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Fašizmo ir Katalikų Bažnyčios 
Naujasis Nepuolimo Suokalbis 
Paremtas Kryžių ir Durtuvais

Dviejų potentatų 
asmens ambicjios 
liko patenkintos

Mussolini leido atidaryti 15,000 
katalikiškų kliubų, papa atidi} * 

gino “laiminimais”
KARDINOLO SUGULOVĖ

Mussolini vizituos papą

Boma, rūgs. 11. Persiėmim.TJ 
tarp dviejų Italijos potentatų, 
neklaidingojo Bomos bažnyčios 
ir Vatikano valstybės suvereno 
papos Pijaus ir vienvaldžio Ita
lijos diktatoriaus Mussolini, 
prasidėjęs pereitą gegužės mė
nesi su uždarymu 15,000 kata
likiškos jaunuomenės kliubų, 
pasibaigė su abiejų pusių ambi
cijų patenkinimu.

Mussolini leido atidaryti pa
pos kliubus su sąlyga, kad jie 
butų lygiai fašistiški kaip ir 
katalikiški, ir papa iš savo pu
sės paliepė savo kardinolui 
msgr. Bartolomase, Laterano 
arcivyskupui, palaiminti jaunus 
fašistus. Pats1 Mussolini -ren
giasi padaryti papai vizitą, ir 
tuo bus vėl užfiksuoti "geriau
si santykiai tarp bažnyčios ir 
valstybės”.

Papa atsiėmė visus savo pro
testus ir reikalavimus, kad 
Mussolini jo atsiprašytų.

Papos “neišmintingas” žygis

Dalykus arčiau žinantieji se
nai matė, kad tai buvo tik as
meninis dviejų potentatų ambi
cijų susidūrimas, o visai ne 
bažnyčios grumtynės su fašiz
mu dėl jaunuomenės auklėji
mo, kaip abidvi pusės stengėsi 
nuduoti.

Benito Mussolini ir Archile 
Ratti arba papos Pijaus XI, 
vieno “visagalingo diktato
riaus”, kito “neklaidingo Mesi
jus įpėdinio” grumtynės buvo 
išanksto visų numatomos. Nė 
vienas jųdviejų nemėgsta tar
tis su kitais. Kada Mussolini 
buvo paskelbęs Katalikų Akci
jos uždarymą, daugelis jo pa
ties paklusniausių fašistų buvo 
jo žygiu labai nepatenkinti; 
taip jau kuomet papa slaptai 
išleido savo liepos 4 d. encikli 
ką prieš fašizmą, jo paties kar
dinolai pavadino papos darbą 
“neišmintingu”.
Mussolini parašė “Kardinolo 

sugulovę’
Mussolini niekuomet į papos 
Vatikaną kitaip ir nežiūrėjo, 
kaip tik-į politinę instituciją 
ir visai nesislėpė su savo pa
žiūromis. Būdamas jaunesnis

c A D R i rs n
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; pastoviai šilta. Vidu
tinis pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra dienovidy 
buvo 91, vakarop pasiekė 
95 laipsnių.

Saulė teka 6:26, leidž. 7:07; 
mėnuo leidž. 7:05 vak.

? i f^‘ 
- • -«r ’.y^''.

s B -

K ■P'"'J

■
■ < .11 j■ **

JUODRANKIO IR JUODMARšKINIO KOMEDIJA
Paveiksle iš kairės matomas Msgr. Bartolomase, Laterano’ arcivyskupas, laiminantis jaunųjų fašistų iš aukštosios rytinės 
Italijos, Alto Atesini vėliavas, laike ceremonijų Romos Koliziejui, kuriose dalyvavo ir pats diktatorius..

Paveikslėly iš dešinės matomas (liktatorius Mussolini, sveikinantis fašistų vėliavas, kurias arcivyskupas laimina.

jis yra parašęs skandalingą apy
saką, pavadintą “Kardinolo su
gulovė”, kurioj jis. aštriai kri
tikavo Vatikano- kardinolų iš
tvirkimą. Tebebūdamas socia
listu Mussolini buvo atviras 
klerikalizmo priešas.

Papa Pius tai gerai žino, ir 
niekas nelaukė nei pastovios 
taikos, nei nuolatinio “karo” 
tarpe papos ir Mussolini. Kaip 
taika taip “karas” tarpe tų 
dviejų diktatorių tol tvėrė, kol 
jis buvo reikalingos jų politikai, 
ir ne kitaip reikia įvertinti ir 
dabartinę jųdviejų “entente 
cordiale”.

Namo didumo mete
oras nukrito j ežerą
Galva buvusi melsvai šviesi, 

uodega raudonai deganti

Neenah, Wis., rūgs. 11 Per
eitą naktį daugelis šimtų žmo
nių matė kaip po 7 vai. vaka
ro iš vakarų dangaus atskrido 
degantis meteoras nepaprasto 
didumo ir šovė j Winnebago 
ežerą, taip smarkiai kad van
dens pliauškėjimas toli buvo 
girdėti, ir garų stulpas pakįlio 
į orą.

Tą patį meteorą matė dau 
gelis ir Chicagos priemiesčių 
gyventojų.

Kriminalistams operuos 
smagenis

Massillon, O., rūgs. 11. čia 
antrą kartą padaryta operacija 
smagenyse tūlo kriminalisto 
Howard Buck, 30 m. Ligonis 
sveiksta. Pranašaujama, kad 
ateity bus galima operuoti sma
genyse visokias kriminalines 
tendencijas.

Kellogas išėjo iš Tarp
tautinio teismo

Hague, Holandija, rūgs. 11. 
Frank Kellog, buvęs Amerikos 
valstybės sekretorius ir dabar 
teisėjas Haagos teisme, dėl blo
gos sveikatos atsisakė iš teismo 
ir grįžta namo.
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Papa patenkino Is
panijos ultimatumą

Kardinolas Segura paliks iš
tremtas, bet ir toliau varys res 

publikos griovimo darbą

Madridas, Ispanija ,rugs. 11. 
Vatikanas pranešė Ispanijos 
vyriausybei, kad jis sutinka su 
išvarymu ir neįsileidimu atgal 
Ispanijon kardinolo Seguros, 
Ispanijos primato, pasižymėju
sio. nusikalstamais žygiais prieš 
respubliką.

Vatikano atsakymą paskubi
no Ispanijos vyriausybės ulti
matumas Bomos papai, pasiųs
tas prieš kokias dvi savaites, 
reikalaujant pasmerkti kardino
lą Segurą ir kitus pralotus ar
ba pasiimti už juos atsakomy
bę. Vatikanas atsakyme Ispa
nijos vyriausybei pastebi, kad ir 
jis sutinka, kad primatas pasi
rodė esąs sunkus respublikos 
priešas ir kad jo grįžimas Ispa
nijon butų kenksmingas kaip 
respublikai f taip bažnyčiai.

Tačiau, tai dar nėra visiška 
Vatikano pergalė. Kardinolas 
Segura, kaip praneša Ispanijos 
vidaus reik, ministeris Maura, 
užsieny tebevaro pragaištingą 
propagandą prieš Ispanijos res
publiką ir organizuoja’ respub
likos priešus, ir Vatikanas jį tik 
suspendavo laikinai, Vet visiš
kai nepašalino iš primato Is
panijai.
Ispanija leido kunigams vestis

Don Ferdinaudo de los Rios, 
teisingumo ministeris, gavo iš 
ministerių kabineto instrukciją 
imtis žinksnių ir panaikinti ci- 
vyliniam kodekse straipsnį, ku
riuo dvasiškiams buvo draudžia 
ma vestis. " /

Kardinolas maldomis stabdo 
lietų
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.Paryžius, nigs. 11. Kardino
las Verdier, Paryžiaus ąrcivys- 
kupas, prisakė viešas maldąs 
per visą s'aVo dioceziją, kad lie^ 
tus sustotų lijęs.

šiemet Frakcijoj yra labai
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lietingi metais ir upės paplūsta 
tai vienoj tai kitoj vietoj per 
kiaurą metą. birželio,-..lie
pos ir rugpiučio mėnesius voš" 
kėlios saulėtos dienos tebuvo.

New Yorke Įvyko de
presijos laidotuvės
Baimė, kad nebūtų gyvą 

palaidoję...

Ameriką pardavė 
Vokietijai daug

1 kviečių
Viso kviečių parduota 

35,000,000 bušelių

Washington, rūgs. 11. Fa'rmų 
taryba padarė sutartį su Vokie
tija dėl pardavimo 7,500,000 
bušelių kviečių. Ligi šiol su 
Brazilija buvo išmainyta 25,- 
000,000 'bušelių kviečių į 1,050, • 
000 maišelių kavos ir Kinija 
pirko 15,000,000 bušelių. Far- 
mų tarybos žinioj dar esą apie 
200,000,000 bušelių neparduo
tų.

Prašo karo stovio prieš 
šunis

Edwardsville, III., rūgs. 11. 
Du teisėjai iš Circuit teismo, 
nieko negalėdami padaryti prieš 
Ma'dison kliubo šunų lenktynių 
azartą, asmeniškai kreipėsi į 
gubernatorių Emmersoną, prą- 
šydamu paskelbti karo stovį 
Madisono apskrity ir pasiųsti 
valstijos kariuomenę uždaryti 
šunų lenktynėms.

Karo stovis įvestas baž
nyčioj

Jonesboro, Ark., rūgs. 11. 
Arkansaą valstijos na'cionalės 
gvardijos dalis patroliuoja nak
timis gatvėse, neleisdama bap
tistų bažnyčios patapi jonams 
muštis. Pereitą naktį “bažny
čioj įvyko smarkių muštynių, 
kunigams pradėjus tarpe savęs 
peštis. Pašaukus policiją muš
tynėms sulaikyti, kunigas Jef- 
fers pasakė: “Visa kaš čia šią 
naktį atsitiko, ^ra padaryta dėl 
didesnės Dievo garbės”* bet 
valdžia tam netiki ir guberna
torius pažadėjo paskelbtu baž
nyčioj karo stovį.

“DUČE” MUSSOLINI
PADEDA KARDINOLUI

LAIMINTI FAŠISTUS

Oš

Voldemaras buvęs 
Lietuviška utėlė
Lenkų kailiniuose
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New York, rūgs. 11. čia iš
ilgai Time Stfuare pravažiavo 
procesija automobilių, papuoš
tų juodais krepais, su užrašais 
“Laidojame Seną Depresiją, ku
ri buvo gimusi prieš musų no
rą ir gyveno per ilgai. Ji buvo 
nepakenčiamas sutvėrimas ir 
priežastis daugelio vargų ir su
sikrimtimų”. Procesiją lydėjo 
orkestras, grieždamas laidotu
vių maršus.

Bus žuvę du Ameri
kos lakūnai

Dingo belėkdami iš Japonijos 
skersai^ Pacifiko

Seattle, Wash., rūgs. 11. JaU 
kelinta diena kaip dingo belėk- 
damu skersai Pacifiko du Ame
rikos lakūnai, Don Moyle ir 
Cecil Allen. Laivai ir pakraš
čių orlaiviai išjėškojo visur, 
nieko nerado.

gandino ruošiasi žiemos 
kampanijai

1 ■' - ---- ----- 7 ,

Meksikos Miestas, rūgs. 11. 
Nikaraguoę revoliucionierių va
das Augustino Sandino ruošiasi 
didelei ofenzyvai lapkričio ir 
gruodžio mėnesiams ,ka's turi 
supulti sykiu su Pietų Ameri 
kos valstybių kongresu/ Sandi 
no kariauja prieš Sųv. Valstijų 
kišimosi į Pietų Amerikos rei
kalus.

—1 ■  ....................- ,

Lenkas nusipirko pini-' 
gų dirbamą “mašiną”
Detroit, rūgs, 11. Čia teisme 

išdubta varantai areštuoti ke
turis žulikus, Feliksą Lewan- 
dowski, Fraticiszek Sliwinski, 
Thomas Golub ir John Doe už 
išviliojimą iš Stanislovo Dom- 
browskio $4,200 už <neva ma
šiną pinigams dirbti. Dar kiti 
keturi iš šaikos areštuoti.

Svogerkos nuvertę 
Voldemarą; žmonai 
peršaudinę sijoną

Visur esą daug priešų opozici
joj “tautinėms vyriausybėms”

TRYS SVOGERKOS
Trys atentatai prieš Voldemarą

Jau vakar mes trumpai pra
nešėme apie p. Voldemarienės 
interviu franeuzų dienraščiui. 
Šiandien duodame apie tą pa
sikalbėjimą plačiau. '

“Journal ,de Ruan” korespon
dentas aplankė p. Voldemarie- 
nę mažame Sajurio miestely, 
Pietų Francijoj.' Koresponden
tas aprašo, kad p. Voldemarie- 
nė esanti apie 40 metų amž. 
moteris, apsirengus paprastai. 
Iš jos veido galima esą spėti 
didelį pergyvenimą ir audras. 
Ji kalbanti garsiai.
Kliudo Voldemaro kombinaci

joms

Pažodžiui Voldemarienė taip 
pasakius:

“Aš noriu ginti savo vyrą, 
kuris neteisingai buvo atakuo 
jamas tų žmonių, kurie kliudo 
visokioms kombinacijoms.

,192^ ,ių. gruodžio 16 d. per
versmas mano vyrą pastatė val
džios priešaky, o p. Smetoną 
prezidentu. Mano vyras ir an
ksčiau yra buvęs Lietuvos min. 
pirm. zir Taikos deelgacijos pir
mininkas Versalyje. Mano vy
rą rėmė su entuziazmu ir gali
ma sakyti, kad mano vyras bu
vo vienas aktingiausių Lietuvos 
nepriklausomybės ir tautinės 
valdžios gynėjas. Aišku, kad 
dėl to jis įsigijo daug priešų, 
tokių priešų, kokių visur yra 
opozicijoje prieš tautines vy
riausybes. O tai yra socialde
mokratų partija, kurioje yra 
daug komunistų.

Visos švogerkos susitarę
P. Purėnienė yra prezidento 

p. Smetonos švogerka. O p. 
Smetonienė pyksta ne tik ant 
manęs, bet ir mano vyro. Be 
to, Purėnienė turi įtakos ir j 
p. Tubelienę. Juodvi draugės. 
Ta* moterų grupė tai ir buvo 
mano vyro priešų lizdas.

Mano vyro priešai ginklų 
nenuleido, o kovojo toliau. Jie 
pradėjo prieš mano vyrą reng
ti atentatus.

Viso buvo 3 atentatai.
Kulka ir jai perėjo per sijoną

Pirmas atentatas buvo mies
to sode, 1929 m. gegužės 6 d. 
šį atentatą padarė policija Pu- 
rėnienės iniciatyva. Atentato 
darytojai, kurių dauguma bu
vo komunistei, šaudė į mus iš 
policijos revolverių. Mu^ų gi
minaitį berniuką sužeidė. Varg. 
šas Liusi! Gabus chirurgai jį 
išgelbėjo. Aš išlikau gyva, kul 
kos perėjo tik per sijoną, žu
vo, kap. Gudynas, o Virbickas 
buvo sužeistas. ♦ Policija' aten
tato dalyviams * leido pabėgti, 
nes po įvykio leido visiems iš
eiti iš sodno. Tik vienas aten
tato dalyvis buvo tiek neat
sargus, kuris prie Lenkų sienos 
sulaikytas ir sušaudytas.
■ hPubęlis Voldemaro nenorėjo 
i ' .

Trečią atentatą rengė Pleč
kaitis, kai mano vyras grįžo iŠ 

Ženevos. Norėjo susprogdinti 
traukinį, bet vokiečių policija 
Plečkaitį suėmė. Lietuvos po
licija tuo įvykiu maža tesido
mėjo. Po to mano vyras pa
teko dar didesnėn nemalonėn.

Prezidentas reikalavo, kad 
mano vyras eitų dimisijon.

Buvo manoma’, vyras įeis į 
naują ministerių kabinetą, kurį 
formavo p. Tūbelis. Bet Tūbe
lis sakė, kad jei Voldemaras bu
tų jo kabinete, tai įžeistų jo, 
Tūbelio, garbę.”
Lietuvos utėlė Lenkijos kaili

niuose
Toliau Voldemarienė kores

pondentui smulkiai nupasakoja, 
kaip jįe buvę ištremti į Plate
lius ir kaip ten gyvenę.

J Platelius Atvykęs teismo 
tardytojas ir Voldema*rui pareiš
kęs, kad jis kaltinamas pasisa
vinęs 50,000 švediškų kronų;

Voldemarienė sako, kad Lie
tuvos valdžia’ esanti Voldema
rui skolinga, nes kai 1920 m. 
Voldemaras buvęs min. pirm., 
tai negavęs algos.

Voldemarienė mano, kad jos 
vyras, kuris vadinamas “Lietu
vos utėlė Lenkijos kailiniuose” 
Lietuvąi galįs daug gera pada
ryti.

. Korespondentas baigdamas 
rašo, kad Voldemarienę dažnai 
lankanti tėvo kapą ir daug ir 
karštai meldžiantis už savo vy
rą.

Ką sako Purėnienė
Del Voldemarienės interviu 

“Journal de Rųan” mes krei- ’ 
pėmės į p. ’ Purėnienę. P. Pu
rėnienė pareiškė taip:

—Jei Matilda Voldemarienė 
kad ir turėjo proto, tai ar dėl 
šeimyninės nesantaikos, ar 
šiaip iš susikrimtimo, visai yra 
jo netekusi. Aš tik taip galiu 
reaguoti j Voldemarienės inter- 
viu.
Voldemaras apie savo žmonos 

interviu
Apie tai vienas koresponden

tas4. paklausė Voldemarą. P. 
Voldemaras korespondentui 
trumpai ir kategoriškai pareiš
kė:

—Mano žmona nėra kvaila. Ji 
gerai pažįsta Lietuvos politinio 
gyvenamo sąlygai ir apie p. Pu
rėnienę taip negalėjo kalbėti.

Klebono bulius .subadė 
• mergaitę

šiomis dienomis vienai 15 m. 
amžiaus mergaitei beeinant į 
Šiaulių paežerę užpuolę ją ka
talikų parapijos klebonui pri
klausantis bulius ir ją subadė. 
Mergaitė sunkiai sužalota*.

....— — ........ . —■ .
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Siunčiame Pinigui Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Gttiui, Pigiai 
ir Saugiai.

V Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo 
v 9 iki l valandai
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PIRKIMO LAIKAS

8 UZ

pauaos
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

ir lietuvis

Del žindamų moti
nų." Nei Vienas ne-
i

gali būti be. y

Bilas
Biznio KortelteS
Laiškus ii? Konvertus 
Plakatus.

ir su Gepresi 
dėl vienos ku

MisT yra rekomen
duojamas per,

Dr.B.McNicholas

Tokia 
žmo- 
slusi-

ufžregįstruoiieji
buvo verti

K)OD VOA COHVALUKM 
atrurtHiN* 

OOOD FOR THC 
JOVTH WM <«•

Vizitines Kortelės* 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms, 
Kortelės i 
Pasveikinimai, ete.

