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Nuo Pacifiko krantų 
ligi Atlantiko 11 vai.

Darbo federacijos 
prezidentas jaudi

na biznierių širdis

Ispanijos Karalių Teisman

Po keturias mylias 
per minutę; po 240 
mylių per valandą

Pasiekė naują greitumo rekor
dą Amerikai

Newark, N. J. rūgs. 4. Majo 
ras Doolittle šiandien pasiekė 
naują greitumo rekordą par
lėkdamas nuo Pacifiko ligi At
lantiko skersai visų Suv. Vals
tijų per vienuoliką su ketvirta
daliu valandos, tuo budu atim
damas rekordą iš kap. Hawk, 
ligi šiol skaityto geriausio Ame
rikos lakuno.

Išlėkęs iš Burbank, Cal. šį 
rytą, Chicagos laiku 4:35 vai. 
sustodamas Kansas ir Clevelan- 
de prisipildyti orlaivio tanką, 
jis lėkė visą laiką po 240 my
lių per valandą arba arti 4 
mylių per minutę.

Nuo Clevelando ligi Newarko, 
405 mylias jis pralėkė per 1 
valandą ir 50 minučių. Ligi 
Clevelando iš Burbank yra 2, 
044 mylios. Doolittle laimėjo 
$15,000 ir kelius trofėjus.

[Acme-P. 8 A. Photo]
Marųuette, Mich. — Dr. A. 

W. Hornbogen, kalėjimo gydy
tojas, kurį .nužudė bandžiusieji 
pabėgti kaliniai.

kiekvie* 
vieną

Nautilus penkios 
dienos nebeduoda 

radio pranešimą

Moterys užbaigė 
streiką: nuvarė 

vyrus darbuotis
Darbo

New Yorko senatas 
prašo kongreso ir 
penkių bilijonų

Stimsonas sugrįžo 
iš Europos pilnas 
gero optimizmo

Norman Thomas areštuotas už 
piketą*“-* — *

Albany, N. Y*, rūgs. 4. Re
zoliucija, reikalaujantį Jloove- 
rį sušaukti specialę kongreso 
sesiją priimti “gerbūvio” pa
skolos $5,000,000,000 bonų iš
leidimą, tapo įnešta į New York 
senatą šiandien.

Panašių reikalavimų pasiun
tė Hooveriui Socialistų partijos 
vadas Nomran Thomas, kad 
kuoskubiausiai butų sušaukta 
kongreso sesija ir priimta 5 bi
lijonai paskola bedarbei paša
linti.

Patterson, N. J., rūgs. 3. 
Norman Thomas, New Yorko 
Socialistų vadas ir buvęs tos 
partijos kandidatas j preziden
tus 1928 metais, areštuotas 
šiandien su 47 kitais kaip pi- 
ketininkas prie Hand Šilk dirb
tuvių.

Jis apvažinėjo keturias 
valstybes

New York, rūgs. 4. Sekreto
rius Stimsonas sugrįžo iš Eu
ropos pilnas optimizmo, kad ei
nant Hooverio moratoriumu ’r 
Londono konferencija’, kurioj 
jis pats dalyvavo, Europa’ atsi- 
statysianti ir ilgą taiką užtik
rinsianti.

Stimsonas išbuvo Europoj 
virš 2 mėnesių ir lankėsi Fran- 
cijoj, Anglijoj, Italijoj ir Vo
kietijoj. '

Norman Thomas pa
leistas

Siūlo Amerikai statyti 
113 karo laivų

Washington, rūgs. 4. Laivy
no lyga, reaguodama prieš pa
cifistus, kurie reikalauja ma
žinti ginklavimosi, pasiūlė re
komendaciją kongresui, kad 
leistų triš ketvirtadalius bilijo
no dolerių statyti naujiems lai
vams laike šešių metų.

Tokių naujų karo laivų siūlo 
statyti 113, kurių tarpe 64 di
delius naikintojus.

Patterson ,rugs. 4. Užsistatę 
po $15 tapo paleisti išlaikyti po 
2 valandas kalėjime Norman 
Thomas ir 45 kiti ,kurių tarpe 
net vienas kunigas ir vienas 
kolegijos prezidentas. Thomas 
pareiškė, kad jis padeda Darbo 
Federacijai ginti streikuojan
čius šilko darbininkus, kurių 
6,000 žmonių čia jau streikuoja 
šeštą savaitę.

kO R R Sg
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; temperatū
roj nedaug permainų; švelnus 
šiaurvakarinis vėjas.

Vakar tempeartura buvo 70- 
72.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 
7:21. Mėnuo teka 10:42 va
karo. • • . t

Bedarbių neliktų, jei 
nas pasisamdytų po

New York, rūgs. 4. 
dieną 1931 metais apvaikščio
jama tokiame krizy, kokio dar 
musų šalis nėra regėjusi”, pa
reiškė William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos preziden
tas. “Jau yra virš 5,000,000 
bedarbių ir antra tiek tokių, 
kurie tik dalinai tedirba, gi at
einanti žiema padaugins be
darbi^ eiles dar keliais milijo
nais”.

Kaip tiems milijonams bedar
bių pagelbėti, prezidento nuo
mone, reikia jiems duoti ne pa
šalpų, bet pastovaus darbo. Bet 
kafp tai padaryti, Green krei
piasi į darbdavius ir biznie
rius, prašydamas, kad kiekvie
nas jų iš geros valios pasiim
tų po vieną darbininką dau 
giau. “Suvienytose Valstijose 
yra apie 3,000,000 biznierių ir 
apie 500,000 profesijų, tai, gir
di, kad kiekvienas pasiimtų po 
vieną bedarbį, jų veik ir nebe
liktų.

Washington, rūgs. 4. Prak- 
tiškesnio žygio ėmėsi Suv. Vals
tijų prekybos rūmai, sumanyda
mi įsteigti nacionalę planavimo 
tarybą, kurios tikslas butų ko
ordinuoti gamybą su suvartoji
mu ir būti industrijos patarė
ju.

Kiek Amerikoj nemo
kančių skaityti rašyti
Washington, rūgs. 4. Ameri

koj dar yra 4.3 nuošimčiai 
žmonių viršaus 10 metų am
žiaus, skaičiuj 4,283,753 žmo
nės, kurie nemoka skaityti ir 
rašyti. Dešimts metų atgal 
nemokančių buvo 6 nuošimčiai. 
1870 metais buvo 18.33 nuoš. 
vyrų ir 21.9 nuoŠ. moterų ne
mokančių.

Prasidės $11,000,000 
darbai prie kelių

Springfield, III., rūgs. 4. Lai
kinai susitarus dėl algų da'rbi- 
ninkams, žadama rugsėjo 8 ir 
15 d. paleisti kelių 'statybos 
darbams $11,000,000 sumį Pa
gal susitarimo paprasti darbi
ninkai gaus po 5-10 centų dau
giau per valandą, o pratę dar
bininkai po 10-15 daugiau, kaip 
•buvo paskutiniu laiku darbda
vių nustatyta.
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Rimtai prisibijoma, kad subma- 
rinas nuskendo

Diktatūros kaltininkai bus tei
siami kaip kriminalistai

Kaip Mahatma Gan 
dhi važiuoja į Lon
dono konferenciją

Vežasi ožkas, juodą katę ir mo
lį dievams dirbti

4.

vai-

nu- 
ant

Raiputana laivas, rūgs. 
Mahatma Gandhi, Indijos na
cionalistų vadas ir šimtams mi 
lijonų indų “šventac žmogus” 
važiuodamas į Londoną “•apskri
to stalo konferencijon”, atsisa
kė važiuoti pirmos klasės ka 
binoj, kaip jam Anglijos val
džia parūpino, bet apsigyveno 
ant laivo pagrindžio arti 
rogalio.

“Kas tas toks?’ klausia' 
stebę keleiviai, pamatę
grindų gulintį su baltu antklo
džių apsidengusį žmogų ir šalę 
jo po tuo pačiu antklodžių 
knarkiantį juodą katiną. “Tai 
yra Mr. Gandi”, išdidžiai at
sako jo pasekėjai, “šiandien Mr. 
Gandhi yra tylėjimo diena, to
dėl jis miega”.

Gandhi vežasi su savim dvi 
ožkas, kurių pienu pats maiti
nasi ir dar duoda dideliam juo
dam laivo patinui, su kuriuo 
ant laivo “susidraugavo”. Be to, 
Gandhi kompanijonas vežasi 
didžiausią bačką minkšto mo
lio, paimto nuo šventosios Gan
go upės dūgno; iš to molio 
kompanijonas lipdo dievukus 
kiekvieną kartą, kada Gandhi 
turi melstis. ’

Vakarais, tamsai brėkštant 
Gandhi sušaukia visus savo pa
lydovus ir visi susėdę, ant laivo 
grindų, kojas sukryžiavę, ran
kas sunėrę, galvas nulenkę, 
akis užmerkę, jie tylėdami sė
di arba meldžiasi už Indijos 
laisvę. 1

Su G(andhi, neatsitraukdama 
važiuoja Miss Madeleine Slade, 
Anglijos admirolo duktė, pabė
gusi nuo tėvo ir priėmusi bu-
dizmą

j [Acme-P. U A. Photo]
Nebereiks sirgti juros liga važiuojant per Atlantiką
Čia matomas milžiniškas giro stabilizatorius, išrastas 

Westinghouse, 120 tonų sunkumo, kurs įtaisytas ant laivo, 
prilaikys laivą nuo supimosi laike audros. Tikimasi, kad su 
tuo išradimu, bus baigta keleivių jūrių liga.

Karo veteranams 
valdžia neišgali 

mokėti pilnumoj

Nebereikės sirgti 
jūrių liga skersai
Atlanto plaukiant

Oslb, Norvegija, rūgs. 4. Di
delis rupesnis apėmė Huberto 
WilkinS ir jo ekspedicijos drau 
gus, iš kurių jau) penkios die
nos nebegaunama jokių radio 
žinių nuo submarino “Nautį- 
lus” iš šiaurės ledinio vande
nyno.

Dvi radio stotys pačiame 
šiaury girdėjusios garsus, ir 
spėja kad tai yra Nautilus sto
ties, bet Norvegijos autoritetai 
labai abęjoja ir pradeda prisi
bijoti, kad su submarinu galėjo 
atsitikti kas nors labai bloga: 
arba panėrę po ledų, nebegali 
išnerti arba submarinui suge
dus ekspedicija yra jau kur 
nors ant ledų Išsigelbėjusi. Su 
Wilkins yra išplaukę 17 žmo
nių.

Vienu ir kitu atveju, ekspedi
cijos likimas butų liūdnas. Nor
vegijos valdžia jau rengiasi, 
siųsti pagalbą.

Išmokėjus pasidarytų 
arti 4 bilijonų!

Washington, rūgs. 4.

deficito Pirmas laivas su prietaisu 
balansui laikyti

Washington, rūgs. 4. Veterar 
naras bonų išleidimo klausimas 
vienas svarbiausių galvosūkių 
Washingtone šiandien. Rugsėjo 
21 d. Detrpitę įvyks metinė ka
ro* veteraną^ konferencija iš vi
sų valstijų.' Užsienių karų ve
teranai nesenai savo konferen
cijoj putarė reikalauti, kad 
jiems butų išmokėti bonų cer 
tifikatai visoj., pilnumoj. Jei to
kį pat nutarimą priims ir De
troito konferencija ir jei kon
gresas sutiks tą veteranų rei
kalavimą patenkinti, tada , reiks 
išleisti $2,300,000,000 sumą, ir 
tokiu budu ateinančių metų de
ficitas butų $3,800,000,000, ku
rio be didelių mokesnių nebū
tų galima padengti, tvirtina 
Washing-tone. Todėl manoma, 
kad prezidentas Hooveris tokį 
kongreso nutarimą vetuotų, ka 
daugi jis jau yra vetavęs kur 
kas mažesnį kongreso nutari
mą veteranų reikalais.

Iš pirmesnių bonų išmokėjimų 
per veteranų biurą, patirta'kad 
tik $272,000,000 teko tikrai 
reikalingiems veteranams be
darbiams, kuomet $554,000,000 
išduoti

Londonas, rūgs. 4. Keleiviai,, 
kurie plauks naujuoju jūrių 
milžinu, 73,000 tonų Cunard li
nijos laivu, vadinamu “No 
534”, visai baigiamu statyti, 
nebeturės sirgti jūrių ligomis. 
Naujasis Jaivas bus didžiausias 
ir greičiausias, kokių ligi šiol 
buvo pasaulyje,
taisas, milijono dolerių vertės, 
kurs balansuos laivo svyravimą 
ir sulaikys jį visiškai nuo pa
krypimų į bile kurį šoną, 
vas žada ir didžiausioj 
roj visiškai Besisupti.

Chile bemažko nepa
tapo sovietais; suki

limą likvidavo

■Madridas, Ispanija, rūgs. 4. 
Karalius 'Alfonso bus teisia
mas Ispanijos parlamento spe- 
cialčs komisijos sudaryto tri
bunolo, už politinius nusikalti
mus prieš Ispanijos tautą. Eks- 
karaliaus teismas bus vedamas 
viešai prieš visą parlamentą ir 
teismui bus duota kuoplačiau- 
sia publikacija.

Generolas Berenguen ir kiti 
buvę diktatūros ministerįai ir 
aukštieji administratoriai bus 
teisiami paprastų teismų už 
nusikaltimus, padarytus nuo 
1923 metų ligi revoliucijos. Ka
raliaus teismas eis jam pačiam, 
beabejo, nedalyvaujant, kadan
gi jis yra apleidęs Ispaniją. Del .. 
dviejų buvusių diktatūros mi- 
nisterių eina net su Francija, 
derybos kad juos atiduotų Is 
panijai, ‘kadangi jie kaltinami 
ne tik kaip politiniai, bet ir 
kriminaliai nusikaltę. Genero
las M arti n ez Anido kaltinamas 
už pasiuntimą ginkluotų ban
dų į Barceloną terorizuoti gy
ventojus laike dabartinio strei
ko.

“Vaikai pirm politikos”
Valdžiai navvko susitarti rūgs. 4. Čia įvykoValdžiai pavyko susitarti su karMų suiručių per ketvertą 

” literoj, į sindikaŪstams paskel-jurininkais karštų suiručių per ketvertų

New

Laive yra prie-

Lai- 
aud-

Litvinovas užgavo 
ropos muitininkus

Eu-

Gteneva, rūgs. 4. Maksimas 
Litvinovas, atstovaujantis So
vietų Sąjungą Europos valsty
bių komisijų posėdžiuose smar
kiai atakavo Europos valstybių 
muitų politiką kaip nukreipta 
prieš Rusiją.

Lenkai dar vieną kari
ninką sušaudė

i ■ ■■ ■

Valparaiso, Chile, rūgs. 4. 
Valdžios žiniomis pasiekta su
sitarimo su laivyno kareiviais, 
suteikiant sukilėliams amnesti
ją, paliekant jiems senas algas 
ir atstatant finansų ministerį, 
kurs be to jau yra atsistatydi
nęs sykiu su kabinetu.

Vakar atrodė, kad ChUe ga
li patapti “sovietais”. Viso ka
ro laivyno jūreiviai buvo išso
dinę į krantą savo karininkus 
ir patys išplaukė iš uosto, pa
sirengę bombarduoti. Jūreivių 
maištui sukelti daug prisidėjo 
komunistai, kurių tarpe paste
bėta daug ateivių.

Komunistai, pasinaudoję ta 
proga, surengė eilėj miestų de 
monstracijas su riaušėmis, iš
kėlė reikalavimus “paskelbti 
Chile sovietų respubliką”.

bus visuotinų streikų. Maišti
ninkai nupiaustė vėlas, vandens 
įvadus ir milijono miestą pa
darė be vandens, be duonos ir 
be šviesos. Streiko priežastis, 
reikalavo, kad valdžia* paleistų 
politinius kalinius.

’ Nežiūrint, kad policija ėmėsi 
smarkiai suirutes suvaldyti, bet 
streikas butų kažkiek nusitę- 
sęs, jei ne moterys. Pamatę, 
kad be pieno, vandens ir duo
nos jokia revoliucija negalima, 
jos išėjo į'“kontrarevoliucijų” 
vsu obalsiu: “Vaikai pirm poli
tikos!” ir savo vyrus nuvarė at
gal į darbą.

Areštuota kunigaikštienė De 
Maudas Y Vilią Nuo va, atkak
li respublikos priešininkė, ku
ri vos tik gavusi teisę grįžti 
į ąąvo dvarą, sušuko “Tegyvuo
ja karalius!”

turintiems uždarbius.

Yorke milijonas 
bedarbių

York, rūgs. 4. MiestoNew 
valdybos žiniomis šiame mieste 
jau- yra milijonas bedarbių ir 
esą baimės, kad tas skaičius 
žiemą dar žymiai padaugės.

& 

Ekvadoriųi muša rau
donuosius

Guayaąuil, Eųuador, rūgs. 4. 
Kareiviai saugoja miestų gat
ves po to, kai du kareiviai tapo 
užmušti ir keletą komunistų su
žeista riaušėms kilus, kurias 
vadovavo komunistai.

“ L • . ';/• į, . į, .
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- Del Darbo Dienos šven
tės Naujienos pirmadieny, 
rugsėjo 7 d., neišeis ir 
Naujienų raštinė bus už- 

x darytą sekpiadienyj ir pir
madieny], rugsėjo 6 ir 7 
dienas. 'i

N-nų Administracija.

Varšuva, rūgs. 4. Laike dvie
jų mėnesių Lenkijoj sušaudyti 
jau du karininkai už šnipinėji
mą Sovietų naudai. Vakar Lie
tuvos Brastoj lenkų karo teis
mas sušaudė majorą Demb- 
kovskį, pagautą statant bolše
vikams slaptus armijos doku
mentus.

Vaikai - rado mastadon- 
i to kaulą

mastadonto

Geneseo, III., rūgs. 4. Green 
upėj vaikai pamatė išsikišusi 
kokį tai stuobrį ir beklibinda 
mi jį pastebėjo, kadt tai yra 
kaulas, kurio galas kyšo iš 
dumblo.

Ištraukus rasta
staibkaųlis, 3 pėdų ilgio ir S 
colių storumo

Lietuvos siuntiniai gr|žta

Paskutinėmis. dienomis iš 
SSSR sugrąžinta daug siunti
nių, kuriuos musų piliečiai yra 
siuntę savo giminėms. Siunti
niai sugrąžinami esą, dėl 
kad nebuvo laikytasi atatinka-

syklių siuntiniams

Amerikos valdžios 
nūs jau išpirko

bo-

Iždo 
k*a'd

Washington, rūgs. 4. 
departamentas praneša 
pereitą šeštadienį išleisti į rin
ką bonai jau yra išpirkti. VaL 
džia turėjo parduoti apie bi
lijoną dolerių vertės bonų išlai
doms padengti.

Sovietuose siaučia tyfo 
epidemija

Ryga-, Latvija, rūgs. 4. 
sijos uostuose, ypatingai 
kangelske apsireiškė tyfo 
dėmi j a. Solovecko salose 
mirė didelis skaičius žmonių.
Kad liga nepersimestų į Bal
tijos valstybes, jvesta Estijoj 
ir Latvioj griežta ateinačių lai
vų kontrolė.

Kadangi vaiko tėvas 
esąs žydas, tai motina 
vaiką užmušė į kelmą
Viduklėje pil. P-kaitė susi

laukė sunaus, kurį trejetą mė
nesių žmoniškai augino ir savo 
sunumi džiaugės. Pagaliau ji 
susigalvojo, kad to savo sū
naus .auginti ji negalinti, nes 
vaiko tėvas esąs žydas. “Ver
čiau aš krikščionj auginsiu, o 
ne žyduką”, tarė sau mergina 
ir nuėjus už Viduklės | kėliny t 
ną paėmė vaikuti už kojų iy 
tol davė vaiką j kelmą, kol jo 
sniegenos ištiško. ’

Mergina buvo suimta, 
dvta. o dabar liffi teismo
Įėjimo paleista'

ištar-
iš ka-

Ru- 
Ar- 
epi- 
jau

LIETUVON'
Siunčiame Pinigas Pal
tu it Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai.

' Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofiaas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai
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Vokietijos kredito 
krizė ir Lietuva

'"X. Lietuvos pankai dėl vokiečių 
bankų bankrotų ir indėlių mo
kėjimo sustabdymo tiesioginių 
nuostolių neturėjo. Tokis dide
lis įvykis gretimoje valstybėje, 
žinoma, atsiliepė ir Lietuvoje, 
tačiau tik vienas musų bankas 
turėjo sunkumų '8-4 dienų lai
kotarpy indėlius išmokant. Da
bar jokios krizės šiuo atžvil
giu Lietuvoje nejaučiama. t

Kad Lietuvoje vokiečių sun
kumai mažai atsiliepė, savaime 
aišku, nes vokiečių .bankai ne- 
siskolino pinigų Lietuvos ban
kuose. žinoma, -turint Lietuvai 
prekybinių santykių su Vokie
tija, musų bankai turėjo laiky
ti savo pinigų vokiečių bankuo-. 
se, kad galėtų daryti išmokėji
mus už užperkamas Vokietijo
je prekes, tačiau ir vokiečių 

- bankai laikė musų bankuose 
pinigus tam pačiam reikalui.; 
Padarius apskaičiavimus pasi
rodė, kad tuo laiku vokiečiai 
buvo sudėję pas mus daugiau 
pinigų, kaip musų bankai Vo
kietijoje, todėl Vokietijos sun
kumai jokiu budu negalėjo at
siliepti Lietuvoje. n

Nežiūrint viso to, vienam 
Lietuvos bankui, kurio klien
tais yra daugumoje žydai ir 
vokiečiai, teko 8-4 dienas pa
prakaituoti, kad patenkinus in
dėlininkų reikalavimus, tačiau 
dėka Lietuvos Banko pagelbai, 
jis visus savo indėlininkų rei
kalavimus patenkino. Jam te
ko išmokėti beveik 40^> vist) 
esamų indėlių, t. y. apie 8 mi
lijonus litų. Dabar indėlininkai 
vėl neša savo sutaupąs į tą pa
tį banką, matydami, kad jų 
pinigams ir nerviškam susi 
pinimuf nebuvo jokio s’ nr
pagrindo. Tokie atsitikimai gy
venime būna dažnai. Pakanka 
prisiminti nesenai įvykusią 
Šiauliuose nelaimę, kada viena 
šventoriuje buvusi beprote su
riko, kad bažnyčia griūva, ir 
to išdavoje buvo sužeista ke- 
lioliką asmenų. Tas pats įvyko 
ir su banko nervuotais indėli
ninkais, kurie visi iš karto 
puolė imti savo indėlius, nors 
tai panikai jokio rimto pagrin
do nebuvo. Jei tas bankas ne
būtų supratęs padėties ir, jei 
Lietuvos Bankas nebūtų sku
biai davęs reikalingos pagelbos, 
tai be abejo, ne vienas indėli
ninkas nukentėtų tam bankui 
sugriuvus.

