. Dabar 
jų dviejų rolės pasikeitė. Bet Hendersonas vėl pasiliko 
su miniomis.

Jisai veikiausia bus sekančios darbininkų valdžios 
premjeras.
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Prohibicija Suomijoj
Suomijoj prohibicijos įstaty

mas nėra įtrauktas į konsti
tuciją. — Ką mano žymesni 
darbuotojai apie prohibiciją. 
— Girtavimas. — Prohibici
ja ir nusikaltimai. — Tuš
čios pastangos.

TO MES NEŽINOJOME
\ 4- ; ■ ■ • - ---------

Specialė “grand džiurė”, per aštuonis mėnesius ty
rinėjusi Chicagos policijos veikimą, patiekė vyriausiam 
kriminalio teismo teisėjui raportą, kuriame sakoma, 
kad sąžiningumo, teisingumo ir gabumo atžvilgiu Chi
cagos policija esanti ne blogesnė, kaip bet kurio kito 
miesto Amerikoje.

To mes iki šiol nežinojome. To iki šiol nežinojo 
niekas. 'Bet jeigu “grand džiurė” taip raportuoja, tai, 
tur-but, tiesa

Vadinasi, Chieagoje mes turime pavyzdi geriau
sios policijos, kokia tik yra Amerikoje. Klausimas da
bar stovi, kaip gera yra geriausia Amerikos miestų 
policija.

Ne vien tik Amerika turi ne
malonumų su prohibicijos vyk
dymu. Tas “eksperimentas” yra 
daromas ir Suomijoj. Ir rezul
tatai yra beveik vienodi. Skir
tumas tarp Suomijos prohibici
jos įstatymo ir Amerikos yra 
tik tas, kad Suomijoj jis nėra 
įtrauktas į konstituciją. Del 
tos priežasties jis gali būti la
bai lengvai sušvelnytas arba 
panaikintas.

William E. Hull, Illinois le- 
gislaturos atstovas, prieš kiek 
laiko nuvyko į Suomiją, kad 
susipažinti su to krašto prohi
bicijos vykdymu. Jam teko 
kalbėtis su daugeliu visuome
nes veikėjų ir valdžios atsto
vais, kurių dauguma laikosi 
tos nuomonės, kad prohibicijos 
įstatymas nėrą tikslus ir turi 
būti atšaukta^ £ f .

Prieš karą, kaip žinia,

NAUJAS KRIZIS SOVIETUOSE

die- 
yra 
šitą

“lai- 
kri-

Iš Maskvos pranešama, kad sovietų sostinę dabar 
ištiko naujas krizis — bulvių trukumas. Vyriausias 
komunistų organas “Pravda” rašo, kad per keletą 
nų Maskva jau nebegauna bulvių. Kadangi bulvės 
kuone svarbiausias maisto produktas Rusijoje, tai 
trukumą gyventojai turi skaudžiai pajusti.

Kas kaltas dėl to trukumo, nepranešama. Bet 
mingiausioje” proletarų šalyje visokių ekonominių
zių tiek daug, kad sunku ir susekti visų jų priežastis. 
Neperseniai buvo rašoma apie transportacijos (geležin
kelių) suirimą Rusi jo je, paskui apie'kuro trukumą, dar 
vėliaus apie batų trukumą. Pirmiaus buvo pranešimų 
iš Maskvos apie trukumą įvairių kitų reikalingiausių 
gyvenimui daiktų.

Bolševikai stato “milžiniškas” dirbtuves, bet nepa
sirūpina savo šalies gyventojus pavalgydinti ir apreng
ti. Vargiai kurioje kultūringoje šalyje žmonės pakęstų 
tokią tvarką.

------------- —-------------- - >
NORI TAIKOS SU LENKAIS

Sovietų valdžia neseniai pasirašė preliminarinę ne
puolimo sijtartj su f’rancija. Dabar bolševikų diploma- 

> tai siūlo daryti taiką ir su Lenkais.
franci Ją ir Lenkiją bolševikai iki šiol piešė, kaipo 

aršiausius imperialistus Europoje (kas yra tiesa) ir 
pikčiausius saVo priešus. Bet dabar jie jau ieško taikos 
su šioms dViejoiris valstybėms.

Tai rdc|o; kad sovietai suka savo užsienių politiką 
į naujas vėžes. Prancūzai yra labai stiprus finansiškai,, 
o bolševikams reikia paskolos užsieniuose. Todėl jie ir 
gretinasi prie Paryžiaus. Bot no^nt stt Paryžium su
sitaikyti, reikia pasiklonioti ir frąncūžų globojamiems 
lenkams.

Prieš karą, kaip 
mija buvo Rusijos dalimi. 1914 
m. caro patvarkymu ten buVo 
uždrausta pardavinėti svaiga-, 
lūs. Tiesa, tai nebuvo visiškai 
“sausas” įstatymas, kadangi 
restoranai turėjo teisės duoti 
savo kostumeriams po 
lę” ar net ir daugiau, 
prohibicija tapo įvesta tik po 
to, kai Suomija atgavo visišką 
nepriklausomybę. Būtent, 1919 
m. parlamentas priėmė įstaty
mą, kuris draudė pardavinėti 
bent kokius svaigalus/

Nuo to laiko jau praėjo dvy
lika metų. Vadinasi, pakanka
mai laiko, kad butų galima 
spręsti apie prohibicijos prak
tiškumą. Bet šiandien net prie 
valdžios stovintys žmonės yra 
priversti prisipažinti, Kad vyk
dymas prohibicijos yra tik tuš
čios pastangos. Baronas Ernst 
v6n Born, vidaus reikalų rhi- 
nisteris, pareiškęs HullTn: “Jo
ki sistema pegali būti blogesnė, 
negu dabartinė. ~ Einant inlet- 
naciartaiiu įstatymu karo riietd 
blokada gali būtį pateisinta. 
Dabartinė SuorriljO'š padėtis ga
li būti prilyginta karui,* d ban
dymas vykdyti prohibiciją blo
kadai. Dabartinėmis sąlygomis 
nėra jokios galimybės įvykdyti 
prohibiciją, įr aš nemanau, kad 
tai kada nors bus galima. Pa
dėtis vidaus reikalų ministerlo, 
kurio pareiga yra žiūrėti, kad 
prohibicijos įstatymai butų pil
domi, dabartiniu laiku Suomi
joj yra tiesiog nepakenčiama.

“Daugumįa gyventojų su pa
nieka žiuri j prohibiciją,' fcįąti- 
gelis pradetU statyti sari klau
simą:'‘Kode! mes turime gerb
ti vieną įsUiymą dąugiah, bė
gli kitą t’ ftėVą jokio sunkumo 
gauti alkoholie. Užkampiuose, 
kurie randasi toli nuo juros Jr 
didėlių miestų, paš gyVėntoįus 
gal ir yra iliuziją, kad su pto- 
hibicija viskas(^ra tvarkoj. Bet 
tai tik llitjįija. * Btidėmas val
džios nariių aš dėdu visas pa
stangas, kad įstatyčiai butų 
pildomi. Tačiau mano asmeniš

Šuo

burne-
Tikra

kas įsitikinimas yra tas, kad 
kova su prohibicijos įstatymo 
laužytojais yra beviltinga.”

Tokios pat nuomonės laikosi 
ir Erik vdri Frėhckell, Hėlsin- 
kų burmistras. Jis sako, kad 
sausieji turėjo progos vykdyti 
prohibiciją, bet tai jiems nepa
sisekė. Dabar tik aklas žmogus 
gali nematyti, kad visos pa
stangos nuėjo niekais. Nevyku
sio įstatymo atšaukimas yra 
tik laiko klausimas. Ant galo, 
turės įsitikinti ir jo šalininkai, 
kad neužsimoka kovoti su vėjo 
maitinu. Faktas yra tas, kad 
įstatymas skaudžiausiai palier 
čia darbininkus. Apie 95 nuo
šimčiai tų, kurie nuteisiami už 
girtavimą ir prohibicijos įsta
tymo laužymą, yra darbininkai.

Kaip ir galima tikėtis, kito
kiomis akimis žiuri į sausųjų 
įstatymą Suomijos Prohibicijoš 
Lygos sekretorius Vihtori Kar
pio*. Jis sako:

“Prohibicija tapo įvesta bir
želio 1 d. 1919 m. Sunkenybės 
prasidėjo nuo to laiko, kai Es
tija pasirašė taikos sutarti su 
Rusija ir pradėjo gaminti svai- 

duoda- 
jar at-

šeštadienis, rugp. 29, 1931
<!■» į...— I-’ ■ n Ti u ■- .......... »

nemažai nuostolių. Tad ar ne 
laikas kartą ant visados susi
tvarkyti taip, kad tie nemalo
numai daugiau nebepasikarto
tų? —Jonas Jarus.

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

No. 13-14 “Kovos” gau
tas • šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

galus.. Pirm^ ĮEs 
vo svaigalu^ltus 
si rado pelninga rinka Suomijoj. 
Kadangi Suomija yra nusitęsu
si pajūriu, tai šmiigeliėVimas 
alkoholio pasidarė labai leng
vas dalyka$.*j zJuo labiau, kdd 
visu pajuriHr Randasi tukstah- 
čiai mažesnių ir didesnių salift- 
kių, kur šmugelninkams yra la
bai lengva pasislėpti. , :

“Tokia padėtis užsitęsė ligi 
1923 m., kadangi nebuvo tin
kamai suorganizuota mašina 
prohibicijai vykdyti. Dabąr ta 
mašina žymiai pagerėjo. Žino
ma, šmugeliaVimas, nepasilioVė, 
Bet, aš manau,* kad jis sumažė
jo vienu trečdaliu. Faktas yya 
ir tai, kad svaigalų galima gau
ti resoranuosč ir viešbučiuose, 
bet ne visuose. Darbo žmonės 
gali gauti alkoholio visokiose 
landynėse už gana prieinamą 
kainą. Už prohibicijos įstatymo 
laužymą daugiausiai areštuoja
ma darbininkai. Tai pareiiia 
dėl to, kad jie girti vaikšto gat
vėmis ir gerią yiešo^O dietose, 
kudmiet turčiai važinėja ąuto- 
mObilįais ir geria klubuose.

“Švedų šistema apsaugoja 
girtą žmogų nuo areštavimo. 
Bet už tai ten girtuokliauja
ma namuose. Tiesė ir tai, kad 
kriminališkumas/ žymiai pa
didėjo. Bet dęliai to vėrgii ga
lima baltinti prohibiciją. Fak- 
tinai prasikaltimų yra dau
giau tose vietose, kur mažiau 
tesirąnda butlegerių. Aš lai
kaus tos nuomonės, kad ,Suo
mi ja, laikui bėgant, pasidarys 
visiškai ‘sausa* ir kad prohi
bicijos įstatymas gali būti sėk- 
fhihgai vykdbhiaš.”

Visai kitaip žiuri į tą reika
lą Juho Turppa, blaivjninkų 
organizacijos sekretęrhis. Jis 
sako, kad prohibiciją Suomi
joj susilaukė /pilhiausip fiąs- 
kų. fįHą yra privesti prįN 
pažinti net “sausieji,“1.

Prieš karą Suomijoj buvo 
sunaudojama. l,450,-Q00 litrų 
ąikoholid pėVidėJe alaus ir 
Vyrio. Dabar jų gęięiipų besu- 
nėddojama tik. 700,000 • litrų.

Briti džiuginantis
S ■,*

Tąi turėtų

l’eiškinys. Tačiau, sako Torp- 
pa, džiaugtis dėliai to vį^ai 
netenka, kuomet mes susipa
žįstame su kita medalio puse. 

fprieš karą suomiai sunaudo
davo 3,(X)0,000 litrų stiprių
gėr|mų (degtinėj konjako iri 
kitokių likerių); dabar per 
nibtus jaii sunaudojama 5,- 
0OQ,0tt() litrų ir tai vyriausiai 
taip vadinamos “baltakes.” 

* Viešoji opinija nesmerkia 
gėrimą. Prieš'prohibicijos įve
dimą girtam žmogui pasiro
dyti gatvėj buvo sarmata. Da
bar į tai nekreipiama jokio 
dėmesio. Gerdavo paprastai 
tik vyrai, ir tai su saiku. Visai 
kitaip yra dabar: geria vyrai, 
moterys ir jaunuoliai.