PATARIMAI' IR INFORMACIJOS SUTEIKIAMOS KIEKVIENAM VELTUI.
Kurie dabar neturite reikalo- kreiptis pas mus, tai pasilaikykit antrašą, atėjus 

reikaljui, gal bus jums naudinga. •

Draugij'oins Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linij 
kais antgalviais.

Blogiausia 
katastrofin- 

įvairiems 
Departa-

Boulevard 2538
Del aplinkinių miestelių kreipiatės prie Št. Bartkus, 

3824 Deodor St., Indiana Harbor. lųfliana 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

čiMs doleriui/taip yra ne tik 
su* namų savininku, bet ir su 
kiekvienu žmogum* kuris turi 
pasiskolinęs pinigų Dalykas 
las, kad jis užtraukė paskolą 
kaip tik tuo laiku, kada pini
gų perkamoji vertė buvo daug 
žemesne, negu dabar. Jeigu už 
1,000 dolerių dabar galima 
,nupirkti tiek įvairių produk
tų, kiek 1928 m. už $1,280, tai 
aišku, ka<t skolininkas nuken-

jog tie aiškini 
tikslus.'

tų. pirkimui. Vadinasi., buvo 
pučiama savo rųšics pūslė, ku
ri anksčiau ar vėliau tuVėjo 
plyšti. Ir kai ji plyšo, tai įvy
ko tikra katastrofa, kurios 
pasėkos nežinia kada užsi
baigs. — K.

MALT « EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

MALT TONO
arba

Exlra Pale Alaus

Kodet visa tat įvyko? Į tą( 
klausimą visaip atsakoma.

Panašiai yra 
ja. Ji įvyko ne 
rios, priežasties, bet dėl dauge
lio. Viena jų yra neišmintin
gas kredito naudojimas'. Per 
kelis metus milionai ir bilio- 
nai dolerių buvo skolinami šė-

Amerikos aukso rezervas 
yra didžiausias pasaulyj. Da
bartiniu laiku jis turi 5,000,- 
000,000 dolerių vertės aukso. 
Vadinasi, kontroliuoja 45 nuo
šimčius pasaulyje esančio au-

Phone HemlpcU 23.23 

JOSEPH VILIMAS 
; NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wathuuiau> Aee. 

CHICAGO, ILL.

daiktų, -r- tokių daiktų, kurie 
ir už metų ir kitų bus reika
lingi. Jeigu namai nėra gera
me stovy], tai dabar geras lai
kas juos taisytis Jeigu rakan
dai yra nusidėvėję, tai dabar 
yra tinkamiausias laikas nau- 
jų įsigijimui. Kas planuoja į- 
sigyti nejudinamą nuosavybę, 
tąi klaidos nepadarys, jei jis 
lai atliks dabar.

Visa tai yra sveikas patari
mas, sako vienas ‘laikraštis. 
Nėra mažiausios abejones, 
kad gerų laikų nebus galima 
sulaukti tol, kol žmonės vėl 
nepradės liuosiau leisti pini
gus. Tačiau bėda yra ta. kad 
žmonės dabar yra labai įbau
ginti. Retai kam rytojus tėra 
užtikrintas, šiandien jis dir
ba, o rytoj nežino, kas gali at
sitikti. Bile dieną jis gali atsi
durti bedarbių eilėse, ' 
dalykų padėtis ir verčia 
nes kiek galima labiau 
spaudžius gyventi. — A.

Šerai biržoj vis dar nesi
liauja smukti. Korporacijų at
skaitos rodo, jog per paskuti
nius tris mėnesius (su kai ku
riais išėmimais) ’jos padarė 
net mažiau pelno, negu pra
eityje. Europos reikalai vis 
dar nesitaiso.- Visa tai, žino
ma, veikia ir biržą. K.

Ir kasdiena aukso rezervas 
Vis didėja. Vien tik per paskui 
tinius dvyliką mėnesių iš kitur 
j Ameriką tapo įvežta už 
$500,000,000 aukso. Ir tai ne
žiūrint to, kad- tiek užsieniuo
se, tiek Amerikoj daroma pa
stangų sulaikyti geltonojo me
talo plaukimą į šią šalį.

Kadangi auksas taip smar
kiai koncentruojasi Amerikoj, 
tai jo pradeda pritrukti ki
tiems kraštams. Kai kurios 
valstybės jau rimtai kalba 
apie panaikinimą aukso stan- 
dardo pinigams. Reikia žinoti, 
kad paprastai pinigai yra pa
remti auksu. Kuomet valsty
bės aukso rezervas pradeda 
mažėti, tai ir pinigų vertė 
nukrinta. Taip, pavyzdžiui, at
sitiko su Anglija, kuomet 
franeuzai ėmė traukti auksą 
iš Anglijos banko.

Plaukimas aukso į Ameriką 
sudaro ir savotišką paradok
są. Paprastai* manoma, kad 
kartu su aukso rezervo padi
dėjimu atpinga ir pinigai. Ki
taip sakant, aukso perkamoji 
jėga sumažėja. Amerikoj gi 
atsitiko kaip tik priešingai,— 
juo daugiau plaukė aukso, tuo 
juo perkamoji jėga didėja.

JULIUS NAMON
Mprgičfų. Bankierius 
ir savininkas šios fi
nansinis kompanijos

• Iš. tų, kurie reikalaujat greit mažos paskolos, nuo $50 iki $300, mes neimant jo
kio komiso,, vien tiktai legališką mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos sumos. Jus 
galite gauti'pinigų taksų užmokėjimui, assesmentams, nuošimčių mokėjimui, dalies 
morgįčifcus atmokėjimui, pataisymui namo arba kitokiems reikalams. Musų man
dagus patarnavimas jums patiks. Paskolos iki $300 ^ra po valstijos priežiūra.

ATMINKITE LIETUVIAI, kad į šią įstaigą kreipiasi dėl ♦paskolų netik namų sa- 
vininkaii ir bižnieriaiį bet ir PROFESIONALAI, kaip tai: DAKTARAI, ADVOKA
TAI ir kiti. Dėlto, kad šio biznio vedėjas yra gerai žinomas J. NAMON, ekspertas

______ _ šeštadienis, i*Ugs. 12, 1931*
Vieni kaltina aukso trukumą, 
kili mašinas ir tt. Sir Oliver, 
Lodgc kartą pareiškė, jog 
mokslas niekuomet negali ab
soliučiai teisingai išaiškinti 
bile kurį gamtos reiškinį. Daž
nai pasirodo, 
mai nėra visai

šiandien daug kalbama apie 
tai, kad atėjo laikas pirkimui. 
Žinoma, tie, kurie\ turi ką 
nors parduoti, taip, visuomet 
kalba. Bet dabar tokį jau pa
tarimą duoda ir kai. kurie 
bankai.

Pavyzdžiui, vienas, New Yor- 
ko bankų, kuris turi 249,000 
dejmzitorių, patariu savo kos- 
tumeriams pirkti- įvairių pro
duktų. 1928 m. tas pats bankas 
ragino žmones taupyti pini
gus.

Bet dabar, kuomet sąlygos 
žymiai pasikeitė, bankas duo
da skirtingą patarimą, nes 
šiandien dolerio perkamoji 
jėga yra 16 centų didesnė, ne
gu 1928 metais.

Banko prezidentas sako, jog 
depozitoriai gali žymiai pri
sidėti prie depresijos pašali
nimo. Kuomet jie pradės dau
giau pirkti, tai tąsyk greičiau 
susilauksime geresnių laikų.

Bankas išleido net specialę 
brošiūrą vardu “Ką už dolerį 
galima nupirkti?” Brošiūroj 
sakoma, kad svarbu pinigai 
taupyti “juodąjai dienai”. Bet 
svarbiausia yra dolerius tau
pyti tada, kai jų ’ perkamoji 
jėga esti maža, o leisti juos, 
kada perkamoji jėga pakyla.

Jeigu žmogus 1928 metais 
pasidėjo į banką $500, tai šian
dien tie pinigai, neskaitant 
nuošimčių, užaugo ligi $580.

kąd įjų perka
moji jėga padidėjo^ ant 16 
nuošimčių.

Toliau duodama toks pata
rimas. Banke reikalinga tupėti 
tiek pinigų, kiek žmogus už
dirba per šešis mėnesius. Tuo 
budu žmogus galės apsisaugo
ti nuo visokių nenumatytų 
prietykių. Perviršį dabar gali
ma geriau, negu kada nors, 
sunaudoti pirkiniui reikalingų

CENTRAL^ift’^BANK
ATRUSTCOMPANY 

!U0West35ft Street
A State Bank • * * * AClearingHaUK&Uik

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas CLearing House Bankas

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaue. jelgu jio negali 
suteikti, tuomet-pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcva/d 2S3S 811 W. 37th SI, Chim.

PASKOLOS IR SAUGUS INVESTMENTAS 
ANT GERŲ PIRMU MORGIGIU

J. Namon* Finanče Co., Not Ine.
Skolina pinigus antjiirmų morgičių už 6 nuoš. palūkanų ir li% 
komiso ir daugiau ant 5 metų, Taipgi nereikia molyUi už padary
mą paskolos raštų ir apžiūrėjimą namo..

Tamstoms svarbu yra žinoti kodėl mes tokį mažą komisą ro- 
kuojame. O tai dėlto, kad musų teisingais patarimais ir patarna
vimu mes įgijome žmonių pasitikėjimą. Todėl dabar mes turime 
daug kostumerių laukiančių pirkti iš musų pirmus morgičius. 
Tad kuo daugiau'^ mes išduodame paskolų, tuo daugiau parduoda
me morgičių. Tokiu tai budu mums apsimoka mažinti komisą, o 
tas visiems išeina ant naudos.

Nežiūrint kaip didelė butų paskola, pat mus visuomet yra pini
gų kada tik būna reikalinga.

Patartina lietuviams, kurių morgičiai baigiasi arba ba
ar 6 mėnesių, kreiptis pas mus dabar ir užsisakytu 4<ad vėliau 
nereikėtų rūpintis. Nuošimtis už pirmų morgičių paskolą praside
da rokuotis tik nuo to laiko, kada bus jums išmokėti pinigai.

šį menesį sukanka lygiai 
dveji metai nuo to laiko, kai 
New Yorko biržoj įvyko pani- 
kA Tai buvo pradžia dabarti
nės depresijos. Pradžioj buvo 
manoma, kad krizis greit pra
eis ir už kelių menesių vėl vis-

Namon Finance Co
; - Nof Ine.

6755 So. Western Avė.

navjcmgs, n. 
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kas bus geftM.. Rėti tikrumoj 
.pasirodė, kad W yl»a aršiausi 
depresija kokią Amerika tUr 
irėflp per paskutinįus 50/iiietų.

įnikime biržą. Prieš 1929 m. 
krachą biržo, 
korporacijų Šekšti 
$89,500,0(Xh0(X).VšiijJ metą bir
želio pabaigoj jų vertė nukri
to ligi $45,500,000,000.

Šerų nukritimus aįškial pa
rodo, jog Amerika ~ skaudžiai 
tapo paliesta depresijos. Bet 
tai dar nėra viskas. Šiaip.ar 
taip, Šerus pii/ko ir jais spe- 
kųlaivo palyginus nedidelis 
nuošimtis žmonių, 
lai, kad pradėjo 
gai kristi kainos 
produktams. Darbo Departa
mentas apskaičiuoja, kad per 
paskutinius dvejus metus ol- 
selio kainos įvairiems gamir 
niams nusmuko 28 nuošihir 
čiais.

Kainų smukimas, .paprastai 
p a liečia visą ekonominio gy
venimo strukuturą.. Kadangi 
nieko patvaraus.nėra, tai jira- 
monė kiek galimą sumažina 
gamybą^ Mat, ji. nežino, kas 
gali atsitikti rytoj? Jeigu kai
nos dar labiau nusmuks, tai 
(ame alvėjyj. ji gali turėti nuo
stolių, Tai veda prie to^ kad 
milionai darbininkų netenka 
darbo. į- •;

Skaudžiai nukenčia ir skoli^ 
ninkai. Imkime, , pavyzdžiui, 
žmogų, kuris prieš ketverius 
melus paėmė morgičių ant sar 
vo namų. Sakysime^ tuo laiku 
jo namas buvo vertas. $9^000.. 
Morgičių jis užtraukė $5,000.. 
šiandien tie. namai bėra vertii 
$6,500, bet savininkas visvien 
turi atmokėti' penkis tuksfanr . ' , ... '1

..........-.. ......  ■ ......  —y . ' ' '

R fl OR. MICHAEL’S O
ALL HERB TONIC ' |S&.

Naujas atidarytas skyrius
' 4745 S. Ashland Avė.,

JI CHICA.GO * V&'fįįį'
Tai yra šešta sankrova x g*. ,-***^F

Mokslininkas išradėjas it daktaras sutinka su vienas kitu, kaip yra 
gaunama pagelba iš stiprių žolių. ,šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt.

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

Rudens sezonui besiarti
nant, biznyj jaučiama šioks 
toks pagerėjimas. Chicagos ir 
kitų miestų krautuvės prade
da parduoti daugiau įvairių 
prekių. Žymiai pagerėjo dra
bužių pirkimas.

Tačiau pramonėj beveik iw- ;Už«Ugo todėl, 
įvyko jokių permainų. Plieno 
gamyba šlubuoja. Buvo mano
ma, jog dalykų padėtis pasi
taisys spalių menesyje, bet 
dabar ir ta viltis pranyko, 
kadangi kai kurie užsakymai 
tapo atšaukti.

Žemes ūkio mašinų gamyba 
visiškai sustojo, ir nenumato
ma, kad ji greit pagerės.

SUGABUSMANAŽEMENIAS
Užsiharnaujct Pasitįk^i^.

štai kodėl tūkstančiai taUpintojų turi pilniausį pasitikė
jimą šio Banko patvarumu. j

Kada jus dirbate kad sutaupinti pinigų, jųsn privalote 
žiūrėti ir saugios vietos savo sutaupoins padidėti,:
Tvirtumas ir šaugumas šio stipraus banko užtikrina 
jums sugabų ir užtikimą bankinį patarnavimą.' Meš 
kviečame jūsų biznį su nuoširdžiausiu užtikrinimu, 
kad jūsų sąskaita bus saugi visą, laiką..’
Pradėkite taupimo sąskaitą šiandie. Mes mokame 3% 
palūkanų.

NEATBŪTINAI PAMATYK

/^UDVd E7D
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales Jnc.
3207-09 So. Halsted Si. Tel. Cailimet 4589

IIJOS ir FINANSU SKYRIUS |
Ein? kiekvieni savaite bendradarbiaujant į2 į

l —--------------------- K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUšINSKUI ---------------- t------ -------------- 7 i

TAUPYKIT PINIGUS!
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės

Matrasąi — Vi^us Spring- 
sa* ~~ L°vos Whole- 

sate Kainas
Mes atnanjinsime jūsų sena matrasą ir jis 

IŠRODYS KAIP NAUJAS — už
• labai maži kainą.

Good Ręst Mattress Co.
4547 S. Ashland Avė. ’

Tel. Yards 6121 " Apskaičiavimas DYKAI



Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERiS

Restoranai ir

manažemento

nei

res

PINIGŲ SIUNTIMAS LAIVAKORTES

GARSINKITE “NAUJIENOSEzas

JBY VVESTPHAbj
S'toNG

PLfcveo

UHIV

■i

Office Tel. Calomet 3399 
Re«. Tel. Yardg 3408

8ORN IN 
•DOTHAN

turite 
labai

baisiai 
ir pa- 
ateina 
neturi

betgi, visai 
disharmonija

Provincijos 
micsteluosč 
Kaune.

ANNARat/s
VOR PATnejAckik » 

coosah

OuTsTANDING 

THE VALIEM

N0W".W0l?KS FORV ■ 
metro -golonyn -mAyer 

AND IS BECOM'NG < J 
VERY VERY, POPUUAR.

OISCOVERĖD AS

miestuose 
dar 'pigiau

Ką, panele, 
* — klausiu

merges 
savo 
rimtomis 
kad jų širdis Biatrodytų lyg 
uola, o veido išreiška, kaip le
das. Taigi, iš gyvų žmonių 
norima 
automa

3514-16 Roorevelt Rd 
arti St. Louie Avė. 
CHICAGO. ILL.

Fll?$T 
PicTuRB.

GMNEO MUCH
> v COMMENT< t N „ 
W TAI K co-ed

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianą mnveriai vietoje ir 

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

TeL Boulevard 9336

džazas. Juk 
yra džazo 

3et Amerikoj ge-

MAC K / 
BI?0WM

Galų gale, ręjĮya, rodos, žo
dis kitas tarti ir apie Restora
nų orchestrus. A

— Iš protų išsikraustė jūsų 
Jąu į trečių vie

šiname ir vis
Valgyklose, arba paprastuo

se restoranuose, ir už 2 litu 
,(20 amerikoniškų centų) gau
ni gerai pavalgyti. Plataus

hiuzikantai!
tą šį vakarą ajt
tas pats nepakenčiamas dža

Sakąų panelei, kuri pa

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai H Long Distance Removal

ąji, buk res 
klų savinin 

šen

Yra valgyklų, kur ir už vie
ną litą .(10 amerikoniškų cen
tų) galima gana gerai paval
gyti. Žinoma, šitokias valgy
klas dažniausiai ( tik paprasti 
darbininkai ir biedni žmones 
telanko.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Stiprus bankas, kaip ir užtikimas retežius, 
galimas yra subudavoti tiktai rūpestingu 
parinkimu medžiagos
Čia, Peoples National Banke, aktyvieji 
viršininkai tapo parinkti delei jų patyri
mo ir sugabumo, o ne delei jų ryšių. To 
pasekmėje — tapo subudavotas stiprus, 
saugus bankas, turintis pasitikėjimą 50,- 
000 žmonių, kurių daugelis lojaliai jį re
mia per daugiau kaip ketvirdalį šimt
mečio.

RAMOVA LAUNDRY 
’ (WHT ANDDRY) 

Vieninteli liet avių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitu patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tek Boulevard 9122

Pagaliau, patarnautojams 
kyšio davimo klausimas yra 
toks keblus, kad konstruktyvis 
į jį atsakymas, šiaip ar taip, 
tuo tarpu neįmanomas. Pa
vyzdžiui, Jungtinėse Valstybė- 
bėse restoranuose veikia tik 
laisvasis kyšių davimas. Ypač 
rytinėse valstybėse jis yra be 
galo išsiplėtęs. Imkime New 
York’ą. Daugelis švaresnį dar
bą dirbančių panelių moka 
pusryčiams 15 ar 20 centų, o 
patarnautojai (čia restora
nuose beveik išimtinai tik mo
terys tedirba) duoda 10 cen
tų kyšį. Turint galvoj Lietu
vos sistemą, vadinasi, 10 nuo
šimčių kontribucijos už pa
tarnavimą, išeitų New Yorjk’e 
panelėms mokėti tik vienas ir 
puse cento arba du centai. 
Bet čia visi turi pilniausią pa
sirinkimo laisvę, vadinasi, ga
li duoti arba visai neduoti. O 
tai reiškia, kad restoranų sa
vininkų apdėtomis kontribu
cijomis, muitais ar tarifais kli- 
jentui nėra nei erzinami nei 
išnaudojami.