Kitam žydų bankui teko nu
stoti 1 V-; milijono indėlių. Iš 
viso musų bankuose dėl Vo
kietijos bankų krizės sumažė
jo per liepos mėn. apie 10 mi
lijonų litų indėlių. Liepos m. 1 
d. privačiuose bankuose buvo 
indėlių 86 mil. litų, o rugpiu- 
čio mėn. 1 d. liko 75 mil. 900 
tūkstančių litų. Nuo rugpiučio 
mėn. pradžios indėlininkai nu
siramino ir indėlių suma ban
kuose yėl pradėjo augti; todėl, 
galima sakyti, kad Lietuva vi
siškai lengvai ‘ pergyveno tą 
krizę ir tuo parodė, kad Lie
tuvos bankai yra tvirtos įstai
gos ir, kad kaimyninių valsty
bių krizės Lietuvoje mažai 
jaučiamos. Įdomu šiuo atveju 
palyginti Lietuva su Latvija. 
Latvijoje dar ir šiandien < visi 
bankai neišmoka indėlių 
kaip girdėti, bankininkai 
kreiptis j vyriausybę dar 
na m mėnesiui pailginti tą 
kėjimų sustabdymą.

Yra žinių, kad kai kurie ma
žai patrijotiški Lietuvos pilie
čiai laikė savo pinigus Vokie
tijos bankuose, tačiau kiek to
kių piliečių nukentėjo ir ko
kios sumos <$ngo, žinių nėra, 
nes jie patys tuo Deąigiriį. 
Tenka manyti, kad tie patys 
ieiškantieji svetimų dievų pi
liečiai, nudeginę pirštus Vokle-

■.... ■ ' . .............'*■***........... .

tijoje, puolė musų bankus, nes 
patarlė sako, kad -‘vieną kar
tą nudegęs ir į šaltą pučia”. 
Lai tas bus jiems gera pamo
ka. —Raseinių Antanas.

ŠIS BEI TAS
Amerikoj randasi 12,340 

spulkų, kurios kontroliuoja 
apie devynis bilionus dolerių. 
Pirma spulkų 
Comly Rieh 
maždaug prieš 
Jam tada nei į

suorganizavo 
Philadelphijoj 
šimtą metų, 

galvą neatėjo,

vaidinti tokią svarbią rolę, 
kaip dabar.

Spulkoms Amerikoj "dar te
bėra labai plati dirva. Jos vy
riausia spiečiasi miestuose. 
'Fermeriai spulkų kaip ir ne
turi, o tuo tarpu-jos jiems bu
tų labai naudingos. 

♦ ♦ ♦
Amerika turi pustrečio kar

to daugiau motorinių vežimų, 
negu visos 'kitos valstybės su
dėjus Į daiktą. Šiais metais 
automobilių, trokų ir autobu
sų Amerikoj užregistruota 26,- 
697,298.
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prisidėti prie biznio ’ pagerėji
mo arba pablogėjimo veikia 
biržą. Kai prezidentas Hoove* 
ris pasiūlė paskelbti moroto- 
riumą, tai tuoj biržoj pasirei
škė didelis atgijimas. Mat, ma
noma, kad moratoriumas^ žy
miai pagerins biznį. Valstybių 
pasitarimai dėl Vokietijos fL 
n ausinio krislo irgi sukėlė 
daug vilčių. Bet kuomet iš tų 
pasitarimų nieko konkrečio 
neišėjo, tai biržoj entuziazmas 
atslūgo.

Prieš kiek laiko įvyko krizis 
Anglijoj. Birža ir vSl tapo pa
liesta. pakilę šėrai, da
bar pradeda iš naujo smukti.; 
Smunka vyriausiai todėl, kad 
mažai tėra vilties, jog per dve* 
jus metus besitęsianti depresi
ja greitu laiku praeis.

♦ $ ♦

Prieš ipenkioliką

SaccQ*Vanzetti Case. Alfred A. 
Knoįf. New York,' 1931< Isto
rija Jr analizė.

J. įLeivis May. God and the 
Jniii'erse. Lincoln MacVeigb. 
The iDial Press. New Yo-rk, 
1931. Trijų skirtingų tikEjimų 
kunigų atsakymai Einšteinui, 
Jeans ir Eddingtonui.

SusairErtz. TTuT",Storyk) f 
Juliai D. Appleton and Com- 
pany. Ncw York,' 1931. Garsi 
.Anglijos rašytoja, atsiekusi 
didelio pasisekimo savo pir- 
mesniais kuriniais (The Gala- 
xy, Madamc Claire, NowEąst 
Now West etc.) padaugins 
savo skaitytojų skaičių nau
jausiu romanu, The Story of 
Julia. Verta perskaityti.

Ehvood Worcester and Sa- 
muel McCotnb. Body and Spi
rti. 867 pusi. The Maršhall 
Jonės Gompany. Boston, 1931. 
Naujas veikalas išleistas “Em- 
manuel Movement” šulų.

Arnold Lunn. The Flįght

From Reąson. With a fore- 
ward by *S. Parkes Camdeh, 
D. D. 328 pusi. New York: 
JJncoln MacVeagh, The Dial 
Pręss. 1931. Tikyba atakuoja 
mokslą. “Mokslo klaidos” 
prieš “tikybos tiesą.”

Louis Lė Fevre. Liberty and 
Restraint. 375 pusi. Alfrcd A. 
Knopf. New York, 1931. Istori
nė studija valdžių priespau
dos žmonėms ir jos pavojus.

— X.

AAHodioit. U p/F r dm tThe 
Jhę . Macmillan Compa- 

ny, New York. 1981. $5.00.
Mokslo greitas progresas 

lapai apstirtkliia savo rezulta
tų perdavimą plačiai visuo- 
mehęj. Jo 'Uždaviniai paliko 
tokie komplikuoti ir davipiai 
tokie gausus, Įęadjvien specia
listas gali *su vjąis susidurti su 
kęippetentiŠkUihU. Bęt papras- - 
tai mėgėjas įšoka • ten, kur 
mdkšlininl^as' bijo žengti. *Re- 
cenzuojamos knygos autorius 
yra aritrapdlogijos profesorius 
llarvard .universitete įr spma- 
tologijos kuratorius Peabody 
muziejuje. Veikalo tendencija 
yra .parodyti, kad žmogus gy
vules ir išsivystė tokiu pat 
budu, kaip ir kiti gyvuliai, au
torius, norėdamas tuo ;budu 
atsikirsti fundamentalistams. 
Trumpai parodydamas kodai 
žmogus yra žinduolis ir pri
matas, jįš plačiai aprašo pri
matų gyvenimo eiklių ir krei
pia daug Utydos į savotiškos 
jo žmoniškos reikšmės ypatin
gumus, pav. kūno statumo ir 
vaikščiojimą, daiktų darymą, 
įrankių vartpjimą/ protavimą, 

nui, tkalbėjįmą, plaukų šėrimasi, 
etc. dr toliau jis aprašo indi
viduali gyvenimo eiklių, pa- 
švęsdamas . vietos apibudinti 
gimimui, augimui, jaunystei, 
reprodukavimui, senėjimui ir 
mirčiai*

Ketvirtoje Reikalo dalyje, 
prof. Hooton sunaudoja šimtą 
puslapių aprašydamas musų 
iškasenų protėvius, pradeda
mas nuo fptihecanthropu^ 
erectus Ir karakterisJUodamas 
kiekvieną svarbesnį atradi
mą. . Pęnkto j c dalyje, jis apra
šo dabartines,' viduramžio, 
Šiaurės, (Nordikus), Alpių, 
Armengldų, ;Negrų, Mongdlų, 

^Indo*Malajaus 
Žmonių rases jr sub-rases.

Prdf. Hootono knyga yra 
kupina moksliškų smulkme
nų. Jo nuomonės diskiisuoti- 
nais klausimais yra rimtos, 
paręmtos -faktais ir pasižymi 
savo Uygsvara. »‘Įr, svarbiausiai, 
ąprąšydpmas rasės, jis neįdėjo 
tos neapykantos, kuria pasižy
mi tdaųguma -tos rųšies veika
lų. Jis lengvai atremia tvirti
nimą, kad šiaurinė žmonių 
rasė yra aukščiausia ir pir
miausia yjsais atžvilgiais. Sti
lius lengvas ir tankiai palies
tas humoro, kuris labai palen
gvina *tęs1 sunkios medžiagos 
skaidymą.

Roįkia -apgailestauti, Rali 
pabaigoje autorius nukrypsta 
nuo mokslo. Jis pradeda kal
bėti apie “Sutvėrėjo” darbus 
įr tvirtina, kad žpiogus ,yra 
vienas jo kurinių, bet pradė
jęs abejoti savo paties žod
žiais, sako: “žmogus yra ste
buklas, jeigu ne Dievo, t 
bent ■nubliklo ar gamtos, 
kodėl žmogus yra štebuklin- 
gešliis už kitus sutvėrimus, jis 
įlėpasako. Toliau, kalbėda
mas apie evoliuciją jis -pra
deda 'mėtytis ir išsireiškimuo
se ir nuomonėse neparodo jo
kio nuoseklumo. įBėt šiaip ar 
taip, prof. Hodtonas ‘išėjo drą
siai kovon su fundametalištais 
jr tik savo paskutiniojoj ana- 
Jfoėje atsidavė.į tikybinio mo
dernisto rankas, kuris savaip 
a$kąn(lmnąs eyoliucijus teori- 
ją* ipąvęrčįa . ją .pseudo-mokS' 
Jiška teologine teori j a.

* gt *

Verta susipažiidi W.
.Frapk .Ąlleii. $hė UnĮverse. 

to ?spheres of

and Co., NeW |York, 193įl. Ęin- 
steįno relątyv.inės teorijos dis
kusija? ’ V.'

Osmond K. ^Ffaeiįkėl. The
i —H* iMiHlbu$HWill i j ................... ..
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imet ’ 'knyga isjeraziama suv.* 
Valstijose, “cįpyright” duoda- 
n,ą ant 04

GiiHiąn ą»«Jlf,. j»«iįpiWyJaą 
blankas iš >0fiso'|
su pilnomis informacijomis ką 
?dąryti ir kaip tas blankas iš^. 
.pildyti. ' ,. J/ i.

Kuomet :veikalas užregistruo
tas, tai reikią prisiąsii Vieną 
dolerį, bet fotografijos užre
gistruojama už 50 centų. “Co
pyright” ofisas tapo prganizuo- 
Uas po priežiūra Kongreso kny-. 
gyno 1898 metais, ir Thorvald 
Solberg, “Copyright” žinovas 
ir išlavintas bibliografas buvo 
paskirtas prašytėj as “Copy
right”. 1

Gauti pinigai už “Copyright” 
perduodama Stif. Valstijų Iž
dui.

Per 25 metus nuo “Copy
right” ofiso įsteigimo (nuo lie
pos 1 d. 1879 m. iki ‘birželio 
80 <d. 1922 m.) viso kason pri
siųsta net $2^78i848i50. ’ Vei
kalų prisiųsta 4,902,475 ir iš 
viso užregistruota 2,703,785.

Apart pinigiško Įpėlflo, tie 
įvairus veikalai gurėjo milžiniš
ką vertę Kongreso knygynui, 
nes, turint tuos visus ‘veikalus, 
knygynui nereikėjo praleisti pi
nigų “bėreikalihgai perkant

[FLIS]. ! ' » ų

“ hV,,u%® «Kw,°-
Vincą* Sllter. 4010 Brighton Placc, rafo: 

"Per auvirfi du metu* afi lurfljau inkilų pa
krikimą—(ikausmus fuuaroje ir batutai ken
tėjau. Ak bandžiau keletą iryduoilu ir ma
čiam mi daiktam, bot nnralėjau jiiui naf<-l- 
boa. Parailo» ak nuėjau paa Dr. P. D. 6y- 
mauaki, Spbcialistą, 1869 N. Damen A ve.. 
Ohicako ir jo pastebėtinos toiėe niaus (Teitai 
ik<yd<. Ak dabar mu h veikas ir rbkomeji- 
dUoju Dr. Symanakl viltiem* ketiėi autiem h.”

Paataba: Paaalioa lųe iralite būti išgydyti 
au tdltftile. TukHtanMai čia pasveiko. Nežiū
rint koki* juau pakrikimą* yra. nežiūrint 
kiek daktarų ar rrduolių nesuteikė payri- 
bos. čia yra vlJU* dėl jūs. Dr. ftymanski* 
siūlosi sutelkti Jums 6 dienų Namų Trrat- 
montą.su žolėmis dykai. ApraAyklt *avo li
gą ir jų* raukite $1.00 bonką Kraujo To- 
niko. arba $1.60 bonką specialių žolių Gy
duolių dykai. Pridekite 2&<- per*iuntimiii ir 
supakavjtnui. Ateikite Šiandie, arba rašyki
te tuojau*.

Peoples Furniture Co
«

Didžiausios, Saugiausios ir Parankiau 
sies Lietuvių Krautuvės Įsigyti

Raiim

metų 
skaudžiai nukentėjo kredito
riai, kadangi tuo laiku aukso 
perkamoji jėga buvo pusėti
nai nusmukusi. Dabar atsiti
ko kaip tik priešingai, — nu-i 
kenčia skolininkai. Jie skolino 
pinigus tuo laiku, kada aukso 
perkamoji jėga buvo nusmu
kusi, o dabar turi skolas at
mokėti, kuomet aukso perkam 
moji jėga yra žymiai pakilusi.

JUOS.

t.♦ « ♦

“Vakarų fronte vis dar nie
ko naujo.” Visokių ekspertų 
pranašavimai neišsipildė. Pra
eitą rudenį buvo pranašauja
ma, kad pavasarį biznis tikrai 
pagerėsiąs. -Nieko panašaus 
neatsitiko. Tada pagerėjimas 
tapo atidėtas ligi rudens. Ru
duo jau čia pat, o viskas pasi
lieka po senovei: biznis blo
gas, nedarbas nemažėjo,

* * ♦
Depresija skaudžiai palietė 

namų 'savininkus. .Miestuose 
už morgičius ir taksus par
duodama daug namų. Ypač 
skaudžiai .tapo paliesta (Mięha-

-Fermerių; reika
lai irgi nėra geresni. Daugelis 
fermerių dėl mokesnių ir mor 
gičių yra priversti palikti sa
vo farmas. 

* * *
Gerais laikais statyba bojo

te z bujojo. Tapo pristatyta 
daugybė, trobesių, kadangi 
gauti paskolą buvo labai len-

Suv. Vai. autoriškų 
teisių Įstatymas

“ Audubon” drau 
gystės Ir Visokius Kitus Namų Reikmenis

£‘gan ^valstija.* j

gva. Korporacijos išleisdavo 
bonus statybos finansavimui. 
Depresijai užėjus tie neva 
saugus investmentai smarkiai 
nusmuko. Daugelis viešbučių, 
apartamentinių namų ir kito
kių trobesių atsidūrė “resyve- 
rio” rankose. Išleisti •' ant tų 
nuosavybių bonai visiškai nu
smuko. Kai kuriuose atsitiki
muose bonai, už kuriuos buvo 
mokėta po $100, dabar parsi
duoda po $20, ir tai niekas ne-

Tos rųšieš Bonų yra pusėti
nai daug. Kas kaltas? Didele 
atsakomybė krinta^jmt finan-

stovėjo nesąžiningi žmonės. 
Tos Įstaigos išleido !bonų už 
didesnę sumą, negu nuosavy
bės buvo vertos. Joms rūpėjo 
parduoti tuos bonus ftypasida- 
ryti sau milžiniškus pelnus. 
Dabartiniu laiku išeina aikš
tėn, kad kai kurios įstaigos 
tiesiog -apgaudinėjo žmones. 
Tų Įstaigų viršininkai dabar 
yra traukiami atsakomybėn. 
Bet kas iš to? Nukentėjusieji 
žmonės savo pinigų visvieri

ir, 
nori 
vie- 
mo-

Tačiau ne su visais hunais 
taip įprastai tėra. Tiesa, dabar
tiniu laiku rinka bonams yra 
labai <prasta. Niekas jų neno
ri pirkti. Bet tai nereiškia, 
kad jie nustojo savo vertės, 
žmonės, kurie turi nusipirkę 
gerus bonus, pinigų nępražu-; 
įdys. Kai ateis laikas, tie bonai 
bus išpirkti. * 

* * ♦
šiaip ar 

biznių JęMmpmetrąs. Kada 
nist 
pradeda kilti. Kkkvi^nąs reik
šmingesnis įvykis, kuris gali

Suv. Valstijų konstitucija 
autorizuoja Kongresą duoti ant 
“paskirto laiko teisęs autoriams 
ir išradėjams prie savo raštų 
ir išradimų”. Dabartinis auto
riškų teisių (Copyright) įsta
tymas (priimtas 1909 m.) su 
pataisymais duoda teisę at
spausdinti, perspausdinti, iš
leisti, versti, dramatizuoti, par- 
duoti savo veikalą' ir perstaty
ti tą veikalą kaipo dramą. At
spausdinimas ir apdarymas 
knygos turi būti atliktas Suv.' 
Valstijose, tik jeigu originališ
kas turinys yra svetimoje kal
boje. .

Autoriškos teisės (Copyright), 
yra duodamos ant 28 metų, ir 
galima pratęsti, dar ant kitų 
28 metų, jei pageidaujama. Tą 
pratęsimą ne tik autorius gali 
gauti, bet jo našlė arba vaikais 
ir testamento išpildytojai, kuo
met nėra šeimynos arba arti
mesnių giminių. Jeigu tik ap
likacija dėl tokio prailginimo 
paduodama prieš vienus me
tus nuo užbaigimo originališko 
autoriškų teisių laiko.

Galima gauti tas teises (Co
pyright) knygoms, žurnalams, 
laikraščiams, prakalboms, pa
mokslams, dramatiškiems vei
kalams, muzikališkiems veika
lams, žemėlapiam8, fotografi
joms, antspaųdimam^, kata
miems paveikslams, dailės ir 
meno kuriniams, etę.

Tos autoriškos teisės sutei
kiamos ne tik Suv. Valstijų pi
liečiams ir gyventojams, bęt 
piliečiams bile šalies, kurios 
panašiai duoda tokias privilegP 
jas Suv. Vai. piliečiams.

Gauti veikalams “Copyright^”, 
kuomet norima parduoti ar vie
šai išdalinti, \reikia pirmiausia 
išleisti veikalą su ^Copyright” 
pranešimų -paskirtoj formoj ir 
vietoj. Tuoj po po atspausdini
mo reikia prisiųsti dvi -kopijas 
į Copyright Office, Lįbrąry 
Congress, AVashington, Dr^d., 
su aplikacija užregistruoti. Jei
gu veikalas yra svetimų pilie
čio ir pirmiausia išleistas sve
timoj šalyje, tai reikia prisiųs
ti vieną 'kopiją. Nėraįkia iši 
yersti anglų kalbon, kad sveti
mos kalbos veikalui gauti ‘Co
pyright’’. Atsitikime kur kpy-

Ne kartą gaunarrie ^užklausi-; 
mų apie prirašymą svetimtau
čių vaikų /prie 'taip vadinamų 
“Audubon” draugysčių^ Tiks
las tęs draugystės yra išvys
tyti per vaikus i geresnį šupra- 
tuną tarpe .svetimtaučių api$ 
paukščių gyvenimą. •'

“Audubon” draugystes ran
dasi net 60 yalu- ir narių turi 
suvirš 100,000; Tos ^draugystės 
pastangomis įstatymai apsau
goti pauk^ius lV8iriope vaMb 
jose tapo įvesti.. Draugystė ne-, 
ša vardą Amerikos 'garsiausio 
paukščių mylėtojo —jlohn /. 
Audubon. Nuo ipat mažens Au
dubon visą lail^i praleido girio
se ir laukųosę.Jįišt Nuolat ipiešė 
paukščių pai/eik»ius. ir nuo jų. 
daug pasimokino. \

Vėlesniais metais Audubon 
nusipirko biznelį, ybėt nedaug 
laiko mieste praleido, vėl išvy
ko «ant laukų. 1820 m. jis ‘Už- 

vsiemė kėlione Ohio upe, planuo
jant 'plaukti Ohio, MiSsissįppi 
ir Arkansas upėmis ir studi
juoti paukščius. Buvo biednąs 
žmogus, bet tikėjo save užsi-' 
laikyti piešiant žmonių pa
veikslus, kur tik jis apsistojo. 
Vienais metais vėliaus jis už
baigė net 60 paveikslų paųKS-, 
čių, augalų ir gyvulių ir 50 
žmonių paveiksiu.

Jis keliavo net, .50,000 mylių 
ir nupiešė dąpgiaus kaip 1,0.00 
paukščių paveikslų. Galų gale? 
jis išleido kD$£JL parodant 
Amerikos paukščius. Tos kny-. 
gos išleistos '/šimtą metų 
atgal ir šiandierf skaitomos ..tar
pe geriausių knygų apie paukš
čius. Apart šio specialio* darbo 
Audubon pagamino ir kitų' kny
gų, . nupiešė šimtus portretų,t 
laikė daugybę žurnalų. Neišpa
sakytai daug žmonių ąpsipąjfi-, 
no su laukų gyVenimu tik per 
knygas ir paveikslus, kuriuos 
John J. Audubon pagamino.

—'——;

yra naudingos.’J,J

v

Refrigeratoriai

Elektros

PJovyklčs

Siūti Mašinos

Kaurai, /Pečiai

Ir Rekordai
-.1 ... I.1,111 , ...u,, . .