Bet lai dar ne viskas. Blo
giausias dalykas yra tas, kad 
prolribicija neša žmonėms di-1 
dėlės blėdies tiek fiziškai, tiek 
morališkai. Juo' tolyn, tub 
žmonės mažiau begerbia įsta
tymus. Nusikaltimų skaičius 
icįmanomai padidėjo . Pro-1 
porcionaliai imant, Suomijoj Į 
žmogžudysčių dabar įvyksta 
daugiau, negu kur kitur. Fak
tinei ten žmogžudysčių , skai
čius padidėjo puspenkto karto 
palyginus su priešprofaibicijos 
laikais. NesveikaproČių įstai
gose 1918 m. alkoholikų biįvb 
mažiau nei du nuošimčiai, o 
1929 iii. jų jau buvo priškai- 
toma 28 nuošimčiai.

tVilliam E. Hull sako, jo£ 
prohibicijos įstatymas Suo
mijoj yra laiiždinas gal la
biau, negu Jungtinėse Valsti
jose. Suomiai jokiu budu ne
gali susitaikyti šii ta mintimi, 
kad parlamentas galėtų jiems 
diktuoti, kę jie privalo valgy U į j|ejsta nemažai pinigų 
ti arba gerti. Todėl jie ir ne
prisilaiko prohibicijos. Da
bartiniu laiku nusistatymas 
prieš prohibiciją yra labai di-. --- -
delis. Tad mahomU, jog trum- [ skandalas nelikviduotas 
B6j ateityj ( . T
muš arba btiš žymiai pakeis- nelių peštynės; Ir vėl tyrinėji- 
tas arba visiškai panaikintas, mams bereikalingai leidžiama

— K. A. pinigai.
;L, A ^... _ . O į tą faktą, kad daugybė

. . , . .......... . ......... narių dėl nedarbo priversti yra
iš ųrganizacįjos, vi-

SKaimojiĮ BaisaiI < J žinoma, kad kai kurie žmones
1 .Į priklausė Susivienijimui po

penkioliką ar* daugiau metų, o 
dabar nebeišgali užsimokėti
duoklių. Nejaugi jie dėl to tu
ri apleisti Susivienijimą ir ne- 

Gerbiamieji SLA organizaci-[tekti pašalpos? j
JOS nariai, prieš mus stovi la- Ar nebūtų , geriau,/kad Susi- 
bai svarbus •klausimas, kuris vienijimas, vietoj leisti berei- 
paliečia musų organizaciją. iJkalipgai pinigus visokiems ty- 
klausimą niekas kitas neišspręs,minėjimams, sukurtų tam tikrą 
kaip tik mes patys. Musų yra f°n(ią, iš kurio butų teikiamos 
tiesioginS-pareiga žiuržti, kad paskolos tiems nariams, kurie 
ofganizaeijoj butų viskas tvar-l ^ nedarbo nebegali užsimoki

z ti duokles? Kai tie žmonės su-
Sėttta mes tlirėjbme savo pir«s sau darbą, tai jie lengvai 

tarpe vierią kitą šimtą bolŠevi- galės paskolas sugrąžiųti.
kėlių, sii kuriais mtimš teko -Prieš kiek laiko “Sandaroj” 
Vesti nuolatinę kovą,* nes jie man, teko skaityti p. K. J. Pau- 
kliudė or^niždėijos Veikimtdi. lausko straipsnį, kur nieko ki- 
Vargais negtffeds ritio jiį jiasi-Į^ «6ra, kaip tik pasigyrimai 
sekė atsikratyti. Jeigu dar iiž- >* iižripuolimai ant nepatinka- 
siiitb kiek holševiką, tai jiė|W Dauginusiai yra
ja d jokios rolės nebelėšia. jie 
jriti nebenori nei b'olšėvikaiš 
vadintis, nes mątci, kad jų pū* 
čiariias brirbtdaš jau truko.

Well, mes nuo bolševikų Mr 
šikrateme, o kurie ir pasiliko, 
tai tie iiei nebando triukšmau
ti. Bet riežitirint to, ramumo 
vis dar nėra. Ktiopose nuolat 
įvyksta nesusipratimų, darbas 
nėra dirbamas sklandžiai, žmo
nės, kurie pirma bendromis ję* 
gpmis kovojo prieš bolševikus, 
dabar pradeda peštis tarp sa
vęs,

Kodėl taip yra? Man atrodau 
jog visi nesusipratimai įvyksta 
dėl to, kariukai kurie nenori 
skaitytis su faktais Jr teisybe. 
Mes gerai žinome, kad kąl ku
rie Centro patvarkymai visose 
kuopose sukėlė daug bereika
lingų diskusijų, Aš čia kalbu 
visai bešališkai, Visai nebgfcdjr- 
damas velti kokios nors parti
jos po|įtikį, fles man Vyriau
siai rupi teisybė.

IŠ daugelių kuopų dabar yra 
siunčiamas ^tėtesto rezoliuci
jos, teiids smerkia Centro * Vir
šininkų elgešį Už tai, ted jie 
pasisamcįė sau Hgėlbininkus it 
tuo b,udū padidino išlaidas,

[Acme-P. B A. Photo)

George : Griff iths,/ Chicagos 
kohtraktorius, kuriam fėdera- 
lė valdžia pavedė statyti Chi
cagos pašto trdbešj.

Prieš kiek laiko kilo skan
dalas dėl Deyenio paskolos. Su
sivienijimas dėl viršininkų ne- 

. atsargumo pražudė kelis desėt- 
| kus tūkstančių dolerių. Tapo 

j viso
kiems tyrinėjimams, kurie nie
ko gero nedavė.

Dar tas Devenio paskolos 
i, o da- 

“saušUjų” įstaty-|bar iškilo naujas: ponių ir pa-

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2882 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEW1CZ 
2608 W. 47 th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCH.ES BROS. CORP.

52 Ej 107th St.
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Kas darosi SLA. 
organizacijoj

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yta įpiuku jeigu gali taip 
L * padaryt, jog kitiem patiktum. 
O"vienok, darni ’koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
raus ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uŽdavi^s pagalios tapo ii* 

- Hitas.
Didelė tūba Listerine danttl 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ S ai n t 
Louis, U. S. A.

■ ■■ — - - - ......................... .....

lausko straipsn|, kur nieko ki
tų nėra, kaip tik pasigyrimai

ątahąojąmas K. Karpavičius. 
Qirdi, jo politikė Shri vienijime 
ėšanti purvinė; Ir :kės tą poli- 
tjką ąeks, tas esą pats į purvą 
fluklimpš.

Aš. visai nesu Karpavičiaus 
partijos žmogus. Bet man at- 
tycto,- kad.tie, kurie jį dėl Su- 
djvietdjimo tėikėlų taip pur
vais drabsto, patys yra dar 
purvrhesrii. Jie nemato ir, tur 
Uit, nenori matyti tikrosios 
dalykų padėties. Jiems rėpi, 
tėd kuopos kuo mažiausiai ži
bėtų, kas darosi Centre. Jei 
kas drįsta prasižioti, tai tuoj 
sulaukia smerkimų.

Sandariečiai labai mėgsta 
rėkti ant kitų, bet savo grie- 
kų (Mmato. Tegul jie atsako, 
todėl jie dabąr pešasi? Juk į 
skandalą įvelti asmenys yra 
sandariečiai.

(Partijos reikalai Susivieniji
me neprivalėtų rasti sau vie- 
tds. r |» skandalą\ įvelti asmenys 
yta Smerkiami \ųe todėl, kad 
Jie priklauso tai ar kitai par
tijai, bet todėl, kad jų pasiel
gimas jokiu budu negali būti 
pątsisintas. Tie visokie skan
dalai musų organizacijai daro 
sarmatą. Daugiau to,, susidaro

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ii labai pagcl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga* prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Siųskite monlf orderi arba kraso* 

ženkleliu*.

«WW. »....11W

ĮGALIOJIMUS
(Dovietaastk)

įgalite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite •

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

WAITCH.ES


NAUJIENOS, Ohlcago, m.šeštadienis, rugp. 29, * 1931 
1 ..........* " 1 * ....... . "■ 1 ' ......... 1 11 .. ... 11 g"
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net

CentroMano

usy Namu
APŠILDYMO PLANTAS $4.95

aaas

PASIRENDUOJA

savo g

aš ir 
buvo-

ŪNIVERSAI 
, gal būt ge

dvi pri- 
raštines 

prisitašė

SOUTH WEST 
KRAUTUVE: 

4101 Archer Avė. 
Lafayette 0287

Del žindamų motlj 
nų. Nei vienas ne- » 
gali būti be

4190 Archer Aveniie
Tel. Lafayette 0010

PAAIŠKINIMAS 
ĮVYKIO SLA. 

CENTRE

uvb atsargiai tvarkomas ir nedarė 
i, pustuščių fabrikų ir tuščių sub- 

todel gi neniiketitčjo jokių nuostolių, anaip-
Jis r yra r rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichoIas
oseminko arba aptiekoriaua, jeigu jie negali

iki $75.00, dabar

$39.00

PASIRENDUOJA. Vieta dd 
štero, 25 pėdų pločio, gra
žus parodos langai. Tinka bi- 
le kokiam bizniui. Randasi 
pačioj širdy Brighton Park 
šopinimo distrikto. Garu Šil
domas, pigi renda.

GERBv NdUjietių skaitytO- 
Jdfc lr skaitytojai prašomi 
pirkįnių reikalais eiti į tas 
krautuvė, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ištisą vasarą, 
• kitų šven- 

mokyklose 
Draugeliutė 
dirba SLA. 
ir ima po

Susivienijimui it 
Įima bent nieko

Phone . Virgirtia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St. 
CHICAGO, ILL.

Vasara jau praėjo, šalta žiema jau greitai bus čionai 
Neatidčliok ilgiau, įvesk apšildymą į savo namą!

SOUTH CHICAGO
KRAUTUVE:

9300 CommerciaJ Avė.
Phone Saginaw 4847

darbininko, Vasiliauskas 
ngs BOTkyTė jr ąš ąugrįlus 

v|l. diSlAėdau keflčn.
■*'(Ęus daugiau)

(nvi&oRATtR»_^ 
lOOO TO» CONvMAM®*™ 

MrncsMNft___ .
GOOO THC rtOM«

konstitucijos 
na-

2536-40 W. 63 St
Cor. MapkvVčod Avė. 

HEMLOCK 8400

35M-16

Gražus, moderniškas 3 kam
barių apartmentas, modemi
ški patogumai, garu šildo
mas, janitoriaus patarnavi
mas. Pigi renda.

namą tuojau ir praleisk žiemą 
CALUMET 0642, 0643, 0644, ($45 

namų apšildymo inžinierius atvaduos 
tlž tai nebus jums jokios atsa-

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Universal State Bank
3232 So. Haleted Street 

Kampag ^3rd Stfęet 
Chlcago, Illinois

[Acme-P. U A. Photo]

New Orleans. —. Dr. Aristide 
Agramonte, kuris kartu su tri
mis kitais mokslininkais sura
do geltonojo drugio priežastį. 
Prieš porą dienų jis čia mirė.

Dr. Agramotite gimė Kuboje; 
mokslus ėjo Meksikoj ir Jung
tinėse Valstijose. *

Centran atsilankymo 
tikslas.

Liepos 24 d. apypietyje su 
reikalais buvau užėjus pas Vi- 
taitį į redakciją it- vėliaus 
toje apylinkėje -a(l|ku£. tei^a?, 
lūs apie, 2 valandą pietų 
sumaniai! iižeiti į SLA. Cent
ro faštinę it pasikalbėti su 
Jurgelitde, ar ji * besutiktų 
duoti rekomendacijas “Tėvy
nės” spaustuvės vardu Vitai- 
čio vytiaUsiaftĮ sUnUi į Linoty- 
pe kompaniją, kur jis galėtų 
su numažintu apmokėjimu iš
mokti linotypisto amato. Se
ninus buvome apie tai kalbėję 
sti Stasiu, tačiau jis atsisakė 
bent kokios pagelbės iš Jurge- 
liutės prašyti tuo reikalu. Esą, 
dar paleis paskalos, kad savo 
sūnų noriu įpiršti “Tėvynės” 
spaustuvėn darbininku.

Bet aš vis maniau, kad žmo
niškumas galima rasti ir da
bartinėj SLA. Centro tvarkoj.

dinasi, sąvo tetulei Jurgelįutei 
pasidėkpjant Draugeliutė di^ 
ba du darbu ir ima/dvi algas.

Kad ir
giminaite dirbtų SĮJL, Centro 
raštinėje normaliu laiku, Jie? 
išeikvotomis njbityklųje jėgOr 
mis nustatytas . dienos darbo 
valandas ui nuolatinę algą, 
kas galėtų ką sakyti? Ji yra 
lygiateisė SLA. narė, kaip ir 
kitos narės, ir jai to už blogą 
niekas negalėtų skaityti. Bet 
kaip dabar yra, tai neabejo
ju, kad kiekvienas sąžiningas 
SLA. narys sutiks su marlini, 
kad tai yra tikrai negražuš ir 
nesąžiningas Susivienijimo iš
naudojimas Jurgeliutės šeiftios 
reikalams, nes suteikiama 
proga tokiai Draugeliutei už
sidirbti tokią dubeltavą algą, 
kokios šiandien geriaUsi ama
tininkai neuždirba. Tuo tarpu 
už tokį atlyginimą, kokį Drau
geliutė gauna iš SLA., su 
džiaugsmu dirbtų daugelis už
sitarnavusių SLA. narių mer-

Sesutė dar.’pradžios mokyklą 
Unito ir mamytė taip pat nę- 
ttittos sveikatos. Todėl ji no
rinti gauti pastovesnį darbą 
ir tuo tikslu prašiusi pas SL.Ą. 
Sekretorių Centro raštinėje 
dafbo. Nuo to laiko SLĄ. 
Centro raštinėje priimta net 
dvi HaujoS darbininkės ne S. 
L. A. narės, tačiau nelaimingo 
SLA. Užsitarnavusio nario 
dukrelei irgi dirbančiai SLA. 
labui veikėjai darbo SLA. 
Centre nebuvo, štai kokį fra- 
temaliznią, kokį SLA. narių 
ir veikėjų '‘įvertinimo” princi
pą praktikuoja SLA. Sekreto
rius. Tai skaudi ironija, tai 
piktas pasityčiojimas iš užsi
tarnavusių ir nelaimėn pate
kusių SLA. veikėjų... Tas pats 
nelaimingas p. Paltanavičius 
Susivienijimui dirbo kuone 
nuo pat Susivienijimo įsikūri
mo. Jo dukrelė Valentina dar 
vaikų skyriuje prigulėdama 
Woreestery SLA. 57 kuopoje 
sekretoriavo ir veikė. Nespė
jus apsigyventi Brooklyne vėl 
SLA. 38 kuopos sekretore iš
rinkta ir čia dirba, veikia. 
Veikia ir kitose srityse, ypač 
scenoje, lietuvių kultūrinimo 
darbą. Bet ji ne SLA. Sekreto
riaus giminaitė, ne drauge, 
tad jai SLA. Centro raštinėje 
darbo nėra...

Todėl nenuostabu, kad kuo
pos susirinkimuose mano da
romi paklausimai tokiais ne
tikslumais, Jurgeliutei ir jos 
giminaitei išrodė pavojingi ir 
savo “tvarkos” apgynimui 
Centre 'ėmėsi mane diskredi
tuoti ir visaip niekinti visuo
menės akyse, kad mano žodis 
ŠLA. nariams nieko nereikštų. 
Štai svarbiausias tikslas tų 
visų paskalų ir pikčiausių iš- 
nlislų, kokius 
mane į 
leidžia.