Taigi, iš gyvų 
padaryti mašinas — 
[S. Ir teko kai ku 

riosfe valgyklose arba restora 
nuošė pastebėti taip 
sumašinėjusias vedėjas 
tarnautojas, kad kai 
prie stalo,, tai rodos 
prieš save gyvą žmogų 
tiktai robotą. Tai taip, kaip 
Fordo fabrikuose, kur darbi
ninkams užginta kalbėti, gal
voti, nusišypsoti. Jie privalo 
būti tiktai gyvieji mechaniz
mai! Nejaugi ir Lietuvos Res
toranų bei valgyklų savinin
kai, ypač savihinkės, pradėjo 
gyvus žmones mašinomis vers
ti; nežmoniško Fordo ideolo
giją akliausiai sekti?

Kaip nežnioųiįkai I

^pasirinkimo, žinoma, čia nė
ra; dažniausia 3 ar 4 valgiai, 
bet visi geri. Sriubos atųeša 
lyg ir kokį puodą, dar ir sų 
samčiu viduje, taip kad imk 
ir semk, kiek tik nori. Duoda 
ir daržovių, pieno, arbatos ar 
kavos. Duona labai1 gera bei 
skani.

Šitokiose valgyklose daž
niausia vajgo -vidutiniai valdi
ninkai ir Studentai.

daž- 
šiurpus arba 

taip, rodos, tik 
tai bus gyvas

DUST EROM THE STARS

rodo man geriausius Kaune 
restoranus.

Ir iš tiesų. Metropolyj 
{džazas, Varselyj džazas ir Pa
le Ale džazas

Džazas tai 
šiaurinė Aiųerika 
karalija 
ruošė restoranuose džazas yra 
visai kitaip grojamas. Vis tik 
skaitomasi su muzikos menu: 
harmonija, ritmu, švelniais to
nais. Lietuvoje, 
ne. Tik baisi 
ir trenksmas.

šiaip ar taip, Lietuvos puoš
niųjų restoranų muzikantai la
bai klysta manydami, kad dža- 
ze muzikos visai nėra, kad 
galima jį griežti by kaip. Pa
tartina jiems giliau v susipa
žinti su džazinėmis kompozi- 
jomis Povilo Whiteman’O — 
džazinės muzikos Viešpačio vi
soje šiaurinėje Amerikoje.

Restoranų patarnautojams 
Lietuvoje, kaip aš buvau in
formuotas, griežtai atskaito
ma 10% nuo visos sumos, ku
rią klijentas sumoka už valgį. 
Todėl ve ir Lietuvos viešbučio 
restorane sumokėjau 6 litus 
60 centų. Kitaip juk butų te
kę mokėti tik 6 litai lygiai.

Kodėl taip daroma, tikrai 
nežinau. Ar čai klijentai ne
duoda patarnautojams kyšio 
(tip’so), kaip anavę Amerikoj 
daroma, ar restoranų savinin
kai nemoka patarnautojams 
pakankamos algos? Kaip ten

ninkams temoką, kad iš’ jų 
pragyventi nieku 'bildu nega
lima. O jeigu nėra privers
tino kyšių davimo tik laisvas 
upasirinkiifias duoti ar neduo
ti, tai toli gražu ne visi duo
da. Vargšams patarnauto
jams tiesiog badauti reikia. 
Antra, kai patarnautojas žino, 
jok tikrai ganę 10% nuo pra
valgytų ar pragertų klijento 
pinigų, tai daugiau pataikaus, 
mandagiau patarnaus, dau
giau siūlys, na, ir daugiau biz
nio padarys.

Kai dėl pirmos pažiūros, tai 
tam tikru įstatymų turėtų bū
ti restoranų savininkai pri
versti mokėti savo darbinin
kams žmonišką algą. Ir kodėl 
ne? Juk jeigu gali kitokių 
biznių savininkai mokėti sa
vo darbininkams padorias al
gas, tai kodėl restoranų savi
ninkai negali? Jų „ pajamos 
nėra menkesnės. Pavyzdžiui, 
batų krautuvės savininkas ne
reikalauja iš savo klijentų 
kontribucijos, kad išmokėjus 
savo darbininkams algas. Jis 
iš savo kišeniaus išmoka. Tai 
kodėl negali tą patį padaryti 
ir restoranų savininkai? Kam 
gi jie turi būti previlegijuoti 
piliečiai, vadinasi, gali ap
krauti savo klijentus mokes
čiais arba, ryškiau sakant, ko
kiu tai neva legališku keliu 
plėšikauti?! Jeigu jie neturi 
gėdos ir savigarbos, kaip pa
prastai turi kiti biznieriai, tai 
reikia tam tikrais įstatymais 
jų gruoboniškus norus bei sie
kius suturėt.

O kad patarnautojas 
geresnis bei mandagesnis 
to, kad jis iš kalno žino, jog 
bus iškolekfudta iš klijento 
10% pravalgytos jo sumos, tai 
visai negalimas daiktas. Lais
vas kyšis, kurio jis tikisi už 
gerą bei mandagų darbą, tie
sa, gali veikti jį teigiamai, na, 
ir padaryti iš jo ir gerą ir 
mandagų darbininką, bet pri
valomas kyšis, kurį jis žino 
vis, tiek gausiąs, ar šiaip ar 
taip tarnausiąs, tik neigiamai 
tegali jį veiktų vadinasi, dar 
blogesniu patarnautoju pada-

Peoples National Pank 
and ‘Jrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

(Tęsinys)
valgyklos

Retežiaus Stiprumas
Priklauso nuo Kiekvienos Rinkes

jadarvri. 
atarimas 

OFISO „VALANDČS: Kandie oao. 10 valandos ryto *ki I 
Nedėliomii ūu6 10 ryto iki 1 *al- 

kampas Keelet Ąv.e., Tek ęravford 5573

Po 16 Metų Kančių Turėjusi 
Hemoroidus Dabar Išgydyta!

Marle Cegvan, 203T—33rd Avc.į Mlnne- 
upolls, Minu., ruSot “Aš balsiai kenčiau nuo 
labai sunkaus sirgimo hemoroidais. fieAlolIka 
meti) atgal aš buvau operuota, bet tas nie
ko man nepagelbėjo. Aš viską Išbandžiau, 
bet be pasekmių. Aš nebetekau vilties. Pa
galios aš sužinojau apie pažangius metodus 
Dr. P. p. Symanskio, Hemoroldi) Specialis
to, 1800 N. Damen Avė., Chicago. AA nu
vykau pas Dr. P. D. Aymanskl ir jis ma
ne išgydė. Kad bučiau apie Jį žinojus pir
miau f’’

PASTABA. Pagalios kenkiantieji nuo he- 
moroldi) yra išgydomi be peilio,' be skaus
mo, be ligoninis. Nereikia išlikti iš darbo. 
Naujos,, žemos kainos—lengvi išmokėjimai. 
Ateikite šiandie, arba rašykite dėl nemoka
mo K dienų namų treatmento.

NAMAI S-M-8 IIKRB-NU TONIO
NAMŲ SAVININKAI

Eis apgarsinimas Jums yra vertas $2.00, kadangi Sus galite atsinešti j| | musų ofisą 
Ir gauti regulinrę $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų dešimtų dienų pareiškimus ir išpildomo Juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkats. Pasitarimai dykai visais iegališkals 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagalba jūsų taksų ir ass<‘ssmentų reikaluose.
City Of Chicago Landlords Association, Ine.

Seęond Floor 4034 SouHi Ashland Avenue, 47th & Ashland Avenue

tums 
švelnios bei nuoširdžios šyp
senos bruožais dailų savo vei
dą Jšpuošusią patarnautoją 
Ukmergės inteligentų kliube.,

— Šnicelį, bifšteiką, karštų 
dešrų...

— O sriubos?
— Taip, ponas, turime.
— Prašau karštų dešrų ir 

sriubos. Beje, ar galima čia 
gauli “klebonišką” ir alaus 
bonką, juodo?

-r- Taip, ponas. Prašau.
It valgau, ir geriu, ir džiau

giuosi, kad viskas taip gera, 
sveika, švaru ir jauku. O sąs
kaita tik 4 litai ir 40 centų.

Amerikoje tik viena “klebo
niška” kaštuotų apie 3 dole
rius (30 litų), nes stiklelis 
.taip didelis, kad padarytų iš 
jo mažiausiai tris ar keturis. 
O juk tikros bei geros degti
nės mažas stiklelis parsiduoda 
Amerikoje po 75 centus (7 ir 
pusę lito). Visai tikro, žino
ma importuoto, Kanados alaus 
bonka irgi kaštuotų 75 centus 
(7 ir pusę lito). Valgis, to
kioje švarioje ir gražioje vie
toje, kaip Ukmergės inteligen
tų kliubas, be abejo, Jungti
nėse Valstybėse kaštuotų apie 
dolerį ir pusę (15 litų). Taigi, 
minimališkai imant, viskas 
kaštuotų 5 dolerius (50 litų). 
Bet Lietuvoje tik 44 centus te- 
kaštuoja!

Arba, štai, Lietuvos viešbu
čio restorane — šalti barščiai, 
bifšteiksas, salotos, agurkai ir 
ridikai su Smetona, “kleboniš
ka” ir gero alaus borika — 6 
litai 60 centų. Amerikoniš
ka^; pinigais — 66 cejĮ^hi! Tįjc 
pattianykite, kiek tas viskas 
kaStiiotij Jungtinių Valstybių 
geriausio viešbučio restorane? 
Jei už 6 dolerius (60 litų) gau
tum, tai butų labai gerai.

Ir neiškenčiu čia nepriduręs, 
kad amerikoniškais pinigais 
Lietuvoje maistas yra labai pi
gus.

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namna 

8336 S. Halsted St .
T<l. Yu<b 6«94

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE. TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

WISSIG,
Fasadiniame Kart 

Seno Krajaus

nebūtų, bet griežtai paimti, 
tarsi lupte išlupti 10% visos 
klijento sumos, kurią jis su
moka už valgį, Šiaip ar taip, 
yra visai pktualia kontribuci
ja, muitu ar tarifu! Vadinasi, 
jeigu nori restorane 'pavalgyti, 
tai turi už tai 10% muito mo- 
kėtiy Ir tokį akiplėšišką, tie
siog beprotišką tarifą veikiant 
pastebėjau beveik visose puoš
nesniuose restoranuose.

Kaip keista! Sako, Jungti
nės Valstybės yra visokiais ta
rifais .baisiai apsikrovusios, 
apsirubežiavusios, bet vis tik" 
ne šitokiais, kaip Lietuvos re
storanai.

Darbdaviai turėtų mokėti 
savo darbininkams pakanka
mą algą ir neerzinti žmonių 
kontribucijomis. Ir jie turi 
iš ko mokėti. Pavyzdžiui, aš 
buvau Lietuvoje vasaros me
tą. Restoranų savininką retą 
tepamatysi, — maždaug visi iš
važinėje į savo vasarnamius 
arba į kurhauzes. ' O kiek jų 
tarnautojų yra* išvažiavusių? 
Visi tebedirba. Vadinasi, 
darbdaviui užtenka ir namie 
poniškai gyventi *ir kitur išva
žiavus atostogauti, o tarnau
tojui apie tai ir pamanyti ne
tenka. Tik jo vardu išnaudo
jami ir erzinami klijentai: 
imama iš jų 10% kontribuci
jos. Kas naudą iš to turi, o 
kas savo vardu ir garbe (tei- 
sa, Lietuvoje darbo žmogui 
bevik jokios savigarbos nepri
pažįstama!) atsako. Grobi
kams restoranų savininkams 
didelė nauda, nes jie ko ma
žiausią patarnautojams algą 
temoka, o patiems patarnauto
jams reikia išlupti iš klijentų 
10% kontribucijos.

Ar galima įsivaizduoti ar
šesnį darbdavių šykštumą ir 
akiplėšiškumą?!

Bet dar šlykščiau viskas at
rodo, kai tenka patirti, kad ne 
visi kontribucijos keliais iš
plėšti iš klijentų pinigai eina 
tik patarnautojams. Sako, 
kad dalį jų atsiskaito ir į savo 
kišenius susižeria patys resto
ranu savininkai!

Atsimenu, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse karo laikais 
nuėjau pirkti batų. Tada vis
kas buvo baisiai brangu.

— O kiek kaštuoja šitie ba
tai?

— Keturiolika dolerių už ba
tus ir doleris keturiasdešimt 
centų karo mokesnių.

Vadinasi, 10% kontribucijos.
Bet karo jau nebėra. Net ir 

karo stovis Lietuvoje seniai 
panaikintas. Taigi, Lietuvos 
restoranuose imamos iš klijen- 
tų konrtibucijos yra niekas 
daugiau, kaip tik tų restora
nų savininkų begalinio šykštu
mo bei grobštumo duoklės. Ir 
juo daugiau šitomis duoklė
mis pąjamų turima, juo ma
žiau patarnautojams bemoka
ma arba ir visai nieko nebe
mokama, ir dar iš šitų akiplė
šiškų pajamų, kaip jau pir
miau sakyta, ir sau pasiima- 
ma.

Šituo be galo nejaukiu klau
simu buvo gana daug man 
kalbama, aiškinama. Sako, 
jog restoranų savininkai to
kias menkas algas savo darbi-

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

r Padaro

Patarnavimas Lietuvos 
toranuose bei valgyklose, 
anaiptol'nesakau visose, - 
Ii gražu nėra toks mandagus 
bei nuoširdus, kaip Jungtinėse 
Valstybėse. Amerikoje pa
tarnauja ( mandagiai paklaus, 
ramiai išklausys, ko prašai, 
ir visados bus arba tikrai arba 
nuduotai linksma, smagi, 
mandagi, su švelnia bei nia- 
lonia šypsena. Lietuvoje gi, 
žiūrėk, dar nespėjo klijentas 
pasakyti nei pusės, ko jis no
ri, o patarnautoja jau-ir bėga. 
Ir kai ji kalba, tai nežiūri tie
siai į žmogų, bet kažkur. Pa
tarnautojų nusiteikimas 
iriausiai būna 
snobiškas, —- 
uždėk šalmą, 
kryžiuotis.

Kokiu išrokavimu tai daro
ma — nesuprantu. Juk taip 
psichiškai, taip fiziškai žmogų 
teigiamai veikti tegali tik švel
ni, linksma bei maloni nuotai
ka. Kam būna naudos iš 
pykčio bei šiurkštumo? Pa-1 
galios, kam teršti savo veido 
išreišką rūstumo bei šiurkštu
mo, pasiputiillb Įitba “kas aš” 
nepakenčiamais bruožais?
,J|ųvo aiškintą 
tčrhnų arba*val 
kai, ypač savininkės

griežtai reikalauja iš 
patarnautojų būti labai 

rimtomis,

. VIRINIMO, 
, TRINIMO, 

LAZURKAVIMO.
Klauskite pas savo groserninką 

LINCO WASH.
Pardavinėjamas kvortinėmfa bon- 

komis —- po 20c už bonką.
- Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201 •

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRųTr'mOTBRŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUŠIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslei, Užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas., Jeigu kiti ne
galėjo-jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali 
Praktikuoja per_daugelį mettĮ ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. ................ “
valandai-ir nuo 5-8 valandai'vakare. 
4200 ^est 26 St.

Silpniems ir Nusi
kamavusiems

Jeigu jU8 jaučiatės Rilpnan ar nunlkatna- 
vm ar Juru organui Rtokuoju stiprumo ir 
gaivumo; imkite Nuga^Tone, puntobStlnuR 
vaifituR, kurie padaryti Juh stipru Ir sveiki). 
Nugft-Tonė sustiprina visus organus ir funk
cijas. Jis išvalo kūną nuo ligų perų; su
stiprina silpnus nervus, nuveikia konstlpa- 
eiją, galvos skaudėjimą, aitrumą Ir panašias 
ligas. Būtinai imkite Nuga-Tone. Jis yra 
pardavinėjamas aptiekininku. Jeigu aptie- 
kninkas neturi jo, paprašykite jį užsakyti 
def jus iš savo urmininko.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
I2th STREET

■’ t Tel. Kedzie 8902 ,

PASKOLOS McSSlClV
TAIPęi PARDUODAME PIRMUS MOJRGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000
• MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
/ MORTGAGE B A N K E R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

NAUJAS IŠRADIMAS

M
n * * * *

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Remnatismo. Ranku. Kodu. 
Nugaro* skaudėjimą, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Gaivos skau
dėjimą, Ir' t^ip visokius skaudėjimas 
(tik ne ronas).
Tūkstančiai žmonių yra,Hslgyde o 
milijonai dar nežino apid - taL 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai, Ir $3.00, 
ir 10 centu extra «ž persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 382 
Hartford, Conn.
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Heiidetoeta iškeltos stitoihįirihąs irgi ^l»ap«S$trti&R& > Tai reiškia* kad komunisto! geliiitė, Tareila* Puskunigis,
Susipratę darbiniai Vfeosė i»Me kbV6j« W fhuitU prato tom tikru* Jtauikeviiiukas ir Pivorunas.

* r ... *1 i ' .•jūla 1 . . Ji . .IhiAMno nM4xkimrt nrha StVtfcktffto. . J_, _ i “palaikyti
sumažinimą arba visišką,, panaikinimą. Hendersono 
propozicija stiprina Anglijos kortserjvatorihsi kurie vi* 
suomet stoja už muiftts.: ;

* žodžiu; pilnai geto programa hetut»i h€ viena pusė; 
it dėlto dalykas bM0 išspriįsths kbhiproifiiso kėlitn 
Showdbho biudžetas į^rą “bėdos priemonė.”, kurią dau- 
guftia Anglijos žmonių veikiausia priitris..
.... '............... .. — ......................

gCP

TAKSŲ KLAUSIMAS ILLINOIS VALSTIJOJE

• Vis aiškinu pradeda žmonės suprasti ir Illinois val
stijoj, kad dabartinė rnoĮmanių sistema yra betikusi. 
Labai aukšti mokesniai šiandie yra užkrauti ant ne
kilnojamos nbbsavybfe (’^eai ė&bftte). R’ėikšmingas juk 
yra tas faktas, kad Už taksų heužmokėjimą parduoda
ma i§ licitAcijos Cook kauntėje (Čhicagoje ir apielinkė- 
je) šimtai tūkstančių nuosavybių. Žmonės, pirkdami 
tas h’UOsavybes, sukišo į jas visus savo sutaupytus cen
tus, o dabar, neįstengdami užmokėti taksus, jie jas pra
žudo.

žemės ir namų piokėshiai buvo iškelti tais laikais, 
kada smarkiai ėjo spekuliacija hėkilhdjama nuosavybe, 
žmogus pirkdavo <<propertęM ir, palaikęs jų metus ki
tus, galėdavo parduoti su pelnu. Tie, kuriė ir nepar- 
duodavo, jausdavo, kad jų nuosavybių vertė eina aukš- 
tyty ir jie tikėdavosi ankščiau^ ar Vėllaūs atsiimti sa
vo įdėtus pinigus ir dar šiek tiek ^Uždirbti0, šitokiose 
sąlygose aukšti taksai buvo pakenčiami, o valdžiai ne
kilnojamos nuosavybės taksai buvo neišsemiamas paja
mų šaltinis.