PcopĮcs Krautuvės taipgi užlaiko ir operuoja
Parlor Setų Dirbtuvę.

Ima specialius užsakymus išpildyme pagal pirkėjo i
Ir Išdibystės Kainas.

Lengvus išmokėjimai suteikiama visiems pagal 
norą ir išgalę.

pilnas užganėilinimas visuomet yra užtikrintas.

nuosavą

4177-83 Archer Avė
Cor. Ricllihond St. z

Tel. Lifayette 3171.
i . ............  Jin lėliu Į IIL.HIIĮIĮI I

2536-40 W. 63rd St
Cor. Maplcwood Avė.

Tel. Hemloik W0

MALT TOMIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

K>00 Tau COHVAI*»«Xt» 

h#*® 
m•** M-***1 **, 
Reo’KKiC* e«®» 
^R^^US2jWj!»

.Del žindamų moti
nų. Nei viekas ne-

MALT TONIG'O
■ arba

BtraMilaiis
Jis ’yra' rekomen 
duojamas per

Dr.B.McNicholas

iip ar |wp, Jtięt bUŽU
ą termometras. Kada biž- »oje, tprieš išleįdiįną Įiųje 
aisosį, tai ir biržoj Šerai įMJ<fr reikta priąiųsfi ų •CąpyJ 

right Office ne šiaus 60 ,dieJ 
y • * ♦ *

'.c

Tel. Calumet 4588

y ‘Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
sveikti, . tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevatd 2S38 SU W. 37th St, Chieago

^jplinkiniy"mįęętėlii) kreipkitės prie St Bartkus, 
8824 Beodor St, Indiana Harbor Indiana

Indiana • H?£bor. Telephone Indiana Harbor 1627

U t

mont%25c4%2585.su
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

Vįlkaviškio

pradedu

pasi

Naudokitės

bon

ir žmogaus

Universal State Bank
ir vėl eina-

buvo mano pirma 
karčiama žemaiti-

(Tęsinys)
Karčiamos

Lietuvoje, 
visokiems

savais rei 
bėdomis.

SHK 
RCBKlLtO 

AGAINST 
DOMtSDc 

DVTiaS- 
’RKHjkV/AY

AND 
CAME'To 
CHKM5O

Papratę 
degtinę. 
— baltą,

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lonta Avė. 
CH1CAGO. ILL.

SOON bkame 
A FCKVURBO 
PLAYeą *.

GA1NBO 
NUCH

CoMfoENT

,• sako, 
jo žmo-

’JOAN WĄS' 
TORN »N 
KAUŠAI 

IN 
*905

-TlRCO OF 
NIGHTMFK 
AND UevfrTED

ącting

RECIEVEO
AM DFFtR

BY

TO GOTO

-0ECAME THE 
UFC OFlHE PAfflY 
AT NIGHT CUU3S 
- W0N Bfc, 

DKNCINGCOnTb<TX

esu papras 
tarsi jau 

gėdingumo iš

dideliais, stačiai mil- 
stikleliais degtines

sakau
— Duokime kojom iš- 
kraujas jaių nebevaikš-

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dutance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
FornyŠių ir pianą muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Musų tautiečiai turėtų dabar naudotis pirkdami nuosavy
bes, kurių prekės yra suniežėjusios bet trumpame laike 
vėl kils aukštyn. Taipgi turėtų naudotis pirkdami pir
mus atsakančius niorgičius vietoj laikant savo pinigus 
bakse arba ant mažų nuošimčių vidurmiestyje.

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepo* 
te—teisingas ir greitas .patarnavimas 

819 W. 35th St 
T«L Bąulevard 9122

Vienų rytų Kaune taip užši- 
lo, kad visas sukaitęs užėjau 
karčiamon šalto alaus išsigerti; 
Bukasnukis šuo graužia kaulų, 
valkiodamas jį po visų kamba
rį ir taukuodamas grindis. Bet 
ir stalai nešvaresni, nors ant 
jų šuo kaulo ir negraužia. Tuč
tuoj įėjo trys pdnai. 
savininko parodyti 
Papurtė vienąjoonką 
papurtė kitų'*^4. balta

žinoina, į kitų, nes ieškome 
naujų įspūdžių.

Randame visai pilnų. Patar
nautoja įveda j labai mažų, tik 
tų vienų teatlikusį kambarėlį ir 
klausia, ar nebus per ankštas, 
ar čia pasiliksime?

Mes skoliname pinjgus ant atsakančių nuosavybių, siun
čiame pinigus į visus kraštus Europoje, telegramų ir per 
paštų; už padėtus pinigus ant taupypio rnokame, trečių 
nuošimtį (3%) ir duodame teisingų patarimų savo tau
tiečiams. i

dens, žiemo:... Tame yra tie- 
zoz. Nes Ke.'.:no karčiamos, ku
rias daugiausia lanko darbinin
kai, tarnautojai ir valdininkai 
kaip jau pirmiau sakiau, daž
niausiai yra pilnos pilnutėlės.

(Bus daugiau) *

čioti 
visai 
nu į 
Ten susitinku 
mokytoju. Išgeriame vięnų kitų 
bonkų alaus, užkandame dešros 
ir, atsisveikinęs, vėl bandau 
eiti miestelio pamatyti. Vos tik 
galų paėjėti teko ir vėl pradė
jo lyti. Einu kur nors nuo ly
taus pasislėpti. Susitinku rvienų 
amerikietę, kuri važinėjasi po 
Lietuvą, su .savo broliu, Kauno 
policininku, dabar atostogas 
turinčių. Grįžtame į Pilviškių 
šaulių Klubų, čia susitinkame 
su tuo pačiu mokytoju. Susė
dame apie stalų. Kažkas papra
šo “grafinų”, aš paprašau bis- 
kį dešros, o ponia amerikietė 
pašaukia tris didelei bonkas 
alaus, už kurias ji tuoj ir už
moka. Išgeriame, užkandame 
ir einame. Dabar jau nebelyja, 
tai ką s „norės karčiamoje. sėdė
ti, kacįa reikia miestelis pama
tyti. Neturėdamas smulkesnių, 
paduodu šimtų litų. Karčiamos 
savininko žmona keičią, keičia 
ir, pagalios, iškeitusi paduoda 
80 litų grųžos.

—Kiek, ponia, aš čia jum bu
vau kaltas?

—DeširAt litų.
—Dešimt'! Tai kodėl tik 80 

litų grųžos davėte?
Dešimt litų, tiesa, sugrąžino. 

Vis dėlto'už 8 Kr 4 litų vertės 
degtinės'* įr^įe^jos’ paėmė 10 li-

Tautiečiai, nepamirškite, kad Jus darote didelę klai-» 
dų; Jus duodate saye išnaudoti laikydami savo pinigus 
vidurmiestyje, iš kur reikalui įrišėjus, negausite nei 
vieno cento paskolos ant savo nuosavybės, tiktai pasity
čiojimų. . . į r

primityviška 
O jau djvoki- 

lygiai toks, kaip vie-

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namui

8335 S. Halsted SL -
. TeL Yarda 6894

Viename Žemaitijos mieste 
eidamas pusryčių, užsukau kar
čiamon rytmetinės išsigerti.

—-Prašau, tamsta, kleboniš-

Kitų kartų mudu 
me į karčiamų pietų valgyti

• IB No\M 
MARRteO

VOUG FAII? BANKO?
-r ANO VERY,

VERY, HAPP/

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

70AN 
crąv/Foro

—Kleboniškų, ponas?
—Taip, tamsta.
—(Prašau.
Ir pripylė tokį didelį 

lį, kaip pusė 
Padėjo ant vitrinos 
tarnauja, 
ras.

Tokiais 
kiniškais,
niekados negėręs, žiuriu ir gal
voju, kas čia bus padaryta su 
šita ultra-kleboniška. Drauge 
žiuri ir masto netoliese stovįs 
žemaitis. Jis visai teigiamai 
palietė mano pastabumo stygų, 
ir su giliu atsidėjimu net ke
lis kartus pervilkau jį savo 
akimis. Jis tikrai įdomus. Jo 
vyžos tokios tradicinės, tokios 
archaiškos, kad tarsi jis butų 
garbes žodį davęs ir prieš vi
sus šventuosius prisiekęs jokia 
civilizuotesne avaline niekados 
jų nepakeisti. Namų darbo jo 
kostiumas, kurio švarkas daug 
dryžuotesnis už jo kelnes. Tai 
kaip tik atvirkščiai palyginus, 
su Kauno ponų kostiumais, ku
rių kelnės beveik visados dry
žuotos, o švarkas visai ne. Bet 
užtat šviesus jo plaukai, su 
žirklėmis ir šukomis, matyti, 

\jau seniai reikalo turėję, duo- 
yda lygiai tokį vaizdų, kokį daž

nai tenka pastebėti Laisvės 
alėjoj Kaune poetų, muzikų ir 
kitokių, tartum ne šios žemės,

tvarinių ilgose čiuprynose. Ir 
ne plikalupis jis piemuo, kokių 
Lietuvoje . šiandiie jau visur 
esama. Jo ilgi, geltoni ūsai, tar
si beržo šakos, žemyn palinkę. 
Ryškios jo akys, / nuoširdus 
žvilgsniai, kuriais jis taiko tai 
į mane, tai į kleboniškų. Kai- 
rėji jo ranka, nusitvėrusi smai
lųjį botkočio galų, laiko bota
gų. Dešinoj i laisVa. Ji laukia. 
Kas žino ko? Veikiausiai kle
boniškos, bokalo ar stiklinės 
alaus. Juk dabar ekskursantų 
sezonas. Taigi, kas gali įspėti, 
kada užeis karčiamon ištroškęs 
“amerikonas” ir, manydamas, 
kad visi taip baisiai ištroškę, 
kaip ir jis, užfundys. Gyveni
mas juk taip margas netikėti
numais bei atsitiktinumais.

—Tai, Tczjas žemaiti, gal iš- 
gertumei s;tą kleboniškų? — 
mierydamas savo žvilgsniais 
tai į jo šviesiai mėlynas akis, 
tai į šviesiai geltonus jo usus, 
klausiu.

—Ponas, kad aš 
tas žmogus ir. 
nos mergaitės 
reišką pripildęs savo veidų, la
bai nedrąsiai pradėjo jis.

—Labai puiku, tamsta! ’ Tik 
su paprastais žmonėmis susi
tikęs, aš ir turiu didžiausio 
malonumo pasišnekėti ir, žino
ma, išsigerti 
lesnę pažintį su broliu žemai

MĘS PERKAME
Lietuvos Laisves paskolos bonus su trimis neprinoku

siais KUPONAIS IR MOKAME $8(T UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

Bendrai imant Lietuvos kar
čiamos, tai kokios jos buvo, 
tokios ir pasiliko: nešvarios, 
patarnavimas dažniausiai ne
mandagus, pagalios, kai ku
riose ir suktumo tendencija 
gana aiški.

Vienas labai jaukus vaizdas, 
tai žymus karčiamų aptuštėji- 
mas. Būdavo per turgų, juo 
labiau per atlaidus ar jomar- 
kų, karčiamose didžiausia spūs
tis, pelningiausias biznis. Da
bar 'tyčia landžiau po karčia- 
mas ir per turgus, ir per jo- 
markus, ir pėr atlaidus, o vis 
dėlto per daugiausiai žmonių 
jose nemačiau. Sako, kad vasa
ros metų ūkininkai litų neturį, 
tai todėl, girdi, ir karčiamos 
tuščios. Ir karčiamos ir jų lan
kytojai, sako; visi laukia rj-

maišyta su vandeniu 
Savininkas ir, matyti, 
na. bando išsiginti, kad* ne. Bei 
iš visų jų veido bruožų aiškiai 
matyti, kad jie tikrdį šmuge- 
liuoja. 1

tų. O' blogiausia, kad norėja 
.paimti 20 litų!

Tai pirmutinė Lietuvoje kar
čiama, kurioje bąndė mane ap
gauti. Nejauku. Juo labiau, kad 
šita karčiama ofišuojasi grie
žiu ir patikėtinu vardu: Pilviš
kių šaulių Klubas. Nueini žmo
gus kaip į dorų bei teisingų 
vietų, o išeini apšmugefi uotas. 
Iš tiesų-, šauliai turėtų būti at
sargesni, kam savo vietų iš- 
nuOmuoja arba kam leidžia sa
vo vardų naudoti.

Atvažiuoju
į Pilviškius. Noriu apeiti ir pa
matyti visų miestelį, ypač baž
nyčių, kuri jau prieš 25 metus 
rengėsi sugriūti, bet 'ir dabar, 
sako, dar vis nesugriuvusi. Jau 
butų seniai; sako, naujų pasta
tę, bet vis pasitaikę tokie kle
bonai, kurie labiau branginę 
savo ir savo giminių kišdhius, 
negu Dievo namus... Pradėjo 
taip smarkiai lyti, kad vaikš- 

ir miestelį stebėti buvo 
nebegalima. Taigi, nuei- 
Pilviškių šaulių Klubų, 

su. vienu senu

alaus, — kreipiuosi į čia dir
bančia mergaitę, kuri, nors ir 
karčiamoj dirbdama, atrodo 
taip kukli bei drovi-, kad Ame
rikoje vargiai tokią ir bažny
čioj , tesurastum. '

Ledainės karčiamoje nėra. 
Tai kiekvieną kartą, kada tik 
reikia šalto alaus, ji bėga skie
pą n atsinešti. Nubėgo ir dabar. 
Alus geras, šaltas, 
mat, skiepas atsako 
ledainių reikalams.

zmo- 
ponų 

restoranuose tik pletkavoja.
—įdomu butų pamatyti tų 

vyriškį. , .
; —Tikrai. .

‘ -^Turi -būti kokia >nelaimin
ga rūstaus gyvenimo auka, kad 
ne operoje, dainuoja, bet —■ 
karčiamoje. /\.

—Išeidami sustosime tame 
kambary, .išgersime alaus bon- 
ką ir pamatysime, be abejo, 
įdomių charakterių, — baigiau 
pasikalbėjimų.
• Ir įėjome į tų kambarį. Di
delis, pilnas stalų, kėdžių ir 
žmonių. Vos vienų ' neužimtų 
stalelį tesuradome ir prie to 
atsisėdome.

Vieną. rankų ant savo kelio, 
kitų ant stalo pasidėjęs, ir į jų 
kakta įsirėmęs, dainuoja žmo
gus. Stiprus 'jo balsas atsimu
ša į alkoholyje, matyti, jau 
daug metų mirkusį, kietu varg
dienio kumščiu daug; kartų 
daužytų stalų, ir pasiskleidžia 
visur.

Stebi jį išoyės 
tartum, nematai. Tik butą žmo
gaus, dabar jau nebėra. Stebi 
jį išvidęs ir tuoj pamatai, kad 
vis dar tebėra vertingas žmo
gus, didinga siela, tik žiauraus 
gyvenimo nuodų per daug pa
veikta.

Niekas, betgi, čia jo neklau
so. Visi užimti tik 
kalais, tik savomis

Vienų kartą važiuoju iš IPlun 
ges į Palangą. Beveik pusiau 
kelyj pasimaišo miestelis.

—Sustokime 
šoferiui 
sitiesti; 
čioja.'

Ir pataikėme sustoti kaip tik 
ties karčiama. Einame į vidų. 
Karčiama visai 
Baisiai apleista, 
mas
no j e Platelių karčiamoje; tai
gi, prof. Voldemaro panosėj... 
Keletas stalelių musėms vaikš
čioti. Niekados nevalytos, nere
montuotos grindys, langai ir 
žemėn palinkę, kaip šimto me
tų senis, lubos. Vitrina žemu
tė; joje matyti dešrų ir duo
nos su musėmis. Prie vitrinos 
stovi trys, jau gerai įgėrę, že
maičiai. Vienas jų labai aukš
tas, geltonais, dideliais ūsais, 
tik-ką ištrauktais iš stiklinės 
alaus, taigi, baltomis alaus pu
tomis lyg ir išsipuošusiais. Jis 
pervažiavo per juos su rupaus 
audinio savo švarko rankove 
įr usuose užkliuvęs alus/liate- 
ko į rankovę.

—Prašau, panele, bonkų

Kambarėlis toks mažas, toks 
niūrūs, kad maža kuo tesiski
ria nuo grabo. , Bet mudviem 
abięm įkvėpuojant ir iškvėpuo
jant tų patį jo orą, kažkokiais 
raganiškais keliais iš dviejų 
sielų pasidarė viena, ir virto 
jis tokiu poetišku, tokiu sva
jingu bei sapningu, kad, iš tik
rųjų, atrodė taip jaukus ir di
delis, kaip visas dangus....

Pis apgarsinimas jums yra vertas $2.00. kadangi jus galite arsincAti ji j musų ofisų 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.

MKS TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų deAimtų dienų pareiAkimus ir iAptldome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais iegaliAkois 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir as^ssmentų reikaluose.

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

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaua

stikle- 
geros stiklinės, 

kuri čia 
kaip Amerikoje ba-

PASKOLOS m^orgbciv
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. ■ > Phone Canal 1678-9

Nusibodo man Kauno puoš
nieji restoranai,’ tai kartą ir 
sakau panelei, kuri buvo man 
lyg ir palydovas Kaune:

—žinai kų, Angeliuk/ (toks 
jau švelnutis jos vardas) eiki
me šiandie pietų valgyti į ko
kią senmiesčio karčiamų, kur 
susirenka paprasti žmonės, dar
bininkai. Nusibodo jau man 
tie ponai. Jie visi kaukėmis 
apsimaskavę.’ Tokie tušti. Ne
pastebėsi nė vieno tipo, apie 
kurį butų galima ką nors įdo
maus pasakyti, žinai, ponai vi
same pasaulyje lygus: visi tų 
pačių kaukių, hipokrizijos ir 
snobizmo mokyklų ijSėje.

Ir pataikėme nueiti į labai 
tipiškų karčiamų. Patarhautoja 
nuvedė mudu į tuščių kambarį, 
paklausė, kų atnešti, ir išėjo, 
duris uždarydama. Pasilikome 
visai laisvi. Smalsių akių bei 
ausų, kurios tik ir ieško me
džiagos pletkoms ir kurios taip 
intensyviai stebi ir -klauso 
puošniuose restoranuose, čia 
nėra! Tik už sienos, už durių 
garsiai šneka, juokiasi, barasi, 
keikiasi*ir dainuoja. Vienas vy
riškis dainuoja tokiu aukštu, 
skaidriu ir lanksčiu tenoru, 
kad mudu pertraukiame 
kalbėjimų ir klausomės.

—Matai, čia susirinkę 
aės ir pakoncertuoja, o

HhRRY R’CHKĄHS 

SIHGING AHčOMCIHG

—Prašau, pone, vikariškų,— 
kreipiuosi į patarnautojų. — 
žemaičių kleboniška man per 
didelė. s

Ir atsistojo ant vitrinos dvi 
valstybinės: kleboniška prieš 
žemaitį, vikariška prieš kapsų;

—Sveikas, broli žemaiti, — 
pasakiau, ir sumušėme mudu 
kleboniškų su vikariška.

Kombinuotė, roęlos, ir religi
niu, ir tautinįu atžvilgiu visai 
'sveika. m'.

Tai tokia 
pažintis su 
joje.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^R? MOTERĄ PER 26 MĖTUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spccialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, tskausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nao 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki i vai. 
4200 We»t 26 St., kampas Keeler Avė., TeL Cravvford 5573

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų. 
Nugaros skaudajima, Šalti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už per

Klauskite pas aptiekorta 
DEKEN’S NEW DISCCT 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

[Acme-P. 8 A. Photo]

Gisi Samęk, geriausia Vienos 
departamentines krautuves par
davėja, kuri trims savaitėms 
atvyksta į New( Yorkų. Jos ke
lionės išlaidas apmoka krautu-

Silpnas Skilvis Pa
daromas Stiprus

Jeiiru jus turite mažą apetitų ir kų 
valgote yra sunkiai' suvirAkinama. arba pa
daro jums nesmagumų, imkite Nuga-Tonc 
tik per kelias dienas ir pastebėkite nepa
prastų pagųrėjinių. Nuga-Tone suteiks jums 
goresni apetitų ir kų jtjs valgysite bus leng
vai suvirAkinama. Nuga-Tone ifivalo kūnų 
nuo ligų perų, pabalinti inkstų ar pūslės 
pakrikimus, nuveikia konsiipacijų ir pri
duoda naujų spėkų ir jėgų nervams, rau
menims ir gyvastingiesiems organams. Nu- 
ga-Tone yra pardavinėjamas aptlekininkų. 
Jeigu aptipkininkas neturi jo. paprašykite j| 
užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

VIRINIMO,
TRINIMO, 

/ LAZURKAVIMO.
Klauskite pas savo groserninką 

LINCO WASH.
Pardavinėjamas kvortinėmfa 

komis — po 20c nž bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.Tel. Pullman 6201

Kr Padaro
Skalbimą

T Lengvą ~

Naujas. Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas
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Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subsctiption Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

$8.00.
4.00 
2.00 
1.50-

.. .75

. 8c 

. 18c 

. 76c

vargingą. Daugeliui jų teko, vietoj pasflsi?*. per atos
togas, patirti badą.

Tai nedaro garbės, tokiam njilžiniškam ir turtin
gam miestui, kaip Chjįeaga. Mokytoja, algas čia (liaip 
ir visoje Amerikoje) yra labai' menkos; Mestas, kųrip 
taip apleidžia savo finansus, kad1 neįstengia nė tų algų 
išmokėti, parodo, kad ’jisaj npmakatvąrkytis.

, < ■ , ( Į ■ •' ' ‘ ."i ■ ' ■ ■
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Entered as "Second Clajsa Matter 
March 7th 1914 at the Pbst Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
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■ .................... 11 ■ I"1.... ■■>■■»■■■■ ■ ......................
t

Naujienos eina kasdien.,išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1739 S. Halsted St., Chicago. 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

UžBisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama
Pusei metu 
Trims mšnesiama 
Dviem mėnesiams 
Vienam mSnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojui: 
Viena kopija ......—
Savaitei ........... ..... .
Mtaesiui ... .... ..