Augščiau minėjau 
imtas SLA. Centro 
darbininkes, kurios 
prie Susivienijimo tik po to, 
kai jau pradėjo Centre dirbti. 
Prieš tas dvi darbininkes as
meniškai nieko neturiu ir jų 
net nepažįstu. Šiuo atveju 
man rupi principas ir teisėtu
mas 
patvarkymo, kad tik SLA 
rėš gali būti priimamos į 
Centro raštinę darbininkėmis. 
Panagrinėjus nuodugniau S. 
L. A.- apyskaitas sužinojau, 
kad jų viena, būtent p-lė Pu- 
pelytė pradėjo dirbti pereitais 
metais Centro raštinėje ir tik 
šių metų gegužio mėnesio 
pradžioje prisirašė prie SLA. 
Rodos, Šios mergaitės tėvai iki 
šiol taip pat neprigulėjo prid 
SLA.

Antroji darbininkė, p-lė Mi- 
liauskiutė, seniaus dirbo SLA. 
Centro raštinėje. Tačiau apsi- 
vedus su svetimtaučiu nustojo 
dirbti SLA. Centro raštinėje 
ir kartu išsibraukė ir iš Susi
vienijimo. Apie penkis suvirš 
metus nebuvo Susivienijmo 
narė ir dabar jos gera draugė 
Jurgeliutė vėl jai duoda darbą 
SLA. Centro raštinėje ir vėl ji 
prisirašo prie Susivienijimo. 
Vadinasi, Susivienijimas vėl 
turi narę iki jai darbas SLA. 
Centre reikalingas.

Tuo tarpu musų namuose 
girdėjau p-lę Valentiną Palta- 
navičaitę prašant Vitaičid, 
kad jis pagelbėtų jai gauti 
darbą SLA. Centro raštinėje. 
Ji pati tuomet (pereitų metų 
rugpjūčio mėh. pabaigoje) net 
su ašaromis akyse kalbėjo, 
kad ji yra tik Viena iŠ visos 
šeimos, ant kurios uždarbio 
visos šeimos pragyvenimas re
miasi. Tėvelis suparaližuotas^ 
nepagydomu invalidu tapęs, Juk Vitaitis tokius -ilgus me

manim katlu ėjo ir mahO 
mergaitė ir VitaiČįo vyriausias 
sūnūs. Vos mums įėjus į raš
tinę, Jurgeliutė. labai nustebo 

pamačius, Ii vienut viena 
buvo raštinėje. Nusišypsojus 
pastebėjau jai angliškai: 
“Stebiesi mane čia išvydus, 
nesistebėk, čia nėra nieko ne
paprasto, mat atėjau dabot 
tikrai pasikalbėti dėl darbo, 
tik ne sau” ir tai pasakius at
sisėdau kėdėn. Jurgeliutė nie
ko man neatsakius šoko prie 
telefono ir šalike ką tai vir
šutinėje raštinėje sekamais 
žodžiais: “Come down and
sce what this insane woman 
wahts” (ateik žemyn ir pa
tirk ko Ši beprotė motėmis no
ri). Metus telefoną, staiga 
pasileido bėgti į spaustuvę. 
Aš taip nežmoniškai įžeista ir 
nustebinta nenorėjau jos išlei
sti iš raštinės, pareikšdama, 
kad aš ne esu kokia ten nuo 
gatvės įėjus “insane woman” 
(pasiutėlė), bet esu Mrs. Vi
taitis. Tačiau Jurgeliutė bėg
dama į spaustuvę nutempė it 
mane pro duris ir čia mes su
sikibome. čia man apdraskė 
ranką ir suplėšė suknelę, gal

kaip tie darbai dalina- 
Centro raštinėje.

ta pati Jurgeliu- 
Draugcliute, jau 
keturi metai tik 
vakarais dirba 
raštinėje ir ima 

mę algą
miesto mokyklos

DABAR GALI BŪTI ĮVESTAS PIGIAU 
NECįU BILE LAIKU PASKUTINIAIS 

METAIS.

tus dirba 
nejaugi m 
nekainuojančią Susivienijimui 
rekomendaciją gauti 
sūnus 
galėtų amatą išmokti. Tai 
principialis mano atsilankymo 
Centran tikslas. Prie tos pro
gos maniau, jei btis tinkamos 
aplinkybės, rimtai pasikalbėti 
su Jurgeliutė ir.apie tuos pas
kalos ir pliotkus iš Centro 
leidžiamus.' Nejaugi kas nau
dingo Susivienijimui galima 
atsiekti tokių pliotkų sklei
dimu.

Įvesk apšildymą į savo 
patogiai. Telefonuok 
ir vienas musų 
pas jus į Kainus. greitai 
komybeS.

Pagaliau išgirstu 
laikraščiuose skaitau, kad buk 
aš ieškojus SLA. Centre dar
bo ir kadangi Jurgeliutė man 
darbo tenai nedavus, tai da
bar Vitaitis stengiasi Jurge- 
liutę “išėsti” iš sekretoriaus 
vietos ir mane jon įsodinti. 
Šitas paskalas paleista tokia 
prasme, kad rodos SLA. Cen
tre darbo ieškoti ne Jurgeliu
tės giminėms ir draugams yra 
kokiu kriminaliu prasižengi
mu. Tuo tarpu iki šiol aš jo
kio darbo netik SLA. Centre, 
bet ir niekur kitur neieškojau 
ir nemaniau ieškoti.

Kuomet net išmislais pasi
remiant man paskaityta to
kiu dideliu prasižengimu ne
būtas darbo ieškojimas SLA. 
Centre, tai manau bus įdomu 
nuodugniai sužinoti SLA. na
riams 
nii SLA

Pirmiausiai 
tės giminaitė, 
rodos, suvirš 
pripuolamai 
SLA. Centro 
nuolatinę algą. Draugeliutė 
yra miesto mokyklos moky
toja ir gauna per ištisus me
tus neblogą algą iš miesto. 
Vienok ji ateina vakarais pri
puolamai padirbėti Centro 
raštinėje ir už tai gauna po 
$12.50 savaitėje. Pradžioje šių 
metų jos alga už tokį darbą 
buvo pakelta iki $19.00 savai
tėje. Tačiau 
Kalėdų, Velykų ir 
čiu metu, kuomet c 
darbo nėra, tai 
neva visą laiką 
Centro raštinėje 
$25.00 savaitėje 
pat gauni dvi savaiti apmoka 
nių atostogų, kaip ir 'nuolati 
niai Centro darbininkai. Va

BUY
COMPL

MALI T0N1C EXTRA PALE 
SPECIALU ALUS

Centras apie 
visas puses leido ir

Visbs pavasario it vasaros prekės turi būti išparduo
tos be jokių uždarbių ir vieta padaryta dėl rudeninių pre
kių, kurių pareina daugybės karlodų dėl užpildi- 
iiio abiejų

Peoples Furnitūra Krautuvių
Radio visokių gerųjų išdirbysčių vertes 
virš $100,000, dabar parsiduoda tik po
Radio vertės iki $200.00, dabar OO
tiktai po ................    o”“
PIJANAI. Pasirinkimas visokių išdir-
bysčių^ kurie yra geram stovyje* verti r--,
iki $mod, po $25i00 ffiEni ir aukšęiaus
Grojikliai pijanai, platus pasirinkimas, 
groja ir atrodo kaip nauji, verti iki

..... . $45.00ir aukšciaus. ■.Įriyy
Parlor Setai, miegamų kambarių ir 
valgomų kambarių sėtai vifš $100.00 _ ♦ .
vertės, dabar tik $48.00 ME 
Sčtai verti iki $200.00, CfijC AA I'S
dabar tik po ........ ...H ĮS
Kiti setai tik po N Ižį

$20, $25, $30 1HII
Gasiniai pečiai verti

(Išklausykit ir Kaltinamosios 
Puses)

(Tęsinys)
Po šio susirinkimo 

mano vyras “Dirvoje” 
me išniekinti, apmeluoti ir 
pabaigoje tos korespondenci
jos buvo šaukiama, kad reikia 
prašalinti Vitaitis iš SLA. 
Centro. Mat, šitokia SLA. Cen
tro panelių pageidavimas pra
dėjo reikštis nuo to laiko, kai 
Vitaitis, buk tai dėl mano įta
kos, nustojo Sekretoriaus dar
bus dirbęs.

Tų visokių paskalų skleidi
mas ir manęs niekinimas pri
ėjo net prie to, kad nepažįs
tanti manęs žmonės pradėjo 
įsivaizdinti mane kokia tai 
ragana, baisiausia, bjauriausia 
ir nedoriausia motermi. Nu- 
vykstam į SLA. 4-to apskričio 
metinį išvažiavimą ir čia su
tikę pirmu kartu mane SLA. 
veikėjai stebisi ir tiesiog į akis 
sako: “Tai šitokia Tamsta! O 
mes manėm, kad sutiksim ko
kią raganą, baisiausią moterį, 
kaip kad Tamstą SLA. Cent
ras perstato.” Tai ne pirmu 
kartu tokius komplimentus iš 
SLA. veikėjų išgirstu.
Paskalai apie darbo ieškojimą

SLA. Centre. ,

Temykite 
Draugai!

Keletą savaičių atgal buvo pagarsintos atskaitos visų 
musų miesto bankų, tarpe kurių teko patėmyti, kad 
mums gerai žinoma liėlliviška įstaiga, 
STATE BANKAS, yra Imaai geram stovyj 
iiaUsiam iš visų bankų pietinėj dalyje miesto1. Matomai 
viršrrtipetąs bankas bi 
paskolų ant apartmentų 
diviziją, ir I 
tol turėjo gerą uždarbį.
Ir todėl mes visi galim Užsitikėti, netik pirkdami gerus 
pirmus Morgičius, bet ir galime be baimės pasidėti savo 
sutaupytus centus ant taupymo į tižiems žiiimiią saugią 
įstaigą.

N0W
ATING^a

KOMES

jut it Jurgeliutei kili* n6fs. htb 
drėksta Taiika huvo^ bet jokio 
<raujo ptaUejimo, kaip pobiį 
Ramanauskienę gąrsinb,: hfc- 
iuvo, nes niekas nesįmušė, 
tik susikabinusios moteriška^ 
pasitąsėm; lęi ir visa ^skerdy* 
nė”. Nežinau iš kur atsiradę 
poli i a Ramanauskienė ir p4£ 
DrėUgfeliutė, taip pat špatislb-
.«■■■ i Į i ....................       Į,

B oni r‘‘

B Baigiant Sezoną

Boulevard 2538 811 37th St, Chicago
Del aplinkinių miesteliij kreipkitės prie ,St. Bartkus, 

38?4 Dėi^lėjt St., Indiartfi HafljdĄ Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbbr 1687

Po 16 Metų Kančių Turėjusi 
Hemoroidus Dabat Išgydyta!

Marle Cbrvan, 2537—33r<l Aye., Mlnne- 
npolls, Mliin., rnfio: “Afi bAlsIąl kenėlau tino 
labttl nuiikrtUH hcmnroldnjs. flcSlolika
metu atgal afi buvau operuota, bet tas nie
ko man nepugelbftjo. AS vlskų IfibandŽfait, 
bftt be pasekmių. Afl nebetekau vlltlte) Prt- 
gailoH aė sužinojau apie prtžanglua metodus 
Dr. P. D. Šimanskio, Hemoroldij Specialis
to, 1869 N. Damen Avė., Clilcugo, Al nu
vykau pas Dr. P. D. šymanskl jr ils alti
ne ifigydė. Kad bučiau apie J| Žlhojus pir
miau!”

PASTADA. Pagailos Kenkiantieji nuo he- 
moroldij yra Išgydomi be peilio, be skaus
mo, be ligonines. Nereikia i&llktl JS dorbo. 
Naujos žemos kainos—lengvi Išmokėjimai. 
Ateikite siaLndię, arba fafiykitc dėl neihoka- 
mo ri diehtf naitnj treoLtmetito.

NAMAI S-M-S HeRB-NU T0NIC

Gražių spalvų 9x12 di- ZifiHIlKŽ 
džio kadrai verti iki $40,

.  $19.50
Puikios lovos lovų spring- b 
sai it fela matrasai verti 
$16.00, dabar parsiduo- =

?r.„.„'...,'..,$7.954^;
$10.00 vertės balĮos vatos, tvirtu viršum 
matrasai po ..J... . ... .............. ............ .

-it

Tūkstančiai kitokių negirdėtų vertybių galima rasti 
.Peoples Krautuvėse. Todėl nevėluokite atsilankyti!

Lengvus Išriiokejimai Suteikiami Visiems Pagal 
Reikalavimą.

4177-83 Archer Avė
P Cor. Rfchmond St.
E TEL. LAFAYETTE 3171

Sxxxxxx3pcxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXZxxxxxxxxxxxxxxx

12th STRĘĘT
Tet Kedzie Š^02

[įnaESCK '■Į'ii j, , 'j,,,-,, ri ui
t y f

j ' ■ iSIMl

Roturvelt Rd. 
... Louii Avė, 
tCAGO. ILL.
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STIPRUS BANKAS

Išpardavimas pavojinga

ROLL O F HONOR RANK

Roseland

apie uz žemas

KAINAS* HH I" M v ■
TAUPYKIT PINIGUS!

Brighton Park
PHILCO

Išvažiavimas

uz

kitu, kaip yra

numanu, kad 
kurstęs peš- 
suirutę kelti.

Chicagos Lietuvių 
Dr-gija Savitarpi

nės Pašalpos

Metropolitan 
State Bank

P-nas Steponavičius yra Lie
tuvių Choro • Pirmyn vedėjas 
šis, choras rengiasi operetei 
kurių ketina statyti spalių mė 
nesi.—Rep.

Lietuvių radio 
programas

BUDRIKO krautuvėj didelis pasirinkimas 
Radijų už visiems prieinamas kainas ir 

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Praėjusį ketvirtadienį sugrį
žo Chicagon iš atostogų p-nia 
Sala'veičikiutė - Steponavičiene, 
Steponavičius ir p. Steponavi
čiaus brolis Jurgis.

Atostogininkai atlankė Mai
ne, New Yorko, Massachustetts, 
Connecticut ir keletą kitų vals-

Steponavičiai 
sugrįžo

>Po komunistų pikniko žemai
čių tauta pakilo aukščiau, ne
gu aukštaičių. Dabar roselan- 
dfiečiai žemaičius vadins aukš
taičiais, o aukštaičius žemai
čiais.