Ėet prekyba žemės sklypais ir namais sėhfai Au
sto jb, pelnai Viltys jgauti pelnb* parduodant “propeb- 
tes” išhyko. PasitiKo aukšti taksai* specialiai “asses- 
riientai” ir neišbaigti mokėjimai Už nupirktas nuosavy

bes. Atėjus depresijai pramonėje, ši našta šimtams 
tuksiančių smulkiųjų savidihkų pasidarė visai nebepa- 
keUama.

Taigi dabar jau ir gubernatoriaus komisija svars
to, kaip pakeisti visą taksavimu sistemų Illinois valsti
joj: Ji siuto nuimti nwU“reai estate” 90 milionų dole
rių mokesnių,.]vedančių vietoje; mokesnįuCnuo pajamų 
ir nuo luksuso (prašmatnybės) daiktų pirkimo. Smul
kiems namų savininkams Chicagoje ir kituose miestub- 
se Illinois valstijos tai bUs maloni žinia. Ji pradžiugins 
taip pat ir statybos darbininkus* kontraktbriuš bei vi
sus kitus, kurie gyvena iš šios pramonės.

Mokesnių nAštos palengvinimas nekilnojamai nuO* 
savybei* pagaliau, leistų atsigriebti ir daugeliui bankų* 
kurie yra išdavę paskolas ant “mofgičių” ir dabar be
gali jų atgauti dėl susmukimo “real estatė” biznyje.

Reikia tikėtis, kad valstijos legislatura tiems su
manymams taksų • klaUsime ftfebus priešinga.

»■■■» ........ ...s

sRowdeno biudžetas

*

PRASTI JUOKAI

“Dirva” rašo apie laikrašti
ninkų Bružo ir Griciaus Viešė
jimą* Clevėlabdė ir tarp kitko 
pastebi štai ką:

“Jiė juokiasi, kaip jUos 
užsipuolė kiti laikraščiui tbri 
raudamiesi * kas juos siuntė 
čia ir iš kur gauna pinigus 
kelionei. Sako, iŠ Amerikos 
net paprasti darbihihkAi Va- 

i -> žiuoja į Lietuvą ir,turi pini
gų, o dabar mes, laikrašti
ninkai; negalėsim atvažiuoti

r j Ameriką!”
JeigU Bružas sii Gricium 

bandė šitokiu bUdu prajUbkinti 
clėVelandieČius, tai jų juokai 
gana prasti. Nes, Chicagoje 
būdami, tuodu asmens “juoka
vo” Visai kitaip.

Atsilankęs “Naujienų” re
dakcijoje, b. Bružas prie Gri
ciaus ir dar dvejeto žmonių, 
pasakė, nlėkibrio ričkvbčiamas’, 
kad dalį pitiigų sAvb kėliobėi 
juodu patys “susikrapštė”, o 
kitą dalį gavo iš Lietuvos Žur- 
uiaflstų Sąjungos.

Meš viešai išreiškėme abejo
nę, ar vadinamoji žurnalistų 
Sąjunga iš tiesų davė jiem pi
nigų* kelionei į Ameriką, nes, 
kiek mes žinome, ta organiza
cija dAt tokių fondų neturi* 
kad galėtų fthansUoti savo na
rių keliones per AtlAntiką. Bfet 
dabar iš “Dirvos” mes girdime, 
kad Bružas su GriciUm jAu 
“juokiasi” iš tų, kurie mario, 
jogei kas nOrs davęs jų kelio
nei pinigų! Kaip tą suprasti

Kitaip to negalima suprasti, 
kaip tiktai, kad p. Bružas pU- 
Sakė netiesą apie žurnalistų 
Sąjungos prisidėjimą prie JU; 
kelionės išlaidų padengimo.

Na, tai kokius šnOSus ČiA 
tuodu ponai varinėja?

draugas buvo jam nesupran
tamas.”
P asiro dbrka& jau seniai Pru- 

S'eika brivo niekam Aptikus, ko- 
mubistiškoms akims žitirint. 
Jis ir turėjo “hetnažą pilvelį”, 
ir mėgo įhikaušti, ir draugais 
nevadindavo darbininkų. Te- 
čiaus yra faktas* kadi šitų jo 
ydų komunistai pirmiaus ne
pastebėdavo s ir už ja^ jo iš
peikdavo.

Pruseikos “pilvelį”, “stiklinę 
diplomatiją”; egoizmą ir drau
giškumo stdką jie atidengė tik 
dabar, kada IPruseika riiikrypo 
auo “partijos unijos”!

.y■«s*»c.t-*>,*■«irSts .r

žmones garbina arbA šmeižia* 
bet sulig įsakymu iš viršaus. 
Kuo tad jie skiriasi nuo pa^ 
prhstų. neprotaujtmčių davat
kų? s

Atsiunčia vyskupas į < parapi
ją “kuhigėlj”* it Visos dievo- 
baimingos avelės jam fattkas 
bučiuoja it savo dūšios išganjr- 
rho iŠ jb lAUkfh, nors “ku^ 
higėlis” butų ir latras, lt tam
suolis, ir grašiĄgAndA; Bėt to
gu tas dvasios vAdaš saVo Vy
riausybei nušlkaifeta ir pražudo 
kunigišką “stoną”, žiūrėk, kaip 
tdsx pačios davatkos atsisuka 
jprieš jį ir imA jo praeities grie- 
ku's rokuoti: jisai buvęs it 
šioks, ir toks, ir ne be reikalo 
pasiekusi jį “Dievo kotoriė”!

Pruseika pats tokių “raudo
nų” cypdĮavatkių yra priteisęs 
Amerikos lietuvių kolonijbsė 
garta daug, it jkm šiandie ten
ka-ragauti saVo “darbo” vai- 
ąių.

ję “kuhigėlį^* ir Visos dieVb*

bučiuoja It savo dūšios išgany
mo iŠ |b lAUkfa, — nors “te-

Sargybos Bokštas ir 
Atstatymo Bendrove

SARGYBOS ttOfaSTAS IR 
APSTATYMO BENKttOVft

Jari gAl Iria tėtė, kokius žmb- 
hes Brdbklybo šhntnprocehti
UiOi fAŠištdi — t'autihinkų Fe- 
deracija ~ nori pVd^esti: į ŠLA. 
Viršininkus, jeigu ne, ČiA pa
duosiu. Jie siūlo j prezidentus 
J. Bachuną iš Sodus, Miėh., į 
vicė-prėzidentus M. vokietaitį) 
iš New H a ve n, Conn.. į sekre
torius Petronėlę Jurgeliūtę, į 
iždininkus Tareiįą iš Watėrbu- 
ry, Conn., j (daktarus kvotėjus 
Puskunigį* į iždo globėjus Ja
nuškevičių ir Pivoriūną iš 
Pittsburgh*■< Pa* ,

Fašistiški federantai butųv 
statę į vicė-prėzid|entus p. Mi- 
kalaUską (dkbrtrtmį- vice-pbezi- 
dentą), bet jis turėjo nemalb- 

yra “pm-

- nori prd^esti į ŠLA

Anglijos iždo kančlms ^Philip Šnowden patiekė 
savo biudžetų parlamentui, išdėstydamas tuos pakeiti
mus valstybės pajamų ir išlaidų sąhlAtoje, kuriais jisai 
nori padėhgti AUniatytą iždo deficitą. Jisai pasiūlė pa
didinti mokesnius nuo pajamų iki 25%, pakelti mokes
nius tabakui ir alui, apkapoti valstybės tarnautojų al
gas ir sustabdyti iždo paskolas nedarbo apdrAudds fon
dui, kartu padidinant valstybės, darbdavių ir darbinin* 
kų duokles tani fondui.

Visų priipažinimu, SftOwdėno biudžetas yra drastišy 
kas. Jisai padidina mokesnių naštą visiems visuomenės 
sluoksniams, kapitalistų klasė, sulig jo sąmata, turės 
duoti deficito padengimui, apie $554 milionuš doleriui 
darbininkų klasė $247 milionus, o likusieji apie $400 
miliohų yra išdalinti tarpe visų gyventojų be skirtum^ 
Visas šių ir ateinančių metų deficitas butų siekęs ne
toli bilfoho ir dviejų šimtų milionų dolerių, ir tą iždė 
trukumą Shovrttehb ekonomijos programas nUmato pafc 
dengti įęr pųšanlfiLmetų.

.. DArbininimihš; skaudžiausia biudžeto dalis yra ta, 
kurioje siūloma nukirsti 
šfmčių^l. y; k*d v L
ni bedarbis šti žmona fr ®viem vaikais, butųjĮFeftis mbi- 
karna $B‘48. šibjė vatendėfe tatai paliečia 
Afcrttfų. ' ■ f z-'. '

Dirbahltė'ms pakeliama dUokfes į nedk^bb italų 
(Uip pat pakfe&uni dUbm& Wstyt^ 
6* centais pėlr savaito- M ****** didelis ag&udfclhf- 
mas. Dirbančių, darbinirtkų Aftgftjbje šianifte jrito 
9^00®. ' H ( ' ■;

Anglijos darbinittkų Uhijcfe'it Darbo Partife daifc- 
gtotefi dM fį 
tart* Šimte ekonomijos joiteifiRną. Ir 

kad ne b»e pamato. Bet darbiečiai siūlo vietoje darbr-

k 10 nuo-

dentą), bet jis tureli 
nuirio, kai tibtištąs B‘ 
kozyrikvo” jo •skiltas didelę su
mą pinigų;' tiks-ką j atvykęs iš) 
LibtUvoš. j eta kėltb 
triukšmą, rėikalAVd,^kad “Vie-/ 
hybė” paskubtų jo “Afidavitą”, 
ir Federacija todėl pabugd dė-‘ 
ti Mikalausko * vardą j kabdi- 
dhtų sąrašą. Pasiriftko Vokie- 
W- ’ '

Pereitos sav&itčš penktadie
nį įvyko po “Vienybės” stogu 
antras, '“ŠusIViepijimo Veikėjų”' 
Sūširinkiidaš kdhdidatą sąrAšUl 
padaryti. Tautininkų Federaci
jai dabar norėjosi pravesti sa
vo “šlčitą” nėva bbpartyviš- 
kani susirinkiinfe, todėl buvo 
pakviesta ir. keletas žmonių iš 
kitų srovių — 
j 
tų, bet didelė 
kviestųjų buvo 
bipinkai”.. Šio -___
mo režfcęriaį buvo Mikąluus 
kas, Strumskis

Mikalauskas* 
jo šįek-tiek liPžtrinti nesmagią 
Byrofc istoriją ir parduoti savo 
“užeigą^. Bet buvo gAną nuo
stabu, kad į tą kompaniją: pa
kliuvo ir didėlis “demokratas” 
A. Bi Strimaitis. >, Kaip čia de
niai tas Vyras smarkiai susi
kirto SU dohtiktu VėrtūkUm ir 
Uitaib fAšfžm'o šiilais prof. Biri, 
žiškos pagerbimo bankiete, ir 

, “Vienybė” jj iiž tai Viešai “iš* 
nupiėšdhmA triukšma

dariu ii* kuone /prilygindama 
įfcife bimbininkų. dkbaV Stri-

GARBINIMAS IR ŠMEIŽIMAS
pagal Užsakymą

V" ‘f* * * t

Kas heAtšiinena, koks didelis 
vyrAs buVb pas kohidnistus Eė- 
onas Pruseika, kūdinėt jišAi 
burnojo prieš sočiėlistus ir 
skelbė sovietų diktatorių rie- 
klaidingumą? z Maskvos davat
kos negalėdavo juo atsigėrėti: 
Vengdavo jAi^ prakalbas, gir
davo jo i^kAlbin$fUmų ir litera- 
tiškus gabumus, keldavo į; £a- 
flarigfes jo pAsiŠVėriiiriių 
jhinkų klAšėi it JAm
aukų, kokiam reikalui jišAi tik 
pnpfAšydaVb. •

0 dabar Ve ką rašo “LAiS- 
;Vėjen vienas “susipratęs” irt; 
■“rėVOlitah^as” koriiudUVų par
tijos narys:

“It ritatbte, darbinirikut, 
kas kam rupi* o Prusėikai- 

, rupi jd hėfrlažaė; pilvelis t be
josi, kad neprisieitų tušČIAs 
parimti- amrnjn. • r <

'“Vargai ir badas kitų, mLi 
lionų žmonių, ne pik senelių, 
bet ir jaųhuoVių, kurie'® 
bar badauja* tas Prudeikai 
neapeink... . Fruseįkri ---- -e- ------
lyg te /pilkiš j. žtatalš* ir; taftisjiU Mikalausku iįr Strum- 
augina sari lauktis.” 1 skili jau kviMri ‘Mikėjus” j
Kitoje te; pa«ios-

vietoje įstota & ir įtarki 
- “bipimtAs Msfcite ife 
hcštatoys' Mtktfs A^ailuo- 

‘ dAvo iš VĄtt' šriVo
ftfckltamgą dipJomatiję orte.. 
Ir kaipo 'kotatatų* 
Pruseika. net nevadindavo 
mus, Aitebltaiter Mugrifti*

i

>> A

'■

Jiploinatijoj, d gal broliAIŠ
Kristuje? Tas jam tik :

'o w

O /
•• ...

■

vtėnas kitas kai
resnių sandiariėčių ir socialis- 

s daUguta sū
niškas “vieny-1 

antro susirinki-,

ir Strimaitis.
mat, jau suspS

44V-ta” 'faile, rtfttyti Unaidatį-

' Kis jiiokiogiausia, p. Stri- 
ikata .Vfato . shfižs tottdlcttftir 
listįf ir ĮJftts pastate 8avė pir-

$m*d4niuš! !To vyro ikys du-
,‘J; / ' ■ ' 1

mwt .■

“Skynių” ir titąšbs jam skolin
tis nereikia. Atsiinebatė, fkAip 
jisai, bUdAmas SLA. stekteto- 
rium, padėjo abt baloto T. 
D'UndUlį, ųžtylčdamAs tą faktą, 
kad Dundulis bUvo suspėhdUo- 
tas ir todėl neturėjo teisės 
kandidatuoti t Jisai tikėjosi, 
kad seimAš Atmes Dundulį* kai
po neteisėtą kandįidatą, ir tuo
met Strimaitis bus patvirtin
tas sekretoriaus Vietoje. Bet 
seimas pasipiktino tuo “sky- 
mu” ir atmetė abudu kandida
tu, o paskyrė p-lę Jurgėliutę. 
Tame pat seime (Bostone) pa
aiškėjo taip pat, kad yra tuš
čias SLA. Lėšų fondas*
: Bėt dar didėsniš Strimaičio 
(kartu ir BačkaUsko) ddrbAfc 
buvo'' panAudoj ihiAš “TėVynė&T 
špAltų ii* SLA. Adresų “Lietu? 
vos Atstatymo Bendrovės” sU- 
br^mlžaVltai ir netoli įįįfiį* 
ho dbiėriū'šūk^itai. TA ben
drove LiėtAvds, beje, neatsta
tė, bet p. StrimAitis iki šiol iš 
jbs te,bėgy vena, imdamAs kas 
saVaitė po $Š5.00 algos už “sek- 
retoriavimą”, nors . bendrovė 
faktiškai negyvuoja,. nes ir tei
sėto šėrininkų mitingo seniai, 
negali sušaukti.

MikalAUskas yra Atstatymo 
BbndfOvČs prezidentbš, b Stri- 
įbaitis sekretorius. Štai kas 
jUodu ir riša į daiktą, UfežiU-1 
rint‘ kad Vi'eAas jų yra fAšls- 
tuojantiš “vibnybininkas”, o 
antras - 
tas” ir ’ 
tt&tajaš.

0 Strumskis irgi reptezeh- 
tuoja “svarbią įstaigą’*: SLA; 
Sargybos Komitetą* thimpAi 
^akattb, Sargybos Bokštą. Ką 
tas kumitėtas šiabdle reiškia, 
sUbkU, pasakyti. Jisai buVb įs
teigtas tais lAiltAfe, kbdA Buši- 
Vienijirnui grAšlhp ftaVojbš iš 
bolševikų, bet dabar jokių pa
našių pavojų nebėra ir Susi- 
vienymą “sergėti” nėra reikA- 
to; Tos senoš ir. jAU p'AlIovU- 
šlos gyvuoti firiribš varidą dA; 
bAr panaudoja ‘“ViėnyblhinlkaV’j 
sAVo politikos tijkslamš Susi
vienijime. A

Ir štai dabar ŠUr|ybos Bokš
tas susijungė su Atstatymo 
BėndrbVė paimti į savo rankas 
Susivienijimą. Po jų vadoVybe, 
minėtame penktadienio 4kbkU-: 
s6’\ buV.o rtbUlinuoti Strimaitis 
į prezidentus, o Mikalauskas, 
jau atšlkrit-tęs sAvo “užėigbs’\i 
— į vice-prezidentūs. kai ku
rie dar stengusi apginu BačiŪ- 
no ir VbkietAičio . kandidatūrai,• 
bet vadai paiirodfė galingesni 
Už miiliį ir Strimaitis su Miw'

#isi Riti kandi

Kokia dAhar padėtis?
Kairesnieji sandariečiai, šu 

tūriais man teko kalbėti* jau
čiasi apvilti. Neva jų žmogus 
Strimaitis eina prieš Gegužį, 
kuris Šiuose rinkimuose vėl 
“runy^”, norėdamas gauti “vi- 
suomohės pasitikėjimą” tf tUo 
bildu pataisyt savb reputaciją, 
Uukėhtėjusią nUo Devehio skan
dalo (bfe j ė, DėVėnis, kiek gir-,- 
dėt, tikrai gyvena Amerikoje 
ii*, jeijgu butų pkširyžinrt) pAs 
tiibs, kurie su fuo tūrėjo reika
lų, ; jisai butų kaip bematant 
“sugautas”). Sandariečiai grife- 
Žtai nusistatę prieš Jurgeliutę, 
viėha, dėl jos santykių su Ge
gužiu ir VitaičiU, o 'taip pat 
dėl jos susibiČiulavimo su “vie- 
hybininkaiš” ir tarejliniais. Da
bar gi Strimaitis pats save 
įdėjo į Vieną “slėiią” su Jur- 
geliute.

Bet padėtis kebli. Stipriausia 
sandariečių “šyla” Šusiyieniji- 
mė, po Štasio Gegužio, buvo 
Vitaitis. Kai centre nebuvo 
skilimo j priešingas frakcijas, 

ftai Vitaitis atlikdavo ne tik 
reaktoriaus pareigas^ bet ir 
Visą “politišką” Jurgeliutės dar
bą. Jeigu Vitaitis butų buvęs 
išmestas iš “Tėvynės” redak
cijos* tai sandariečių pozicijai 
Susivienijime butų buvęs už
duotas mintinas smUgis. Jisai 
šiaip taip išsilaikė,^ bet byloje 
su. Petfonele jisai taip skaU- 
džiai pralaimėjo, kad dabar ji- 
sdi paliko bejėgis. StrimaičiUi 
pakėlus sparnus lėkti paskui 
Mikalauską (neš Atstatymo 
Bendrovės iždas baigia išsekti) 
| “Vlenybiftinkų” gardą, kas 
pAŠiliėka daryti tiems, kurie 
nbhori Atiduoti SUsiVifenijimą į 
faiistij habite?