Suvienytose Valstijose, ne ChUagoj, 
paštu:

Metams $7*00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams _____  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisleniuose 
(Atpiginta)

Metams —$8.00
Pusei metu 4.00
Trims , mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DIKTATORIUS TEISIA .

Lietuvos kariuomenės teismas svarsto Augustino 
Voldemaro, buvusio Lietuvos diktatoriaus, ir visos eilės 
jo sąmokslininkų ir padėjėjų bylą. Kaltinamųjų suole 
sėdi, anot spaudos pranešimų, kuone visi svarbiausieji; 
gruodžio 17 d. perversmo vadai. “Tautos gelbėtojai!”

Ispanijoje taip pat yra patraukti tieson buvę dik
tatoriai. Vienuolika generolų, admirolų ir ministerių 
yra suareštuota ir laikoma kalėjime.

Tai ve kaip baigiasi diktatorių ir jų tarnų karjera:, 
kriminaliam suole ir kalėjime!

Fašistai ir komunistai mėgsta šiandie kalbėt apię 
demokratijos “nusigyvenimą”. Bet tikrumoje demokra
tijai niekur nepasidarė nieko blogo, kur j? buvo įsitviiy 

* tinus. Rusai, italai, lenkai, vengrai, ispanai, lietuviai, 
turkai ir kitos tautos, kurios susilaukė diktatūrų, nie
kuomet prieš tai demokratijos nebuvo turėję.

Kaip pasirodo, diktatūros yra ne vaistas nuo de
mokratijos, bet liguistas padaras, kuris neturi jokios 
ateities.

•p lį.m 1   B1.'..M yjllj1 wwl.'|

Apžvalga
DAR VIENOS “NAUJIENOS?’
I "I U ) j., ■

Naaeniąi, pradėjo eiti laikraš
tis vardu “Naujienos” ir Lietu
voje, būtent, Šiauliuose. Taigi, 
šiandie yra pasaulyje trejos 
“Naujienos”: Chicagoje, 
nos. Aires 
Naujienos”,.
“senam krajuje”.

Šiaulių “Naujienos” eina kas 
sekmadienis. Redaguoja jas 
Petras Kežinaitis. Numerio kai
na 20 centų. Adresas: Šiauliai, 
Bažnyčios g-ve 60> Nr. 
snis — cenzūruojamas.

> Bue- 
(“Pietų Amerikos 

Argentinoje)' ir

K*W

PASAKORIAI

wen D. Young yra pagarsėjęs, kaipo autorius 
no” Vokietijos reparacijoms sutvarkyti, kurių ne-

“YOUNGO PLANAS” AMERIKAI 
’.A ... .-1/

Prezidentas Hooveris vis'1 skiria stambiuosius ka
pitalistinio biznio vadus bedarbių šelpimo komitetų 
viršininkais. Pirma jisai paskyrė Amerikos telefono 
ir telegrafo kompanijos prezidentą, AYalter S. Gifford, 
nacionalio šelpimo komiteto galva. Dabar General 
Electric kompanijos pirmininkas, Owen D. Young, ta
po paskirtas pip/ininku komiteto šelpimo lėšoms su
kelti... »/
n

buvo sutvarkęs Dawes. Youngo planas jų taip pat ne
sutvarkė, nes neseniai buvo kilęs toks aštrus krizis Vo
kietijoje, kad Hooveris buvo priverstas paskelbti vienų 
metų moratoriumą visoms karo skoloms.

Dabar bus paruoštas ir Amerikai “Youngo planas”. 
Vargiai galima tikėtis, kad nedarbo klausime jisai tu
rės daugiau pasisekimo, kaip vokiečių reparacijose. 
Ne» Owen D. Young taip pat, kaip ir WaltecS. Gif- 
fo^a ir kaip pats Herbertas Hooveris, tiki į privatinę 
labdarybę, o ne i valdžios veikimą nedarbo reikale.

MELDŽIASI, KAD NELYTŲ

Telegrama iš Paryžiaus praneša, kad kardinolas 
Verdier liepė savo diocezijos katalikams melstis, kad 
sustotų lietus. Tas juokingas kardinolas, tur būt, tiki, 
kad . ‘ 
Diey 
ba užmiršo paliepti tiems savo tarnams, kurie daro lie
tų, jį sustabdyti. Todėl parapijonai turį savo maldomis 
priminti Dievui, kad jau gana lietaus.

Tai ve kokius juokdarius papa skiria kardinolais.

NORMAN THOMASO SUAREŠTAVIMAS

iską žino ir viską gali; bet jisali mano, kad 
neišmano, kiek lietaus reikia-Franci  j ai, ar-

,l- 'y A" '
dęĮ/ ^ Suąįvienijįme jjąai ne- 
ieško, jokių, partinių tikslų, Jei- 
gu fašistai vistiek eina prieš jį 
jį perša jo vieton savo parti
jas žmogų, tąi tąs tik parado, 
kąd jie Susivienijime nori žve
joti, o Re organizacijos reika- 
įųs. tątotiį įtlįh Sfb’iusi.

Taigi p. Karpavičius geriaUs 
nefabrikuotų ir neskleistų pub
likoje nebūtų istorijų apie 
“Naujienas”. Temų, savo, nąiyiai 
beletristikai jisai gali pasirink
ti tarpe tų tautininkų, kurie, 
anot jo, “pjaunasi”.

“Dirvoje” p. K. S. Karpavi
čius “storąvojąsi” įtikinti savo 
skaitytojus, kad socialistai la
bai “bijo” fašistų ir dėlto daro 
visokius “skymus” Susivieniji
me. Tarp ko kito jisai pasako
ja :

“Prieš Gugip važiavimą j 
New Yęrk'ą, ‘Naujienos’ ra
šydamos- apie. S>LA. Centro 
skandalą, sake kad Gegužis 
kur tai su savo adjutantais 
kokusuoja, reiškia slaptai 
tariasi kaip pasilikti Susivie
nijimo valdovais..

“Bet Gugių! sugrįžus iŠ 
Ne.w Yorko,. viskas pasikei
tė (? — “N.” Vitai-
tis ir Gegužis- gagėjo štai ką. 
Gugiui, pasakyt,:

‘Klausyk, Kązy, ar žinais 
kad fašistai stato, iždininku 
'Joną Tareilą ir tavę mes lau
kan;? “ ‘ ? 
gali dąr Ii

IR LIETUVOJE INDOMAUJA
SI SLA. S£ĄN.QĄLŪ '

“Liet. žinios” dviejuose sa
vo numeriuose jdčj.o ilgus pra
nešimus, tilpusius, “Naujieno
se”, apie, mųstyneą SLA. cent
re. Viename ' paduodama pir
mos. žinios, pasiekusios spaudą, 
antrame — p. Vitaičio pareiš
kimas.

PRIVALOMAS MOKYKLŲ 
• > LANKYMAS KAUNE

■ j. *

1 Jęigu > sų. mumis, 
dąr likti iždininkų.’

“Taigi, gal. Gu^is. ir nusi
gando, ir, žinodamas kad so
cialistai vieni nieko negali 
pravaryti (jie ir nenori ne 
vįeno “varyti*.

tobulintojo jęi mes jos, nuro
dymų klausysime.

.Kalbėdami* apie gamtą męs 
visuomet šitai onįenėje ir tu
rime. Jei daktaras pataria 
gamtiškai gyventi,-tai jisai pa
aria atsisakyti visų tokių pa

pročių, kurie mums" aiškiui 
lenkia, kurie silpnina musų 
kūną ir dvasią, aliną./

AA

vairius
*A^MAAAAAAAA*Į

Augustas Forel
Minė* Augustai Uorei. —Moks- 

i io — Skruzdelių įta
ka. — Uorei ir misionieriai.

> —dorelio mgksįiški nuarei- 
naii — Lyįirs klausimas. — 
Forel biiųo griežtas, blaini- 
ninkas. — Socialistinis judė
jimas ir Forel.

Buvęs Socialistų Partijos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir dabartinis nacionalio vykdomo
jo partijo 
Patersone, 
kartu su keliais žymiais darbininkų judėjimo veikėjais 
tyčia ėjo “pikieto liniją”, pasipriešindami teisėjo “in-. 

; džonkšenui” ir norėdami priversti teismą tą “indžonk- 
šeną” panaikinti.

O komunistai nuolatos meluoja, kad Paterąpno šik 
ko darbininkų kovoje prieš darbdavius sociąlištai einį 
išvien su fabrikantais.

komiteto pirmininkas, tapo suareštuotas 
. J., už pikietavimą šilko dirbtuvės. Jisai.

. p
. i

MOKYTOJAI BE ALGŲ

Tūkstančiai. Chicagos mokytojų, kurie po Dąybo 
Dienos vėl pradegdavo gunkų ir atsakomingą darbą, 

alerdo šią Vasarą be algų. Vietoje pinigų, šįvietimo ta- 
rybla mokytojoms ir mokytojams siūlė pdpierėles 
(script), kurių beveik nė viena krautuvė nenpri imti, 
kadangi nežinia, kuomet tos popierėlės bus įpirktos. 
Bankai atsisako jas pripažinti, nes jie bijo rizikuoti •

Taigi mokytojoms ir mokytojams ši vasara buvo

• praleido šią

f Gamta šiuo žvilgsniu nesu- atsakė Bossgard, ‘jus visgi 
daro jpkių stebuklu. Tai ti^Lvąrtpjąte svaigalus, o aš jų nei 
tėi mu0ų gerbūvio, in sveikąjį burną neimu.’ ”
tos šaltinis, kuriupmi viaiemal Tai buvo, sako Forel, lyg 
reikėtų naudotis., Vipį iąi(twJ.s9!V^- sąindulys <ams°j- Boss-

... 1 n. gardo žodžiai padarė Foreliuiapie sveikatą skelbia gamtos .r. . .. : T- 1 *•1 didžiausios įtakos. Jis galuti-
įstatymus ir žmonėms pataria naį nusitarė nebegerti jokių 
jais pasinaudoti. svaigalų,, ip iki pat mirties pa-

Dr. Karalius. siliko griežtu blaivininku. Jd 
rupesniu Erlikono kaime tapo 

[įsteigta alkoholikams prie
glauda, kurios vedėju buvo 
paskirtas Bossgard.
| Grynai mokslo dalykais Fo
rel nepasitenkino. Jam tekd 
nuolat susidurti su nelaimin
gais žmonėmis, kurie buvo a- 
pystovų aukos. Turėdamas la
bai jautrią sielą, jis * aiškiai 
suprato, jog dėliai tų nelai- 
niingų žmonių yra atsakomin- 

j'ga visuomeninė santvarka. Jis 
tarnauja mokslui, negu> savo matė visas visuomeninės san- 
Dievui, ifc tuo budu žmonijai ( tvarkos, ydas, kurios moksli- 
atneša daug; naudos.” ninku darbus paverčia nie-

. kais. Todėl per ilgus metus- jis 
Apie I karštai, rėmė socialistinį judė-

nors prie partijos ir ne* 
^UL.’"S.r.a ??. !I. Bet MM m., būda-

didžiausias tų įdomių sutvėri- 
ipų žinovas. Sunku butų su
rasti. entomologijos, zoologijos. juirti)es 
ir biologijos veikalą, kur Fo-[ - - ■
ralio vardas, nebūtų minimas. ’ 
Bats Forel- >vo savo rųšiea ^. t 
skruzdelė, kuris visą savo gy- J
veninių nenuilstamai, dirbo. ’ 
Prieš aštuonis, metus jis išlei- [ 
,do knygą vardu 
akruzdėiė/* Toj knygoj jis pa-| 
iįygilMt žmonių draugiją 
Skruzdėlių draugija i® prieina!
ipvadoą* kad- žmones daug kol 
galėtų.' išmokti,« skruzdėlių. ■ Jiuei8i nicl[o neBUaieksime.

Forel pagarsėjo ne vien ka.- 
ųo- skruzdėlių gyvenimo auto- 
yitetaą. Say^ darbais jis taipB 
$at/ labai dąųg, prisidėjo prie 
psichiatrijos mokslo- i&vysty- 
lųo. J<o vadovaujama psichiat- > 
riųįė ligpniųė pasidarę žinoma. 
,yisoj Ęųropęj^ Forel vienas, 
pirmųjų, suprato, jpg- reikia li- 
gpnio dėmesį nukreipti, nuo jo 
ligos. Visą laiką galvodamas 
apię sava, ligą, ligoms dar. lab
iau pablogina dalykų pad£tį< 
Todėl Forel ligoninės paaLįęn- 
tams rėngdąyo visokias pra- 
nio^as, ^ąd tuo budu nedavus 
jiems progos perdaug kreipti 
dėmesį į sava ligas. Tuo pačių 
įaįku Fore V studijavo smege
nų sudėtį ir davė pagrindą 
dabar priimtai neuronų teori- 
i*“- *'

■ ForeL studijavo ir hipnotiz- 
ųąo reiškinius. Jis Labai daug 
prisidėjo prie sukūrimo da
bartinės hipnotizmo teorijos. 
Reikia pasakyti, kad prieš-ke
letą dęsėtkų metų į hipnotiz
mą buvo žiūrima labai nepa
lankiai, tiesiog, kaipo į kukį 
šarlatanišką dalyką. Forel 
grynai moksliukais metodai^ 
ėmė tą klausimą studijuoti. 
Ačiū jam, dabar niekas nežiū
ri' į hipnotizmą kaipo į kokį 
Ivitšgamtišką reiškinį.

Tačiau FbreD gal- labiausiai1 
pasauliui yra žinomas savo 
knyga “Lyties klausimas.” Ta 
knyga tapo išverstai į 20 kalbų, 
iir dan šiandien - tebėra labui 
įgopuMariŠkai. Lyties klausimą 
įjia. gvildena ne vien kaipo, 
^daktaras, bet taip, pat kaipo 
psichologas ir sociologas, kur 
m, gerai supranta, kokios įta,- 
fcosi xlaro lyties šantykiai ne 
tik. dvasiniam žmogaus , gy.ve- 
ųimuū ala i» visiuomenei.

Forel buvo didelis blaivyr 
llėa : šalininkas. Eidamas ligo
ninės direktoriaus pareigas, 
jjst aavo akimis mate, kad girj- 
Jtupįdiavimas yra baisi žino* 
jųiįpgt nelaimė. Pratartu pašte* 
bę& įad kovoti su girtuokliar 
^iųiųj Forelį paskatino Joku- 
įhaS’ Bįossegard, kuris iš užsiė- 
;inime buvo šiaučius. Chroniš
ki alkoholikai, apleidę ligonit 
nę, paprastai eidavo pas Bos* 
Kdį, kuris juos galutinai 

alindavo nuo gėrimu.
“Tąį buvo pažeminantis da? 

lykas’’, —\ sako Forel, — 
J‘šįąu$us išgydo alkoholikus, p 
profesorius, gaunantis iš valš* 
tyl^ės algą, nemoka tai dary
ti! Kartą aš paklausiau Bossr 
gąvtįq; ‘kokiu budu jus galutų 
na» pagydote hlkoholikus?’ 
‘Purine Vra Inhni danrastiiR.’

siraši liedavo su misionieriais, 
kurie iŠ Afrikos, Australijos 
Ir Ramiojo vandenyno salų 
prisiųsdavo jam skruzdeles. 
“Tuos. kunigus aš myliu?’, kar
tų jis pareiškė, “jie daugiau

Forel parašė 200 su viršum nors partijos ir ne* 
knygų, monografijų ir ♦mokę-1Bfit 19w m buda. 
liškų straipsnių, is gą buvo K metų amžiaus, jis įsto- 

Ju į socialdemokratų partiją 
Ljr pasiliko jps narįu iki pat 

p Foreį; labai daug prisidėjo 
Įprie sukūrimo “Liaudies Na* 

j,. kuę jis per ii- 
[gus. lygtus skaitę lekcijas ir 
vedė pasjkalbėjjmu& įvairiais 

žmogus ir|bg»^i° klausi-
maia. Ta įstaiga gal yra pa- 
Lvyzdingiausi visame pasaulyj. 

• Karlą jis. pareiškė: “Su
griaudami tikėjimą Dievu* ir 
sielos nemirtingumų, mes ab- 

rokiųy hudu mes nepali mosuo
sime žmones nuo retežių. 
Žmogaus, mintis negali būti 
dirbtinu bųdu atskirta nuo 
jausmų jausmai reikalauja 
teigiamo tikslo ir tokio gyve
nimo idealo, kuris mus tobu
lintų, priduotų mums įkvėpi
mo. Reikia tik vieton viršgam- 
tiško idealo pastatyti žemišką 
idealą ir įkūnyti jį.”

• Paskutinius, savo gyvenimo 
metus Ford, praleido * Ivorn 
kaime, savo- trijų aukštų na- 

kų4 1*^ pavadino 
‘Skruzdėlynu.” Jis. nepaliovė 

Įdirbęs ilki pat mirties, lyg ko
kia skruzdelė. Jis vedė pa- 
prasčiausį gyvenimą ir vi- 
siems buvo prieinamas, visus 
malonia* priimdavo ir, ręika* 
lui esant, suteikdavo paramą. 
Jis daug, pagelbėjo rusų revo- \ 
liucionieriams, kurie paspru
ko iš caro žandarų nagų. Pa
sitaikė, kad daugelis- išnaudo
jo jo gerumą, beį ji* dėliai to 
ncrligoję, sakydamas kad jje 
yra silpni žmonės ir vien jau- 
dėl to reikalingi paramos.

Su Korelio mirtimi- pasauUą 
neteko ne vien tik ' vieno di
džiausių mokslininkų, bet tuo 
pačiu laiku ir vieno prakil
niausių žmonių. — K,. A,

Prieš, kiek ląiko mirė? Au
gustai Forel, vienus, žymiau
sių pasauliu, mokslininku Mi
rė sulaukęs gilios senatvės.

Forel, gimė rugsėjo 1 d., 
1848 rn. Jo tėvas buvo pasitu
rintis Šveicarijos ūkininkas, 
o motina franeuze. Busimas 
mokslininkas praleido savo 
kūdikystę nedideliame kaime 
'prie Ženevos ežero. Nuo put 
jaunystės jis pasižymėjo- dide
liu pastabumu • ir noru patirti 
gamtos paslaptis. Koreliui 
kiekvienas faktas, kiekvienas 
.gamtos reiškinys, kiekvienas 
Nuotykis buvo pasėka dauge
lio. apystovų. Suprasti faktą— 
tai, reiškia tiksliai Išąiškinti, 
prie kokių sąlygų? jįs gimstą, 
kinta ir pranyksta, F orelio pa- 
įsaųliožtaos pagrindų^ buvo 
tikslus žinojimas. Pęr visą sa
vo gyvenimą jis. pasiliko grie
žtas formalės religijos prieši
ninkas.

Kaip dažnai, pasitaiko, mo
kytojai busimą genialų moks
lininką skaitė bukapročiu. 
Forel su. nemalonumu atsi- į * -■ - ■
mindąvo gimnazijoj praleistus 
'metus. Ten jis beveik visai 
prarado norą skaityti knygas 
ir domėtis moksliškais daly
kais. Tik savo dideliu pasiry
žimu jis nugalėjo visas kliū
tis ir dasigavo, iki universiteto. 
Lozanos universitete jis sėk
mingai baigė mokslus ir gavo 
medicinos daktiiro laipsnį, 
Nuo to laiko Fotelio, specialy
bė pasidąrė psichiatrija. Pa
gilinimui savob žinojimo jis 
išvyko į Vokietiją, ir per. kiek 
laiko studijavo Muencheno 
ųųiversitete. Turėdamas vos 
215 metus, jis jąu pagarsėjo 
kaipo psichiatras. Keturiems 
metams- praslinkus, Muenche- 
nę universitetą^ pakvietė jį 
užimti' privat-docęHto yiotą. 

, dviejų metų Forel grįžo į 
Šveicariją ir Ciuricho un-iver- 
^įtętę užėmė p^chi^trijas pro- 
fesoriaųs vietą- Tmo įąi* 
ku, jis ęjęi direktoriaus pąrei- 
ggs vięnoj, ligoninėj.

^ią kna ęfaxmdų pastebėti, 
ką<J labai didelės įtakos Ęore- 
lįo ’ gyYęųhųui pą^ė skruz
dėlės. Tais gyviais jis sugid,o- 
mčjo dąr vaiku būdamas. 
jSavo gįmtimame. kmmę 
praleisdavo ilgąs vąląųdas 
prie skruzdėlynų ir su didžiau
siu pamėgimu stebėdavo tų 
įkeistų sutvėrimui gyvenimą, 
i Jin- turėjo apie ii metų, kai į 
jo rankas pateko Huberio 

.:kpyg#> apie skruzdėles. šyei» 
cąrieiis Huberis tuo laiku 
skaitaidid^ąųęįų.. sįkruisjėlių 
gyvenimo žinovu. Forel bent 
keliolika

: Kauno miesto burmistras pa
skelbė. ] 
mieste arba jo priemiesčiuose 
gyvenąs tėvas, motina 
auklėtojas arba vaikų prieglaųr 
dos laikytojas turi leisti į 
įme^o, pradžios mokyklą vai
kus, kuriems iki 1931 m. lie
pos, mėn. 1 d. yra suėję ne ma- 

,žiau, kaip, 7, metai, ir ne dau
giau, kaip, 1^ ipetų am#i<Mls>- it 
kurie nėra baigę pradžios mo
kykloj kurso,

- Išimtys, y^ą daromos nepilno; 
proto vaikams, akliems ir kur
tiems vaikajpis^ ir vaikams- sų 
kitais, filmais-ii? protiniais tru
kumais,. kuęie trukdo lankyti 
mokyklą. Paliuasuojama. nuo 
pradžios mokyklos lankymo 
.taip pat; vaikai, kurie yra mo.? 
įjtkinąmis namie-, pradžios mokyk
los progranw (tą mokymą bet- 
-gi; turi; patikrinti artimiausią 
mokykla) arba kurie lanko 
aukštesnes mokyklas. J . 