Paaiškinsiu koks dalykas. 
Komunistų piknike įvyko peš
tynes. Faitui pasirodė ir poli
cija. Kadangi, matyti, f aitas 
rengta be permito, o gal ne su
lig taisyklėmis, tai policija nu
gabeno kai kuriuos dalyvius į 
steišenų. Jų tarpe buvo trys iš 
komunistų puses ir devyni ar 
kiek iš priešingos puses.

Policija visus padėjo viena
me kambary. Kaip tik užda
ryta kambario durys, tuojau 
uždarytieji pradėjo argumen-. 
tuoti. Priešingoji pusė puolė 
mušti komisarų Andriulį, pas
kui jo draugų, o po to ir tre
tį,. kuris buvo žemaitis.-

Tas žemaitis pasirodė neįkan- 
domas peštukams riešutas. Nuo 
vieno jo smūgio peštukas ir 
krinta. Taip jis apsidirbo su 
visais devyniais.

Po valandos laiko policija su
grįžo ir išvarė visus Jauk pa
reikšdama, kad raudonieji lai
mėjo. O teisybę reikia pasaky
ti, kad) laimėjo ne; raudonieji, 
bet vienas žemaitis. Štai kodėl 
ateity roselandiečiai ir vadins 
žemaičius aukštaičiais, o aukš
taičius žemaičiais

Iš pasakojimų 
kas nors buvo

Rytoj, sekmadieny, iš stoties 
W.C.F.L., 970 k., nuo 1 iki 12 
vai. po pietų, dainuos visų mė
giami artistai: P-lė Gricaitė, 
Stasys Rimkus, Juozas Olšau
skas, Sauris ir kiti.

Seniai publika laukė kankli
ninko Juozo Olšausko, tai da
bar vėl turės progų išgirsti jį 
dainuojant.

Stasys Rimkus grįžo iš ato
stogų ; jo balsas dabar skambės 
dar gražiau.

Šis lietuvių radio programas 
duodamas lėšomis Jos. F. Bud- 
rik muzikos ir radio krautuves 
(3417 So. Halsted St.)

Rytoj tikrai smagu bus pa
siklausyti šio šaunaus lietuvių 
radio programų.

JUOZAS A.RIZGEN
3313 So. Halsted St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-nia Steponavičienė lavins 
dainininkų-ių balsų ir mokins 
dainuoti.

Be to, kaip minėtų aukščiau, 
atvyko ir p. Steponavičiaus bro
lis. Jis yra' puikus pianistas. 
Iki šiol dirbo daugiausia su or- 
kestromis. Dabar jis dirbs 
kartu pp. Steponavičių studi
joj. Duos pamokas pianų skam
binti.

Taipgi pp. Steponavičių stu
dija ateinantį sezonų užims 
platesnę darbuotės sritį. Studi
jos telefonas yra: Lafayette

kitų. Galima drąsiai tikrinti, 
kad šita Draugija nebūtų taip 
sėkmingai išbujojusi, jeigu ne 
pastangos virš paminėtų dar
buotojų. Dėka jų pasišventi
mui draugija šiandie yra tur
tinga pinigais, skaitlinga na
riais, jos įtaka yra didesnė 
Chicagos lietuviuose, negu fai
le vienos kitos lietuviškos or
ganizacijos. (Bus daugiau)

Draugija | 
susirinki-' 
organiza- 

duoda progra- 
susideda iš 

dainų, muzikos ir referatų 
įvairiais klausimais. Draugi
jos nariai menininkai, dakta
rai, advokatai ir šiaip sau gi
liau susipažinę tam tikrais 
klausimais nariai užpildo va
kare programų.

Be profesionalų yra nema
žas skaičius aktyvių darbuo
tojų, kurie dirba patį sunkųjį 
Draugijos budavojimo darbų. 
Galima drųsiai tikrinti, kad 
vargiai kita kuri Chicagos lie
tuvių organizacija turi tokį 
didelį skaičių prityrusių orga
nizaciniame darbe darbuoto-

kitokie įdomus pamatyti pro- 
grame dalyvių atsižymėjimai, 
už kuriuos bus duodamos gra
žios brangios dovanos laimėto
jams.

Taipgi komisija man uždrau
dė ir todėl nesakysiu, kad dar 
bus ir virvės traukimas. Mat, 
komisijos narys Mykolas Nor
kus gavo iš A. Bartkaus pasi
skolinti ilgą ir storą, kaip deš
rą, virvę. Tai M. Norkaus su
manymu išvažiavime prie vie
no galo virvės reikės sukabinti 
jauni senberniai, o prie antro 
vedusieji vyrai. Na, ir žiūrėsi
me, sako, kurie nugalės ir pa
siims dovaną. Tik, žinoma, pa
gal taisyklės turės visi trau- 
kikai būti maždaug vienodo 
svorio, ir jaunų senbernių gas- 
padinės privalo jiems išduoti 
rugpiučio 30 dienai tik tokią 
porciją valgio, kaip kad pa
prastai būdavo duodama. Vedu
siųjų moterys irgi turi to pri
silaikyti su pritarimu “taip 
jiems Dieve padėk”.

Kas jau kas, bet A. Bart
kaus virvė ir brolių Mažėnių 
išvažiavimui dovanotas didelis 
kiekis skanių saldainių tai tik
rai nukentės. Virvė vargu iš
liks sveika, o skanios saldai- 
nės viena po kitos ištirps bur
noj.

Kadangi prie Keistučio Kliu- 
bo prisidėjo Draugystė Sūnų 
Lietuvos Vakaruose, kitaip sa
kant, tarp šių draugijų įvyko 
vestuvės, ir nors jau kai ku
rios ceremonijos anksčiau atsi
buvo, bet tai buvo ne viskas. 
Linksmiausia tų vestuvių dalis 
nutarta palikti šiam išvažiąvi- 
mui, kur bus muzika, vestuvių 
šokiai, užkandžiai, gėrimai ir 
kaip minėjau kiti tai dienai pri
taikinti pasilinksminimai. Taip
gi išvažiavime plevesuos iškel
tos abiejų draugijų puikios vė
liavos. Tai bus paskutinis kar
tas pamatyti vėliavų Draugys
tės Sūnų Lietuvos Vakaruose, 
nes nuo "tos dienos visi drau- 
gystės ženklai, turtas ir nariai 
pereina Lietuvių Keistučio Pa
šelpimo Kliubo globon.

Nepamirškite; kad išvažiavi
mas prasidės 10 vai. ryte. Įžan
ga visiems veltui.

Jeigu tų dieną butų labai 
prastas oras, tai vieton išva
žiavimo turėsime pasilinksmini
mą svetainėj adresu 4615 So. 
Mozart St. Pradžia lygiai 5 
vai. vakare.

Jei ne ten, tai čia pasimaty
sime. —A. J-s.

Daugiausia' viešėjosi pas gi 
minės. Bet spėjo aplankyti ir 
kai kuriuos draugus.

Teko būti viename-kitame lie
tuvių parengime rytinėse vals
tijose. Tarpe kita ko įgijo į- 
spudį, kad lietuvių chorai tuo
se miestuose ir miesteliuose ne
galį savo tobulumu lygintis 
chicagiečių lietuvių chorams.

Bendrai kalbant apie darbus, 
tai jiems atrędė, kad rytinėse 
valstijose ypač mažesniuose 
miesteliuose, nedarbas jaučia
ma ne taip skaudžiai ,kaip‘Chi- 
cagoj. Pavyzdžiui, Brocktone, 
čeverykų dirbtuvėse darbai ir 
visai neprasti. O ir kituose 
miesteliuose žmogus tikrai no
rįs darbo, galįs jį gauti. Teisy
bė, jie patys neieškojo darbo, 
taigi sakėsi kalbą greičiau kaip 
žiūrėtojai iš šalies.

Steponavičiai, sugrįžę iš ato
stogų, imsis vėl savo darbo. 
P-nas Steponavičius duos smui
ko pamokas savo studijoj ads 
resu 4142 Archer avenue, o 
taipgi American Conservatory 
of Music, Kimball Hali trobė

Kazys Jaunesnis būdamas tu* 
rėjo gerą darbą. Bet pinigu 
netaupė, karčiamose praleisda
vo. Jo draugai įspėdavo jį: 
Tu, Kaži, negerai darai; užėjus 
prastiems laikams turėsi ken
tėti alkį ir šaltį. Bet jis atsa
kydavo: Kol prasti laikai ait- 
eis, aš gal jau kojas busiu pa
kratęs. Prasti laikai jau atėjo, 
o Kazys dar kojų nepakratęs.

Ir nesvarbu, ar jis Kazys, ar 
Jonas, ar Adomas. Kazio var
das paminėta tik todėl, kad rei
kia žmogui duoti vardas 
apie jį kalbama. Gąl jis 
Adomas.

Jei pažiūrėsi į jį šiandie, 
pamatyti, kad yra apšepęs, 
bakterijų apsėstas, kurių nė 
saulės spinduliai negali Išnai
kinti.

Daleiskime, kad jis pragėrė 
savo pinigus. Bet kitas Kazys 
negėrė, o juos prarado. Darbi
ninkai taupė pinigus juodai 
dienai. Dėjo juos banke. Bet 
tas bankas šiandie uždarytas. 
Yra resyverio rankose.

Tas ponulis, tvarkydamas 
svetimą turtą, dalins pinigus 
žmonėms. Užsimokės sau al
gą, advokatams, knygvedžiams. 
Padengs įvairias išlaidas. O 
kas liks, tai padalins darbinin
kams. Ot atėjo gadynė: vakar 
turėjai pinigų ir žinojai kiek 
turi, o šiandie jau nebeturi ar
ba tikrai nežinai kiek turi.

Ateity gal kada nors profeso
riai suks galvas tyrinėdami mu
sų gadynę: kokie žmonės gyve
no, sakysime, 1931 metais, kad 
dirbdami mažiau gavo, nei tie, 
kurie nedirbo. Mums šiandie 
to nereikia studijuoti, mes pa
tiriame tai ant savo kailio.

Vietinio uždaryto banko de- 
pozitoriai suko galvas dėl re
syverio. Mat, jie nesutiko su 
auditorio paskirtu resyveriu. 
Jie norėjo išrinkti savo resy- 
verį. Kad savų išrinkti, tai 
reikėjo tam tikrų skaičių para
šų surinkti. Tiek parašų ne
pavyko surinkti.

Auditorius paskyrė kitą re- 
syverį ir šis jau veikia. Depo- 
zitoriai registruojami ir jų 
knygutėse prirašomi nuošim
čiai. Depozitoriai tikisi Kalė
doms gauti pinigų. Koki dalis 
bus išmokama, tai dar neži
nia.

Uždaryto banko reikalų lik
vidavimo darbas pradėtas. Kiek 
laiko likvidavimas ims irgi sun
ku pasakyti. Jis gali imti 
tris metus. Taip kalbant 
dėjau patį resyverį.

Darbininkai, nežinodami 
me dalykas, kreipiasi visur vi
sokių patarimų klausinėdami. 
Bet patarimų didžiumoj už dy
kų negalima gauti, o jeigu ir 
gauna, tai tie patarimai tur 
būt nieko negelbės—R.

Rašo Nemunas 
(Tęsinys)

Chicagos Lietuvių Jaunimo 
Diena

Apie porų mėnesių atgal 
Chicagos Liet. Dr-jos susirin
kimas priėmė tiksliai prireng
tų planų, kad Draugija kas
met rengtų Chicagos Lietuvių 
Jaunimo Dieną. Pradedant 
1932 metais ta diena bus ren
giama kasmet. Planas suren
gimui Chicagos Lietuvių Jau
nimo Dienos bus išdirbtas vė
liau, kviečiant žymesnius 
Draugijos narius, kad Chica
gos Lietuvių Jaunimo Diena

Montvidas ir Bic- 
dr. Montvidas yra 

daug spėkų išdėjęs budavoji- 
me šios organizacijos. Laike 
paskutinių dviejų metų dr. 
Biežis yra Draugijos daktaras, 
gana nuoširdžiai eina jam 
skirtas .pareigas. Be to, dar 
yra atlaikęs Draugijos susi
rinkimuose eilę referatų. 
Greitoj ateity bus įtrauktos ir 
kitos intelicktualės 
kultūrinį darbų, 
kiekviename savo 
me, baigus būtinus 
ei jos reikalus, 
mų; programas 

muzikos i 
klausimais

čius, akaunteris J. P. Varkala, 
muzikai: Salaveičikiutė - Ste
ponavičiene, Steponavičius, 
Mikas Jozavitas, vaistininkai: 
Žilinskas, Mereckis, Kazlaus
kas, Benošius? Draugijai turė
ti tokį žynių skaičių inteligen
tiškų spėkų yra didelis pliu
sas, jos įtakai. Tiesa, kai ku
rie čia paminėti dar gal ma
žai kuomi atsižymėjo aktyvia
me darbe vien todėl, kad di- 
žiuma jų yra nauji nariai. Iš 
Iš senesniųjų čia paminėtų y?a 
daktarai 
žis. Ypa

jų. Iš aktyvesnių galima pa
minėti bent sekamus: J. De
gutis, P. Galskis, X. Saikus, 
J. Kaulinas, N. Smalelis, K, 
Kai ris, K. Čepukas, K. Rugis, 
Semaška, čereška, Pačkaus- 
kas, V. Maukus, J. Dauginis, 
G. Mitskus, J. Ascila, Mickevi
čius, Ig. černauskas, V. Brie
dis, Grakauskas, Ad. Markū
nas, Prusis, Brazis ir daugelis

Good Ręst Mattress Co.
4547 S. Ashland Avė.

Td. Yards 6121 Apskaičiavimas DYKAI

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI 
ANT. BRUŽAS ir AUG. GRICIUS 

Į LIETUVĄ GRĮŽTA 
RUGSĖJO 16 D., 1931 M.