Arti GHniMš ib-
$ ĮSikti ui Kohtrolfe KblMH- 
jos rezoliučiją prieš VitAitj. 
Pyksti jie ir aht socialistų* 
kam jite nepalaikę Vitaičio Pu-

sės. Mat, sandariečių nuomonė, 
kad socialistai vis turi ką nors 

ir “‘apginti” — pir
ma nuo bolševikų, dabar nuo 
fašistų, o paskui vėl nuo ko
ki^ nbrs “pavojų”. Bet už “pa
laikymą” sandariečiai atsilygi
na socialistams, išplusdami 
jups “menkos doros politikie
riais” ir prikaišiodami jiems 
slaptus tikslus “užvaldyt Susi
vienijimą”.

Fašistams lengviau veikti, 
nes jie turi aiškų tikslą. “Vie
nybė” yra prasiskolinusi Susi
vienijimui ir negauna atnau
jinti “morgičid”, ,kol neužmo
ka užvilktų keturių tūkstančių 
dolerių. Jos svarbiausias pasi
ryžimas yra, pravesti “gerus 
dradgUB” j Pildomą Tarybą, 
kurie hebeikalautų paskolos 
grąžinimo ir prailgintų “mor- 
gičių” dar penkiems metams, 
nežiūrint kad nėra išpildytos 
ęąlygOS* kuriomis “Vienybe” 
gavo iš SLA. iždo originalę 
$25,000.00 paskolą be “komiše- 
n46”. Už tą fašistai daugiausia 
šiandie it varosi, ir dėl to fi- 
riAriBiškO reikalo jie daro viso
kias koitibihaėijas — ir su Jur- 
jgeiititė, ir su Tareila, ir dabar 
Su Strimaičiu bei Mikalausku.

Taigi už tą paskolą “vieny- 
bihihkai” ir kovoja, kaip levai. 
Na* o kiti tokių aiškių interesų 
nuturi* išimant gal atskirus 
žmones, kuriems rupi gauti tas 
ar kitUs “džabas” Susivieniji
me. Bfeikia dar pridurti, kad 
fašistų hiimejimu yra labai 
šuihterbsdotas ir Kaupas, ku
rio agentai čia laikas nuo laiko 
Atvažiuoja, prisidengę visokio
mis kaukėmis. Balutis, beje, ir
gi sugr|Š rudenį kartu su Be- 
čiUhUj kiiris kandidatuoja į 
SLA. prezidehtus.

Tai tiek žinių šiam tarpe. 
Viską, ką išgirstu Brooklyno 
bei NewYorko ‘.‘sferose”, ne- 
surašyčiau nė į jaučio kailį. 
Gal vėliau dar ką pridursiu.

Stebėtojas.

Ilirr^r 

į ATM-Sc’/. ;V!y 

Taip bėgo žmones
J

O?*- ,tą 'HMtM.A 
W*W' *-^vo:

' ts '.'L

iflgH

(Tęsinys):
Ji'ė pHejo dar viėbus. lėkius 

'pačius resltt'raho tanguS, ir ki
tus,

Viėnybininkas”, 
griėžtaš temokra- 
VibikO bei VftAičib'

d vis paprastesnių pa- 
GAVbAliUi bepasitaikė 

(o iš neturėjimo — tuo tarpu 
—ponaitis, be abėjoriės butų 
nėAlšisAkęs ir į pAprAstCSnįl 
traktierių užėjus iš tų pft'čių 
penkių IBų kokį litį — pada
lytos GArbAliui nuolaidos už1 

-  c'AaZA cj A rY’iVVt'i i iŠ _

TeiJę'St 
VlAUS vis jtėfiVs užeiti Laisvės 
Alėj'ojc įlepaSItUikČ). 1

Ponaitis jau visiškai atvirai 
ir brit piktai ėmė FėlkŠti savo1 
b'ėpasitėnkirinbą — Sakydri-i 
biriš, kad ‘taip ilgai SU jtio vie-1 
Ari tėriiolią dėl Viebof Uiažo 
Veikalo negalįs, bet—matytis, 
dat iš kilnaus mibšČiobiško 
susilaikymo — tiesiai į akis 
bieko Grirbdlirii Apie restora
ną nepriminė, o Vi€n tik įtim- 
piau į ji vis ir. pikčiau ėibė 
žiūrėti, kaip jiedb vienus po 
kitų pFa'ėidaVO didesnių trak
tierių fab^us. i

Bėt ponAilis Vis tiek drauge 
su 'Garoaii’uib, ėjo.

—Aferas žmogus... mąstė sau 
etepias Garbalius, —matytis, 
sbpr'anta... nors ir nevisai taip 
butų gerai..
atėjo jau prie miesto sodno ir 
traktierių langų daugiau gat- 
įvėjė nebesimatė, ponaitis su- 
laikČ žingsnį prie Jangų, ku-. 

.įdudse puvo išstatyti gražus 
i lOrtbi ir įvairus spalvuoti ska
bus keptainėliai, ir jau su aiš
kiu piktumo gaidele savo bal- 
Sė tarė į Garbalių :

-£-Tai gal dabar čia užeisl- 
ta'!?!

—Taigi, ponaiti

sAVO SiUAgUbiui pra
dėt tokio traktie-

ponaiti mietas, — kad taip, 
štai, žinotute, visiškai šilą tar
pą — neturiu prie savęs dau
giau, kaip tik penkis litus, — ’ 
o j tik ponaičiui reikės už ' 
storavonę... ’ ;

Gerasis ponaitis, tą išgirdęs, J 
iš sykio sustojo pačiame vidu
ryje Šaligatvio, išdidžiai išsi- ; 
žergė jame ir su įsiutimu įbe
dęs į sutrikusį Garbalių piktu- j 
mu Užsidegusias Akis* pažiurę- - 
jo į jį, pažiūrėjęs iškaito visas, .’ 
paraudo kaip skaistus, raudo? 1 
nas, bijūnas* staiga išbalo, ir 
iš sykio atsisukęs garsiai nu- 
sispiovė ir prie paties sumišu
sio Garbaiiaus veido, pro kie
tai suspaustus daritis prakošė:

—Po velnių eik, chamo šmo
te, jeigu neturi pinigų už dar
bą! Ghamuila !...

Garbalius, knip^ niekuomet 
dar savo gyvenime dėl tokio . 
staigaus ir turinčio pagriifdą 
ponaičio išsikoliojįmo susigė
dęs ir iki pat kojų pirštų galų 
iškaitęs ir pajutęs save Jyg di
džiausiu nusikaltėliu prieš šį ' 
ponaitį, lėtu ir liurbišku žing
sniu, žemai palenkęs galvą, 
nuėjo atgal...

Kito ko nebuvo jam' kas da
ro.

bet, kuomet jie

Stn- pirmiaUŠ „bųVo bustačiu'si; Tiw- 
ttfoittkų FėėėsrAcijA* * t Jta

•—Taigi, ponaiti.. — susi- 
$riėbė paskui ponaitį visą lai
kų sėlinęs Garbalius — taigi, 
visiškai gęrai butų užėjus, 
hfef;.. žįnaj, tamsta... prabočyk,

7. >
Pašte grūdosi daug žmonių, 

ir visi jie tirštais būriais slan
kiojo tai šen, tai ten — tai j 
vieną galą, tai į kitą, ir sprau
dėsi prie tirštai apgultų lange- 
lių.

Pašto tarnautojas negalėjo 
viso to žmonių būrio kaip rei
kiant prie} lengelių sustatyti, 
ir jobalsiai reiškiami prašy
mai nyko tirštame ir įvairia- 
garsiame žmonių užėseyj, ku
ris kabėjb viduje pašto įstai
gos ir labai būvo panašus į u- 
žėsį stumdyhės, kokia būna 
turgavietėje. (Bus daugiau), i

■ ■'-"•‘■'i' t ;
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MlllPr \ Chevrolet Salėj 
1832 w.\ r...................
Mllw»uS:

leidžia uždėti efctra ilgus

4850 Broąjhvcy,

Reltveld 
IlIlnoU.

Motors, Ine.

’ IlUnol»%
Sale*. Ine., 

ath Avenue, 
Or|, Illinois. < 
talke 8t..

j Purk, III. 
Motor Bale*.

ii?r 
Motors,

DAiAAiiĮ^;
Uerp. D r- A. L. &rafėuhąii

Tamstos laišką iš Š. m. ba- 
landžiu rtėn. 30 d. rašytą Jur
giui Pingviniečiui per ‘fLietu- 
vos žim

Kupiškėnų Liaudies 
Namo reikalu

W. C. F. L.i 970 kilOc. gražus 

Lietuvių programas Nedėlioję 

luo 1 iki 2 Valandos po pietų.

Dalyvauja Vanagaitis, 

Olšauskas ir kiti

Didelis pasirinkimas RAKANDŲ, 
PARLOR SE1TŲ. n BlvdĄ

SUDRIKO RUDENINIS 
IŠPARDAVIMAS

Į^NhinmiioiiftMiiiii. i irilHia

\ Vadovybė Liaudies nrtirtų, 
vėliau bus sudaryta iŠ virš pa
minėtos sąjungos, Laisvaniąh 
n ių Etines KulturoS Draugijdš 
Kupiškio Skyriaus ir LietėVoš 
Pažangiųjų moterų draugijos 
Kupiškio Skyriaus. Mano nuo*- 
moneį kihį vadovų nebetenką 
ieškoti. ; .7

Iš gerb. daktaro laiško, ra*- 
šyto*. Domui, Vaitkunui ir Jųr*- 
gi ui Bukėnui, sužinojau, kad 
daktarus rašėt laišką direkto
riui Vincui Kįdukui, kad jis 
sudarytų tam tikrą liaudies 
namo vadovybę. Dėl pono Ei*- 
dūko galiu ^pasakyti, tiek, kad 
jis yra ne ktiįiškėhas; Vienas 
iš aršiausiųjų reakcininkų ir 
knpiškėrtiį rtethėgianiiausias 
žihdgus. Vargų balt jahi rupi

redakciją, kaipo

Susikūrus Amerikoje Kupiš
kėnų Kliubui ir praėjus rū
pintis įkūrimu Liaudies Namo 
Kupiškio miestely, gyvai suju
do ir patys Kupiškio apylinkes 
gyventojai ir Lietuvos švietė
jai. Man, žemiau pasirašiusiam, 
kaipo Kupiškėnų Kliubo pirmi
ninkui, veikėjai ir liaudies švie
tėjai siunčia laiškus tuo reika
lu, teikdami įvairius patarimus 
ir pageidavimus. Prie šios pro
gos paskelbiu porą laiškų, ku
rie. aiškiai nusako, kaip gyvai 
susidomėję Lietuvos šviesuo
menės vadai įkūrimu Liaudies 
Namų Kupiškyj.

50,000 mybų ir vis uMjkimas 
taisymams.” Kai dėl gfetunio ir jėgos, Chevrolet

» Linudibs namaV su JNHtote* 
ka ir skaityklai Mi mjifcrirtkii. 
mams vieta girtinas tHfrruv- 
nymas ir remtini. ' : '

tik klrtiiMrtaš: kart pakaitė 
tų Llatidlėš įtarti) vaddvaVittiąt 
Gal kokiam ašrtėhirtt Labai 
apsiriksite!.

Kupiškyje yfa kelios patikė
tinos draugijos: Laisvamanių 
Etinės KUltUros draugijoj sky
rius^ Moterą progresyvių, Lie
tuvos Jaunimo, Liaudininkų it

j urų-matių gyvendami, nepa
miršta savo vargstančių arto- 
jų ftrdliiį it- fllpinaiti jų kul- 
turos-ČVietitho reikalais.

Mes kupiškėnai jūsų kielv- 
Vieną žygį sekam ir jį tinka
mai įvertintum AŠ keletą kar
tų ir ‘‘Lietuvos Žiniose’* ap- 
rašiau.

Kaių daktaras prašėt, tai aš 
parašiau į Aiherikos lietuvių 
laikraščius straipsnį, nuody
damas kas turi vadovauti Ku
piškyje manomą pastatyti liau
dies namą-. Visais reikalais,

Aš linkėčiau, kad pavestu- 
mėte įhisvamaniarts, nes tai 
žmohės plačią pažvalgų, Šviesą 
myli, politiškų ermyderių ne
kelia ir rūpinasi Lietuvą turėti 
laisvą nuo visokių už mažių Ar 
kunigijos, Ar ponijos. Tai tikri 
liaudies vaikai ir atstovai, y * Kl.

Bet jeigu jau amerikiečiai 
nenori nr negali lAisvamaniarts 
tikėti, kad jie yra gerps nuo
taikos žmonės, tai jau liktų ki
tas kelias: vadovybę pavesti 
draugijų atstovams, draugijų

AiškUyJčia yra visą eilė trokų^ kurie užsitarnauja jūsų domės, ar jus planuo
jate-pirkti visų gorgudlų, ar tiktai vieną 0x)ką. Pirm negu jus pirkaite troką 

bi kokiam tikslui* gaukite visus faktus apie Chevrolet pilną eilę šešių cilin- 
dėrių sunkiosios važmos trukų. JuSU Chevrolet pardavėjas mielai suteiks 

jums pilnas informacijas., * .x

Ištirkite ištvermingumą-, ližtikirtuhią ir užlaikymo kaštus — it jus rasite, 
kad Chevrolet savininkai tahkiai praneša| apie tokius'rekordus, kaip “20,000 

mylių be atidarymo motoro 
praktUk 

teikia jums šešių cilindėrių 50 arklių jėgos motorą—labai greitą, labai leng 

Vų valdyti, it 25% daugiau jėgos, negu motoras bile kurio kito trokO pigiau 

Šiųjų srityje. ■

N^befiirapinMta nlež-
tinfta oda, pleiskano
mis, tpuo-
»ata -ir kitais . odos Įde
gimais. Gaukite bon- 
kų retinančio. gydančio 

saugus užliklmas 
Imo kftfiklne. ' Pa

lo nematyti.togu!, tartvti (.bile__
.ftutieiUnlgkus.. 3gc

Pas mus šiuo tarpu viskas 
ramu. Kai žmones mažai dir
ba, tai jie rečiau ir visokius 
parengimus ruošia. Tačiau 
be parengimų visgi šiaip ar 
taip negalima apsieiti. Saky
sime, rugsėjo 12 dieną harbo- 
riečiai turės tikrai šaunią pra
moką. Mat, LPD Kliubas ren
gia naktinį pikdiką arba išva
žiavimą į Glenwood Purk, III., 
pas p. Gečą. Prasidės 7 vai. 
vakaro ir tęsis ligi sekmadie
nio ryto.

Nariams ir svečiams vaka
rienė bus dykai duodama. 
Turėsime gerą muziką, tad vi
siems bus progos pasišokti. 
Vietos ir apielinkių lietuviai 
nepraleiskite tos progos, nes 
tai bus šio vasarinio ’ sezono 
paskutinis išvažiavimas.

— Muzikas.

Malonus Daktare!
Ne sykį girdėjau ir skaičiau, 

kad tarp kitų dalykų susirūpi
nęs esi įkūrimu Liaudies Na
mų Kupiškyje. Idėja puiki, kad 
tik ji taptų realizuota kupiš
kėnų naudai!

Birželio mėn. šiemet buvau 
Kupiškyje ir ten paskaitą lai
kiau apie “Aušros idealų“ vy- 
kinimą. Buvo apie 3(X> klausy
tojų ir jie nepasipiktino mano 
žodžiais. Regimai 
žmonės.

1809 JI.
Ir jb pitotaMUno* Sbli’R * many urMtaJ
* * ' emu • jvęlktM ir. .rbtanjen.*-

•kt vĮKleins kMi<HahM<W

pediafs 'padirbėsimi, tni dįąįp- 
Čiomis tą svarbų ir prdjdlpų 
darbą Atlilęshne.; - - J, - fr

Kupiš^čiių Kliubo pirm.

jijs atsižvelgiate į įtalpą^ jus rasite/ kad Chevrolet ilgesnis* wheelbase, 

ilgai stiprus rėmai ir i4 ilgi ptisiau lenkti resorai 
bttdies. Tič ’bbdieš yra Chevrolet SubudAvoti, tvirtai sudtutinti ir hepapr»S< 

tai gražus it shiagųs. Daugiau to, juos galima gauti tokio styliaus, kokis tik 

rai pritinka kiekvienam biznio reikalui. \

Amerikbj, gyvėhdnMų 
drhugų 

peties ir 
UUd šitdiėS, Itttd UUbvcikiau*. 
alui galėtumėm nupirkti pfe*. 
čių Kupišky įr tutj j aus galė^ 
tumėm pradėti statyti Liau*- 
dičs Namus, jfei visi surėmę 

■■ ii'i.nni ~i1 ,'r

lihtidfes * .švietimo , Teįkalaii 
nors ir direktorius.
r Maho Straipsnį prašau atsL 
špalihdinti' ĄmetikUs lict uvių 
laįkrašČiUta& Kuomet tilps> 
tai prrtšku gerbi, daktaro) ttj 
laikfAščių : pa vifeną? fekžehiplitn- 
rių ir )nan prisit|stii

. ^jUrgD’ Čfalitieriuflas 
tPingviiiietts)

linkite klausimų pirmosios kainos 

vienas iš pigiausių trokip kokį jus

Pažvelgkite į ekonomiŠkuhią — ir jus surasite, kad daugelis žymiausių gpr 

guolių savininkų praneša/ jog Chevrolet Six yra daug ekonomiškesnis ope 

rųotii hegu kuris kitas trokas, kokį jie yra vartoję, nežiūrint skaičiaus ciliii 
de'ny.... ? . .: ■ . > ' -

Cptown Motom Corp. 
48AO Bro»ihvc.v, 
Chlcago, Illlnol*.

Vanderplomr A 
South IIoBand
Wmt«ot I —
1»16 Dhl*iK*> .A*®*'“*. Evanhtoh. IlUnol*.
Wmt Auh 

Ali 8. I 
t M»ywoc 

• ’ i»oi 
. Mrlrooo 

z Wltte l 
40JMJ WMtern Avenye, v
Blne Ulahd. Illlnolj.
Yanson Chot'roltt Co., 

Chlcngo Ilelght!,. Illinoia. 
l'ounr, Chevrolet,

O4BO 8. A>hland Av®4
ChlcAgo. tlnnoh. „ . 

G. W. ZanflcC Motor 
Arlinuton Bcighte, III.

kioft daktarų ¥r gydtioll^»heiutelkK : pagel- 
1)08, Čia yra vilti* dėl lųa. Dr. 'ftyidatutMili 
MU10M auuiihti <• įtinta .5 dienų Natnu TreAt- 
tnehta 8li žolfimta dykai. ApraSykll V»vojt- rn ir jU8 raitai ta bonkfc kraul^'tfg- 
niRo. arba boukų Mpecianų ■ žolių .Gjb 
duolių dykai. Pridekite 25c perai u n t linu i lį- 
Hupakavimui. Ateikite/ Šiandie, aiba raityki- 
ta tuojau*. . . • , . ■ •

109-tat tvhėelbase
' t ' < ... 1.