.■ šis. patvarkymas yra svei
kintinas. Lietuvos laikinoji so
stine, reiškia, jau Jvedė- visuo
tiną. privalomą mokyklų lanky
mų vaikams^ Gaila tiktaį kad 
pasitenkinama ' vien pradžios 
irnokyklos programų^ kuris yra 
atliekamas, rodos, ar ne per 
trejus tiktai metus. Mokyklęjė 
vaikai turėtų būti bent šešetą 
metų. Tuo tikslu ‘ reikėtų pra
plėsti pradžios mokyklos kursąl 
|(o sutrumpinti vidurinių mo
kyklų programą). Ąmerikoję, 
pa v. pradines mokyklas vaika 
lanko 8 metus, o užtai High 
School tiktai 4.

skelbe. kack kiekviena^ Kauno 
mieste arba jo priemiesčiuose 

vaiky,

■>

sutiko nusileisti tai ‘dyoikai’ 
kurią neseniai ‘Naujienos\ir 
‘Keleivis’ niekino. Tas paro
dytų socialistų; didesnį, ne
neši stovėjimą negu kada pa? 
rodė.

“Bet. gulėjo. būti ir kitaip: 
G ūgis patyręs kad* iš VMaii 
tienės skandalo tautininkai 

. dar labiau susiskaldys, pasa
kė ‘Naujienoms? tylėti- irj 
laukti progos, o tada naudo-’ 
tis. ‘Lai jie pjaunasi’-. ’* 
Visa šita pasaka yra grynų- 

gryniausias pletkavimas. Nes, 
viena, “Naujienose” niekas ne
pasikeitė kas liečia tą, skanda
lą SLA. centre. Jos davė išsi
reikšti abiem pusėm, m kadan
gi -pati Pildoma Taryba žadėjo 
daryti teismą (ji kaip tik da
bar yra suvažiavusi),,tai “Nau
jienos” sav2 sprendimą sulai
kei laukdamos oficialės SLA. 
įstaigos žodžio. Tai ir viskas.

Antra, yra. paikas prasiipąny- 
mas, kad Gugis sakąs. “Naujie
noms”, ką jos turinčios rašyti 
arba nerašyti apie Sų^yiępijjr 
mo reikalus. Niekuomet adv. 
Gugis- to nebandė darytį, m p.x 
Karpavičiaus minimas SLA. 
iždininko važiavimas> k 
Yorką absoliučiai neturėję^nię- 
ko bendro su tuo, kas tilpo ar
ba netilpo musų dienraštyje, 
“Naujienų” redaktoriui niekuo^ 
met. neteko, girdėti i$ ądy. Gu- 
gio apie kokias nors Gegužio 
arba, kokios “dvoikos.” kom^ 
biųacijaą ^ii^utjįe^is, 
viršininkų rinkimams, 

K. Pagaliaus, turime 
kad a<įv. Gugi&, nęatstbvaujk 
socialistų Susivienijime (jisai 
nėra nė soęiąĮUtų; or^amzaėijps

didaturąf. kaipo “šoętylisto”. Ji
sai nėra fašistas "it liėrasusi- 
rišęs jsu jokia kita partija, to-

...:į5' ■ . '

Mesv dažnai apie gamtą kal- 
ijjamę^ bet kas yra toji “gam
ta”? Bandykime suprasti. Pir- 

truputį pagalvokime. 
Visi, gerai žinome,- kad kHda 
nors bdvo tokia gadynė muąų 
Žemėje, kurioje žmonių, dar 
nebuvo. Buvo nesuskaitomi 
milionai gyvūnų- in augalų. 
Kai’ atsirado žmogus, tai jam 
pridėjo- kųvoti su visais gy
vais daiktais dęl buvjo, dėl 
lyietos/Galų< gėlę žmogps nm 
galėjo gyvus daiktus iį palir 
ko > jų valdonių Jisai: tai? pėd^ 
;rė tiktą! saY°>sHgėbėjjt- 
Jiųui prisitaikinti; prie apjk>kųr 
‘mošą Metanai gyvūnų žuvų 
•įm? nepajėgė pritaikinti.
S’ Trumpm salinti visus tpo$ 
^ytyi (prie ^urių gpĮb 
Xe i Ur, iv^apię;
įamta, ’ Gėhit.95 įstatymais/ ga- 
Sua’ zvadįinti tokiuį d^lyjtow 
kurie mums naudingi, 
ir musų r^sei. Kit^p sakanti, 
gamta gali būti mųsų visų mo
lina, penėtoją palaikytoja ir

ąiekė. ' Jau j 1374 im Paryžiaus 
Mokslo Akademija ir šveicari- 
joa Jrąmtiįįn^ų. draugija ap
dovanojo Forelį savo premijo
mis ųž> ori^nalų veikalą apie 

Pęr sąvo gyvenK 
mą Fore! į^tudijavo visas ži-

Iš vigų,, pogulio dąjių jįin 
prisiųsdavo f bonkas su skruz
dėlėmis. Nors Forel buvo lais
vamanis, tačiau jis nuolat su-

NAUJAS numeris. Ate-

ma ganu. Ni 
na 45 centai

.......... .■ -r /

No. 1344 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

Bndna it labai pagel- 
bmga knygelė, tiems, ku
rie nori tapti iioa šalies 

y pilkiais. Pamokinimai 
apie tins šalies tvarką, 
apit jos vifšiniokų rin
ktam ir viską kas reika* 
linga prie ėmimo egza- 
meąp rąsite šioj knygelėj 
lietuvių Ir. anglų kalbo
mis surašyta.

KAINĄ TIK 2? CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Hateted SL

- CHICAGd ILL.
Siųskite money- orderi arba kratos 

žankleliua*
t ■ * . - . < < ■' • •

“N-nesa1

•ferit *.



Jonas Sibiriįokas

Burnside

IR KITOKIOS; FONfiSMUZIKA DAINOS

Pilone Hemlock 2323

PASIRENDUOJA

Bet naujų darbininkų dirb
tuvė neimą, ba turi gana' didelį 
skaičių senų darbininkų paleis-

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

SOUTH WEST 
KRAUTUVE: 

4101. Archer Avė
Lafayette 0287

DABAR GALI BŪTI ĮVESTAS. PIGIAU 
^EGU BILE LAIKU PASKUTINIAIS

romis jie iškovojo ir išplėšė i& 
tironų, despotų nagų* Jei nori išmokti 

gerai rašyti > 
nusipirk typewriterį

MAJESTIC REFRIGERATOR 
$250j.už.................................... .

SUMAŽINTOS' KAINOS ANT 
ELEKTRIKINIU ĮiEDĄUNIŲ

kiemo į namtis?‘r'Mat, čia yrd 
gan gražių iiamty' pastatyta ir 
visi mūriniai. a .

Aldermanas spiria kompaniją 
išsikraustyti iš ten.

2117-33 S. State Street 
Phone Calumet 0642-0643-0644*0645

i — o gal 
bus visos

Keistučio Kliubo 
susirinkimas

po 10 valandų 
, tie turi ba- 

Tai tokia tvarka šian įvesk apšildymą į savo namą tuojau ir praleisk žiemą 
patogiai. Tclefonuok: CALUMET 0642, 0643, 0644, 0645 
ir vienas 
pas jus į namus greitai 
komybūs. ............

Bet yra -paleistų 
Ir. nieko negirdėti, 

manytų juos, 
Tie darbinio

NAUJOS KOMODOS vertės $40, 
už ........ ?:...................... .... .......... -

Tad tarpe bedarbių visokių 
kalbų tenka išgirsti. Vieni jų

4190 Archer Avenue 
Tek Lafayette 0010

tome, kad per pastaruosius me
tus daug dirbtuvių buvo dasta- 
tyta, bet gerai žinome, kad 
darbininkų gerbūvis ne tik ne
pagerėjo, bet dar pablogėją. 
Rusijon suvažiavę iš viso pa<- 
šaulio visokie perėjūnai pilni 
visokių naujų idėjų, kurias- įr 
praktikuoja ant Rusijos darbi
ninko nugaros.

SOUTH CHICAGO 
Krautuvė: •

9300 Commercial Avė 
Phone Saginaw 4847

štai kaip man atrodo dabar
tinis Rusijos padėjimai: ji, Ru
sija, yra ligonė paguldyta, ant 
stalo operacijai, o bolševikai 
valdininkai pirmamečiai stu
dentai, prisiskaitę iš knygų vi
sokių teorijų, neturėdami jokio 
praktiško patyrimo, ligpnį dra
sko, tampo, siausto -ir daro vi
sokius eksperimentu* ant jo 
kraujais paplūdusį© kūno.

Sugrįžę atgal ifc pažiūrėję į 
caro laikų praeitą gyvenimų, 
atsiminsime, kad ačiū socialis
tams ir kitoms progresyvioms 
partijoms, mes darbininkai žmo
nės galėjome naudotis daugu
ma laisvių, kurios dabar yra. 
komunistų partijos patremptos- 
po kdjų. Jie atėmė nuo darbi-

Tarp Ghicago* 
Lietuvių

Lietuvių, Keistučio - Pašalpas 
Kliubas turės susirinkimą sek? 
madieiiį’ .rugsėjo 6 d. Susirinr

bo nariai, ir kliubas, kaip kul- 
■turinė lietuvių organizacija, 
tim ląiįįų apsižiūrėti, kad to
kie pramuštgalviai nliubui gė- 
doa nedkw-tų Kliubas turi 
būtį nugalStoj.as viso, W blo- 
ga, ir juo ąrėčiau, tuo geraiu.

Adv. K. Grisius, kartų su 
žmona ir sunumi Teodoru, bu
vo išvažiavę rugpiučio 22’ dieną 
į Yellowstone Parką.

Ketvirtadienį, rugsėjo- 3* 
pp. Grišiai sugrįžo Chicagon. 
Turėjo puikią kelionę ir sma
giai laiką praleido.

Adv. Grisius vėl priiminėju 
klijentus ir atlieka legaliu* pa
tarnavimus.—Rem

Gražus, moderniškas 3 kam
barių apartmentas, moderni’ 
ški patogumai, garu š|ld»h 
mas, janitoriaus patarnavi
mas. Piglfėnda.

Dabartinis, šių laikų 
buvo astuonių žmonių 
kurie labai apgailės^ 
nusidėjimu, prisipažino 

ilat, reikia parodyti pa

tų laiku. Vieta—4.015 Sų 
zart St. Nariai ir tie, kurie no
ri įstoti kliuban, prašomi; susi* 
rinkti.

Tarp kitų svarbių- reikalų 
gal būt turėsime pakelti kląu- 
simą apie tuos, kurie susipešė 
išvažiavime. Nes jie yra kliu*

UOZiSlRlZGEN
3255 So. Halsted St

Republift <&bpel Corporation, 
kurios dirbtuvės randasi prie 
118 gatvės> su rugpiučio 1 die
ną. numušė darbininkų algas 
ir pailgino darbo/ valandas. Vie
toj- 8 valandų dabar jau dirba
ma. Ift' vajapdų. Visokie amat- 
nmkair gauna 45< centus valan
dai, q paprasti darbininkai dar 
mažiam

šiuo-laiku čia dirba apie 400 
darbininkų, 
apie 3,000.
kad kompanija 
grąžinti'darbui.
kų, kurie yna!< palikti darbe, tai 
dirba perdaug —i 
O, kurie paleisti, 
dąuti 
dje. pas mus viešpatauja.

Gudriab pasielgė

; Illinois Steel Co^poratioii, ku
ri priklauso Gary arba United 
Steel, Co., išleido biuletįną, kad 
su rugpiučio 1 diena. tvarka 
dirbtuvėse busianti sekama: 
bus. numušta algos po 5 nuo
šimčius tiems, kurie uždirba ne 
mažiau, kaip 150 dolerių mėne
siui; bu* numušta 1,0 nuošim
čių tiems, kurie uždirba mėne
siui $200 ar daugiau ; o kurie 

,uždirba, dar daugiau, tai tiems 
dar didesniu nuošimčiu algos 
bus numuštos. Tiems gi darbi
ninkams, kurie uždirba iki $150 
mėnesiui ar mažiau, jokių nu- 
mušimų algų dar. nėra.

Taippat biuletene praneša
ma, kad šėrininkaK negausią jo
kių dividendų už 1930 ir 1931 
metus, ba didesnės išlaidos bu
vusios per tuos metus.

' . 20 metų, painus• ’ ■ ’ i. ■ f. <! i 'f '
Kaip aukštas valdininkas kar

tą skelbė per radio apie 20 
metų planą, tai jau pradėjo tą 
pianą, vykinti. Taip bent žmo
nės kalba. O kiek teisybės šįo- 
se kalbose, tai jau kitas klau
simas.

117 gatvėj,, kur. yra vadina
ma State line, randasi' didelės 
pelkės vandeniu apsemtos. 
Miestas nori nusausinti jas. Ve
ža visokias išmatas iš miesto 
ten. Ir jau didelis plotas yra 
užpiltas. \

Kai kuriems bedarbiams ten
ka ten dirbti. Kai vežimas nu
veža1 juos, tai jje tu^i išbūti 8 
valandas. Negali miekur išei-

vadina šią vietą prezidento, ki- 
ti-T-Solove.cko sala, kur Rusijoj 
djktatoriąi siunčia politinius 
Jnušikaltėiius./ Reikią, tečiau/pa
sakyti, kadJ4a..tęisįngėsnė tvar
ka, negu Sovietuose,, ba po 8 
valandų darbininkai gali va
žiuoti kur nori. Taigi ameri
konai argumentuoja, kad ge
riau vadinti kalbamą vietą pre
zidento sala.

Sulig 20 metų planu 
neims nė tiek liuko—1 
pelkės nusausintos.—I

t’H-GOSCOOK COUNTESBIZNIERIŲ IS VADAVIMAS 
Ketverge, 17 d. Rugsėjo (Sept.l 1931>:Naujaine Ck Ghernausko Darže 

' ‘ " * ’ 75 ir ARJCHBR, AVĘ. 2. Erotai: į Vakaru? . - ,

ŠOKIAI

Po 16 Metų Kančių Turėjusi 
Hemoroidus Dabar Išgydytai

Mario Ccrvnn, <4637—33 r <1 Aye., Minnc- 
npollH, Minu., ralio: "Afi bitiniai kenčiau nuo 
labai MinkauH Hlralmo hemorolUain. BcSloUka 
metu atgal aS buvau onerupta, bet tau nie
ko 1)1411 nepHgclbBjo, viską Ifcbundžlau, 
bet bo paRekmiU}, 
Railos tifi sužinojai 
Dr. P. D. " 
to, 1860’ N. 
vykau pas Dr. 
no iBmlfi, r* 
mlau!” 

l’AST. 
moroidu 
inn* be 
Naujos _____
Ateikite Šiandie, 
tno B dienu namu

NAMAI

Kai kurie darbininkų “gera- 
dėjai” keikia, kompaniją, kad ji 
neduoda' jiems pilną laiką dirb
ti. Bet, draugužiai, kaip yra 
su tais, kurie jau po keletą mė
nesių randasi be darbo? Gal 
tiems valgyti nereikia? Gal tik 
jums vieniems reikia valgytoj?
Spirja anglies kiemą iškraustyti

Chesiterfield Cpal Co. turi sa
vo kiemą prie Illinois" Į Central 
gelžkelio ir tarpę 90 ir 91 gat
vių ir Drexef avenųe.

Apielinkės- gyventojai pradė
jo protestuoti s&Vo alderma'nui,

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Washtenaiv Avė.
CHICAGO., ILL.

Jusu Namu 
APŠILOYMOPLANTAS

Daugelis protauja, .kad bol- 
Šeyjkai būdami negeri zųęgąjžr 
tų valdžioj išsilaikyti. Nereikia 
užmiršti, jog revoliucijos per 
visus laikus ir visose šalyse 
buvo daromos ne paprastų pi
liečių, bet kariuomenės. Antras 
dalykas, reikia suprasti, kad 
žmogus yra toks sutvėrimas, 
kuris būdamas sotus alkano 
nesupranta. Paprastuosius, al
kanus piliečius priversti prie 
paklusnumo, bolševikai ir palai
ko raudonarmiečius, suteikdja- 
mi jiems įvairių privilegijų. Ki
tas dalykas, dar svarbesnis, yra 
užlaikymas taip vadinamų “spe
cialių otriadų”, kurie yra su
organizuoti daugiausiai iš sve
timtaučių, mongolų, kiniečių, 
korejječių, kaukaziečių ir kitų^ 
kurie būdami dar geriau ap
mokami už raudonarmiečius, 
buvo ir yra tikra rusams bai
dyklė. Be to, yra įtaisytas to
kias pragariškas šnipų tinklas, 
ir sušaudymai tokie tankus, 
kad piliečiai yra nuolat laiko
mi baimėje. Nereikia užmiršti, 
kad dabartinė darbininkų vald
žia nužudė daugiau, negu mi
lijoną žmonių. Patys bolševikai 
savo budelį Dzieržinskį laido- 
(tymi, pasakė, kad jis nužudė 
virš milijono valdžios priešų. 
Kartais išlenda yla iš maišo ir 
girdime, kad ten ir ten sukilo 
kareiviai,' bet žinant su kokiu 
žiaurumu tie maištai yra mal
šinami, galime suprasti kodėl 
beveik visi bijo ir priešintis, 
žinomas dalykas, kad visuomet’ 
taip nebus ir ankščiau ar vė
liau ta despotiška valdžia turės 
griūti, bet jinai tik tuomet 
grius, kuomet iš tų pačių bol
ševikų atsiras populiariškas 
'žmogus kariuomenėje, kuris tu
rėdamas daug įtakos pakils 
prieš savo draugus ir tada tu
rėsime skerdynes, kuriose dar 
daug žmonių turės žūti. Nes 
tie Denikinai, Judeničak 9exne- 
novai, Kalmykovai su girto
mis vatagomis, taip vadinamų 
“baltgN-ardiečių”, tiek ųrisibai- 
sėjo žmonėms paprastų; pilna
čių skerdimu, kad ne. ti|c dar
bininkai/ bet ir intettgentai

Vaiieose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE

OPERACIJOS
Viskas. $25 be extra

■ damokėjimų
Visai naujas Europcjiškas išradimas 
prašaliną bjaurias ir skaudžias, gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. . EXAMINAVlMAr DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Iš Bėdino. Universiteto^ 'Vokietijos 

. 1.90 NORTH STATE ST.
Kambarys/ 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki5:3O» 

Petnyčiomis uždaryta.

AS nebetekau vilties, l’o- 
____ ,.Ju apie pažangius metodus 
dyiniMiskio. Ifcmoroldų Speolnlis. 

. Dainen Avė.. Cbtaago. A8 nu.
P: D. flymatiski Ir Jis mo- 

Kad hutilmi apie JI žinojus plr-
.. Pagalios kenkiantieji nuo he* 
a ISgydoml be peilio, be skaust 

ligoninis.. Nereikia išlikti ifi darbo, 
žemos kainos—lengvi IKmokSJimnl.. 

arba- raSykJte dėl nemoka- 
reatmonto.

B-M-S HĘRBtNU TONIC

Darbai musų apieilnkėj nė 
Igek nesigerina. Vis daugiau 
darbininkų išmetama į bedarbių 
eiles.

Serezone \korųpanija, kuri iš- 
dirbinėja elektrįkinius šaldytu
vus, paleido/pusę savo darbi
ninkų neribotam laikui. O ku
rie paliko, tie 1 negauna pilną 
laiką dirbti. Kitos dirbtuvės 
stovi visai uždarytos ir laukia 
nežinia ko^ • ■ ’

Illinois Central Rali Road 
dirbtuvėje, kurie darb;niukai 
gavo atgal darbą, tiems tenka 
dirbti porą savaičių mėnesy. 
Dvi savaitės mėnesy dirbti yra 
visgi geriau, negu visai nedirb-

Itams neampa4awja.
skaity.ti laikraščiuose įvairių 
asmenų aprašymus apie bųlš* 
'viky rojau® progresavimą, šito 
negalime užginčyti. Bet reikia 
neužmiršti, kad kiekvienas da
lykas turi dvi PU^es. žiūrint iš 
vienos pusės, suprantam, kad 
bolševikai turi ką nors daryti 
norėdami prieš, pasaulį pasigir
ti. Todėl, dabartiniu laiku jie

Stengiasi pristatyti didęjių 
dirbtuvitį su dideliais užsimoji- 
majs. Bet prisižiūrėkime kokioj 

je jos yra vedamos' ir 
kokie darbi ninkama iš to nąų-

BUY
' . Ą ' ’■ .* .

COMPL

MINTYS, VERTOS 
APGALVOTI

Pabaiga
Norėdami geriau mulkinti ki

Naujas PHILCO RADIO ir Vie- 
trola krūvoje1, už . ..................... .

■a f.’'“/?: ’’ wr-' .j*.1 < '

ŽEMUS KAINOS ANT GENERAL MOTORS FR1GIDAIRE

, i Persikraustęs .j?-naujg •-vietą, datyr 
iš^arduodti; ląjtrodSIius. ’ laikrodžius, 
žiedus ir ,'tt* Beveiki UŽ pusę kainofl. 
Mano prekėmis ir patarnavimu busi-

■; v t<fr užfcati$dia&-/ / : -’ J

■f ' > ’i’-iSa ’t "r*" ' ' 6 '

NAUJOJ 'VIETOJ
DIDELIS

tartaita

bi ninkus, bolševikai visuomet 
yra pilni sumanymų Kas neat
simena kiek karštagalvių pati
kėję Rusijos rojąus saldumu, 
susiorganizavę į komunas išvyr /karkoj 
ko tos laimės pamėginti* Buo
mai progai pasitaikius, tie pae 
trijotai ir darbininkų cėmejai,. 
pabėgo is tos lygybės ir džiaus 
gsmo krašto grįždami atgal į 
“kapitalistų pragarą”. Po to, 
užėjo traktorių manija. Bolše
vikų valdžia pradėjo pati pirk
ti ir raginti kitų šalių darbi
ninkus aukoti pinigus, pirkti 
traktorius ir juos siųsti Rusi
jon. Kas yra buvęs ūkiuose 
Amerikoje, gerai žino kiek 
traktorius yra reikalingas ma- 
žatp žemės sklypui. Drąsiai ga
lima pasakyti, kad Rusijai ne
reikia traktorių, bet plūgų, įtai
gių, adatų, ir kitų paprastų 
ūkininko įrankių. O tie trakto
riai, yra tik amerikietiškai va
dinamas rbliofas”, pasaulio 
darbininkų \ akių muilinimui. 
Rusija elgiasi lyg toji varlė, 
kuri norėdama susilyginti su 
jaučiu putėsi, putėsi kol neper
sprogo, 
bliofas, 
teismas, 
taudami 
kaltais.
šauliui, kad ir mes turime teis
mą, kuriame teisėjai nors ir 
yra kiemsargiai, nemoką nei 
skaityti nei rašyti, bet kuris 
teis ne iš raštų, bet iš sąži
nės. Mano nuomone, vienas yra 
vargas, kad toji sąžinė labai 
miglota ir neaiški. Kad bolše- 
vildų valdininkai yra gudrus, 
apie tai nėra ir kalbos.