RUDENINĖ EKSKURSIJA J KLAIPĖDĄ 
(per Gothenburgą) 

RENGIAMA 
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS

Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm”

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės
Matrasai — Vidaus Spring 

sai — Lovos už Whole- 
sale Kainas

DR. MICHAEL’S 
<<8 ALLHERBTONIC 

Naujas atidarytas skyrius 
>1*1/ 4745 S. Ashland Avė.,

' CHICAGO
A Tai yra šešta sankrova

Mokslininkas išradėjas ii daktaras sutinka su vienas 
gaunama pagdba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt. 

Rekomenduojamas nuo:
Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaukite dykai 
sampelį Dr. Michael’s Ali Herb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egzaminacija dykai. . Ateikite ir gaukite DYAI sampelį.

Iš priežasties persikėlimo į 
naujų vietų

3255 So. Halsted St 
Dabar išparduodu laikrodė
lius, laikrodžius, žiedus, ka
rolius, rašymui plunksnas ir 

tt. Viską išparduodu už

PUSĘ KAINOS
Pasinaudokite šia nepa

prasta proga.

Mes atnaujinsime jūsų seną matrasą 
IŠRŪDYS KAIP NAUJAS — 

labai mažą kainą.

Iš New Yorko (ar Bostono) į Klaipėdą ............... $94.50
Iš Klaipėdos į New Yorką ar Bostoną ............... $102.50
Ten ir atgal ..........     $150.00

“Reuenue" ir Pagalvės mokesčiai atskirai
Gerbiamieji svečiai į Lietuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo atvy

ko į Ameriką. Lietuviai maną aplankyti Lietuvą rudeniop, plaukdami šia 
ekskursija turės progos sąvo tarpe turėti garbės dalyvius, kurie suteiks įspū
džių iš kelionės Amerikos lietuvių kolonijose. Svečiai žurnalistai, patys bū
dami kelionės ekspertais, suteiks naudingų kelionėj patarimų, kaip Lietuvoj 
atostogauti ar apsigyventi. Iš Švedijos per Kalmarą, švedų Amerikos lini
jos laivas “Borgholm” nuveža tiesiog į KLAIPĖDĄ.

Norį puikiai, gražiai ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia pro
ga! Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinį agentą arba tiesiog į

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILL.

Metropolitan Stale Bankas buvo ir yra stiprus, kaip 
uola; tų visi žino. O jei dar kas nežino, tai lai paklau
sia bent vieno bankininko, jis pasakys: METROPOLI
TAN BANKAS YRA STIPRUS IR SAUGUS.

Jus be jokio riziko galite pasidėti į Metropolitan Ban- 
įkų savo pinigus ir jie čia bus saugus.

Nelaikyki! pinigų namie arba pas save
Taipgi siunčiame pinigus į Lietuvą ir parduodame lai 

vakortes visų geriausių linijų.

$36.00
VICTOR-----  $37.50
„AIEST.C $37 50 
GENERAL (F 1 A rt rt 
MOTORS-----
bruns- • coa n n 
WICK - - - -
Naujas PHILCO RADIO ir 
Victrola krūvoje, su 6 gražiais

. $79.00

Karo laiku mes vietoj turėda
vom peštynių gan daug. Būda
vo, suruošime parengimą, ir at
siras vaikėzų, kurie už dyką 
nori įsibriauti į parengimą. Jei
gu jų neleisdavome, tai jie 
stengdavosi triukšmą sukelti, o 
kartais ir muštynes. Rengėjai 
ir peštukai kai kada ir labai 
nukentėdavo.

Keletą metų buvo ramu. Da
bar pradedama kelti triukšmas 
parengimuose iš naujo. Jei taip 
dėsis ir ateity, tai mažesnėms 
draugijoms bus sunku ir paren
gimas surengti.

Šiais nedarbo laikais žmonės 
jau ir taip pikti. O ką kalbė
ti, kai jų parengimus mėgina 
kas nors ardyti. Kartais gali 
nukentėti ir visai nekalti žmo
nės. R.

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo išvažiavimas bus sek
madienį, rugpiučio 30 d., M. J. 
Sakalauskų darže, prie Lietuvių 
Tautiškų Kapinių, šį išvažia- 
vimų kliubas rengia užbaigi
mui vasaros sezono. Patys kliu
bo nariai ir kliubui simpatizuo
jantys turės puikios progos 
gražiai pasilinksminti. Bus ge
ra smuikininko p. J. Naudžiū
no muzika.

Be to, išvažiavimui surengti 
komisija yra pilnai prisiruošus 
visus atsilankiusius šauniai pri
imti, nes tarp kitų įvairenybių 
bus sudarytas kaip ir progra
mas, kurį išpildys ne kokie ten 
žvaigždės artistai, bet patį 
publika. Visų pirma numatoma, 
kad gerb. kliubo pirmininkas, 
Jonas Aleksandravičius, pasa
kys trumpų kalbų. Paskui seks liukus vaikiozus

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Gražus radio programas nedėlioję iš stoties W. C. F. I 
970 k. nuo 1 iki 2 valandos po pietų.

abejoju, kad turint savo eilė
se tokius žymius darbuotojus 
iš pačio jaunimo, kaip adv. 
Olį, Steponavičienę, Jozavitų, 
Steponavičių, taipgi padedant 
dr. Montvidui, dr. Biežiui, dr. 
Karaliui ir kaikuriems ki
tiems atsakantiems Draugijos 
darbuotojams Chicagos Lietu
sių Jaunimo Diena tikrai bus 
sėkminga. Rengdami tokių 
dienų paskatinsime lietuvių 
jaunimą, burtis į šitų organi
zacijų, pats lietuvių jaunimas 
išpildydamas programų sukels 
gerų ūpų pas kitus jaunuolius 
siekti prie aukštesnių, kilnes
nių jų gyvenimo dalykėlių — 
parodys kas yra kilnaus ir 
gražaus sutveriama pačių lie
tuvių spėkomis. Paskatins 
juos pamylėti ir daugiau gerb
ti viskų tų, kas musų lietuvių 
gyvenime yra brangintina. 
Taip, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija S. P. atliks naudingų 
darbų pačiam Chicagos lietu
vių jaunimui. Likęs pelnas 
iš šios dienos bus paramai tų 
Draugijos jaunuolių, kurie 
lanko aukštesnes mokyklas.

Musų Darbuotojai
Sakoma, kad sveikame kū

ne yra sveika siela. Tiktai 
tos organizacijos subudavoja 
ką nors kilnesnio, naudinges
nio, kuriose randasi žmonių 
mokančių sveikai protauti, su
prantančių esamas sąlygas. 
Chicagos •'Lietuvių Draugijoje 
kaip tik tokių spėkų randasi 
apščiai. Ne stebėtina, kad ši
ta Draugija savo turtu, na
riais ir įtaka yra žymiai pra
lenkusi kitas pašalpos organi
zacijas. Prie turto pinigais 
ir narių skaičiaus dar yra 
pliusas intelektualės Draugijos 
spėkos. Ar Chicagos lietu
viams teko girdėti, kad bent 
kuriai kitai vietos pašalpinei 
organizacijai, priklausytų to
kie lietuvių darbuotės tūzai, 
kaip adv. K. Gugis, dr. A. 
Montvidas, dr. S. Biežis, dr. 
Bložis, dr. Karalius, adv. Gri
gai, adv. Žiuris, dr. Gudze, 
adv. Olis„ inž. K. Augustina-
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Teatrus bombarduoja

Graborlai
7

Perkūnas ir poteriai Garsinkitės “N-nose
Traukinys užmušė du

Graboriai

S. D. LACHAVICH

PADĖKAVONE

Phone Armitage 2822

yra.

<$r.20

0036

Teisina policiją
-r3

Advokatai

Daktarą pašovė

■y

Orų ir

atlaikytos

DR

4645

kad neturime II- 
nžlaikymai oky-

2 iki 
10

į.

Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

po
“ --- --------- ‘ . Nedė-

fioj nuo JO rvtn iki 1 oo pietų.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak. 
940 Ainslic St. Tel. Edgewatcr 2821

IR CHIRURGAS

Halsted St., Cbicagd 
arti 3lst Street

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

Mišios bus
2 dieną, šv. Jurgio baž-
8 vai. iš ryto ir dvejos

Ofiso Tel. Vktory 6893
Rez. T«l. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS

Ofisast 3102 So.

T' v' ■T’1—*'-—

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Biklek. Plaučių. Tnk«tq Ir Kraujo pakriki- 
tnai •ekmln^ai^ gydomi. *TalgĮi . Aklų. AUS*.

, Akiniai prirenkami
DR. ALEX W. MARMOR

Gydytojas, Chirurgas, Osteopatas 
4407-9 Nortb Kedzle Ava.

Tel. Independence 0088 
Valandos; 0 ryto Iki 1 dienos. Vak. 0 1M i.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U* 
gi]. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas lAegzaminavl- 
maa atidengs jūsų tikro liga ir jei aS apėj
imai u jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus juaų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po

nnniHk|,

itfM

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGBABV VEDĖJAI
Visą pagrabo pątarnavimą 

galime ątlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykąj 

Del Šermenų
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ketvergo vakare, rugpiuČio 
27, Chicagoj buvo pusėtinai di
delis perkūnas su lietumi.

Dar mažas budiamas, atsime
nu, Lietuvoje, kai užeidavo au
dra su perkūnu, tai žmoneliai 
klaupdavos ant kelių ir bambė
davo įioterius.

Bet ketvergo vakare Chica- 
goje dar kebliau atsitiko. Per
kūnas trenkė į bokštą Presbe- 
terijonų seminarijos, (2330 N. 
Halsted St.)
Seminarijos užveizda (Stone), 

kai išgirdo jierkuno trenksmą 
ir didelį bildesį, tuojau išbėgo 
lauk j lietų. Pamatė, kad bok
štas nugriuvęs. Suriko nesavo 
balsu:

— Studentai, gelbėkit; musų 
seminarija dega!

Subėgo 175 studentai. Bet 
nieko negali pagelbėti. Kas da
ryti? Nieko kito, kaip tik po
teriauti.

O lietus pila, kaip iš vied- 
ro.

— Klaupkitės! — suriko už
veizda.

Visi studentai suklaupė į pur
vyną ir davai poterius kalbėti.

O seminari ja, kaip degė, taip 
ir dega. Ir degė tol, kol atva
žiavo ugnegesiai.

Taigi, dar vieną (gal jau 
bilijoninį sykį) pasitvirtino, 
kad malda, poteriai nieko ne
reiškia.

Tik ugnegesiai tą gaisrą su
stabdė; poteriai nieko negelbė
jo.

Nuostolių padaryta apie $5,- 
000. Bet tikinti žmoneliai tuos 
nuostolius padengs. Kaipgi ne, 
juk reikia palaikyti “vierą 
šventą”.

Vadinasi, žmonių mulkjnirųaą 
dar vis gyvuoja -irt bekabėjo, 
ilgai gyvuos.

— A. žmogus.

Kaip žinoma, šiuo laiku eina 
kova tarp krutamu jų paveiks
lų operuotųjų unijos ir kai ku
rių priepoiesčių teatrų savinin
kų. Teatrų savininkai parsi
traukė iš New Yorko operuo- 
tojus. Jie gavo indžionkšeną. 
Tas indžionkšenas dabar nori
ma panaikinti.

Tuo gi tarpu vakar paskilbo 
žinios, kad į tris teatrus buvo 
mestos bombos. Vienaas* tų 
teatrų yra adresu 1505 Devon 
avė. Kitas teatras yra adresu 
4635 S. Ashland avenue.

Bombos buvo padėtos alėjose 
arti teatrų trobesių. Teatrų 
savininkai tvirtina buk jiems 
grumojama už tai, kad jie ati
darę savus teatrus. Unijistai 
gi sako, jogei negalima versti 
bėdos darbininkų kovai, kuri 
dabar eina tarp samdytojų ir 
unijos.

Paštui statyti darbas 
prasidės .) 10 dienų

Tikimasi, kad darbas Chica
gos paštui statyti prasidėsiąs ne 
vėliau, kaip už dešimties dienų, 
Visas darbo atlikimas galįs kaš
tuoti apie $21,000,000, jei ne 
daugiau.

Du vyrai tapo užmušti Bal- 
timore & Ohio gelžkclio tra'u-

1'0 DVIEJU METU KENTĖJIMO, ŽOLES 
IsGYDR n| ŽMOGŲ-

Vincas Sliter, 4010 lirighton Plaen, rašo: 
"Per suvirš du motus aš turėjau inkstų pa
krikimų—skausmus nugaroje ir balniai ken
tėjau. Aš bandžiau keletu gyduolių ir ma- 
ėiaus su daktaru, bet negalėjau gauti pagel- 
bos. Pagalios aš nuėjau pas Dr. P. D. fty- 
manskj. Specialistų, 1801) N. Damen Avė.. 
Ohicago ir jo pastebėtinos, žolės manj greitai 

dabar esu sveikas ir rekomen- 
Aymanskj visiems kenėlųntii’ins." 
Pagalios jus galite būti išgydyti 
Tukstanėiai čia pasveiko. Nežiu- 
jusų pakrikimas yra. nežiūrint 

ar gyduolių nesuteikė pairel- 
yra viltis dėl jus. Dr. Ayniąnskis 

suteikti jums 5 dienų Namų Treat- 
7 7. Aprašykit savo Ii-

jus Kausite $1.00 bonkų Kraujo To-

iftgyde. A A 
duoju Dr.

Pastaba: 
hu žolAmia. 
rint kokis 
kiek daktaru 
bos. čia 
siūlosi 
mentą su žolėmis dykai. 
Ka ., .7*
niko. arba $1.80 bonki> specialių Žolių Gy
duolių dykai. Pridėkite 26c persiuntimui ir 
Miipajiavimui. Ateikite šiandie, arba rašyki
te tuojaus.

persiuntimui
Ateikite šiandie, arba i

galutino iiegzamtnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

• • • « r\ ___f

NIKOD1MAS STANKUS 
(Stankevičius)

kuris mirė RugpiuČio 19 dieną 
ir palaidotas tapo rugpiuČio 24 
dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišaliniiną iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms.