CHEVROLET TROBLAI
kainuoja tiktai HUo ♦440*

P«»ai »«
Chevrolet subudavotais bodies

ichiįan. Vitas trekų bodieįr katytit f.o^\ IhMlieMę'Abti*, Indiana. Specidlis įtengim^s extrc. Žemos pristatymo kainos ir lengvi G.M.A.*C. išmokėjimai 
į. r.i i.ili.'r.i. ‘ hT '' r.i .a.n imn-rii)^ n ~ .r. ■■■ i

hevrolet ^Co.
MichĮ^un \Avc<

šted Street
ei. Boulevard 8id7 ir 4705

Ogden Ąv*/ Motors, Ine. 
68.37-41 Oaden Avė., < 

Benvji),' III.
Ray O'Oonnfell Motor Cn., 
40X5 W. Rludlson Street, 

* Chlcarn, llllnolH.
.. J.'vOoHterboelc Motor Co. 

7541 B, HalątaĄ. Street, 
Chkago. Illinois..

RoiKStoKilni,£’- 

dHcuifo. U u Italą* : * 
' Sein ČhVf rotai \Bnlf*. 

• 8022 &(i<uicreltil Av#., 
Chlcita?. IlUneįį. , 

Sliecta.kįiltavrolet,TlMes 
0522 CoitaKfc Grote Avė.
Sunerlor MįSor Šulce. Ine., 

OlMatH. linlMcd Street, 
OhlMitd. lllfnrtta.

Co.. L I»d$T lUdne, milžta. •

toui
Į ..........Iiriii^Nfaaiii I rfil- ir, U Zyffai ■,

bįrtkito Itibiį diehų It pdkol kas, grtliinfi kteiptis i
Lietuvi Jnūhitito SĄjuiigol 
KUpišlM Skyriads VditfyŽųl

Irvine l’itrk' lilvd. 
xo. JH« 
.venue Motors, 
ukre Avenue, 
. Jlllnola;

‘Moton 
■on Street,

'"llUnols.

ęiitaa.vo. IJunole.
Notlh Shtot> Xrh*vrolet Sales 

. 011 Mai»« St-.,
Wiąwtte.\

baaeelMm*

< . * $|'4 0 yrit kokia b'piA \ cab x pick-up<

Visos trobų chdsis kainos f.o.b. Pilni,
mi i i i u r "u.'iU riliai 4

AtbanĮ Parįc Mtdtor SaUs,
BIOS Lhw ence Avenue,

.ChicaKp, Illinois.

Dr-jos skyriaus/ Moterų. prt>- 
gresiščlų ir Liet, jaunimo. Te
gul tos draugijos išrenka po 
1 ar 2 atstovu į komitetą lt 
tegul tokia komitetas btrta šči- 
mynlnkh.

Jeigu laisvamanių (L. E. K. 
Dr-jos) skyriui pavestumėto, 
tai labai sustiprintumėte Lie
tuvoje laisvos minties padėtį 
ir tuomet Centras gAlėtų kon
trolę turėti, kad tikrai butų 
vykdomas amerikiečių norrts.

Tačiau girdžiu, kad j lįs keti
nate vadovybę paVOsti viduri
nės mokyklos direktoriui. Gai
la! Lietuvos mokytojai, šiandie 
dar labai daug priguli nuo klė- 
bonų, ir tad praktiškai klebo
nas šeimininkaus, o Visiėftls pa
žangiesiems Liaudies Namai 
bus neprieinami, o jei prieina
mu tai bus daug trukdymų ir 
nemalonumų.

Jeigu norite klebonams įtik
ti, ha, tai kitas klausimas. A- 
merikos lietuviai yra klebo
nus jau ir be to sustiprinę ir 
jie Lietuvai daug hfegeroyės 
dirba. Tad reikėhj partartyti 
apie geresnius vedėjUs, negu 
klebonai ar jų įtakoje stovin
tieji žmonės, nors jie butų ir 
mokytojai. Draugijos yra iš
tikimesnės .įstaigos kultūros 
darbe.

Norėčiau, kad gražų darbą 
dirbdami nęsUklystumėte, o 

pažangus * Lietuvai ir liet, tautai minėti*” 
ną darbą atliktumėte. /

Ha?nėr * i 
2610-12 S , ...

1 Chlcago,

T "Chfcairo, Bunallh
Lavefy CįietaolM ’Co.

Ohtew.rillĮnol.„
į Mdnerney , Motor Co.,

„ ,WiiK>ff .ynu 
----

CH-GOS COOK COVNTES BIZNIERIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
j it (Sept.) 1931, Naujame G» Chernausko Darže

75 » ARęHER AVĖ. 2 Blokai į Vakatus 

ŠOKIAI -i ' DAINOS IR KITOKIOS FONĖS 
MtautaMiMtatai»ta——a nitai I 11 ■ 1 ntiMitaiii' !     .1*1. ■1.811 i.

NAUJOS Radios kaip ant paveikslo 
po ............................................................ -
NAUJA PHILCO Radio ir Viktrolk 
krūvoje po .......................................... .
NAUJI <3 šmotų Parlor Setai flt JliS :

Chevrolet ’ I išdirba trokus tono ir tortų įtalpos trijų
■ b u \ ‘ ’ "V. \

wheelhase ilgumų. Niektiirib iš populiaYiškiausiu tono mo-
■ j‘ z t . f |.?'*■’* 7*Vi*- '

^^n>lir. drthų t yra parodyti paveikslėliais dešinėje pU^ėję. '

Ištirkitė šiuos ttokUš bilč kuriuo žvilgsniu ir jiįs juos rasite pažymėtihais.

vVlieertiaB**''

______

jŽMctirtt >111
. vii

11ifei

. " ... V - '“7 t. ? t*
V. • 1 .■'i ~ * ■ ■ h n, - A'

i
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The English Cohimn
Chicago at Night

Garsinkitės “N-nosp

Radio Valanda

Išpardavimas 35c

PUANŲ IR RADIO

MAŽIAUSES KAINAS

VISAM
where

ŽMOGAUS GYVENIME

brown dirty

Brigh ton Park
Kai Ttas

SULČIŲ VYNUOGIŲ
Yardas bus atdaras

Rugsėjo 16 dieną
Ashland Avė. ir 27 gatve

Tel. Prospect 7960—61

šventės

PEOPLES
FURNUURE 00.

V. GAPSZEWICZ, Pres,

we 
we

Nut
Pea

35c
35c
60c

pastangos 
gaudymu, 

gaudymas” 
pasisekimo.

and 
dinner

svarbu 
jaunes*-

Didžiausis Pasirinkimas 
Lengvus Išmokėjimai 

Didžiausios Krautuvės!

Mine Run
Lump .....

aip, jus ga 

lite pirkti

sau

Anglis

Įvairios 
dėl Hot Water

Kombinacijos radids su gra 
mafonu, Naujos Mados, ge 
rųjų išdirbysčių > ttTfE 
tik po ............. M* f

Eight Eighty Five 
Rush Street

kuris 
chicagiečių meni 

Galbūt, kad cho-

pataįsymo konstituci-

Turėjo smagias savaitės pabai 
gos atostogas s

Lietuvis barberys 
nusižudė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

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

PAGERINS REGĖJIMĄ.

Musų Simfonijos 
Orkestrą

Lietuvių keistučio Pašaipi 
nio /Kliubo komisija su^pritari 
mu valdybos jau pasinėrus di 
deliam darbe, kad geriau prisi 
rengti prie įkvo kliubo meti 
nes švehtąs, kuri bus nedėlioj 
spalių m. 4 d., Lietuvių Audito
rijos svetainėj 
programui išpildyti pakviestas 
yra Birutės choras, kur j jauirie 
kartą mes dainų mylėtojai tu 
rėjom progos girdėti' ir L 
turi' tvirtų 
ninku pajėgų 
ras tik su Šiuo vąkaru pradės 
savo sezoninį veikimą.

Visi kliubo nąYiai, jų šeimy
noj ir draugai prašomi rengtis 
iš anksto. Laiko jau ne per-, 
daug. Stengkitės visąs kliūtis 
prašalinti ir tą vakarą spaliu 
m. 4 d. bukite Auditorijoj. Du
rys atsidarys lygiai 5 vaL Įžan
ga labai pigi.

malonus atsiminimas.

Tel. Boulevard 2786
(Skersai gatvę nuo Ramovos Teatro)

*

dance 
good 

sum.

“meal”, Al asked the waiter 
for the coffee. >

“It’s on the table.”
We had saturated our sand- 

wiches with the buttery coffee. 
After paying our dollar apiece, 
we six filed out, without even 
carrying away souvenirs for 
our money. —Magda.

ZINFANDELS - MUSCATS - ALIANTEŠ 
Zinfandels išteks tiktai dviem savaitėm

Ų AMERIKOS 
r UNIJA

Ryt, t. y. sekmadieny, rugsė
jo 13 d., iš radio stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. 'po pietų bus 
geras ir gražus radio progra
mas, kuriame paskutinį sykį iš
girsime artistą Juozą OlŠauką 
su kanklėmis. P-nas OlšaUs 
kas ilgam laikui apleis Chica 
gą. Taipgi prog^ame dalyvaus 
ir Antanas Vanagaitis, Jų gra
žus duetai dar sykį jus pa« 
linksmiiįs atsisveikinimo pro- 
grame. Be to, išgirsime keletą 
numerių rinktinos, smagios mu
zikos. šis programas, kaip ir 
visados, yra' duodamas lėšomis 
Jos. Budriko krautuvės, 3417 
S. Halsted st. Chicago, III.

Jau dveji metai, kaip p. Bud- 
rikas be sustojimo leidžia du 
syk savaitėj gražius lietuvių 
raido programus savo lėšomis 
ir už tai yra pilnai užsitarna 
vęs visų lietuvių parafhos ra
dio ir rakandų biznyje.

—Rėmėjas.

Upright pianai, vartoti,; pil 
na i geri dėl mo- 
kini mos, tik po
Player pianai, vartoti, gra 
jina gerai, tik Ji-f—

Girdėjau, kad p. Baltras Ra- 
džius, gyvenantis adresu 2605 
W. 43rd Str., yfa susirūpinęs 
dėl tos žinios, kuri kelios die
nos atgal pasirodė laikrašty ir 
kurioj sakoma, kad Lietuvoj 
Šiaulių apskričio, Pa’kruojaus 
miestelį užpludusios žiurkės ir 
kai kuriems triušiam-kralikam 
net nosis nuėdusios. Kadangi 
Baltras pareina iš Lietuvos nuo 
to krašto, tai, žinoma', jam toks 
įvykis išrodo lyg ir nemalo
nus. Ištikrųjų, kibą tas žiur* 
kės biesas apsėdo: užpulti tokį 
miestą^ kuris unaravai vadina
si Pakruojum!

Petras Kaupas, 39 metų, nu
sižudė praėjusį ketvirtadienį 
bute, kur gyveno, užpakaly 
barbernės adaresu 733 West 14 
Place. Užsitroškino gazu.

certą. Dvi -operetės ir keletas 
svarbesnių koncertų nužiūrėta 
taipjau šį sezoną. Viskas rodo, 
kad orkestrai galima tikėtis 
labai sėkmingų metų.

Gabioj p. Steponavičiaus va
dovybėj orkestrą nepaliauja
mai augo ir dabar jau turi 
daugiau, kaip 40 narių. Ka
dangi numatoma veiklus sezo
nas, kuriam teks daugiau mu
zikos kurinių įveikti, tai orkes 
tros sąstatas turės būti padi
dintas iki 50 ar 60 muzikantų.

Iki šiam laikui daugelis 
musų talentingų muzikantų 
nesiskubino pasinaudoti pui
kiomis progomis, kurias siūlo 
ši orkestrą. Orkestros nariai 
ir narės čia turi progos* groti 
geriausius .klasiškus kurinius, 
operas, * etc.; jie įgija tikrai 
brangų patyrimą suderintam 
grojimui, jie turi smagumo 
grotį publikai, kuri įvertina 
jų darbą. Tuo gi arpu nerei
kia mokėti narinių mokesnių, 
nerikia nė gaidų pirkti ir ab
soliučiai nereikia mokėti už 
pamokas — repeticijas. Visa, 
ko iš orkestros narių reika
lauja,'tai noro kooperuoti ir 
lankyti praktikas reguliariai.

Čia yra proga visiems, kurie

Lofty stecl to\vers reaching 
for the sky... the temple sil- 
houetted likę a spear againsft

would 
were! 
listed 
cided 
better to 
coiild. We ordered the cheap- 
est sandwiches on the menu. 
Denver sandwich —- eighty 
cenjts. Tommy and I ordered 
milk while the ręst had coffee. 
After muęh waitįng, our sand- 
wiches came.
lookihg paįcakps on stale, toast. 
The milk was served and the 
c6ffee eups were sėt on the 
table. With the sandwiches' the 
waiter had placed on the table 
a dark green decorated bottle. 
Būt, where was the coffee? 
Ted, the boldest of the group, 
was detfermined to find out 
what mysterious eoneoetion it 
contained. ‘ In the decanter 
there was a hot, viscus, yellow 
substance that smelled of but- 
ter. Thereupon everyone pro- 
ceeded to pour melted biitter 
on his sandwich. Finishihg the

4177-83 Archer Avė. 
LAFAYETTE 317!

2536-40 W. 63rd Str.
HEMLOCK 8400

Chicagos Lietuvių Simfoni
jos Orkestrą pradės tretį sa
vo sezoną praktika Gage 
Parke, prie 55-tos gatvės ir 
5Vestern avenue, ateinantį

the, night.. Buckingham Foun- 
tain softly sending its columns 
of water iipward as a rainbow 
of lights plays upon it... Boui 
Mich..,.. the Planetarium with 
its ^tar-studded heavens... cars 
and people swiftly passing by... 
the Art Institute lions watch- 
ing, watching... the Lindbergn 
beacon shooting its beams 
around and around... and the 
Lake, black, mysterious, silent.

Jessica.

Knock-knock-knock !/ A slide 
i

in the door opened and a face, 
likę that of a heavy-weight pu- 
gilist, peered through the open- 
ing. ,

“Is it formai?” Tedį blurted

trečiadienį, rugsėjo 16, 7:45 v. 
vakaro.

, Pirm poros metų, kai p. Ste
ponavičius, musų direktorius, 
pradėjo organizuoti šią muzi
kėlę grupę, jį pasitiko ne la
bai prielankus pranašavimas 
tai dėl pasėkų, taip jau pašie
pianti kritika, ir net mėginta 
įrodinėti, kad jo 
esančios svajonės 
Bet tas “svajonės 
greitai susilaukė
Orkestrą parodė, kad ji pajė
gia įveikti sunkias overtiuras 
ir simfonijas, grodama jas 
kvl kurtėmis.

Šiems metams yra lemta 
būti sėkmingiausiu orkestros 
sezonu. Nuo jos pasirodymo 
SLA seimo koncerte praėjusį 
sezoną kalbama orkestrą tapo 
pripažinta kaip viena svar
biausių muzikalių ir organiza
cijų lietuvių ' tarpe Suv. Vals
tijose. Jos publika esti įvairi 
ir skaitlinga. Publika priėmė 
ją kaip vieną įsigyvenusių įs
taigų musų muzikos pasauly. 
Iki šiam laikui orkestrą netu
rėjo surengusi savo koncerto. 
Todėl dabar planai daroma 
tikslu duoti leituviškajai pub
likai pirmą orkestros kon-

Menu šeštadieniui, Rugsėjo 12 d., 1931 
SRIUBOS:

Kopūstai.— Daržovine
Varškėčiai su rūgščia grietine ...................................
Virta paršiena su kopūstais .......................................
Kepta paršiena su kopūstais ......................................
Namų darbo dešros su kopūstais ..............................
Virta vištiena su dresingu .......... ...............................
Kepta vištiena su dresingu ..........................................
Vištiena a la Maryland, citrinos sosas ............. ......
Kepta antiena su obuoliniu sosu ...............................

į Lietuvių Keistučio Pašalpiųio 
Kliubo komisijos susirinkimas 
kas link

P-nas Stanley Tamasiunas ir 
žmona, p. Walter Malus ir žmo
na, o taipgi -Stanley Jr. ir“ Ju- 
lia praleido praėjusios savaitės 
pabaigą ir parbo Dieną Det
roite ir Kanąįoj lankydami kai 
kuriuos' savo draugų.

Jie sako, į kad Kanadoj alus 
yra labai geras lietuviams.

jos ir padarymo daugiau įvyks 
rytoj, sekmadieny, 9 vai. ryto 
pas kliubo raštininką. Vieta 
visiems žinoma. Prašomi visi 
pribūti.—A. J. Š.

vose. Ateikite į musų y ardus, pama£ 
arba patelefonuokite mums ir mes 
tokias anglis, kokias jus pasirinksite

ŠTAI MUSŲ KAINOS:
Indiana Egg .........................  tonas
Illinois Egg .............
West Va. Nut ....
West Va. Lump .....
Black Band Egg .....

, Black Band Lump .. 
Red Ash Erie Lump 

, Blue Grass Lump ... 
— Fancy Lump .........

Pocahontas 
Pocahontas 
Pocahontas 
Pocahontas 
Pocahontas 
West Va. Be durnų, 50% rupus.... „
Coke-Range dėl furnasų .......... ”
Canell Block ..................   „z
Minkštų anglių Ssreenings\.......... ”

. Mes pristatome visame mieste 
Mes esame užbondsuoti miesto sverikai ir kiekvienas vežimas, kuris išva
žiuoja iš musų y ardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garantuoja paro
dytą ant tikieto svarumą. 

MES TAIPGI PARDUODAME
PETROLEUM CARBON COKE LUMP $10.50, SCR. $6.50 

ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠĮ APGARSINIMĄ'

$5.75 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.50 
9.00 
9.50 
9.50 
6.75 
9.00 
9.50 
9.00 
6.50 
7.25

10.00 
9.50 
4.00

“No”, was the gruff reply.
“May we ęome in?”

> The, slide was shut and we 
waited. Finally, after we had 
made up our minds to leave, 
the door opened. The waiter 
whp truly did look ųuite cap- 
able of annihilating anyone, 
led the group of six ųuivering 
high school students into a 
large, dimly lighiled, front room 
filled with tables. There was 
no one in this robm būt in one 
opening off it, we could see 
people in booths lined along 
both walls.

The waiter, after handing us 
the menus, suggested a rest- 
aurant aeross the Street where 
we could 
a very 
a nominal 

remain
Looking at the, prices 

on the menu, we all de- 
that it would have been 

have left when we

Radios, pilnai įrengti dai
liuose kabinetuose, verti iki 
$125.(X)

NEWYORKO | ' 
a klaipcdą

1VVMMS miASi&UTUV^r«r6VEDU»
1 ■ « 

Informacijos ir laivakortės gauna
mos pas savo agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago

groja tą. ar kitą standartinį 
orkeątros instrumentą. As
menys, kurie norėtų įstoti 
šion organizacijon, gali tai pa
daryti atsiklausdami p. C. F. 
Steponavičiaus (Stephens)4142 
Archer Avenue, telefonas La- 
fayette 7552, arba atsilankyti 
į pirmą pratktiką Gage Par- 
į<e, ateinantį trečiadienį, 7:45 
vai. vakare.