.Gudriai padalė
Musų kolonija; nuo*. §taite iki 

95 gatvės ir iki Stony Island* 
avė., pirpiiau priklausė dešim
tai vardai. Danar mus prisky^ 
rė prie aštuntos vardos. Mat, 
dešimtos vardos aldermanas ne^ 
davė ramybės įtiekei Plato 
gelžkeliui. Jis, via reikalavo ati
daryti 93 ir 87 gatves* Kompa 
nija net dalj savo dirbtuvių iš
kėlė iš miesto. Ji gavo plotą 
žemes prie Calumet ežero dirb
tuvėms statyti.

Kada tapome prie 8 vardos 
priskirti, tai viskas jau palai
dota. Kompanija praneša, kad 
gal statybos darbą pradės kitą 
metą ar vėliau.

Didžičsios kompanijos moka 
atsiekti tai, ką nori.—D.

NOW
ATING^.
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Brighton Park

Birutė

TAUPYKIT PINIGUS!

Mes

Chicag
uz

Teismas atidėtas

jis nesinešioja

Specialia IŠPARDAVIMAS
Scooters

kitu, kaip

KVIEČIAME

BRIGHTON PARK LIET. ATLETIKOS IR PAŠALPOS KLIUBAS

arba

Pirm poros metų buvo nu 
teista kalėti, kaip netikusių če 
kių mainytoja, p-nia‘ Mary Ber

kilo 
nuo 

jeigu

MASON JARS 
tuzinas ................

— coupe. Pa 
lietuvio maši

buvo 4 dienai rugsėjo

nėr, iš Cedar Rapids, Iowa. Da
bar kita moteris, būtent Martha 
Lutz, prisipažino, kad ji buvu
si mainytoja tų čekių, už ku
riuos p-n ia’ Berner pateko ka
lėjimam

kai Sheminsky buvo 
detvkaltinimų, kad

Apiplėš? duonvežį, atėmė 
nigus ir duonų.

Mes bendrai su visa Musų šalimi reiškiame 
jums pagarbų jūsų metinėje dienoje. Mes tai 
darome ne vien, kad visa šalis tų daro. Mums 
tas dalykas yra didesnės svarbos. Mus skatina 
prie pagarbos tas pasitikėjimas, kuri tūkstan
čiai darbininkų parodė šiam stipriam bankui, 
kur jie reguliariai depozituoja savo sutaupąs. 
Delei lojalės paramos, kurių jus ir jūsų drau
gai darbininkai be paliovos teikė per daugelį 
metų, ši įstaiga atsiekė eilės šešto Didžiausio 
Taupymo Banko Chicagoje. Brangindami jūsų 
biznį mes prisižadame išlaikyti saugų ir stiprų 
bankų, kuris pilnai užsitarnautų jūsų patrona
vimo.

A,tvažiuoti ąnt Jokantų far- 
inos. Turime šviežių kiauši
nių, šilto pieno, sūrių ir vi
sokių užkandžių. Per dvi 
dienas švenčių turėsime ir 
muziką. • /,

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Rasta nekalta po dviejų 
metų kalėjimo

Taupimo, statybos ir 
paskolų asocįacijų 

(spulkų) narių 
dėmesiui

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ.

12 mėty bernaitis, su 
grįžęs iš tolimos šiau 
rėš kelionės, vėl išvlko

BICYCLE. 3 RATUKŲ e O A A už ................................   JfaiUU

Laikas kaltintojams ir kalti
namajam susirinkti teisme pa
skirtas 9 valandų ryto. Vieta 
—teisėjo Prystalski kambary, 
6-tame kriminalio teišmo tro
besio aukšte. Tas trobėsis ran-

Ketvirtadienį du jauni vy
rai, taip amžiuj’ tarp 18 ar 19 
metų, patraukė * per Bridge- 
porto biznierių vietas. Jie pra
šė pinigų, kad galėtų išva
žiuoti iš Chicagos. Važiuoti

Valspar Varnišiaus CtO 
galionas ............ I □

Kitas galionas už Vieną Centą

kautus, siutus. K
užganėdinti. J . J 

paimam ir dastatoihe į

HATTERS
DYERS

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Viena šios kombinuotės už
duočių yra tokia: populiari- 
zuoti visuomenėj statybos ir 
paskolų bendrovių veikimų, 
darbuotis visų tų bendrovių 
interęsuosč.

Viena tokio populiarizavi- 
mo sryčių tai garsinimosi per 
radio ir spaudoje.

Building and Loan Reserve 
Exchange mano, kad toks gar
sinimosi yra reikalingas ypač 
šiuo laiku, idant užtikrinti 
tūkstančius spulkų narių, jo- 
gei jų sutaupos yra saugiai iš
guldytose spulkose. Nes spul
kų rekordas esąs geresnis 
šiandie ne bet kurios kitos fi
nansinės rūšies įstaigų. Vie
nok Chicagos gyventojams dar 
reikia apie tai aiškinti.

Atskira kuri spulka ar 
spulkų lyga nepajėgs pakelti 
lėšų tinkamam garsinimui. 
Čia jau užduotis visų spulkų 
lygiai dalyvauti lėšų pakėli
mui. Todėl Building and Loan 
Reserve Exchange of Cook 
County kreipiasi į visas spul- 
kas kvietimu prisidėti, idant 
sukelti reikiamų kapitalų.

Chicagos apielinkės spulkos 
kontroliuoja kapitalų siekiantį 
$40,000,000, garsinimuisi reikia 
sukelti apie $20,000. Taigi iš 
spulkų tikimasi gauti po vienų 
dvidešimtų dalį vieno nup- 
imčio kontroliuojamo^ spulkos 
kapitalo. Nuošimčio dalis vi
sai maža. O įplaukų iš gar
sinimosi šiuo, laiku, kai žmo
nės šiepia savo pinigus matra
cuose 
nežinodami 
koma gali būti nemažai jr gar

susikūlė
automo- 
matyti, 
gatvės 

važiuoti

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Peoples J^ptional Pank
and tyrusi Company 

op Chicag o
\ . 47th Street and Ashland Avenue

Labai džiaugiasi jaunuolis, 
kad jis turėjo netikėtų progą 
pora žodžių pasikalbėti ir ran
ka pasveikinti, garsųjj “Lindy”, 
kuris buvo ■ sustojęs apžiūrėti 
savo orlaivį apie 120 mylių į 
šiaurę nuo /‘arctic circle” — 
Aklavik’e. L

Hartley pasakojo, jog Lind- 
bergh’as bu^ęs labai užganė
dintas, kad nors vieną sykį 
žmonės jo nekliudę, Atrodė, 
kad eskimosai nė nežinojo, jo- 
bei jis ten esąs1. Jie žiurėjo sa
vo reikalų ir gana.

Hartley de Gerald pradėjo 
važinėti po pasaulį 8 metų bū
damas ir išmoko pats, be jokio 
palydovo, rūpintis visais reika 
lais, kurie liečia kelionę.-Taipgi, 
pasak jo tėvo 
jokių laiškų susipažinimui.

Įdomu butų žinoti kų musų 
jaunuolis darys kitą vasarą.

—J. A. Z.

Už poros savaičių statybos 
ir paskolų institutas atidarys 
antriems metams kursus. Pra
ėjusį sezonų institutas įteikė 
78 ccrtifikatus (paliudymus) 
tiems spulkų direktoriams, se
kretoriams ir darbininkams, 
o taipgi spulkų nariams, kurie 
jo kursus lankė. Lankytojų 
buvo ir žymių vadų Chicagos 
biznio įstaigose, jų tarpe ketu
riose spulkų lygose.

šiemet kalbamas institutas 
tęs kursus. Bet šiemet bus į- 
vestas ir natijas kursas, tai 
nekilnojamai savasčiai įkai
nuoti pamokos.

Šį pastarąjį kursų lankan
tieji turės progos susįpažinti 
ne tik su metodomis namams 
apžiūrėti, statybos kaštams ir 
trobesių standardams įvertin
ti, bet taipjau su klausimais, 
kurie liečia sviravimų savas
ties kainų ateityj, to sviravi- 
mo įtakų į nekilnojamos sa
vasties vertę. Kursas įeis pro
blemos, kurios liečia klausi
mus, kada bus laikas pradėti 
duoti iš naujo paskolas, idant 
butų užtikrintas spulkų pinigų 
saugumas.

Spulkų darbuotojai kviečia
mi yra užsiregistruoti kur
sams. Bet jie įspėjami iš ank
sto, kad pastarasis kursas rei
kalaus iš lankytojų jau pir
mesnių- patyrimų toj srityje. 
Kursui pageidaujami ypatin
gai patyrusieji spulkų darbuo
tojai, kurie savo patyrimus 
galės lyginti su kitų patyri
mais ir tuo budu padidinti ži
nojimo bagažų, nes, mat, mo- 
kimuisi galo nėra.

Kaip žinoma, prieš kurį lai
kų tapo suorganizuota nauja 
kombinuoto. Tai Building and 
Loan Exchange of Cook Coun-

Vakar, t. y. rugsėjo 4 die
nų, kriminaliam teisme buvo 
iššaukta byla lietuvio George 
Sheminsky. Bet byla atidėta 
šiai dienai, t. y. šeštadieniui.

Sheminsky yra kaltinamas 
tuo, kad jisai mainęs negerus 
čekius gegužės mėnesį š. m.

Vienas toks čekis, kaltina
ma, buvęs išmainytas p-pitii 
Emily Mažės (Miežinskieriei), 
1901 Canalport avė. Tas čekis 
buvęs sumoj $42.50,

P-nia Miežinskienė tvirtina, 
kad buvę ir daugiau negerų 
čekių išleista. Bet kolei kas 
Sheminsky traukiamas teis
man dėl trijų ar keturių čekių 
tiktai.

Po to
suimtas
jis išleidyęs negerus čekius, jo 
byla tapo paskirta nagrinėji
mui gegužės 29 dienų. Ji ati
dėta
Dabar gi šiai dienai, t. y. rug
sėjo 5 dienai. Mahomą, k,ad 
byla ir bus nagrinėjama Šian-

žinoma, dabar negalima sa 
kyti, ar kaltinamasis yra kai 
tas, ar ne 
mas.

baksuose, pančiakdse, 
kur dėti, spul-

DR. MICHAEL’S
ALL HERB TONIC

Naujas atidarytas skyrius 
4745 S. Ashland Avė.. 

CHICAGO 
Tai yra šešta sankrova 

išradėjas it daktaras sutinka su vienas

Keičiantis gamtai, ‘ keičiasi 
žmonių į manymas ir užsiėmi 
mas. Per paskutiniu^ kelis 
mėnesius žmonės buvo užimti 
išvažiavimais | miškus, į pik
nikus, | atostogas. Bet besi- 
keičiąs oras verčia visus prisi
laikyti daugiau namie arba pra
leisti laikų sdsirinkimuose, pra
mogose ir vaidinimose salėse 
ir t.t.

Parengimams tų pramogų 
reikalinga sujungtų darbuotojų 
grupių, kurios stengtųsi duoti 
atsilankiusiems į tas pramo
gas ką liors gražaus ir naudin
go. Viena iš tokių grupių ym 
musų dainos ir dramos draugi
ja i Birutė.

ši draugija’ suprasdama, kad 
geras parengimas reikalauja ir 
gero prisirengimo, su ateinan
čiu ketvirtadieniu, rugsėjo 10 
d., pradeda dainų pamokas ar
ba repeticijas.

Šie melai birutiečiams ypa
tingai svarbus todėl, kad jie 
yra dvidešimt penki metai Bi
rutės gyvavimo ir veikimo tarp 
lietuvių.

žinoma, birutiečiai stengsis 
parodyti visiems, kad ši drau
gija ne tik nenusilpnėjo, kaip 
nekurtos kitos, bet įgijo dides
nės energijos ir pasiryžimo 
žengti muzikos srity toliau 
traukiant į savo tarpų čia gi
musį jaunimų.

Visiems yra, žinoma, kad di
desnis būrys g&li nuveikti ir 
didesnius datbus. Todėl yra 
kviečiami naįiji dainininkai ir 
dainininkės .&tot| j veteranų bi- 
rutiečių eiles- ir veikti sykiu. 
Jų atsilankyfhas labai pagei
daujamas į . Biru tęs pamokas 
ketvirtadienį, rugsėjo 10 d„ 
Gage Park svetainėj, prie 55 
gatvės ir Western avenue.

Genovaitė i Zelnis, sekretorė.

Penktadienį anksti rytų, 
apie 1 valandų, plėšikai sulai
kė Klemensų Pavilionį, M. Ka
valiausko duonos išvežiotųjų. 
Kavaliausko keptuvė randasi 
Brighton Parke adresu 2457 
West 46th Place.

Iš Pavilionio plėšikai atėmė 
$10 pinigų ir 50 bakanų duo
nos. Kaip ten nebūtų, bet ma
tyti, kad Kavaliausko duona 
patiko.

Plėšikai kolei kas nesugau
ti. — Rep.

Prie ARCHER AtE. arti 
' LEMONT.

Kurie netinote kelio Saukite
LAFAYETTE 5277

LAF. 7674

adresu 3301 So. Wallace St., 
išvažiavo maudytis į Jackson 
Park pakrantę. >

Moteriškė įėjo į vandenį ir 
nebeišėjo. Iš karto manyta, 
kad ji paskendo. Vėliau dak
tarai suradę, kad mirusi šir
dies liga. i

Moteris buvo 30 metų am
žiaus. Paliko vyrų ir vienų 
vaikutį.

Laidotuvės bus šiandie, šeš
tadienį. — Rep.

sininiosi gali apsimokėti su 
kaupu.

Jau ketvirta dalis reikiamo 
garsinimosi fondo sukelta. Bet 
pageidaujama, idant kiekvie
na spulka prisidėtų tam tikslui 
savo dalimi. Ir todėl kiekvie
na spulka yra prašoma ap
svarstyti šį pasiūlymų arti
miausiame susirinkime,, kad 
garsinimosi vajus galima butų 
pardėti anksti spalių mėnesį.

Mokslininkas 
gaunama pageiba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų it 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 Toųiko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egzaminacija dykai. Ateikite ir gaukite DYAI sampelį.

norį, sakėsi, į Kalifornijų ar 
kur ten. Vienoj kitoj vietoj ga
vę po keletu centų. Bet užėjo 
įstaigon, kur nieko negąvo. 
Tai vaikiozai pradėjo muštis.

Buvo pašaukta policija, kuri 
nugabeno peštukus šaltoj on. 
Paskui ji paleido juos įspėju
si, kad juo greičiau išsineštų 
iš apielinkės. Vienas vaikiozų 
kalbėjęs lietuviškai.

Automobiliai
35 gatve atvažiavo 

bilis, kurį operavo, 
lietuvis. Prie Union 
apsistojo, pirm negu 
per tų gatvę.

Kur buvęs, kur nebuvęs ki 
tas automobilis 
storasis smogė 
nos pašonėm Sulenkė fenderį 
ir apdraskė sparnų.

Dar antroji mašina nesusto
jo, kai jau lietuvis iššoko iš 
savo automobilio ir tiesiai po 
coupe ratu kojų pakišo. Ratas 
ir pervažiavo jų.

Kada jau coupe , apsistojo, 
tai lietuvis, ažuot pasiimti 
numerį kaltininko, vėl įšoko į 
savo mašinų ir nudilinę tolyn 
nebežiūrėdamas nė kaltininko 
numerio. Subėgo žmonės įvy
kio žiūrėti, bet neturėjo pro
gos jį pamatyti.

Lietuvė staigiai mirė.
Praėjusį antradienį, rugsėjo 

1 dienų,p. Dilevičienė, gyv.

Kolektuoja pinigus ir mušti
nes kelia. Hartley de Gerald, sūnūs 

John de Gerald, vice-prezidento 
Peoples National Bank, liepos 
11 dieną apleido Chicagą, idant 
pamatyti šiaurinę Kanadą ir 
šiaurės įtryla'ukius.

Jis'sugrįžo namo rugsėjo 1- 
mą dienų, o ant rytojaus ‘‘Dai
ly News Mail” orlaiviu išlėkė 
į Beaver Lake pas savo moti 
nų ir broliuką, Jie ten pasiliks 
iki mokyklos atsidarys. i 

šių metų kelionė tur būt už 
visas kitas padarė didesnio į- 
spudžio į Hartley.

Kai jis važiavo “barge” 
timi) McKinzie upe, tai 
audra. Valtis atsikabino 
laivo, kuris vilko jų, ir 
nebūtų greitu laiku atvykusi 
policija, gal butų Hartley su 
savo dvierų draugais pasken-

/ TURĖS SAVO PIKNIKĄ
Svilainio Darže, ( 
Priešai Tautiškas Kapines'

N e dėl ioj, Rugsėjo-Sept. 6 dienų, 1931
Malonėkite skaitlingiausiai atsilankyti. Bus jaunų vaikinų puiki 

orkestrą. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

y ’ šeštadienis,, nigs

Gydo Kojų Žaizdas 
y u PIENKOJAS—PHLEBITIS 

ik/S VERICOSE GYSLAS
VARTEX METODAS yra 
naujas būdas gydyti kojų 

ACh žaizdas, kojų, skaudulius,
yvĮjj kojų išbėrimus, kojų Ecze-
YiY ma; sumažina kojų sutini-
Ykj mą, Pienkojas (Milk Leg),
H Y Phlebitis; sustabdo skaus-
UkĮ mus nuo Vericose Gyslų be

sutrukdymo darbo sar. sma- 
gumų. Nereikia išlikti. Jus 
vaigštote ir dirbate kojoms 

gyjant. Išsirašykite NEMOKAMĄ 
KNYGUTĘ, kuri pasako kaip pa
sveikti namie. , Būtinai paaiškinkite 
savo ligą.

A. V, VARTEX C0., 
190 N. ŠTATE ST., Cbingo.-

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI
ANT. BRUŽAS ir AUG. GRICIUS

Į LIETUVĄ GRĮŽTA
. RUGSĖJO 16 D., 1931 M.

RUDENINĖ EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ
' (per Gotbenburgą) » . . .■*»**.

ji RENGIAMA 4
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS 5

Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm” 
Kainos

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

1 “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 savo 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.

IŠVALOM IR IŠLYGINAM
Skrybėles Vyrų ir Moterų
Taipgi vyrų ir moterų dreses, 

r I Musų išvalymu busite pilnai
2 Darbą savą garantuojame. Mes

jūsų namus.
LITTLE STAR

CLEANERS and

3328 So. Halsted St., Phone Boulevard 0179

Dabar yra geriausias laikas malevoti kaip iš lauko pusės, taip ir viduje. Kam 
reikalingas toks darbas, malcųiėkite mus pašaukti dėl apkainavimo. Musų kai- 
nos yra žemos, darbas gi yra garantuotas.

UŽLAIKOME VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ

A. M. BUTCHAS
PILSEN MALEVOS—VARNIŠIAI—HARDWARE—-NAMŲ REIKMENYS 

4414 South Rockvrell Street 
Telefonas LAFAYETTE $<>89.

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės
Matrasai — Vidaus Spring 

sai — Lovos už Whole- 
sale Kainas

atnaujinsime jūsų seną m atrašą ir ji 
IŠRODYS KAIP NAUJAS 

labai mažą kainą.

Good Ręst Mattress Co.
4547 S, Ashland Avė.

Tel. Yards 6121 Apskaičiavimas DYKAI

Tai pasakys teis
S'b,.-’ ’j.. * -V■'j 71-1 fl j

■ I--,...*..



Graborlainose

Lietuvės Akušėrės

Pardavė bravarnę

AkiųGydytojaime

4729

esat

0036

CHICAGO, ILL

PADĖKAVONĖ

DOVIDAITISSTANISLOVAS

ONA BUIVID1ENĖ

Advokatai

LACHAWICZ IR SŪNŪS

tau

John Kuchinskas
Lietuviai Gydytojai

ir Snbatot

Namų Tel. Hyde Park 3395

lavimų, idant butų padarytas 
tyrinėjimas valstijos auditoriaus 
Osacaro Nelsono ofiso darbuo*

Vyriausybė pardavė bravar 
*, kurių operavo seniau pa

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ^AKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, sinipatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas,į

Nuliūdę ’
Tėvas. Motina ir Sesutės.

4332 So. Roękwell St

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymai Ay

Phone Canal 2118 
Valandoj: 6—8 vakare

1646 W. 46th St.
Telefonai>

Boulevard 520?

Boulevard 8413 .

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Rastav nušautas Mortimer En • 
right, mokyklų tarybos elcktri- 
kinių ir mekaniškų pataisų vy
riausias prižiūrėtojas. Enright 
lavonas rastas York golfo ai
kštėj, prie 22 gatvės, į šiaurę 
nuo Hinsdale. Atrodo, kad En
right buvo paimtas “raidui” ir 
išmestas toj vietoj, kur jis ras-

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Butkus Co., tel Canal 3161

Nubudę liekame, 
Moteris, Sanai, Marti 
ir Giminėm

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Are.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

CHICMOS 
ŽINIOS

Ketina pašalinti polici 
jos komisionierių 

Alcocką

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius

Reikalauja auditorio 
ofisą tyrinėti

Skelbimą! Ndu 
duoda naudą 1 
kad pačios Nai 
yra naudingos.