Dėkavojatnc musų dvasiškam 
tėvui. Kun. Kįeb. Paškauskui ir 
kitiems dviem kunigams, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojatne graboriui 
Eudeikiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastj. o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojatne draugams už 
gėles, grabnešiams ir kitiems, ku
rie mus ramino musų nuliūdi
mo valandoje ir pagalios dekavo- 
jame visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau 
lymas sakome: ilsėkis 
mėje.

Moteris, Motina, 
Broliai ir Giminės

tyri- 
Tyri- 
apie

Specialė grand džiurė 
nėjo policijos darbuotę. 
Dėjimas kaštavo miestui 
30,000 dolerių. Greitoj ateity 
bus išduotas džiurės raportas 
teisėjui McGoorty. Bei jau iš 
anksto yra pranešimų, kad džiu
rė radusi Chicagos policiją to
kią jau švarią ir sąžiningą, kaip 
bet kurio kito Suvienytų Vals
tijų miesto.

Rastas peršautas Dr. B. H. 
Sliultz, 52 metų, žinomas Elm- 
hurst miestely gydytojas.

Daktaras rasta prie miestelio 
greta jo automobilio. Kai kurie 
asmenys girdėję pirm to šauks
mus prašančius pagelbos.

METŲ PAMINĖJIMUI

pasauliu
2 dieną 

metų am- .

KAZIMIERA VARKALAITĖ

Persiskyrė su šiuo 
rugsėjo (Septembcr) 
1930 m., sulaukus 17 
žiaus.

rugsėjo 
nyčioj. 
Mišios bus atlaikytos toj pačioj 
dienoj Nitibe bažnyčioj.

Giliai sieloj gludi paveikslas 
mylimosios. palaidotas atminties 
ūkanose. Mes jos paveiksią am
žinai atminty nešiosime, nes jį 
buvo musų geriausia, musų my
limiausia. Musų lupos negali 
apsakyti kaip mes jos pasigenda-r' 

. me. ( Tik musų širdys tejaučia ir^ 
:■ tik vienas Dievas težino kaip' mes ‘ 

jos liūdime. Namuose taip ilgu 
be jos, j^iusų mylimosios.

Nuliūdę

Motina ir Seserys.

944 W- 35th PI.

kinio, kai ant jų vežimo užbė
go traukinys. Vežimas, kurį 
sunaikino traukinys, pyiklausė 
'Brinką ekspreso kompanijai, 
kuri specializuojasi pinigams 
gabenti. Nelaimė ‘atsitiko prie 
89 gatvės ir Ashland avė.

Rez. Phpne Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M„ 1 iki 5 

P. M„ 6 iki 8 P. M.

Lietuviai Gyflytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGER1S
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

-------- O--------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
rių.

3307

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm( A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
» 

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868 
-------- O--------

____Įvairus Gydytojai

D K. HERZMAN
IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviam žipomas per 25 sic** 
tus kaipo patyręs gydytojai, chirurgas 
r akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ry« 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus K'R^y ir kitokius elektros 
prietaisus. ..

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. 111,th St.
Kampas Wabash Avenue 

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

------- o... —■

- o-------
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suitė 1447-49 Pittsfidd Bldg. 

55 E. Washington St,

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia- 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rodsevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

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

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

------------------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 įųbol 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų . 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. diena 

Phone Midway 2880
—■ O - -

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

PAULINA ESUNIENĖ 
bersiiSčyrf su/ šiuo pasauliu 

rugpiuČio 28 dieną, 7:30 valan
dą ryto 193 1 m., sulaukus 38 
merų amžiaus, gimus Papilės valse., 
Barvydžių kaime. Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Antaną, dukterį Alice, švoger- 
ką Mary Petkus, švogerį Adolfą 
Petkų ir giminaitę Bronisę Pet
kus. Lietuvoj — motiną Oną it 
brolį Joną ir gimines. •

Kūnas pašarvotas, randasi 710 
W. 18 St. Butkaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 1 dieną, 1 vai. po piefų 
iš koplyčios bus nulydėta į Con- 
cordia kapines.

Visi a. a. Paulinos Esunienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus. Tel. Canal 316L

JUOZAPAS KASPARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiuČio 28 dieną, 5 valandą ry
to 193 1 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskričio, 
Vaiguvos parapijos. Barsišlęių kai
me. Išgyveno Amerikoj apie 25 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime sūnų Franciškų ir’ dukterį 
Angeline. 2 broliu — Antaną ir 
Kazimierą, dvi seseris 
ir švogerį Joną Viršulas ir Mari- 

Amcrikoje. Lietuvojejoną, 
paliko dvi seseris — Rozaliją ir 
Uršulę.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioje, 3 307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienyje, 
rugpiuČio 31 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš koplyčios i švento Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bps nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kasparo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jąm pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini 
nų-

Nubudę liekame,

Sunūs, Duktė, Broliui, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
us Ą. Masąlskis, Telefonas 
o u levą rd 4139.

Ct

Lietuvės Akušerės

Tėvas,

musų my- 
šaltoj žc-

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra ląimč- Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną. 
American Mediči! Insfitute išrįšo šį -klausimą tūkstančiams žmq_niųj Del 
pilnos medikais ckzapiipacijos, sirgu|įavimų. kraujo ištyrimo, {čirškimų

11 ‘ American Medica! Institute 
2418 W. Madison St Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTE — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. yakafo kasdic

-------- O------- -
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 46tb St. Chicago, III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkį.

2205 Lake St
Tel. Melrose 
Park 797

Mrs. A. K, 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 k 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Re*. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ĮLL.

Cicero, m.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

4 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

genate,1

r?. ■
b- r

•’ Z

ĄMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENįĄ fr *NAKTĮ 
Visuomet teiRiąpię širdingą, simpatingą ir ramų 

patarnavimą, kuomet jis yrtĮ i labiausiai r(ėikahiiga®,i

J. F. EIIDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIĄI 

Didysil Ofisas 
4605-07 South Herrtiitage Avenue

b

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town Stata Bank • Bldg. 

2400 W. Madison St.
Val.t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valei

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT 
lietuvis akių specialistas 

Sugęyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotump, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengtą 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egząminavinjas daromas sp elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atydą 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
Daugelį/ atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER 
LIETUVIS ARIU SPECIAJJSTĄS

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbam St., Room 1113

Telefonai Central 44 U
127

Valandos: nuo 9 rytę iki 4 po pkni 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandoe: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 
▼ikarą, jiskyrųj ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 ik: 12 ryto

Duokite sayp akį9 ^egzaminuoti

Dr. A. R, BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487 

3

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specplistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos; 9 ryto iki 9 vak, kasdie.
DĘ. J, GROUP&

4631 S. Ashland Avė. Tęl. Yards 6780
I"-"”'".' —■............  i ą

Lietuviai Gydytojai 
************w%^rf%^rww**wwwww^****^*M***w*a*ww**w**w<»w«*d^ 

DR. A. J, KARALIUS 
Gydytoj’as ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

TeJ. Calumet ??9| 
Nuo 9 iki 12 y^l. diepos i; 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

^.r.|W.l..WWW.lį. ...... iii, ,| ....... .. ......... .........■I..!,..;..,..! . I. —«

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

Tel. Kenwoo<| 51p7
VALANDOS:

apart

Tel. Kenwoo4 51Q7

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Iventadienio it Įufvįcttfieriią

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Aveniu 

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

2?ez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. OLIS
R. A . VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street 

Roęm 1934 T<1- Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vįctpry 0502 

Valandos------ “
Olū—Utarn.. Ketv. ir 
Vasalh—Pan„ i

7 iki 9 vąkart 
____ __ Sukatos vak. 
Ser. ir Pėtnyčioe vak.

ij-Įasjai■. ■■ i .... ■. j

John Kuchinskas

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryapckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Westi69ib Street 
VALANDOS:

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Ąni Leavijt St.
Telefonai Cg/įgĮ 2552 

Valandos 9 ryto ikį 8 yąkarpt 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Canal 2118 
Vająndoi: 6—8 vąkare 

DR. A. L. YUSKA 
1900 Sb. BįĮftfį Ąc.

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehifl 1595

Dr, A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boplevard 75?9 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691 

w;y!i'. "u iii ' ... i.i)'l. .!.W

Pbope Boulevard 7042

Pentjgtąs
So. Ashland Avė.

ant Siftu

— .ii ii—'—1     — —1 .... H. i. n.n

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. ^a^ingtųtt St.
Room 1502 - Tel. Central 2978

Vąlaųdps: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Sųbatos 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayettt 7H7
Nam'ų Tel. Hyde Park 3395

- ............ 1 ........-i >>"■ i uii^iin-f

JOHN B. B0RDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adatpe Stu 2117 
Telephone Randoįpl? 6727 

Vakarais 2151 W. 21nd St. nąg 6-9 
Telepbopf Rootevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Repųfrlic 960Q
, .iiinniWim i'i.M■ -1 - J "I ■1 1111 1111 J"" 11 1 >1^"1

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4 (i 31 5o.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
5Z.A 226 kuopos susirinkimas

Ateinantį antradienį, rugsė
jo 1 dienų, SLA 226 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą 
paprastoj vietoj— Association 
House, 2150 W. North avė. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

Gerk, kuopos nariai, jau 
baigiasi vasaros sezonas ir ar
tinasi musų kultūrinis organi
zacijų darbas. Musų kuopa 
šiais metais yra pasiryžusi 
daug dirbti organizacijos la
bui. Todėl dabar yra laikas 
pradėti darbą, — oras jau at
vėso. -

Nariai, kurių mokestys yra 
užsivilkę, malonėkite ateiti į 
susirinkimą ir užsimokėti.

— Kuopirtis.

Sugrįžo iš Lietuvos ------- z
Dr. Vaitush, akių gydyto

jas, turįs ofisą adresu 4712 S. 
Ashland avė.,> ką tik sugrįžo 
iš Lietuvos, išbuvęs ten apie 
mėnesį laiko. Daktaras apva
žiuoju Lietuvą, Vokietiją, 
Latviją ir Franciją. Daktarui 
Vaitush už vis geriausia pako 
lankytis Lietuvoje. Sako, žmo
nės Lietuvoje geriau gyvena, 
nei Latvijoj. Yra didelis skir
tumas lietuvių gyvenime nuo 
pirmesnių laikų.

Daktaras Vaitush dabar vėl 
pradeda priiminėti pacientus 
savo ofise kaip ir pirma. —R.

Brighton Park
Sekmadienį, rug. 23 d., pp. 

Paniškų namuose, ' 2605 West 
43 Street, buvo iškelti pietus 
p. B. Radžiaus vardadieniui pa
minėti. Mat, ant rytojaus bu
vo Baltramiejaus ' diena, o p. 
Badžius ir yra Baltramiejus.

P-nas Badžius dar nevedęs 
jaunikaitis ir žinomas brighton 
parkiečiams kaip pasiturintis 
žmogus. Jis priklauso Keistu
čio Kliubui ir yra direktorius 
Mid-West Home Loan Associa
tion.

Svečių tarp** buvo keturi jau
ni rockfordiečiai, kurie sudarė 
tikrai puikią orkestrą. Tai p-lė 
Beatriče Evans-Ivanauskaitė, 
2111 Hutchins avenue, Adolfas 
ir Petras Jeneliupai, 1512-17 
avenue, ir Juozas Paroška, 1612 
—lOth St. Be to, buvo muzi
kantų tėvai, p.p. Jeneliunai. Vi
si iš Rockfordo. r ,

Atidžiai klausėmės ir gėrėjo
mės rockfordiečių muzika ir jų 
gabumais. Neatsiliko ir daini
ninkė p-nia Zabukienė prisidė
dama tai balsu, tai pianu.

Pp. Jeneliunai yra artimi p. 
Radžiaus giminės ,todėl jie ir 
atvyko čia pasisvečiuoti.

A. J. S.

Ryto “Margučio” 
piknikas

“Margučio” piknikas įvyksta 
ryto, rugp. 31 d., The Oaks dar
že. Tai bus bene paskutinis di
desniųjų lietuvių parengimų 
Chicagoje. Pikniko programas 
žada būti gana įvairus. Taigi 
Chicagos ir apielinkių lietuviai 
turės progos dar kal-tą pasi
linksminti už miesto ribų — 
aržuolyne.

Programas susidėsiąs iš dai 
nų, ristynių, vaikų dainų kon- 
testo, bėsbolo lošimo Golden 
Star jaukto ir Market Ma- 
roons. Be to bus imami kru- 
tami paveikslai. Geras orkest
ras grieš šokiams.’

Kaip žinia, “Margučio” bei 
Vanagaičio parengimai visuo
met būna įdomus. O šis žada 
“subytyti” visus buvusius. Tik 
pažiūrėkite koki ilga progra
ma! Galima numatyti, kad nė 
vienos liuosos valandos nebus 
♦—bizi nuo pradžios iki pat pu

baigos, iki vėlyvo vakaro.
Ir todėl turiu drąsos sakyti, 

kad šis piknikas užsiliks atmin
ty visų iki kitos vasaros, ka
da ir vėl Margutis-Vanagaitis 
pasirodys gojuose ir giriose.

—V-s.

Lietuviškoji Čikaga
Nežinia, ar tai buvo nepa

prastas lietuvių numatymas 
ateities, ar tai buvo tik įgim
tas nujautimas geresnės vietos, 
bet iš šimtų tūkstančių lietu
vių Amerikoje, didesnis skai
čius negu kuriame kitame, mies
te, apsigyveno Chicagoje.

Kada pirmieji lietuviai apsi
gyveno Chicagoje, nėra tikrų 
žinių, bet yra žinoma, kad jau 
1880 m. gyveno Chicagoje apie 
800 lietuvių, daugiausia North 
Sidėj, Noble St. ir Milwaukee 
Avė. apielinkėj.

IPo to lietuviai dar didesniu 
skaičium ėmė vykti į Chicago 
1890 m. Chicagoje buvo jau 
apie 2,000 lietuvių. Ypač dide
lis skaičius lietuvių atvyko 
laike pasaulinės parodos 1893 
m. ir ėmė tada kurtis didelės 
lietuvių kolonijos Bridgeporte 
ir Town of Lake ir mažesnės 
kolonijos 18 ir Union gatvių ir 
23 ir Oakley gatvių apfelinkė- 
se.