Reikalavimai: ne 
vyrai ar, merginos; ne 
ni kaip‘16 metų ir ne inažiau 
kaip bent treji metai mokini- 
mosi groti instrumentu; lietu
viams pirmenybė, bet ne vie
nam nedraudžiama kreiptis su 
pareiškimu noro įstoti.

Pirmas Smuikas.

and Kopper Coke. Taipgi Sahara anglys

• 4913-19 S. Paulina St.
’ • Near 49tb Street Chicago, Illinois

R. F. GAPSZEWICZ, Secr, and Mgr,

PIRKITE DABAR
KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS, KOKIŲ NEBUVO PER 

PENKIOLIKĄ METŲ. p
Mes ypač už specialiai žemas kainas parūpiname skrynus, storm ’sash, por- 
čių uždarus ir viską kitką lumberio ir millwork srityje.

Jeigu jus norite ką nors taisyti ar remodeliuoti, leiskite mums pasiųsti 
pas jus savo karpenterį. kuris suteiks jums apskaičiavimus.

WEST END MILL and LUMBER CO.
N. ESKILSEN, Savininke

22nd ir Morgan Sts. TeL Canal 1361-2

Henry’s Restaurant
Kiekvieni pietus 

3517 S. Halsted St

»ANuLTb
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

PIKNIKAS 
' , — įvyks — ‘

NEDĖLIOJĘ, 

Rugsėjo-September 13, 1931
S. S VĖL AINIO DARŽE, 

Priešais Tautiškas Kapines

Bus puiki muzika ir linksmas susipažinimas su daugiau lietuvių, nes tame 
išvažiavime suvažiuos visų kolionijų lietuviai. Joniškiečių nariai ir drau
gai nepraleisktie tos progos, nes *tai paskutinis vasaros parengimas*. ' 

Prasidės 10 valandą iš ryto ir linksminsis ligi vėlumo.
‘ — Milą KOMITETAS.

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
. 2426 So. Halsted St 

2458 So. Halste dSt. 
1000 W. 22nd Street

, Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Pažiūrėkite į šias kainas
Jums nebereikia pirkti anglis depariamentinėse sapkro- 

kite ko jus norite, 
pristatysime jums

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti 
jūsų taupumo sąskaita. Jus 

A negalite pralaimėti pinigų in- 
JMĮ vestuojant juos į jums reika- 

lingas anglis.
Mes parduodame 

rųšies anglis
P ir štymo boilerių ir virtuvių

I Pe^iU’I Pocahontas, . iieduminės,
I Br I Pennsylvanijos kietos anglys 

f Į antracitas, Black Ban Lump, 
■■■■■ Consalidatioų Millers Creek 
SPECIALĖS KAINOS, MOKANT CASH.

-i, m. v1',-. 'j', -. :■
r - S’i ‘ 4 .•/ f . ’ t.' ■

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

* . .•' . ■’ •- ■ 1 . ....................... 1 ..................... ... ■

1 ,.l „„■„■I.,,..,..—.... - ...........



Lietuviai GydytojaiGraborlal

Anksti darbe ir vagiliukai

Graboriai

Sprogo bomba

West Pūliniai!

Iš 18 apylinkes

Duokite savo akis išegzaminuoti

me

■■SgH

Lietuviai Gydytojai
— — * -w- -------------------- --   . -r   —  — — —* - — -

Hemlock 8151

fe}

t.'

BAKINC 
POWDER

Sheminski Gar Shemanski)^.nu
baustas 18 mėnesių kalėti

Sprogo bomba antro aukšto 
porčiuose trobėsy, kuris randa
si adresu 6701 Greenview avė. 
Dvidešimt šešios šeimynos, gy
venusios trobėsy, išvytos buvo 
trenksmo į gatvę.

1327 So. 49th

Telefonai!

Cicero 3724

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas, 47th St, 
Tel. Boulevard 6487

Pastebėkite puikią tęs 
lą . . i. kaip piragai 

laikosi švieži.

Phone Canal 2118 
Valandos t 6-—8 vakare

Kampas Wabash Aveniu 
Tel. Pnllman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

kaip elgiasi poliui 
kitais automobilis

VakamUt Utam„ Ketw, ir 
— 6 iki 9 vai. 

4145 Archer Aus. TeL Lafa

1900 So. Rplsted St. 
4193 Archer Avė, 

Valandos: 2—4 po piet 
'Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehitl 1595

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
yalandos. nuo ,10—n4, ųuo.6 iki 8 

Nedėliomis nuo '10 iki 12.

Meras žada daugiau 
reidų

Painokos anglų kalbos 
Gage Parke

Musų patarhavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime U- 
laidų užlaikymui sky-

Arti Leavkt St. ' 
Telefonas Ccnd 255A 

Valandos 9 ryta iki r 8 vakaro. 
Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki f

Laukė, kad sumuš 
kordų ,

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALK
1145 Milvvaukee Avenue

džinnas Borden)
ADVOKATAS

»s Slt, Room 2117,
Randolpb 6727 <

7 St. mso 6-9.
fe ____

greitumų. Paežere ,vadinamti- 
outer dflve, ateity bus galima 
važiuoti greitumu 45 mylių va- 
landoj; 40 mylių valandoj pla
čiaisiais bulvarų keliais; 35 my 
lių greitumu siauraisiais bul
varų keliais ir povai ir atsalk 
giai rezidencinėmis gatvėmis.

Ketvirtadienį, rugsėjo 10-•&, 
kriminaliame teisme nagrinėtą 
byla George Sheminski -(kiti 
sako, Shemanski).* Jisai buvo 
kaltinamas tuo, kad mainęs ne
gerus čekius. Teismas nubau
dė Shcminskį trimis kaltinimais 
(trijų asmenų kaltinimą) 18 
mėnesių kalėti pataisos namuo-

įsakė tyrinėti policinin 
kų elgėsi

Reikalauja naujos sis 
temos gatvėkariams 

operuoti

Meras Cermakas pareiškė, 
kad po’icija darys ir ateity 
kratas nužiūrėtoje ištvirkimo 
ir gembliavimo vietose. Kratos 
bus daromos nežiūrint net- in- 
džionkšenų, jei kurių vietų sa
vininkai turėtų juos, idant ap
siginti nuo kratų.

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ĮTARTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir. ramų 
patarnavimą, kuomet jis/yra labiausiai reikalingas,

Meras Cermakas įspėja p-lę 
L. Eilėn Bobcock, federuotų 
labdarystės organįzacijų atsto 
vę, ir kunigą Jiteeph McNamee, 
reprezentuojantį' southsidės ka
talikišką labdarybės organiza
ciją; kad jie nesivaldytų. Pasak 
mėro, iki šiol perdaug buvę vi
sokių tag days. Jisai pareiškė, 
kad jis pritariąs sumanymui tu
rėti meste tik vieną dieną 
tuose kaip tag day.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avinus

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

iki 1.2 dienų.
Telepbonai dienų ir naktį Virginia 0036

Sugrįžo iš Lietuvog ir priiminėja 
ligoniui 

nuo 10 ryto iki 
nuo 6:30 iki 

Sekmadieniai! nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Pasėkoj parkų policijos ir 
teismo viršininkų konferencijos 
priimta patvarkymai, kurie lie
čia automobiliais- -važiavimo

ka pasakyti, kad toks amatas 
galų xgale jaunuomenei ncapsi- 
moka, ją j pražūtį veda> ; .<

—Vietinis., »

Paprastai h&ldapai, vagystės 
ir kai kurie kitokie nusikalti
mai įstatymams papildomi yra 
vakarais.

Bet štai vakar teko pastebė
ti vagiliukus rytmetį. Tai jau, 
galiu sakyti, tikri darbininkai.

Taip apie 4:30 valandą ryto 
Halsted gatvėj, ties ta vieta, 
kur į Halsted įeina 34 place ir 
kur yra didoka daržovių ir vai
sių krautuvė, matau prie krau
tuvės vežimą su daržovėmis ir 
vaisiais. 4

Kas ten skubiai triusiasi apie 
vežimą? Tur būt pedlioriai. 
Bet priėjau arčiau, ir “darbi
ninkai” šovė tolyn nuo vežimo.

Vienok ne tuščiomis ranko
mis. Pora vaikėzų, taip am
žiui j po 17 ar 18 metų, nubė
go nešdamies' po dėžę (beskę) 
vaisių. Pora kitų, jaunesnių, 
bepajėgdami kiekvienas atski
rai panešti dėžę, nusitvėrė abu 
už vienos ir davai bėgti. x

Paspruko į alėją. Dingo. Ten-

Mėras Cermakas prašė pada
ryti tyrinėjimą Town Hali ir 
Lincoln Park policijos elgimąsi 
su automobilistais. Priežastis 
tokiam prašymui yra ve kokia, 
Mrs. Mary Kozumny, Dr. Ro- 
zumny žmona, pastalė savo au
tomobilį Lincoln parke uždraus
toj vietoj. Ji buvo suimta. Ji 
prašėsi policijos leisti jai pra
nešti apie įvykį jos vyrui Dr. 
Rozumny. Bet policininkai ne
leidę ir kolioję ją. Toliau, jie 
patalpinę, ją kamaroj kartu su 
moteriške, kuri yra kaltinam?, 
galvažudyste. Taigi mėras ir 
prašo tyrinėjimo, kad sužinoti, 
ar teisingi yra moteriškės kal
tinimai 
ninkai 
tais.

yftjų valandoj grei
tumu važiuoti -

JŪSŲ graboriai 
Didysis Ofisą*

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
r ' Tel. Prpspect 11)28 
Rez, 2359 S. Leavitt St. Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4> 7 iki 9 
Nedėlidj. pagal sutartį

A. MONTVID, M. ID.
Wtit Town State Bank Bldf. : 

24031 • Madison St

Valu 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
‘ Tel. _West 2860

Namų telefonas Brunsvick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti 
/ DYKAI

Registruotam Optometristui" 
Akių Specialistas,. Virš 15 metų 

patyrimas >
Akiniai nuo $3 ' 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie,

DR. J. GROUPE
4631 S, Ashland Avė. TeL Yards 6780

Vakar laukta, kad tempera J 
turą Chicagoj pasieksianti 95 
lapisnių, šitokia temperatūra 
sudarytų rekordą šiam metų 
laikui iš viso temperatūros su
rašymo kokį Chicaga yra’ turė
jusi.

7337,

Namų TU. Hyde Park 3395 _

DENTISTAS
2559 West 63rd Street 

kampas Rockweli St. 
Valandos: 10 vi ryto iki'8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimų

Tel. Central 7079 
Rez. Lpngbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarti

Dr. B. G. LAMBRAKI
Ausų, Nosies, Gerkite Specialistas 

Instruktorius Viennoe Universiteto 
Saite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

x 53 B. Washington St,.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS?

Undertaking Co.
Wnv A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Čanal 3161i

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 
Tel. Roosevelt 251-5-2516

DR. CHARLES SEGAL 
Praktfkuoja 20 metai 

' OFISAS. .
4729 South Asblahd Ava., 3 tubot 

CHICAGO. H.L.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO, VALANDOS t

Nuo 10 iki J2 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir orio 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. NediL nuo 10 iki 12 v. dienų 

Pbone Midway 2880

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai, 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pittų.
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimų 

.Ofiso Tel. L'afayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395

YOURTY^
Night and Morning to keep 
them. Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
' qr “Eyc Beauty” Book

Marine C<x, Dept. H. S.,9 B. Okio St,Chicago

Illinois Commerce Komisijai 
paduota gatvekarių kompanijos 
prašymas. Tas prašymas yra 
toks: leisti kompanijai įvesti 
tarnybą gatvekariuose vieno 
žmogaus, kur galima, vietoj <ja- 
bartinių dviejų. Kompanijos ad
vokatas pareiškė, kad jeigu ši
toks leidimas nebus duotas, tai 
kompanijai teks ieškoti leidimo 
padidinti mokestį už gabenimą 
publikos gatvekariais.

Ateinantį sekmadienį Wcst 
Pullman Park svetainėj įvyks 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj 55 kuopos paprastas susi
rinkimas, kuris liečia paminė
jimą dviejų sukaktuvių.

Šis klausimas buvo iškeltas 
praėjusiame susirinkime, bet 
tapo atidėtas iki ateinančio. Ti
kėtasi, kad daugiau narių su
sirinks.

Tad kviečiu visus narius ir 
nares būtinai atsilankyti, ba tai 
bus labai svarbus susirinkimas.

Susirinkimas prasidės 2 va
landą po pietų. Mes nebelaiko
me tokių ilgų susirinkimų, ko
kie būdavo laikomi, kai kuopoj 
ermiderius kėlė bolševikai. Per 
vieną valandą arba per pusant
ros atlaikome susirinkimą. Ir 
tuomet nariai yra liuosi.

—Sekretorius.

(Naryauckai) i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wbt 69tb Stceet 
VALANDOS*: l

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

Res. 6600 South Artesian Aventsą 
Pbone Prospecc 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
< < CHICAGO, ILL

Apšvjetos taryba atidaro ang
lų kalbos pamokas Gage Par
ke, prie So. Western avenue ir 
55 gatvės, šios pamokos pra
sidės pirmadienį,, rugsėjo 14 d. 
Pamokos bus duodamos sveti
mose šalyse gimusioms mote
rims ir merginoms.

Pamokos bus duodamos pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 1:30 iki 3 valandos po pie
tų. Mokėti nereikės Už pamo
kas.

Kurios moters ar merginos 
nori lankyti pamokas tik vieną 
dieną savaitėj, tai galės pasi
rinkti parankiausią' joms dieną.

Be to, pagelba bus teikiama 
toms moteriškėms, kurios nori 
išsiimti šios šalies pilietybės 
popieras.

Šį pranešimą daro Frances 
K. Wetmore, prižiūrėtoja.

SVARBI ŽINUTE
DL M. T. STRIKOL

LietUvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkate abu aavo ofisu į naujų vietų pp nt>

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

Nedžlipj pagal sutartį
Tel, Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albahy Avė.
T,l. Pronxci 1930,

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

’ Phone 
Hemlock 9252

3307 Auburn Avė.
. CHICAGO. ILL.

Nuliud^ liekame, 

Tėvai, Sesuo, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203. '

K. G ŪGIS (
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS w 
Ruom 1113. 
4411 

d 4 po pietų

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimu, 
akių aptemimo, nervuotumol skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegyste ir tpliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuoie 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikįus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. i
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

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

< Aš priskirsiu jūsų aklintu, 
nežiūrint, kaip butų kom> 
Pilkuotas darbas. Mano sis- 
tema yra pašokina 20 mo- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą fr pašalina įtempimą.
SPECIALIU DOME VAIKŲ AKIMS 

akiniams.Akinių ir. Egząuilnącljos Kulną Nuo ąS. 
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi lšmok6jlinai. nflra iugah 

Stiklai duplikuojaml ir rSinai sutaisomi ta pačių dienų.
DR. C. MICHEL, O. D, 
■4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

•• ’V'1

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913.

DLBERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of- 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandoj: nuo l-3i nuo 6:30-8:30

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

Tel. Kenwood 5107 
VAbANDŲS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte? 
'' r nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivsntadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel; Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 mu iki 8 vakaru 
Reridence Phąne He/ilock 7691

127 N. Dearbom St., 
Telefoną! Centui 

Valandos: nuo 9- ryto ii 
.Gyvenimo vieta 

3323 S*Ub Stitted Street 
Tel. Bbūlėvard 1310

Vtlandęs: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni

' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofitp valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 0:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, I1L

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisai. 77 W. Washingtoh St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

JONAS LAURINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 dieną, 4 valandų, po 
piet 1931 m., sulaukus 16 metų 
amžiaus, gimįs Amich, Mich.

Paliko dideliame nuliudiihe mo
tinų Oną, tėvų Jonų, seserį Kuni
gundą. dėdf ir dėdyną Kelpsus, 
dirmavonės .tėvą Kazimierą Kirą 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46 St., I. J. Zolp koplyčioj.

Laidotuvės įvyks panedėly, rug
sėjo 14 dieną, 8 vai. ryto iŠ kop
lyčios į yšv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamalods už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a_. Jono Laurinaičio gi
minės, draugai, ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse, ir suteikti jJm pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini-

Ofiso ir Rez. Te|. Boulevard 5914

DR. NAGELIS
756 W. 3501 St.

(ępr. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

s NedUdianiafs- pagal' sutartį*

^?gywt6jas ir chirurgai
3102 So: Bsdsted S*, Cbkogd 

arti Slot Street

Vdtado*: 1—3 po pietų, 7—8 vaK 
Nedėliomia ir iytntad. 10—12» diiMi

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Telefoną! Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
.4631 South AshUnd Aventu 

Cifiso valandoi:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200 v

A. K. Rutkauskas, M, Dl 
4442 South Wutetn Agentu 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki, U valandai „ 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

CNICKGOS 
ŽINIOS

:--------------- ; -J r , ■ . ....--m.------ —---- j----------------- :--- _____

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite šavicP ir savo šeimyną. 
American Mcdical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos mcdikalčs ekzaminacijos, sirguljavimų, kraujo įptyrimo, įčirškimų

11 ‘' American Medical Institute
2418 W. Madison Si Tel; West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO-NARYSTJg — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kaselį

40 years
25 ounces fbr25*f

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb Še 

Telefonai \ 

Boulevard 5203 , 

Boulevard 8413

A^OKATM

— J4.?
Valandoo nuo 9 tyto 
3241 S. Halsted St. 7 

. Valandos, — 7d
OUs-J-Umnu Ketv. „ _ 
VųsaUe—Banw P«my«oa> wfc.

. "I I I >10

John Kuchinskas
Lietuvis Advolšafoi f

Cicero, . III.'
1439 So. 49 Court 

Telef ? Cicero 5927

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per .25 
tus kaipo patyru gydytojas, chirurgas 
ir akušeris, (

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas yy*< 
rų, moterų ir vaikų pagal na * 
metodus X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir-> Laboratorijai 
1025 W. Ibth St., netoli Morgan St. 

.Valandoso nno 10—12 pietų ir 
nno. 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tsl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hiįde Park 4755 ar Randolph 6800.

s. a lacha™ 
lietuvis graborius 
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiil.

Reikale meldžiu atsišaukti, o. mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
T«l. Cicero 5927

insius 
keros

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
x PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą 
galime atlikti už $100.00 '

* Dvi Koplyčios Dykai 
'• Del šermenų 1 

Padarome affidavitus reika-1 
le Insurance ir visus Notary’HjF 

----- Public reikalus.

\ Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas, <

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47th Street

Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS 
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West~22fi^ Street 
<Va,landoe: 1-—-3 ir 7—8‘ 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Retidenciįa 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7868

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

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

(Jbbn B;
LIETUM

105 W. M 
Telepbon 

Vakarai 21S1< W1 8
Telephone Rooi.