Rasta nudaigotas politi 
kieris

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483 ,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo T0-L-4, nuo 6 iki 8 
Nedėlipmūzinuo 10 iki i 12.

antradieny, 
ryto iš na-

Laišku, rašytu valstybės gy
nėjui Swansonui, aldermanas 
Oscar F. Nelsoū reiškia reiki

Sąžiningai ir pi* 
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

A. M0NTVID, M. D. 
' Weif Town. State Bank J31df.

-/2400 W. Madison Su,

Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8  ̂vak.
Tel. West 2860 ;

Namų telefonas Brunswick 0597

Auditorius Nelson, kai jam' 
pranešta apie aldermano Nelso
no reikalavimų, pareiškė, kad 
aldermanas nėra pakankamai 
susipažinęs su padėtimi. Vienok 
jis pasakė, kad nieko neturįs 
prieš tyrinėjimų.

O 'valstybės gynėjas Swan 
son atsakė aldermanųi Nelso
nui prašymu patiekti jam, 
valstybės gynėjui, nurodymus, 
jei šis turi jų, apie nevykusius 
darbus ryšy su bankų padėti
mi. Be to, valstybės gynėjas 
atsakė, kad jis nematųs reikalo 
šaukti specialų grand džiurę to
kiam tyrinėjimui daryti. /

Kampas V/abash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

A. LDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: ,

įtino 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6Z22

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

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2403 W. 63rd St, Suite.8 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

1 Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 1? metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandose 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
< Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj it Pėtnyrfoj nuo 9 iki 6

DENTISTAS
2559 -West 63rd Street 

kampas RockwėU St. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Scred. ir tyedėl? tiktai pagal susitarimą

šiuo pasauliu 
11 valandą va- 

... sulaukęs pusės am- 
Kauno apskr., Če- 

Paliko dideliame 
moteri Kazimierą, 2 

- Vladislovą ir Boleslovą, 
Margaretą ir gimines, o

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir 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

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

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

Tel. Cąlumet 3294 
-Nuo 9 iki \12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Rapdolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 5. Halsted St. Tel. Vieton, 0562 

Valandos —- 7, iki' 9 vakare 
Olų—Utarn., Retv. ir -Subatos vale, 
Vasalli—Pan.» Ser. ir Petnyčioa vak.

Ofiso' ir Rez. Tel. Boulevard 5913 <

DR.BERTASH
756 W. 35th St. • 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Hemloęk 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th ’ Street 

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

Duokite savo akis išegzaminuoti 

Dr. A. A BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš-20 m. 
~4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tek Boulevard 6487

DR7 vaitush, opt. 
lietuvis akių specialistas 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi gaivus skaudėjimo, < svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių kaištį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

A. A. OUS 
R. A. VASALLE

Rez. 6600 Soath Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South; Ashland Avė. 
Tel. Bonlęvard 7589 ,

Ofiso į valandos f 0 ryto tiki 8 f akaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju ‘laidotuvėse kuopigiautia.

Reikale -meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite rižganėdititL 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

12314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

BUTKUS 
Undertaking Co. "

Wm. A. Pakorny 
Koplylia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

skilbęs butlcgcris Tetry Dritg* 
gan. Bravarnė parduota, idant 
iškolektuoti $105,000, kurie 
priklauso valdžiai kaip taksoš.

Vienok. bravarnė parduota 
tik už $47,000: O kas dar ar
šiau, tai kad > ant- bravarnės 
buvo užtrauktas lynas suma, 
didesne nei $50,000. Tų lynų 
turėjo tūlas George Hoffnian. 
Ir lynui buvo pirhicnybė prieš 
taksus. Taigi valdžia nieko ne
gavo. O bravarnę pasiėmė 
Hoffman už $47,000.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS - 

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

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

Ofisas ir 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

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

« MIDSVIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

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. 
r Tel. Prospect 1930

kuri mirė rugpiučio 20 dieną, 
1931 m. ir. palaidota tapo rug
piučio 2 5 dieną, o dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. Paškauskui, kurs atlai
kė musų įspūdingas pamaldas už 
jos sielą: dėkavojame graboriui 
Radžiui kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją į amžinastį. o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame visoms 
draugijoms už dalyvavimą laido
tuvėse ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidoutvėse 
giminėms ir pažįstamiems; o 
musų mylima On^ Buividiene 
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudęs

Bronislovas Buividas.

JŪSŲ GRĄBORIAI 
Didysis Ofisas 

<07 South Hermitage Avenue 
^isi Telefonait YARDS 1741 Ją. 1742 >

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR.NAIKELIS 
756 W. 35th St..

(Cor. of ^5th U Halsted Sts) 
Ofiso".valandos: nuo ■2»4,-nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutartį
A.. ? '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Persiskyrė si 
rugsėjo 3 dieną 
kare 1931 m 
žiaus. gimęs 
kiškės mieste 
nuliudime 
sūnūs 
marčią 
Lietuvoj seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3413 
So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks panedėly rug
sėjo 7 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Dovidai- 
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

pašarvotas, randasi 
' Avė., Roseland.

įvyks subatoj, rug- 
, 2 vai piet iš namų 

į Tautiškas kapines.

. Felicijos Norvaišic- 
draugai ir pažįstami 

kviečiami daly- 
ir suteikti jai 

atsisvei-

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Robndt 7532

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunat -Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Rabdolph 6727 - 

Vakarais 1151 W, 22nd St. nao 6-9
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Tel. Yardj 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
įOfiao valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

BARBORA RIMKIENĖ 
po pirmu vyru Vinckienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 dieną, 5:30 valandą 
vakare 193 T m., sulaukus 44 me- : 
tų amžiaus, giųius Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Šilalės parap., Žąsi- 
nflių kaime. Amerikoj išgyveno ’ 
Ž9 metus. Priklausė prie Keistučio7/ 
PaŠ. Kliubo. Paliko dideliame nu- , 
liūdime vyrą Antaną,- dukterį Oną, 
žentą Vjnęentą Keiler, sūnų Igną- 
cą Vinckų ir gimines* Amerikoj, 
o Lietuvoje dukterį, sūnų ir gi- » 
minės. Kūnas pašarvotas, randasi 
3538 So. Emcrald Avė. X

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo 7 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pąmaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. .Kazimiero ’ 
kapines.

Visi a. a. Barboros Rimkienės ’ 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiąmi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- ? 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Supus, Duktė; 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Masalskis, Tel. Boulevard į 
4139.

Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 8 d.. 10 val^ 
mų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Navicko 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame

Moteris, Duktė, Broliai, Se
suo, Švogeris ir Giminės.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Didlapiai pranešim kad 
ras Cermakas nusitąręs atsta
tyti iš vietos dabartinį veikiau 
tį policijos komisionierių Al- 
cockų. Kitų tai vietai paskir
tų asmenį jis paves miesto ta
rybai užgirti, kai ši susirinks 
ateinantį mėnesį po atostogų.

Kada atsiklausta, tai nė me
ras-, nė Alcock neprasitarė nie
ko apie žadamas permainas. 
Asmuo, artimas merui, sakoma, 
pareiškęs, kad nei vienas esan
čiųjų dabar Chicagos policijos 
kapitonų neturįs progos gauti 
policijos komisionierio vietų. Iš 
to daroma išvadas, kad gal me
ras paskirsiąs komisinieriu civi
lį asmenį. Kai kas vėl spėja, 
kad tai vietai esųs nužiūrėtas 
Pat Roche, valstybės gynėjo 
ofiso vyriausias investiguoto- 
jas.

JOSEPH J, GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. AthUnd Aoe.
Tel. Bonlmid 2800 

6515 RaakveU
. TeL Republic 9723.

VIKTORAS JUSIS

Negailestinga mirtis be laiko 
išskyrė iŠ musų tarpo mybmiau- 
sį musų sūnų ir brolį, rugsėjo 7 
dieną. /9)0 metais. Sulaukusį 
.vos 11 metų amžiaus, jį sutiko 
nelaiminga mirt4&. Velionis pa- j 
liko didžiausiame nuliudime tėve
lius ir sesutes.

Jau metai praėjo kaip musų " 
mylimas sūnūs ir brolis ilsis šal
toje žemelėje, o musų didelis bu- 
desis ir širdies skausmas nepraėjo 
ir niekados nepraeis kol mes gy
vensime.

Minint tas liūdnas metines su
kaktuves, už a. a. Viktoro sielą 
įvyks gedulingos pamaldos rugsėjo 
7 dieną, 8 valandą ryte Nekalto. 
Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioje. : ■- >

’ ’ Prašome visus giminu drąpgus^ 
ir pažystamus dalyvauti šiose pa- 
maldose ir pasimelsti už a. a. j 
Viktoro sielą. Už atsilankymą iš 
anksto tariame visiems .širdingą 
ačiū. !

DR. G MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

AŠ priskirsiu jusi; akims, 
nužiūrint kaip butų kom- 
pilkuotas darbas. Mano sis- 
tema yra pasėkint? 20 ine- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai

■ tiksliausi instrumentai yra
vartojami. Mano akiniai sugražina regėjimą 
ir pasalina Įtempimą.

HPECIALE DOMU VAIKU AKIMS I

Akinių ir Nuo $S.
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
opėiacljos, lengvi iSmokčjiinai, nčra sugaiši mo. •

Stiklai duplikuojami ir fčinai sutaisomi 
ta pačia diena.
DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 <S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442- Sputh Western Avfnae 

Tel. . Lafayette 4146, 

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

A. £ SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978

VaUndos: 9 ryto iki 4 po pietų
\ ) ..N. ,1

Vakarais: Utarn., Ktev.
— 6. iki 9 vai.. 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtvauket Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną. 
American Mcdical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žthonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirgubavimų, krauju,Ištyrimo, {čirškimų

k ‘ ‘ American Medical Institute
2418 W. Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v.i vakaro- kasdie

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

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. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą

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

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 E. Washington St.

Phone Boulevard - 4139 
A. MASALSKIS

K. GUGIS 
J • ADVOKATAS x 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, .išskyras. ketyergą . 
Nedalioj tino 9 iki 12 tyra

FELICIJA NORVAIŠIENĖ 
po tėvais Raubaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 dieną, 2:40 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Liolių parap., Žalpių vienkiemy. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrą, 3 sūnūs — Petrą, Bro
nislovą ir Liudviką, brolio duk
terį Antaniną Baltrimiene ir gimi
nes, o Lietuvoj seserį Eleną Raz- 
minienę.

Kūnas | 
10543 Perry 

Laidotuvės 
sėjo 5 dieną, 
bus nulydėta

Visi a. a. 
nės gimines, 
esat nuoširdžiai 
vauti laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą ir ; 
kinimą.

Nubudę liekame,
t

Vyras, Sunai, Broliai 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel,. Yards 1741.

ANTANAS NAVICKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 d., 6:30 vai. vakare.
1931 m., sulaukęs pusamžiaus: 
gimęs Lietuvoje, Jurbarko parap., 
Gudelių kaime. Paliko dideliame 
nubudime moterį Moniką, duk
terį Bronislavą, 2 brolius — Ka
zimierą ir Joną, seserį Barborą 
Račkauskienę, švogerį Antaną Lin
gį, pusseserę Moniką Montvilienę, 
gimines ir pažystamus. Kūnas pa
šarvotas randasi 1331 
Cicero. III.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez, TeL Drextl 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika- 
« lama. Kaina .prieinama

3319 Auburn Avenue

. Phone Boulevard 7042

DR. C'Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland. Avė.
> arti 47th Street

Grabeliai
A. PRABISH 

Lietumis Graborius

PAGRABŲ VEDĖJAI
Visų pagrabo patarnavimų

galime atlikti už $100.00^
Dvi . Koplyčios Dykai

Del šermenų 1 
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary

Public reikalus.
Cicero, 111.

1439 So. 49 Court
Telėf. Cicero 5927
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svečiai apdegė
Praėjusia savaitę atvyko Chi_ 

cagon Lietuvos žurnalistai, pp. 
Bružas ir Gricius.

Svetingi ir draugiški žmonės. 
Jie pirmiausia atlankė, kaip ir 
galima buvo tikėtis, lietuvių 
laikraščių redakcijas, o paskui 
svetingųjų chiėagiečių kviečia
mi sutiko susipažinti ir su ki
tokių pašaukimų vietos lietu
viais.

Ir taip pasitaikė, kad šešta
dienį, rugpiučio 30 d., buvo už
prašyti svečiuosna į vieno stam
baus katalikų darbuotojo rezi
denciją.

Kalbos, vakarienė, prisimini
mai apie Lietuvą —ir nepaste
bėta, kaip pirma valanda išmu-

Svečiai sugrįžo namo, atsigu
lė pasilsėti. Tik štai apie 2 ar 
3 valandą nakties miegojęs ki
tam kambary namo šeimininkas 
pabudo aštrios smarvės troški 
namas. Pašoko iš lovos ir į- 
bėgo į svečių kambarį.

Ogi kambary dega. Bet ug
nies nejaučia nė tas svečių, 
kurio lova dega, nė jo draugas, 
kuris guli kitoj lovoj.

Subėgo kambarin Pustapė-i 
dis, Vanagaitis ir kiti. Pakele 
iš miego svečius. Puolė visi 
gaisrą gesiirti. Užgesino. Net 
ugneges/ų nereikėjo šaukti.

Bet ugnis padarė žalos šei
mininkui apie $60, o vienam 
svečių krūtinė apsvilo. J

Well, tai dar kartą pamoka 
chicagiečiams, kaip neatsargu 
lovoj gulint rūkyti.

Ypač neatsargu, jei rūkantis 
yra nors truputį išsigėręs. O 
ką ir kalbėti, jei daugiau! štai 
pernai du įsikaušę džia- 
nitoriai ir visai sudegė. Vis 
dėl neatsargumo. Taigi dar 
kartą įspėjimas: atsargiau su 
cigaretais!—Chicagietis.

Išvažiavimas suvar 
gūsių naudai

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
6 d., bus smagus išvažiavimas. 
Rengia jį dvi draugijos, būtent 
Lietuvos Dukterų Draugija ir 
Moterų Draugija Apšvieta., Iš
važiavimui vieta pas Kučinską, 
prie lietuvių tautinių kapi
nių. Bus muzika šokiamą, už
kandžiai, (k)vanų dalinimas ir

Visas šio išvažiavimo pelnas 
skyriamas Oak Forest: prieglau
doj esantiems; lietuviams sene
liams. Bus duoti jiems pietus, 
su programų, šio įpėnesio 27 
dienąi

Kviečiami visi dalyvauti išva
žiavime.

Oak Forest prieglaudoj lie
tuvių randasi apie 90 ar dau
giau. Kiek teko sužinoti, tai jie

Leidėms Dovanos!
CASH DUODA

Geo M. Chernauskas
Savo naujame darže ir piknike

labai laukia,* kad juos aplan
kytų jų tautiečiai nors porą 
kartų metuose. Taigi mes ti
kimės, kad gerbiama lietuvių 
publika parems tą labdaringą 
musų darbą skaitlingai daly
vaudama šiame išvažiavime.

Tad ruoškitės visi būti ne- 
dėlioj pas p. Kučinską. Visus 
širdingai kviečiame be skirtu
mo. Jaunus ar senus, visus 
vienodai priimsime.

Kviečia abiejų (įraugijų
Komitetas.

Roseland
šiandie, rugsėjo 5 d., Susivie

nijimo-Lietuvių Amerikoj 139 
kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą.

Susirinkimas įvyks paprastoj 
vietoje, būtent Palmer Park 
svetainėj, 2 valandą po pietų.

yisi nariai prašomi dalyvauti 
susirinkime ir užsimokėti mė
nesines duokles.

A. Narbutas, organizatorius.

6

Lietuvių valanda
Bytoj, t. y. sekmadieny, rūgs 
d., iš radio stoties WCFL nuo 
iki 2 vai. po pietų bus gra-

Ižus lietuvių radio programas, 
kuriame išbirsite reprodukcijos 
budu musų žymiausius ir ge- 

Iriausius dainininkus, kaip Kip
rą Petrauską, Juozą Babravičių, 
kupletistą Dolskį ir kitus. Taip
gi bus rinktina muzika geriau
sios Lietuvos ir Amerikos or
kestrų. šie programai yra duo
dami lėšomis Jos. F. Budriko 
krautuvės, 3417 S. Halsted St., 
kuri užlaiko didžiausį pasirin
kimą radių, pianų, rakandu, 
karpetų, rekordų ir t.t. Dabar 
Budriko krautuvėje eina rude 
ninis išpardavimas galutinai 
nupigintomis kainomis, 
kiekvienam pasinaudoti.

Verta

Klaidos pataisymas
Rugsėjo 1 dieną “Naujieno- 

!se” buvo pranešta, kad Antano 
Jokanto mašina važiavusieji 
buvę sužeisti, 
kad Jonausko 
A. Jokanto, 
ne Jurevičius, 
galvis, Jonas 
Burbuliutė.

Turėjo gi 
(barberio), 
Ir sužeisti 
bet Jonas 
Jurėnas ir

būti, 
o ne 
buvo 
Didž- 
Jane

The Engi ishColumn

“BIRUTĖ”
After saying “adieu” 

thosę happy months spent 
catiohing, it; is riow time to 
say “bonjour” to pioųths , of 
activity and months of “Bi
rutė.” 1 '

The ensuing year is a ęigni- 
fieant 6ne In the history of 
“Birutė” since it denotes 
twcnty-five yęars of Service in 
Lithuanian culture and brings 
“Birutė” her silver anniver- 
sary. In the pašt twenty-four 
years of “Birutė’s” life many 
storins were weathered būt 
“Birute” came through safely. 
It was no spectacular act, 
however, that plūnged her 
into the limelight. It was on? 
ly through the long, devoted, 
and very dften tiresome Ser
vice of^former directors, of- 
ficers, and members that this 
organization has attained the 
prominence we now enjoy 
and that tlĮiš orgapizatiųn is 
not only the oldeSt chorus in

to 
va-

RUGSĖJO (SEPT.) 
6 ir 7, 1931 

f *■

Nedelioj ir panedėly 
. 75 ir Archer Ave.‘ 1 

^2^1okai J vakartis į
.Už DAIGIAUSIAS “BESKES”| Chicago būt the leading one 

as well.
The reason for “Birutė’s” 

success in anything she un- 
dertakes is dua to the co- 
operation, which freąuently 
calls for self-subordination, 
of all participants, old or 
young, veterans or newcomers. 
We all realize that the great- 
est achievements and finest 
results are possible only when 
the entire group unites/lts ef- 
forts and concentrates its en- 
thusiasm upon the thing to be 
accomplished.

Don’t' Jroii wish to bečoriiė U

SU ^UŽKANDŽIAIS.
įžanga veltui.

Dresių Dezaininimas 
S * Madų Daile 
į Kostiumų Braižymas 
I Mes teikiame ekspertų instruk- 
1 ei jas Šiuose kursuose. Dienomis 

ar vakarais, žema kaina, ftie 
A amatai yra patraukiantys ir 
^kreral apmokami. Rąžykite dėl 

knygnUe apie kursą, kuriuo 
^Jųs Įdomaujate.

k Madingų Skrybėlių
V Mokykla
> Mokina kaip dezainlnti ir p»-
V sidaryti naujausias skrybėlės
V kaip pačiai sau. taip Ir bfaniul. 
' Rąžykite dėl knygutes.

MASTER COLLEOE
190 N. STATE RAN, <

nicnfber "of an organization 
that produces never-to-be for- 
gotten operettas, gives dances, 
has jolly “šeimyniškus vaka
rėlius” or sočiais, outingš, etc. 
ete? Don’t you wftnt to join 
in thc activities, to which in 
later years you will point with 
justified pride and satisfac- 
tion and say that you, too, 
had a sbarc in adding to the 
richness and distinetion of 
“Birutė’s” life and in uphold- 
ing her notcworthy traditions? 
Undoubtedly you da sq join 
us in celebrating1 “Birutė’s” 
twenty-fifth birthday and help 
niake her Jubilee year the 
huge sųcccss it is certain to 
be, hy, coming to our rehear- 
sals whjch are held every 
Thursday a t Gage Park, con- 
veniently located at 55th and 
Western Avė. 8:00 P. M. Our 
first rehearsal is Thursday, 
Sept. lOth.

ril be sceing you!
—-Genevieve Zelnis, Sec’y.

SpedaUstas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atslian- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegsaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yragalutino išegzaminavlmo—kas jutus

Dr. J. E. Zaremba
W. Jacksoti Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta.

20 ,Sr.

PO 
Nedą-

PRANEŠIMAI
livažiauimas. Rengia Lietuvių Mo

terų Draugija Apšvieta ir Lietuvių Duk
terų Draugija nedėlioj, rugsėjo (Septem- 
ber) 6 d., 1931, pradžia 12 vai. ryto, 
P. Kučinskio Darže, brieš jautiškas ka
pines. <* Visas pelnas skyriamas dėl Oak 
Forest įnamių. Bus muzika, šokiai.

• Visus kviečia Rengėjos.

Marquette Park S. L. A. 260 kuopos 
susirinkimas 6 dieną rugsėjo yra perke
liamas į 13 d. iš priežasties dviejų dienų 
šventės, nes daug kuopos narių išvažinės 
svečiuotis, todėl valdyba ir perkelia su
sirinkimą j 13 d. rugsėjo.

Sekr. M. Pallach. A

Bridgeport. — Sifpano Daukanto 
draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 6 d., 12 v. d<, 
Chicagos Liet. Auditorijos svetainėj. Na-: 
fiai malonėkite atvykti, nes yra svar-f 
bus susirinkimas, taipgi apšimokėkite sa
vo mokesčius. ” P. K. rąšt.
1 . . 'r 1' .. .

.Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos susirinkimas bus utar- 
hinke, rugsėjo 8 d„ North Wesį Maso- 
hie- Temple svetainėj, 1547 N, Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Po* susirinkimo 
bus muzikalis ir pamokinantis progra
mas. • — X. Saikus, sekr.

į L. K. T. Parapija rengia pilčį 
niką 7 dięn^ . rugsėjo, p. -Kii^ 
Čipskių darže, prie; Tautiškų 
kapinių. Užprašo visus. -

Klebonas ir Komitetas, t

BRIGHTON PARK
Liet. Atlet. ir .Pas Kliubas 

, rengia linksmą 

IŠVAŽIAVIMĄ 
NEDĖLIOJ, 

RUGSĖJO-SEPT. 6 d. 
SVELANIO DARŽE, 

priešais Tautiškas Kapines 
Nuoširdžiai prašome visus kliubiečius 
visus kliubus, kurie priklauso prie

Federacijos, bukite malonus visi atsilan
kyti į šį išvažiavimą — visi prie ge
ros muzikos praleisipie laiką kuosma- 
giausia.