šios apielinkės veikiausia bu-* 
vo pasirinktos atsižvelgiant į 
parankumą su darbu — arti 
Chicagos didžiojo industrinio 
centro ir skerdyklų. O kad lie
tuviai ten pastoviai apsigyve
no, parodė, kad lietuviai yra 
geri darbininkai, nes neturėda
mi pastovaus (darbo jie butų 
išsikėlę į kitas apielinkes. Vė
liau išdygo kiti centrai ir lie
tuviai labiau pasisklaidė, su 
kunu ir siela įeidami į -Chica
gos miesto gyvenimą ir pro
gresą.

Kad lietuviai yra tvirtai įsi
gyvenę Chicagoje parodo skai
čius lietuvių biznio įstaigų ir 
nuolatos didėjantis skaičius lie
tuvių namų savininkų. Negali
ma sakyti, kad lietuviai nėra 
progresyvus, nes jie greitai pri
siėmė Amerikos budus ir me
todus.

Lietuviams namų gyvenimas 
yra svarbus dalykas. Tą paro
do naujosios lietuvių kolonijos 
— Brighton Park ir Marųtfette 
Park. Ten lietuviai pasistatė 
tokius namus, kurie gali būti 
creditu bile kokiai apielinkei. 
Lietuviai be to yra ir taupus. 
Bet tai nėra beprotiškas tau
pumas, verčiąs skursti, o savo 
sutaupąs slėpti rūsiuose,, ar 
blokinėse. Jie taupina ir inves
tuoja. IŠ dviejų bankų South 
Sidėj, kuriuose lietuviai dau
giausia savo pinigus laiko, 
Peoples National Bank & 
Trust Co. visuomet buvo pa
rankiausias Town of Lake ir 
Brighton Park lietuviams. Tie 
jų, kurie apsigyveno Marąuette 
Parke vistiek nenutraukė sa
vo pirmesnių jų bankinių ryšių 
ir tebelaiko savo pinigus ten^ 
kur laikė savo pirmas šutau 
pas — “Peoples Banke”, ^ku
riuo jie taip labai pasitiki?

TheEnglishColumn
—.... . .............
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Marųuette Murmurs
' 1 ” ’ : į

< ; Maroons Lase i
i l - I

Lašt Sunday the Marųuette 
Maroons were shaded in one of 
those slugging dueįs by the 
West Side Robins, score: 7 to 
6. The game was played at 31st 
and Kostner Avės, beford a 
large crowd, būt marred by 
several unpardonable Maroon 
misplays. Pete Brown, Frank 
Jurgi], and Ivan performed 
brilliantly to keep the Maroons 
in the running, būt to no avail.

w o »
Margutis Picnic

The Marųuette Maroons in- 
tend to make much merry at 
the Margutis Piėnic this Corn

ing Sunday at “The Oaks”, 
123rd and Archer Avė.

At high noon sharp the Mar- 
ųuette Maroons tackle the 
Golden Stars for the Margutis 
Trophy. Golden Starites can 
secure tickets from Julius Dap
kus.

Walter Sabbath, Central A. 
A. U. middleweight Champion 
for 1930 rackles a worthy op- 
ponent from Gary, Indiana in 
the. persun of Jimmy Larriam- 
ity. Two more of our boys go 
on in the feature wrestling 
mateh of the day. Joseph Bub- 
nis, Ali City welterweight 
Champion for 1931 vvill try to 
chew up our little Adolphe 
Knistoft, popular all around 
athlete. The ręst of the gang 
vvill be there in force. More or 
less of a reunion.

» a a
Ye Auld Crier

The gang gets a big kiek 
out of the Radio broadeasts.

Stanley Valentine claims his 
name vvasn’t mentioned.

G’wan your radio’s no good.
Al Bagdon has gone back to 

his little giri in Niagara Falls, 
Nevv York.

From the dark jungles of 
Woodboro, Wis., comes news of 
two former enemies, Midgy and 
Anne Alexander. They’re doing 
vvell.

The indoor game with the 
Eudieikis Boosters went over 
great.

Runk was the master of ce-

Lietuvių Federacijos 
Kliubu v.

ANTRAS IŠVAŽIAVIMAS
įvyks 

RUGPIUČIO-AUG. 30 d.
GRYBO DARŽE 

prie Tautiškų Kapinių 
Willow Springs, 

šokiai veltui.

.....  .............. 1 1111 i 1

Chernauskas kvie
čia jus vėl’ 

Nedėlioj’e 
Rugp. (August) 

30 d.,1931
Savo daržan — Piknikan

Laimėkite Radio!
Šokit, dainuokit ir bukite linksmi! 

Įžanga veltui.
NAUJAS

Chernausko daržas
75 ir Archer , Avė.

2 blokai j vakarus 
Ateinantį nedėldienį, September 6tą 
įvyksta “Beskių’* piknikas. • JLeidės 

rengkitės su beskėmis —- prašau.
Dovanos jau laukia. {j ,j

Gerbiamieji tautiečiai. — Nelinksmi 
esate — sveikatos trūksta, neišteklių 
jaučiate, silpnas ir manote, kad gy
venimas jokios naudos jums neduoda, 
tik skurdą, rūpestį ir kūno skausmus.

O jei jau esate ieškoję su gyvu 
noru, atrasti tokį ligonbutį ar gydy
toją, kuris galėtų jumis nuo viso to 
paliuosuoti, ir nepavyko jum to at
rasti, aš su gydytoju C. C. Singley, 
ypatingai kviečiu visus nelaimingus, 
susidėti visus savo nelabus į tarbą 
ir atsinešti į musų sveikatos mokslų 
skyrių, su širdingu noru visa tą ne
labų tarbą palikti pas mus. Aš už
tikrinu jumis, skaitant jūsų širdingą 
norą, kad pas mumis daug vietos 
yra jūsų nelabų tarboms.

Pasirodavijimas veltui, o mokslų 
kaina žema ir lengvai visiems priei
nama. Pasinaudoję mokslų laipsniais 
suminkštinkite smegenų sustirimą, 
jūsų atmintis atsinaujins, skauduliai 
pradės apleisti jūsų kūną, atnaujin
site norą ir pasidarys linksma gyventi 
ir atsivers jums nauji sumanimai, jūsų 
remeslas* jums seksis, vertelgystė lai
minga bus. į s >•

Žodžiu sakant, viskas kas tik »,rei- 
kalinga ypatoęis, gyvenant, galima 
gauti. Pąmist^k tamsta apie šitą 
geraL ■ Jei ‘nelaimė atsitinka, kam 
nusilaužti kūno narį, ar gydytojai su 
gyduolėm■ supini kaulų nulužimą? 
Ne.. Ištiktųjų ne. Pinantis gijimas 
prasideda nuo nematomos spėkos, tą 
pati spėka palaiko visą pasaulio su
tarimą redyboj.

Health Science Center
2244 N. Hahted St.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lair 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 

be* Jūsų Pato
gumo deleh ■

NAUJIENOS,, ęhięago, III. 
remonies when Tony Dobbs let 
him.

Mcet Evcrybody at the pic
nic, Sunday. i — Royce.

PRANEŠIMAI
4 »

Margučio Piknikas 30 rugpiučio The 
Oaks darže. SLA. ofiso "faitai” su mu
zika ir kitos komedijos. Įžanga 50 centų.

Lituotų Federacija Kliubų rengia iš
važiavimą rugpiučio 30 d., Grybo dar
že, prie Tautiškų kapinių, įžanga veltui.

Piknikas naujgjamę Chernausko dar
že, 75 ir Archer Avė. (2 blokai į va
karus), bus sekmadieny, rugp. 30 d., 
įžanga dykai. Bus dovanų — Radio, 
Visus kviečia

— Geo M. Chernauskas.

CLASSIFIED ADS.I
Educational

Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTĖS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk rašyk t A

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madisęn Street

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
Šiuomt pranešame visiems lietuviams 

žinią, kad nuo 1 mos dienos rugsėjo, 
Amerikos Lietuvių Mokykloje Atsidaro 
rudens sezono kursai. Šitie kursai yra 
taikomi' visiems tiems, kurie nėti iš
mokti anglų—lituvių kalbos, gramati
kos, sintaksės, aritmetikos ir istorijos.

Mokyklon priimama abelno amžiaus 
vyrai, moterys, berniukai, ir mergaitės. 
Mokykla būna atdara nuo devintos ry
to iki trečiai valandai po pietų, ir nuo 
6-tos iki 9-tai valandai vakare.

Taipgi, dėkite visas savo pastangas 
ir bukite pasirengę įstoti į mokyklą 
ateinantį antradienį. Geresnės progos 
nebus kaip kad dabar yra, tiktai tams
toms reikia nepatingėti ateiti į mokyklą, 
ir pradėti dirbti naudingą ir garbingą 
darbą. J'. P. Olekas.

______ Automobiles_______
$20 ĮMOKĖTI. Ifl' MfiN.. ISSIMOKftTI 

1028 Packnrd club sodan: 0 w. w. .... $075 
1030 Buick sodan ........ .................... -$075
10.30 Auburn sodan ........... *.................. $575
10.30 Roo sodan ... ....... ........ 0..r...... $575
19.30 Hupmobllo sodan ........................... $525
19.30 Pontlac coupe '............................... $.385
19.31 Ford coupe, rumble seat ............. $350
1030 Durant sodan ,................................. $285
1929 Nash sodan .«................   $350

$525
$425
$525

10.30
1929
1020

Oklsmobile coųv. coupe .............
Oldsmobllo sodan ...........................
Chrysler sodan, modol 75 .........
80 kitų karų fueų pasirinkimui. 

HAMILTON MOTOR SALES, 
7130 SrnmiBtpd St. tol., Tnajjglę r0330.

i

-■ ■■ 4. .... ....... . ....... .... .... .
$20 ĮMOKĖTI, 18 MEN. IŠSIMOKSJIMUI 

1029 Buick sadan nkjįjl tairai ............. $475
1020 Buick coupe geram stovy) ---------- 05
1020 Chevrolet sedan kaip naujas ......... 205
1929 Chevrolet coach mažai važiuotas 205
1927 Chevrolet coach nauji tairai ......... 75
1930 Chevrolet roadflter fender wells .... 375
1931 Ford coupe fender wolls ............. 395
19.30 Ford coupe kaip naujas ---------- 205
1929 Ford, tudor sodan geras .................. 195
Hupmobilo 0 sodan wlre v/heels freo

whoeling ............................   545
191 Essex sedan kaip naujas .................. 445
1929 Essox coach A’l stovy ..............   100
1929 Olsinobile coupe rumblo seat .... 295
1928 La Šalie coupe fender wells ..... i.. 085
1029 Graham 012 coupe fender wolls 295

7212 So. Halsted St.
tol. Vlncennes 9070

Aš ESU priverstas paaukoti savo vė
liausio modelio BUICK 4 durų 
MASTER SEDANĄ. Karas mano rū
pestingai buvo važinėjamas tiktai ne- 
dėliomis ir Šventadieniais ir yra taip pat 
geras kaip visiškai naujas karas. Origi- 
nalis Duco. Tairai kaip nauji ir mo
toras kuogeriausias. ^Išvažiuotas tiktai 
6500 mylių. Kainavo man beveik 
$2,000 trumpą laijcą atgal. Reikia tuo- 
jaus pinigų ir priimsiu $275. Namie 
visą dieną nedėlioj. 2231 North Kedzie 
Blvd., Apt. 1.

ESSEX 1930 MODELIO 4 DURŲ 
SPORT SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo karą, 
kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 'ir 
išvažinėjau kelis šimtus mylių. Pilnai 
įrengtas. Geras originalis baigimas. 
Tairai kaip nauji. Karą reikia pama
tyti, kad jį įvertinti, nes jis tikrai yra 
kaip naujas karas. Aš esu priverstas 
parduoti, kad sukelti pinigų. Pirmas 
$250 paims jį. Namie visą dieną ne
dėlioj. 2907 W. Divįsion St., 3 floor.

Financial
'■ Finansai-Paskolos

RE AL ESTĄTE BONAI
Visoa laidos perkamos |r parduodamos 

Del geresniu kaulų matykit
CITY JNVESTMENT CO„ 

105 W. Adams St., 
tel. Central 7332

MAN reikalingi pinigai dėl biznio, 
parduosiu 1 morgičių $2000, kurie ne
ša 7%; trumpame laike galėsite atsiimti 
pinigus. Jeigu saVininka? negalėtų at
mokėti pinigus, busi laimingiaųsis žmo
gus gauti nupsovybę $10,000 y* vertės. 
Apsimoka sužinoti. Pašaukite Tet. West 
5/43, City Furniture Co., M. J. Ja- 
varauskas. 
..................... . ...  . ..........—— ■

REIKALINGA $2,500 paskolos ant 
pirmo morgičiaus, ant mano 2 flatų me
dini? namo su basmentu. furnasu šil
domo, Berwyne. Mokėsiu $75 ko
miso ir skolintojas gaus visas nuosa
vybės popieras. 

2709 S, Clarence Avė., / 
Berwyn

*
PARSIDUODA pirmo morgičio pen

ki tūkstančiai ar dešimtis. Taipgi par
siduoda bizniavas naujas muro namas ii 
5 kambariai pdgyyėnįniul. Gera vie
ta dėl bile kokio biznio. Priimsiu 
pirmą morgičių. Savininkas

■ 4343 So. Artesian Avė.
Antros lubos

KAS galit paskolint ant 5 kambarių 
bungalovv pirmam morgičįųį ,$2,200 be 
komiso, pašaukit) Hemjodč 93Ž5i

Business Service
 Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų Vabalams, Žiur
kių naikinimas musų specialybė. šau
kite Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

* Tel. Seeley 3345

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardwafe it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos. f

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PENTERIS, popieruotojas, karpen- 
teris mėgsta padaryti gerą darbą už ma
žą atlyginimą. J. Turskis, 3303 So. 
Morgan St.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGA moteris apsivedimui. 
katra mėgsta .gyventi ant ūkio, 45 iki 
5 5 metų amžiaus. Pinigų turi turėti 
$2000 iki $4000, turi būti padori mo
teris. Aš apie save paaiškinsiu vėliau 
Rašykit.

Box 1346
Naujienos, 1 739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Situation Wanted
__

NESENA moteris ieškau bilė kokio 
darbo, galiu švariai virti. Šaukite kam 
reikalinga tarp 6 ir 7 Vakare. Besse 
Martinkus, 914 W. 3 7 St., 2 lubos 
užpakaly.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reijkia

REIKALINGA radio salesmanų, turi 
būti patyrę; su ar be karo;” drawing 
account ir komisas; pilną ar dalį laiko; 
darbštus gali užsidirbti į savaitę $ 100 
ar daugiau; atsišaukite tiktai asmeniš- 
kdi» 
LIPSKY’S MUSIC « RADIO STORE 

4916 W. 14th St.

REIKALINGAS bučerys, patyręs. 
363 1 S. Halsted St.

REIKALINGAS žmogus mokantis 
pertaisyti kailinius, 2 lubos iš priekio. 
Atsišaukit nito 4 iki 7 vai. vakare.

3,341 So. Auburn Avė.

Help Wanted—Female

REIKALINGA veiterka, patyrus i 
valgyklą. Darbas dienomis, gera mo
kestis. 3457 S. Halsted $t.

M K % ■ b
i........ .............. .. — •,.* ............—........... ..... ... .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

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

7816 S. Marshfield Avė.

STORAD2IAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas ------ ---------- $17.50
VVtlton Icaurat tiktai -------------  $5 Ir augs.
3 Šmotų .miegamasis setas ............... - $22.50
7 Šmotų valgomasis setas .................. $17.50

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

PARDAVIMUI kendžių ir aiskrymo 
storo fikčeriai su staku ar be stako.

2546 W. 69 St.

PARDAVIMUI keturių kambariu 
fornisiai, visi ar atskirai, pigiai.

3240 So. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
stubos rakandai. 2 lubos užpakaly. 

903 W. 35th St.

Radios
PARDAVIMUI Radio 1931 Model 

Sparton 9 tube. Mokėjau $275. Par
duosiu už $80. Priežastis išvažiuo
jam ant farmų, 4632 So. Fairfield 
Avė. I.afayette 0572.

Lošt and Found
R^ta Pamesta

KAS patėmysite kad kur atsirado 
keno darže naujos, kvietkos — Leojand- 
rai, Rubber Plants ir kitokios kvietkos. 
Leojandras vienas baltai žydintis, o ant
ras raudonai, su -margais lapais..

Pranešti
4237 So. \Vashtenaw Avė.

Už teisingą pranešimą atlyginsiu.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 šviesus, patogus, 

apšildomi kambariai, gera transporta- 
čija. Su valgiu ar gali patys pasigamin-" 
ti. 6116 S? Carpenter St., Zi fl. Tel. 
Wentworth 6693.

DUOSIU 5 (kambarius, vertes $75.00 
mėnesnuL veltui, mažai šeimynai arba 
pavienei švariai moteriai už prižiūrėji
mą namo ir 11 ir 10 metų vaikų, gali 
turėti ir fornišius. Atsišaukite į Nau
jienas, Box 1347.

PAIEŠKAU merginos arba moteries 
ant ruimo, kaipo draugės. Esu našlė, 
antros lubos. 2330 W. 23 St.

KAMBARYS ant rendos vyrui ar 
moterei. Gyvenu viena, turiu fla- 
tą, nuobodu dienai gyventi. Kam 
butų reikalinga, kreipkitės į Nau
jienas, Box 1348, 1739 So. Halsted 
Street.

Furnished Rooms
RENDAl kambarys vaikinui, ku

ris nofės galės pasigaminti sau val
gį. Aš esu vienas. 2 fl. užp.

3126 So. Wallace St.

RENDAl kambarys su virtuve, du 
drabužiams glinzelai, karštu van
deniu apšildomas. 2 ft.

5846 So. La Salio St.

RENDAl kambarys dėl1 vieno ar 
dviejų vaikinų, su visais patogu
mais. 2 fl. 3206 S. Emerald Avc.

RENDAl šviesus kambaryj) dcl 
merginos, antros lubos iš fronto.

Vaitiekus, 918 W. 32 PI.

RENDAl kambarys dėl vaikinų, 
merginos arba vedusios poros. Ga
li vartoti ir virtuvę, 2 užp.

3245 Parnell Avė.

RENDON kambarys, vaikinui prie 
mažos šeimynos. 3 lubos iš užpa
kalio, 1644 W. North Avė.

RENDADI švarus kambarys, šty- 
mti apšildomas vienam ar (lyivm 
veikinams, garažas, su valgiu ar be, Tel. 
Virginia 2224. 2937 W. 39 Str.

PASIRENDUOJA pigiai furnišiuotas 
flatas dėl vaikinų ar merginų. Yra 
maudynė, galima valgį pasigaminti. 827 
W. 34 Place. Savininkas užpakalyje, 
1-mos lubos. *

PASIRENDUOJA kambarys prie ma
žos šeimynos. 34 27 So. Emerald Avė. 
2ros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
arba merginai — karštu vandeniu ap
šildomas. Renda $12.00 mėnesiui.

3437 Scr. Emerald Avė.

RENDAl kambariai dėl pavienių y,y- 
rų su valgiu ar be, yra ir garadžius. 
2113 So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 ruimų flatas su 

garadžium už $33.00 mėnesiui — visi 
parankumai. 4625 So. St. Louis Avė.

PASIRENDUOJA 4-ių ruimų flatas, 
šviesus, yra maudynė, garadžius. pigiai. 
827 W. 34 Place. Savininkas gyvena 
Imos lubos, užpakalyje.

Business Chances
Pardaviimii Ęizniąi 

PARDAVIMUI bučernė su namu. 
Turi būti parduota į dvi savaites už 
$5,000 žemiau tikrosios kainos.

3132 N. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI > “Roadhouse” prie 
didelio kelio ir Cedar Lake ežero. Biz
nis pelningas. Parduosiu “cash” arba 
mainysiu ant namo Chicagoje. Priežastis 
pardavimo — liga.

LAURINAITIS
Box 43, 

Cedar Lake, Ind.
Tel. Lowel 171 M 3

PARDAVIMUI pigiai 3 krėslų bar- 
bernė« netoli teatro. Renda $35.00 su 
pragyvenimu.> 3262 S. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, įvai
rių tautų apgyventoj, geroj vietoj. Nau
dokitės proga.

4546- S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI restaurantas ir room- 
ing house, 14 kambarių, parsiduos pi
giai, dalį įmokėt, likusius ant išmokė
jimo., 2114 S. Halsted St.

PARSIDUOOA čeverykų taisymo ša- 
pa labai pigiai.

4829 N. Talman Avė.

NAŠLĖ moteris greitu laiku turi par
duoti grosernę su namu, ar atskirai, ar
ba mainysiu ant mažo namuko.

4345 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė 4 
kambariai pragyvenimui. Renda pigi.

3735 So. Wallace St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė. Atsišaukit. Knygynas, 3210 Sb. 
Halsted St. Calumet 5784.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, kampinė prapertė. Gerai ei
nantis cash biznis; Storas, 6 kam
bariai ir 2 karų garažas. 2633 W. 
43rd St.

PARDAVIMUI bučernė, geras iš
dirbtas oiznis, cash, nebrangiai,

..............................................-........ .............................................................. I ■ ■ —....................

PARSIDUODA grosernė ir delicates- 
sen štoras. Tirštai apgyventa vieta, 
daugiausia lietuviais, labai gražioj Brid- 
geporto apielinkėj ir daromas geras biz
nis. Nepraleiskite progas. Ateikite ir 
pamatykite. >

3246 So. Emerald Avė.
Telefonas Victory 1195

Farms For Sale

UKIAI — FARMOS 
Pirma ir paskutinė tokia proga.

40 akrų ūke su gyvuliais, padar- 
dargais, už ....... .................. $1,700

40 akrų ūkė su budinkais, ant ce-
' mentinio kelio ........... .............. $1,200
40 akrų ūke, mūriniai namai, ge

ra žemė .... .....?.................. $2,300
80 akrų ūkė su gyvuliais, pačiame 

mieste, už .. .. ......................... $3,500
Taipgi turim 9 ukes ant mainymo.

P. D. ANDREKUS.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Mich. 
valstijoj, žemė labai gera, prie 3 gražiu 
ežerų, tinka dėl vasarnamių. Rašykite: 
K. Matewic, Ri L Įrons, Mich»

šeštadienis, rugp. 29, 1931

Farmg For Sale
- Ūkiai Pardavimui

ŠIAURINIAME WISCONSINE 
ŪKIŲ BARGENAI

DABAR ATĖJO LAIKAS PIRKTI 
UKES ŠIAURINIAME WISCONSINE. 
Pastebėtinų pievų kauntėj. Žemė yra 
Kenna dumbline—molis. Gera dėl pie- 
ninkystes, avių auginimo, bulvių ir tt. 
Lietus tankiai lija. 2 iki 8 mylių nuo 
kauntės dičkelio, netoli miesto su 2000 
gyventojų, puikios mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės, 40 ar daugiaus akrų $5 už ak
tą ir auksčiaus. 78 mylias į pietvakarius 
nuo Green Bay ant Chicago ir North 
Western gelžkelio, taipgi ant State 
Trunk Highway 32. Atvykite pama
tyti arba rašykite dėl smulkesnių infor
macijų. Chicago. Milwaukee, St. Paul 
ir Pacific gelžkelis parduos jums 
ROUND TRIP TIKIETĄ NUO 
CHICAGOS iki WAUSAUKEE UŽ 
$5.20. Traukinys išeis 10; 15 vai. va
kare Pėtnyčioj Rugsėjo-September 4to 
arba Subatoj, September-Rugsėjo 5 d. ir 
pribus į Wausaukee 5:40 vai. ryto. Jus 
galite sugrįžti Chicagon Subatoj, Nedė
lioj arba Panedėlyj nakti; išvažiuodami 
11:11 vakare ir pribūdami Chicagon 
ateinantį ryt?, 7:40 vai. Tai duos 
jums progą praelisti 3 dienas, įskaitant 
Labor Day gražiame šiauriniame krašte. 
Duokite mums žinią laišku ar atvažiuo
site. Mes sutiksime jus automobiliu 
Wausaukee ir nuvešime iki Sopertono, 
MENOMINEE BAY SHORE LUMBER 
COMPANY, SOPERTON, FOREST 
COUNTY, WISCONSIN. '

Exchange-~-Mainai
MAINYSIU 120 akrų farmų. gera 

žerųC,- 6 kambarių namas, barnė, 
gyvuliai, javai. Noriu mažo namo.

S. \Vard, R. 3, Daggetl, Mich.

Real Estate For Sale
Natnąi-^ęniž Pydavl rnoj

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE -
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Ttl. Lafayttn 0455

NAŠLĖ turi parduoti 4 kambarių 
cottage su 3 kambarių cottage užpa
kaly; garažas; 60 pėdų lotas; arti 74 
ir Aberdeen gatvių. Bargenas. Savinin
kas 4319 Lake Park Avė. tel. Oakland 
4283. •

PARSIDUODA PIGIAI
Labai puikus sklypas žemės dėl va* 

sarnamio. Gražioj vietoj. Beveik 2 
akeriai. Buvęs sodnas, ant upės kran
to. cimentinio kelio, šalę Golf Courso. 
17 sveikų obelių, bėgantis šaltinis, lie
tuvių apgyvehtoj kolionljoj, 94 mylios 
iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
P« u I

F. J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St., 

Tel. Pullman 0071

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, fumace šiluma, lotas 40x125, kai
na $5500.00, 4416 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI arti MarąueG 
te Parko graži, gerai subuda- 
vota 8 kambarių rezidencija, 3 
miegkambariai ir maudyne vir
šui, 5 kambariai ant pirmųjų 
lubų. Cemento tile dengtas, 
alyva' šildomas, 2 karų gara
džius, iš šono įvažiavimas. Lo
tas 50 pėdų. Vertės $30,000. 
Greitam pardavimui, parduosiu 
už $21,000. Be mainų.

3313 W. 66th St.

DABAR LAIKAS
Pirkti, mainyti na*mus, lotus, farmas 

ir visokios rūšies , biznius. Mes turi
me didelį pasirinkimą visose kolionijo- 
se. Parūpiname Imus ir 2rus morgi- 
čius lengvomis išlygomis. Inšiurinam 
viską geriausiose kompanijose, už pi
giausią kainą. Mes esame biznyje per 
20 metų, musų užganėdinti kostumeriai 
yra geriausias paliudijimas. Musų pa- 
tirimas biznyje sutaupys tamstai laiką 
ir pinigus.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69th St.

Normai 4400

SKUBINK, SKUBINK, PADARYSI 
PINIGŲ

8 flatai, 2 storai, mūrinis .... $12,500
2 flatų naujas mūrinis .............. $5700
5 kambarių naujas mūrinis bun- 

galow ..........................   $2,900
50 pėdų lotas, kampinis ........... $1,500
80 akrų farma, visi intaisymai, vi

sokių gyvulių, netoli Chicagos $5,900 
30 akrų, gasolino steišinas, ant di

delio cementinio kelio, 11 kamb.
namas, vištininkai, barnės........ $5,500
Galima mainyti kas ką turite 

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai 7 kambarių 
rezidencija Brighton Parke; yra 
2 flatai po 6 kambarius. Mainysiu 
abu namu Į didesnį namų.

4120 So. Mbzart St.

PARDAVIMUI 7 kambarių cot
tage, 5 apačioj ir 2 viršuj, 1 karo 
garažas. Lengvi išmokėjimai.

1231 N. Avers Avė.

PARSIDUODA namas arba mai
nysiu, $4,000 pigiau, negu bunga- 
low. Visi įtaisymai. Arba kas pa
skolins $2,000 ant pirmų rnortgi- 
čių, gaus gyventi už dyka. Marąuette 
Parke; 6602 So. Fairfield Avė;