’ Kviečia KOMITETAS. ’

ir

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apielinkės Ligonine, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palągas ir priežiūra 
per 10 dienų už $00.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6080

CIASSIFIED ADS.
Educational

Molcyklog__
mokykis barbbrystės

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba raly k r

INTERNATIONAL BARBER
W ■ JHilMi. • nz-H ■ ■

Strttt iWest Madiion

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
-------------------------- ■ ----------------------------------- --------- . — .......----------------------------------- --------------------- — ----------- .. ----------

Educational
Mokyklos 

••■WW*IR«M"*R*R****h*«Whannn»**»rM*sRą**l*!***** 

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTB IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄl
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiąi-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip £aa dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni \

Amerikos Lietuvių 
Mokykla ' 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Financial
rns_a,iTpa»)ępl<>» ______ _

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos 

Del geresnių kanių matykit
CITY INVESTMENT CO.. 

105 W. Adams 8t„ 
■ tel. Central 7332

IEŠKOME pasiskolinti $1000 arba 
$1500 ant antrojo morgičio ant naujo 
namo. ‘ Prašome atsišaukti 7004 So. 
FairfRld Avė., Tel. Prospect 6698.

’2O

Automobiles
M. 8 K. MOTOR SALES 

Chrysler 75 Town Sedan: Al .... 
Auburn Del. Sed.» 0! yv. w..: s. 
Vikinir Sedan; 5-pas.. 4*ur. .... 
Studobakcr Pros. 8 Sėd.; s. m. 
Nash Adv. 6 Sėd.: 4*d.j w. w 
Hudson Del. Sodan; s. m........... .
Grahain-Paige Del. Sėd.; s. in. 
Poptiac Rdstr.; <6 . w. w., s. m. 
Ford Towir Sedan: kaip naujas 
Pontiac Del. Sedan; G w. w.......
Cadillac 314 Sedan; 5 pass........
Chevrolet Coach; radio; Al .... 
Ford Spt.' Coupe; rumb. seat ... 
Ford Tudor Sedan; 
Roosovelt Del. Spt,

Business Service
Biznio Patarnavimas

IŠKABOS, Malėyojame visokias iš
kabas ant drobės, -popieros ar lentos, 
taipgi ir ant langų, už prieinamą kainą. 
735 W. 14 Pl. Tel. Canal 0781.

Personai
Asmenų Ieško

MIKE PAUL, moterų drabužių' siu
vėjas, 
1252 
šaukti 
jienas

keletą mėnesių atgal gyvenas apie 
S. Halsted St., malonėkite atsi- 
arba atsiųsti savo ' adresą į Nau- 
M. Jurgelionienei ir J. Zymont.

PAIEŠAU apsivedimui vaikino ar 
našlio ligi 43 metų, Amerikos piliečio. 
Esu mergina 24 metų, nesenai iš Lietu
vos, Atsiliepkit tikrai, norintys apsi
vesti, kartu ir paveikslą prisiųskit. Už
tikrinu — sugrąžįsiu. Box 13 52, -Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
Illinois.

Partners Wanted
- _ < _ Puajninjky -

ATYDAI!
Adolfas Oborskis. Paeinu iš Lietu

vos, iš Radviliškio. Turiu išradimą. 
Labai svarbus, bet ikišiol nežinomas 
išradimas, kuris apsaugotų automobilis
tus nuo nelaimių. Čia yra proga už
dirbti turtą. Todėl man reikia pusi
ninko. Turi turėti tūkstantį dolerių, 
ne tam, kad man juos duotų, — man 
jų nereikia, — bet kad apmokėtų kaš
tus užpatentavimo Amerikoj ir užsie
niuose. Suinteresuoti atsiliepkite laiš
kais:'

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA puikiai įrengtas 

kambarys dėl vieno ar dviejų vaikinų, 
su valgiu ar be. Gali naudotis ir ga
ražu. Kas nori ramaus gyvenimo ir 
gero maisto, prašome kreiptis tuojau. 
Tel. Hemlock^ 2010. 714 5 S. Wash-
tenaw Avė. i

RENDAI apšildomas kambarys dėl 
dviejų vaikinų, merginų ar vedusiai po
rai. 1 užp. 2507 W. 69 St.

KAMBARYS dėl vaikino, karštu van
deniu apšildomas, su 'visais patogumais. 
Mrs. West, 2328 W. 25 St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies- 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 0455

——-o---—

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui, patogus gyvenimui, su valgiu arba 
be valgio, trečios lubos, 650 W. 31 Sr.

5
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino arba merginos, pirmos lubos.
3 549 So. Wallace St.

LIETUVIŠKAS HOTELIS

Del merginų ir vaikinų ir ženotų 
rų; šiltas ir šaltas vanduo; teisingas 
tarnavimas dėl visų.

JOHN DĖDINAS, 

651 W. Madison St.

po-
pa-

SAUGUMAS PINIGAMS UŽ- 
TIKRINTAS

9 flatų stiprus muro namas, 2 po 
ir 7 po 4 kambarius, apšildomas, kie

to medžio .trimas ir randasi geroj vie
toj. Rendų neša į mėnesį $435.00. 
Bankas atiduoda tik už $20,500, įmokei 
$7,500 arbą daugiaus.

5 kamb. nauja muro bungalow ir ga
ražas. Randasi geroj vietoj. Savinin
kas priverstas parduoti tik už $6,300, 
įmoket $1.500. Taipgi priims lotą ar
ba biznį į mainus.

5 flatai ir štoriukas, medžio namas 
ant mūrinio pamato ir muro garažas. 
Randasi Bridgeport  o apielinkėj, ant 
Union Avė. Savininkas priverstas ati
duoti už $6300, įmokėt $2.500. Gera 
proga darbo žmogui arba biznieriui.

2 flatai po 6 kamb., muro namas, ap
šildomas, garažas ir plauts lotas. Ran
dasi Marųuette Parke. Kaina tik 
$1 1,300, įmoket kas kiek gali.
' 2 flatai po 5 kamb., muro namas ir 

garažas. Randasi Brighton Parke, kaina 
tik $7,300, įmokėt $1,500.

Taipgi turime įvairaus dydžio namų 
ir lotų, kuriuos galėsime sumainyti ant 
Tamstos nuosavybės. Senus namus 
priimam mainais į naujus. Informacijas 
suteikiame kasdien arba šventadieniais.

Kreipkitės pas,

K. J. MACKE 8 CO.
(Mačiukas) t

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI “Lincoln” Kotelis, 
16 kambarių, geroj vietoj, pigi renda. 
Proga pasidaryti pinigų. $400 cash ir 
$200 ant išmokėjimo.

952 W. Madison St.
Box 1351, 
Naujienos, 

1739 S. Halsted St.
.. $585 
m. 586 
.... 575 
.... 575 
.... 525 
.... 495 
.... 495 
._ 406 
.... 435 
.... 435 
.... 435 
.... 395 
.... 305 
.... 305 
.... 305

30 
•30 
'30 
■30 
■30 
'30 
30 
■28 
•30 
'31 
’31 
•30 ________  ___ . ___ _ ______
'29 Nash Conv, Coupe: Al cond............ 345
DAUG KITŲ. MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI grosernė labai 
geroj vietoj, vienam persunku.

5605 S. .Halsted St.
.......... o----

pigiai,

mažai važ
Coupe __

S. Halsted St.
--------- O

Wentworth 2727

TRYS sūnus, 20, 18 ir 17 m. am
žiaus, motina našlė, 
darbo virš metų laiko, 
gas. _ "
nam iš jų darbą. Jie dirbo dirbtuvėse.

Mažesnysis augštesnę mokyklą lankė. 
Geros širdies žmones kreipkitės į Nau
jienas, busiu dėkjnga. Maria Jurgelionis.

Visi sėdi be 
Padėjimas blo- 

Gal kas galėtų duoti nors vie-

DRY GOODS, notions, cigarų, ciga- 
retų Storas iš priežasties senatvės parsi
duoda labai pigiai. 1037 W. 69 St.

$20 ĮMOKĖTI, 18 MĖN. IŠ8IMOKĖJIMUI
— “ ‘ ‘ J- ’ ‘.1  ------ ... $475

sedan kaip naujas ......... 295
čoaoh mažai važiuotas 265 
coach nauji tairai ____ 75375 

t. 395 
.. , 295 
Z'105

545 
446 
100 
295 
085 
295

1929 Buick nednn nauji talrai ...........
1929 Chevrolet nedari kaip nai ' 
1929’ Chevrolet
1927 Chevrolet c , . ____
1930 Chevrolet roadetor fender well8 .
1931 Ford coupe fender well» '__ .....
193/) Ford coupe kaip naujas ..........
1920 Ford tudor sodan geras ..............
Huprnobilo 0 sodan wire wheels free

vhecllng ................ :--------------- -----
101 Esscx sedan kaip naujas .....-......
1929 Essox coach A 1> stovy ..............
:L929 Olamobile coupe rumble seat ~ 
1028 La Šalie coupe~fender Vrells ____
1929 Graham 612 coupe fender wells ___
7212 So, Halsted 8t.^ tel. Vincennes 9070

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

REIKALINGAS salcsmanas pardavi
nėti anglių ant komiso, geras darbas dėl 
Insurance agentų, kaip “side line”. At
sišaukite laiškais. Box 1350, Naujienos.

Help Wanted—Female
Darbininkių /Reikia

BARBER SHOP, labai bizi kampas, 
dvi stritkarių lainės, 3 kėdės naujos ma
dos, 2 barberiai nuolatos dirba. Labai 
svarbi priežastis, duosiu ant išmokėjimo, 
jei butų reikalinga. 3513 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900.
4227 S. California Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa, geroj 
vietoj, - visokių tautų apgyventa; galima 
matyti ir šventėmis.

4148 W. Division St.

PARDAVIMUI 4 po 4 medinis ant 
eonerete fundamento namas. Parduosiu 
pigiai, nes apleidžiu Cbicagą. Lengvi 
išmokėjimai. 3630 S. Union Avė. 2 
augštas, iš užpakalio.

$20 ĮMOKĖTI, 18 MĖN, IŠSIMOKĖTI
1928 Packard Club sedan; 6 w. w.......  $6751930 - • - -
1930
1930
1930
1930
1931
1929
1930
1920
1920

Buick sodan ’-'-i...........-..................
Auburn sedan ..................................

Reo sedan ^ALUj.......:...------------
Hupmoblle sedan ..........................
Pontiac coupe ’į....................—....

Ford coupe, runible seat ............
Nash sedan ....................................

Oldsmobile conv, coupe ............ .
Oldsmobile sedan 1 -------- -

Chrysler sedan, ;nwdel 75 ------
30 kltii karų jūsų pasirinkimui 

HAMILTON MOTOR 8ALE8, 
7136 So. Halsted St. 
tel. Trianirle 9330, 

------- -Q—
................ .. --i \ I“ 4— ...'i,— .— ■

AŠ ESU PRIVERSTAS paaukoti 
savo vėliausio modelio CADILLAC Se
daną. Karas yra mano atsargiai važi- 
niėtas tiktai sekmadieniais ir šventadie
niais ir yra tiek pat geras, kaip visiš
kai naujas karas. Originalis Duco.. 6 
tairai kaip nauji. Motoras garantuotas, 
kad yra geriausiame stovyje. Išva
žiuotas tiktai 8700 mylių. Man rei
kia tuojaus pinigų ir aš priimsiu $350. 
Namie visą dieną eekmaditayje. 2231 
North Kedzie Blvd., Apt. 1.

$675 
$575 
$575 
$525 
$385 
$350 
$350 
$525 
$425 
$525

REIKALINGA švari nesena mergina 
ar moteris j hotelį, turi mokėti angliška5 
kalbėti ir atsakyti telefoną. 812 — 14 
Crescent Place.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
kampinė prapercė. 
biznis; š.toras, 6 kambariai ir 2 karų 
garažas, 2633 W. 43rd St. ; i

Gerai einantis cash

REIKALINGA veterka j restauraną, 
turi būt patyrus; nemokančios neatsi
šaukite. 4180, Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai gerai įtaisyta 
bučernė ir, grosernė, 
mažą namą; priežastis -— i 

3423 So. Morgan St.

arba mainysiu i 
moteries liga.

GYDYTOJŲ DOMEI
Gražus namas, Apsodintas, su kalnų tera
somis, prie Archer vieškelio, Willow 
Springs, su miesto patogumais. Žemės 
yra virš dviejų akrų ir visa ji yra ap
sodinta medžiais, krūmais ir cementi
niais ornamentais. Vieta tinkama dėl 
gydytojo ir gali boti paverstą į sanita- 
riumą. Telefonu©kit Willow Springs 35.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė, 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Biznis išdirbtas' per ilgus metus. Netoli 
lietuviškos bažnyčios. Mainysiu ant ma
žo namo. Priežastis liga. 4238 So. 
California Avė., Tel, Lafayette 1173.

PARDAVIMUI arba mainysiu didelį 
bizniavą namą, garu apšildomą, geroj 
biznio apielinkėj, arti /Ashland Avė ir 
47 gatvės. Mainysiu ant gasolino sto
ties. Matykit savininką 2ros lubos iš 
fronto. |

4628 So. Wood St.

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

7816 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu ant autorųobiliaus.

4612 S. Wells St.
1 1 1 ---------- ----- 1    —■ 111 ..........-

3 KRĖSLŲ BARBERNĖ 
$25.00, kitus lengvomis išly- 

mainysiu ant loto arba autopio-
įmokėt 
gomis; 
bilio.

NAŠLĖ PAAUKOS

BUlCK MASTER SIX vėlaus, mode
lio sedaną, Karas buvo storadžuj per 
pereitus dešimt mėnesių ir veik visai ne
vartotas. Jus negalėsite jį atskirti nuo 
naujo. Aš neturiu kas karu važinėtųsi, 
todėl turiu parduoti jį. Karas yra 
pilnai įrengtas su daugeliu extras, Vis
kas originalis ir. kuogeriausiame stovyje. 
Kainavo man $2,000.00, trumpą laiką 
atgal. Reikia pinigų ir priimsiu $325. 
2538 NortJ) California Avė., Ist floor.

STORADŽIAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 šmotų seklyčios setas ___________ $17.50
VVllton kaurai tiktai ------------- $5 ir augs.
3 šmotų miegamasis setas _________ $22.50
7 šmotų valgomasis setas ------------- $17.50
AMERICAN 8TORAGE FURNITURE CO.

6701 S. Halsted St. .ir 423 W. 63rd St.

PARSIDUODA fornišiai 4 kambarių, 
parduosiu pigiai už teisingą pasiūlymą, 
’irmos lubos užpakaly. 827 W. 34 PI.

For Rent

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

Yards 6751

Exchange—Mainai
MAINSIU 2 biznio lotus ant na

mo, neskiriant apielinkės. Lotai ran
dasi prie Archer ir 55. Atsišaukite 
Frank Barber, 4309% W. 63 St./

DABAR LAIKAS
Pirkti, mainyti namus, lotus, fartnas 

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

HUPMOBILE STRAIGHT 8 vėliau
sios modelio Sedanas. Aš esu privers
tas paaukoti savo karą, kurį pirkau 
tik keli mėnesiai atgal ir kurį išvažinė
jau tik kelis šimtus t mylių. Geriausias 
originalis užbaigimai Tairai yra kaip 
nauji. Karą reikia pamatyti, kad jį 
įvertinti, nes jis tikrai yra visiškai nau
jas karas. Aš esti .priverstas pardouti 
jį, kad sukelti pinigų; Rainavo^joan 
$1750.00, Pirmas $250 paims ji? 
2907 West Divisjon St., 3 flioor.

CADILLAC 5 pas. secjąn^s, perdSm pirmos 
klesos stovyje, geras dėl tikros transportą- 
cijos, $150 i&mokftjimais. B, & W. Motor 
Co„ 827 W. 35 St.

--------- —r,....................................................  -.
LA SALLE ’29 Tqwn Sedanas, 6 drat. 

ratai, nauji Goodyear, t r ai. Maroon už
baigimas su sidabriniaią ratais. Paaukosiu 

i už balansu morgidiaus finansavimo kompa-
ifimokčtl.

0424 S. Westeriw Ąve, 
Republi<f 4080

Business Service
Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS
Blakinis, tarakonams/uodams ir vi 

siems kitiems namų vabąlams.
kių naikinimas musų specialybė. Sau 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos de 
monstradjos.

CHICAGO GERMIČJDE CO.
17 South Paulina St* 

Tek Seeley

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
A ■ :■ .A.!, '■> -'-'i' '-'i

įsirengė pilną pasirinkimą Hardwate ir
Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.

Žemos kalpos. '

, 8218 So. Halsted St. 
. / T.L m . i

RENDON 3 kambarių flatas nauja
me name. Moderniškas, arti parko, 
mokyklos ir karų linijos.

7124 So. Mozart St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė, 
visokiu tautų apgyventa.

25>^ W. 45 Pl.

5 KAMBARIŲ bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu ant Lietuvos 
ūkės. K. P., 7200 So. Wood St. Tel. 
RepubliCj 8144.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PASIRENDUOJA 5 kambarių nau- 
, ai išvalytas flatas; elektra, gasas. Mažai 
šeimynai. $14.00.

3535 So. Halsted St.

FARMA — gera žemė ir namai, su 
visais įtaisais, pigiai už cash, arba 
mainysiu ant namo. Atsišaukit pas 
V. Michal, 2221 W. 22nd St.

BIZNIO ________ w______ _
pasirenduoja, ar išsimaino, labai pigiai.
Moderniškas naujas štoras iš priekio ir 

Randąsi 1949 S. Halsted St.,

PRAPERTĖ parsiduoda.

viduje.
gerame biznio distrikte.

Atsišaukite adresu
1910 S. Halsted St.
Tel. Canal 3466

PASIRENDUOJA 6 kambariai 
2 floro, labai pigiai, lietuviams, 
irįžiurū mano namą.

^*5147 So. Kolin Avė.

ant 
kas

4 KAMBARIŲ flatas su visais mo
derniškais įtaisymais, pečium šildomas. 
<enda $21.00. 5945 S. Loomis St.

RENDON 4 kambarių flatas, maudy
nė, elektra, antros lubos, 11 

4630 S. Whipple St.

RENDAI 4 kambarių fliatas 
apšildomas. Renda $28.00. Matyti 
vakare 6628 So.>Talman Ąve

Furnished Rooms

pečium
4 vai.

RENDON 1 arba 2 kambariai, garu 
i valgį pasigaminti; 

su mažu kūdikiu, 
ypatų. R?nda pk

apšildomi, galima 
dėl vedusios poros 
arba dviejų pavieniv 
gi. vieta randasi prie '63 ir Kedzie gat 
vis. 6216 So. Whipple St.

RENDON kambarys, dėl vaikino 
lubos iš užpakalio 
ttių.1644

Subatoj iki septy 
North. Avė. \

PASIRENDUOJA Fornišiuotas kam 
barys, karštu vandeniu apšildomas, gra 
žioj apielinkėj, pusė bloko nuo karų Ji 

Inijos. 1521 N; Ihrlng Avėl

kVHiMuwElwMw,

PARDAVIMUI fatma arba 
si ant namo, kur neturi skolos, 
randasi Lemont, III.

Atsišaukite į

WHITE SOX GARAGE 
610 W. 35th St. 
Phone Yards 0699

mainy- 
Farma PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me

dinis namas; apačioj štoras ir gyvenimui 
Kambariai: 2 karų garažas. Parduosiu 
už morgiČius. 729 W. 17 pl. 1 augštas 
J. zSnyder.

2EM® FARMOMS PUIKIAME PIETINIAME 
MISSISSIPPI

2 iki 3 derlių kaą met •— gera žemfi, 
Tinka dėl visokios , rūšies vaisių, daržovių, 
paukščių ir gyvulių. Idealia klimatas. 10 
akrų ar daugiau aiž žemas kainas ir leng
vais išmokčjiinais.

Atsišaukite j mano ofisų, rašykit ir te- 
lefonuokit.

MR. L. VAN DERCK.
Room 638, >

*■’ ’ - Tel. Randolph 4922

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui. _

SKUBINK, SKUBINK, PADARYSI 
PINIGŲ .

8 flatai, 2 Storai, mūrinis .... $12,50
2 flatų naujas mūrinis ............ . $5,70
5 kambarių naujas mūrinis bun-, 

,galow ..................... ........ . $2,90
50 pėdų Jotas, kampinis ......... $1,50
80 akrų fatma, visi intaisymai, vi

sokių gyvulių, netoli Chicagos $5,90 
30 akrų, gasolino steišinas, ant di

delio cementinio kelio, 11 kamb. 
namas, vištininkai, barnis .... $5,50 

Galima mainyti kas ką turite 
C. P. SUROMSKIS CO. 

3352 S. Halsted St. 
Tek Yards 6751 

Chicago, Ilk

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda labai pigiai namas 5 kam. 
barių medinis, miegami porčiai, viško/, 
su galimybe išuisytį «xtrą pagyvenin/ą 
ant pirmo fliorn, su tuščiu lotu šėle 
ar t}e. 2 karų garažas, puiki apielin- 
kė, arti bažnyčių, bulvaro ir parkų, su 
mažu įmokėjimu, vertės $8,000, už 
$*>,500, įmokėti 500 dolerių.

Savininkas ant vietos 
6632 S. Rockwell St.

$12,500
$5,700

,900
,500

900

500

PARDAVIMUI pigiai medinis biz- 
niavas namas, arba mainyčiau į priva- 
tišką namą. Namas randasi 2438 W. 
47 St. Saukit Kenvvood 5653.

DIDŽIAI PIGUS

4 fl. po 4 ir 5 kambarius, 
kampinis murd namas. pirmos 
įrengimas, mainysiu ant 2 flatų 
be skolos ar ko kito.

Pigiai 4 lotų garadžius, 
geroj 
flatų

naujas 
klesos 
namo

, 100x130,
apielinkėj. Mainysiu ant 2 ar 4 
ar ko kito.

JUOZAS VILIMAS 
6504 S. Washtenaw Avė. 

Td. Hemlock 2323