Namių Be R TeL RcpubUc 9600
:...................... ...... i............i. i *'"■<

JOSEPH J. GRISĘ 
Uefuęis AdroKatas j 

4631 So. Ashland Avė, ’H

* JeL RepubUc 9Z21

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama | 

I J

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

. < ,■ I ■ a.. 1.11 ia,i^,i»,,' "..........................  ' ■*

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS IR' BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži; koplyčia dykai 

m w. iš st 
Tel, Ro»mcWI< 7532 . 1

i . . ,, • ’ 1
■ ■RUNSIIIII 7 r 11 ... . |l»" H 1 —""11

> ^ra*)01^a^_____________

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius 

a '
Sąžiningai ii pi- 

patarnauju 
■ dieną ir naktį 

visose miesto da- 
lyse. Moteris pa- 

Jo gelbininkė. , 

2205 Lake St. 
'*. ■ BjMK ,W Tel. Melrose

Park 797

MiiLičNS Of ribUNos usėd 
BY OUR GOyiįRNM.EHT •

«MNMM

DOUBLE 
ACTING



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Drauįai ir pažįstami a. a. 
Rimšelio, ■ yra kviečiami daly* 
vauti laidotuvėse.—J. A. *Z,

■■...du/ViU iiilMii i ffi *.. -.J...

Jaunasis Laurinaitis tapo už
muštas 1 d, rugsėjo, kai jis 
papuolė po troko ledui išvežio- 
1 i ratais. Nelaimė atsitiko prieį 
t7'gatvės ir Greenwood avė,

St. Charles, III. — I ' , "

Kliubas rengia pikniką, rugsėjo 13 d. 
buvusiame Joe Malio miške, dabar Gus
to Galimskio, vadinamam Coleman G to 
ve, prie Fox upės, 22 keliu į Elgtp 
Įžanga 50c. nuo automobiUaus. Pra
džia 10 vai. ryto. Komitetas.

1931

CLASSIFIED ADS.

Padėka Naujienoms
Pranas Raitelis, iš Indiana 

Harbdr, Ind., pasiviešėjęs apie 
3 mėnesius Lietuvoje sugrįžo 
Amerikon rugsėjo 8 dieną lai
vu Columbus.

P-nas Karvelis yra labai už
ganėdintas “Naujienų” patar
navimu ir sakosi patarsiąs vi- 

' siems savo draugams, norin
tiems važiuoti Lietuvon, kreip
tis prie Naujienų.

Lietuvoj jis praleido laiką 
labai linksmai. Ūkininkai, 
nors ir dejuoja dėl stokos pi
nigų, bet pavalgę ir apsirėdę.

<?
J. F. Kimbarkas, Raudonos 

švaraus
Ro-

Trokas užmušė lietu 
vį vaikiną

Cook pavieto lavoninėj de
šimtį dienų išbuvo kūnas jau
no vakino kokių 16 metų. Pra
ėjusį ketvirtadienį kūnas pri
pažinta kaip Jono Lurinaičio, 
gyvenusio adresu 4625 South 
Marshfield aVenue.

John Laurinaitis, vaikino tė
vas, sakosi buvo raportavęs po
licijai apie sunaus prapuplimą 
rugsėjo- 1 dieną.
JL................... ................ .......... .......... ..............

PRANEŠIMAI

Paul Valantinas, 1442 So. 
Kenneth avė., ačiuoja Naujie
noms už gerą patarnavimą — 
atkvietime jo giminaitės, p-lės 
Lucy Navickaitės, kuri pribu
vo iš Lietuvos rugsėjo 7 d. Ji 
yra 17 metų amžiaus graži 
mergina. Kelionėje neturėjo 
jokių nemalonumų, nes visi 
dokumentai buvo tinkamai, 
sutvarkyti, 

•r

ir pir- 
šventės

' PRANEŠIMAS
Naktinis išudžidvimas įvyks 

subatoj, Rugsėįo-Šuptember 12 
dieną, naujame (1, Chernaus
ko, darže*, Juštice Park, 75 St. 
ir Oak Gi/ove Avė., paminėji
mui varduvių dienos Edna 
Kumpus. Visiems atvyku
sioms į virįš paminėtą paren
gimą bus vėltui Chiken Din- 
ner. /Taipgi prie geros mu
zikos galėsit pasilinksmint.

Kviečiam visus draugus 
pažįstamus atsilankyti.

Edna jr Henry 
Kumpus;,-

Draugijos Dr. Vinco Kudirkos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny, rug
sėjo 12, 1931 m., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23 rd PI., 7:30 vai. vak. Vi
si nariai ir narės butinąi atsilankykite į 
šį susirinkimą, nes yra svarbių 
aptarti. A. Kaulakis,

reikalų 
rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj?
12 vai. dieną. ‘ Visi / nariai ir narės 
malonėkite skaitlingai susirinkti, nes tu
rime daug svarbių dalykų svarstymui.

S. Narkis, sekr.

13 d.,

CLASSIFIED ADS
ir Educational

Mokyki oą

North Side
Išvažiavimas

Rytoj, sekmadieny, ’Northsn 
dės Lietuvių Moterų Kliubas 
rengia išvažiavimą į Cantigny 
Woods. Forest Preserves. Išva
žiavimas, kaip manoma, bus la
bai skaitlingas ir puikus. Nes 
kas nežino northsdiečių svetin
gumo, o šį išvažiavimą rengia 
taip sakant Northsidės smeto, 
na, t. y. pačios kliubietės savo 
narių artesniam susipažinimui.

Kliubas yra dar jaunas, bet 
ačiū jo pirmininkės, p. Prusie- 
nės, sumanumui jis auga na
riais kaip ant mielių. Sakoma, 
kad ateinančiame susirinkime į 
kliubą įstos dar apie 30 mote

Taigi galima drąsiai lilc^- 
pabaigos 

Moterų 
daeis iki

žės Kliubo nary .s ir 
sporto rėmėjas

i ............. .....
Praėjusį sekmadienį 

madienį, kaip darbo
dienomis, Raudonos Rožės Kliu
bas lošė bėsbolą. Smagu pra
nešti, jogei abu lošiu laimėjo 
lietuviai, Raudonos Rožės Kliu
bo jauktas.

Pirmadienio lošis buvo labai 
atkaklus ir susirinkusi didžiulė 
minia atidžiai^ laukė pergalės. 
Bet tos pergalės kaip nėra, taip 
nėra. Lošis užsitraukė net po 
6 valandos vakaro. Pagalios 
musų pusė paėmė viršų, ko ja*u 
niekas nebesitikėjo, ba priešin
goj pusėj buvo ekspertai lošė
jai. z '

Po lošto visi juokėsi ir kal
bėjosi, kad jaunasis brolis nu
galėjo vyresnįjį. Matote,, du 
Stankai broliai lošė vienas vie
name jaukte, o kitas kitame. 
Vyresnysis jų, Stasys, prisidė
jo lošti prie lenkų ar italų, 
na, ir gavo kailį išpilti iš lie
tuvių rankų.

Gerai. Lietuviai, laikykitės 
toliau!—D.

A

Joniikiečin. L..JCį. Kliubo piknikas 
įvyks '^teinantį sekmadienį, rugsėjo 13 
d„ S. .Svelainio darže^ priešais Tautiškas 
kapines. Prasidės dešimtą valandą iš 
ryto ir linksminsis- iki vėlumos vakaro. 
Užparšo visus IhVuviiis ir lietuvaites.

Komitetas.

Marquette Park S. L. A. 260 kp. 
susirinkimas įvyks 13 d. rugsėjo, 2 vai. 
po pietų, K. J.' Mačiuko raštinėj, 6812 
So. Western Avė. , ^Visi nariai ir narės 
esate kviečiami,, nes yra daug svarbių ta
rimų. ' Sekr. Paltack.

Draugystė LiėtuOoįt Vėliava Amerikoje 
No. 1 laikys mčnesin'j susirinkimą 13 d. 
rugsėjo, 1 vai. po piet, Antano Čėsnos 
svetainėj, 4501 :,iS. Paulina St. Malo
nėkite atsilankyti, nes yra dąug svarbių 
dalykų apsvarstyti. ■ Nut. Rašt.

S. L. A. 129 .kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 13 d., 1 vai. 
po pietų, G. Chernausko svetainėj, 1900 
So. Union Avė. r Malonėkite visi atsi
lankyti laiku, nes yra svarbių nutarimų 
aptarti. A. Zalagėnas, prot. rašt.

ir
-

’ Ja:

Bridgeportas
3342

r

rų.
tis, kad iki šių metų 
Northsidės Lietuvių 
Kliubo narių skaičius 
poros šimtų narių.

Patartina visoms Northsidės 
lietuvėms moterims šiam kliu 
bui priklausyti ir remti jo iš
važiavimus ir kitokius parengi
mus.—X.

North Side
Kelrodis

t Tie, kurie nori dalyvauti 
Northwesit Side Lietuvių Mote
rų Kliubo išvažiavime, yra pra, 
šomi susirinkti arba prie p. P. 
J. Indrelės namų, 1555 North 
Iloyne avė., 9 valandą ryto 'ir 
sykiu važiuoti į tą išvažiavimą, 
arba prisilaikyti sekančio kelio 
nurodymo:

Važiuokite per miestą bile ku
riuo keliu iki Ogden avė. šia 
Ogden avenue važiuokite iki 
Harlem avenue; gi Harlem avė. 
iki 47 street.

47 gatve važiuokite į vakarus 
iki privažiuosite 5 avenue, tai 
yra 46 III. ir 45 U. S. kelią, 
šiuo 45 U. S. keliu važiuokite 
iki privažiuosite po#kaires St. 
Johns Cemetery, ir pervažiavę 
pirmą tiltelį pasukite po deši
nės į Forest Preserves, o ten 
surasite kliubo išvažiavimą.

—Komitetas.

Geo. M. Chernausko

PIKNIKAS RYTOJ
13 d. Rugsėjo (Sept.) 

31met.
SAVO DARŽE 

75 ir Archer Avė.
2 blokai į vakarus

ŠOKIAI, ŽAISMES, DAINOS 
GEROS VAIŠES.

Visi užprašomi

■* v

Permainos bizny
Į ■-

Luxe Restaurant, kurisThe 
randasi adresu 3517 So. Hal
sted street, perėjo į naujas 
rankas. Naujasis restorano 
savininkas yra p. Henry Jag
minas. Ir dabar šis restoranas 
vadinsis Henry’s Restaurant.

P-nas Jagminas yra dirbęs 
vidurmiesčio didesnėse kafete- 
rijose ir žino gerai valgių ga
minimo budus—ne tik lietuviš
kų, bet ir kitų tautų valgius 
moka gerai pagaminti. Jis užtik
rina gerą patarnavimą kiek
vienam atsilankiusiam. Tad 
verta paremti savo kaimyną 
tautietį.—žvalgias. /

Iš 18-tos apylinkės
Šioje Naujienų laidoje ran

dasi skelbimas G. P. Taylor Jr. 
Coal Co., 2426 S. Halsted St. 
Ši firma pardavinėja anglį jau 
per 40 metų. Biznis daromas 
daugiausia su lietuviais.

Besiartinant žiemai, kiekvie
nas namų savininkas^ turėtų iš 
anksto apsirūpinti* anglimi. Da
bar kai)) tik ir yra parankus 
laikas. Dabar ir anglis yra 
pigesnė ir pristatymas gėrės • 
nis ir greitesnis.

Nieko nelaukdami užsisaky
ki t sau anglies tuojau. Užsisa
kydami dabar sutaupysite pini
gu

ši firma pristatys jums ang
lį kur tik jus norėsite, ir gau
site teisingą ir gerą patarna
vimą.—vJ A. Z.

Tom of Lake

' *1* ......
Naujos, mados rudeninė suk3342 

nelė. Tinka i|. lengvos vilnonės mate
rijos arba iš šilko. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi *34>, 38 ir 40 colių 
per krutinę. , ' , '

Norint gautu vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžių numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai . parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba ;pašto ženkleliais 
kartu ąu užsakymu. Laiškus rėikia 
adresuoti:’• ' > (--i; “ •

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 ’S.! Halsted St., Chicago.
čia jdedu 15 centų it prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ____ ...
Mieros ....... ............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

FALLFAM0NWM

Rudeninė madų knyga. 'Joje rasite 
daug įdomių rudeninių’ ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip < pasisiūdinti. pigiai 
ir lengvai reikalingus rųbus. >. Kaina tik 
10 centų. z ,

Mike Rimšelis, 43 metų am
žiaus/4535 S. Hermitage Avė., 
porą dienų atgal, dirbdamas 
Armour and Co. dirbtuvėj,; nuo 
karučio apalpo ir vėliau inirė. 

. Kūnas pašarvotas Eudeijtio

įvyks šiandie^ 
rūgs. 12 d., 1:30 vai. po pietų 
iš koplyčios, 460^ S. Hermitage 
Avė. į lietuvių tautiškai kapi
nes

karščio apalpo 
, Kūnas paša 
koplyčioj.

Laidotuvės

Ir Bau ją Ii. 
ĮyU, auJlan 
ScnamiuaTt. 
jei aA apsi- 
•ugryl. Ei-

gi}. Jei kiti negalėjo"duknia 
kykit paa mane. 'Ma^vtoil 
mat atidengs jueų tikri ..li| 
imsiu jųa gydyti, ,areikaifa .,—. __________
klt paa . tikrų < specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet. pats pasakys 

galutino išegzamlnavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
Jacksorf Rlod., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite ekvatorių 

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

lioj nuo in rvto iki 1 no nietn.

po

20 St

po

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apielinkČH LlronlnC, kur nerei
kia niokGti karteri,m kad aplankyti1 savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $00. ‘

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6060

Dresių Dezaininimas 
fl Madų Daile 
į Kostiumų Braižymas 
I Mes teikiame ekspertų instruk- 
1 cijas šiuose kursuose. Dienomis 
i ar vakarais. Žema kaina, dle 

amatai yra patraukiantys ir 
^gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

ik Madingų Skrybėlių 
»Mokykla *j*ja*' 
į Mokiną kaip dezaininti ir na- 
& sldaryti naujausias skrybėlės 
C kaip patilai sau, taip ir bizniui. 
' Rašykite dėl knygutės.

MA8TER COLI.ĘGE
190 N. STATE RAN. S718

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dlenomia ar vakarais. Del informacijų 
.šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL- BARBER ' 
COLLEGE,

672 West Madison Street

KALĘEK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK^ PER MOKSLĄį
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisykHn- 
gai rašyti, įkalbėti - valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą/ advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuotu skait
liuoti, t^iip 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 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
‘ CHICAGO. ILL.

Financial
. ___ >-

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkainos ir parduodamos 

Del geresnių kanių inatykit
CITV INVESTMENT CO..

105 W. Adams St.,
’ tel. Central 7332

'REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgičiaus ant gero namo ir geroje 
apielinkėje. 4706 W. Harrison St. Tel. 
Estebrook 1590. t

jį. « K. MOTOR SALES 
Chrysler 75 Town Sedan: Al ... 
Auburn Del. Sėd.; 6 w. w.-, s. i 
Viking Sedan; 5-pas., 4-dr. — 
Studebaker Pres. 8 Sėd.; s. m. , 
Nash Adv. 6 8ed,; 4-d.; w. .w.. 
Hudson Del. Sedan; s. m........... -
Graham-Paige Del. Sėd.; s. m. . 
Pontiac Rdstr.; B w. w.( s. m. 
Ford Town Sedan: kaip naujas 
Pontiac Del. Sodan: 6 w. w. — 
Cadillac 314 Sedan; 5 pase. — 
Chevrolet Coach; radio; Al — 
Ford Spt. Coupe; fUmb. seat — 
Ford Tudor Sedan; mažai važ. . 

ov Roosevelt Del. Spt. Coupe -------
’29 Nash Conv. Coupe; Al cond.........

.. $585 
m. 585 
__ 575 
_  575 
__ 525 
__ 495 

495 
_ 405 

435 
__ 435 
__ 435 

395 
__  365 
_  365 

365 
__  345

'29
•30 
30 
30 
■80 
■30
■30 
•30 
•30 
30 
■28
'30 
■31 
’81 
■30
*419 IVUflll VVI1Y. vuupoj VUHU, U-XŲ

DAUG ,KITŲ. MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811 S. Halsted St. >Wentworth 2727
---------------------------------- -----------------

1929—58—5 pas. Coupe ......
FAGET BUICK CO., 

6455 S. Western avė. Pręspect \0500

KAS TURI GERA AUTOMOBILIŲ 
ATLIEKAMA?

Man reikalingas 5 ar '7 pasažierių, 
geras vartotas sedanas. Mainysiu ant 5 
miesto lotų, suros, vanduo, cementiniai 
saidvokai sudėta jau ir gatavai budavo- 
ti bungalovvs, arba yrą patogi vieta au
ginimui daržovių ir vištų farmai'; tik 
vienas blokas nuo Archer Avė. gatveka
rių, -arti Summit. Atsišaukit greitai, o 
mės susitaikysime.

J. ZACKER 
4306 Archer Avė.

$795

. „I-— ........................  . ■■............... ...........................................-.I.-.11.1 o a   a ..........

1931 OAKLAND Sedanas’, vartotas 8 niBn. 
Išrodo kaip naujas. Užmokėkite balansą 
morgičiaus finansavimo, kompanijai. Tik
tai $675.00 trečdali Įmokėti, 18 mėn, 16. 
simokėti. 7

6424 S. IVestern Avė. Republic 4050

. Sjtuation Wanted
■ / i Darbo Ieško

DAR iš Lietuvos patyręs dunokepis 
(bekeris) ieško darbo Chicagoje, ar 
kur kitur, pas gerus žmones. Kurie ga
lėtų duoti darbo prašau rašyti: Joseph 
Sakai, 1309 — 64th St., Kenosha, Wis.

——o- *—
■i —y,.... ...y , , ..............

PAIEŠKAU darbo prie namų ar pri
žiūrėjimo vaikų.

3423 So. Emerald Avė.

Personai
. Asmenų Ieško
$.10.00 REWARD

Paieškau Kazimiero Visboras arba 
Chatlie Wisbar, pirma gyveno 2533 W. 
46 Pi,, Chicago. Jis atvažiavo iš Lietu
vos j4u apie 6 metai, paėjo iš Rokiškio 
apskr., Jurkupų kaimo, turi 26 metus, 
aukščio 5 pėdų 8 cplių,'sveria apie 140 
svarų, platokai šviesus, akys tamsios. Jei
gu kas žinote arba matysit jį, meldžiu 
pranešti policijai arba man pačiam.. 
Paul Baubly, 5240 So. Parkside Avė., 
Chicago, III. Phone Prospect 0397.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris nevedus 45- 
50 metų prie plovimo indų į kitą mies
tą. Atsišaukite pzs M. Jurgelionis i 
Naujienas.

REIIČALINGA moteris dėl dabojimo 
2 metų vaiko. Atsišaukite, 2 lubos, 

4358 So. Fairfield Avė.

Furniture & Fixtures
/ Rakandai-Itaisal

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

6348 S. Campbell Avė.

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

7816 S. Marshfield Avė.

STORAD2IAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčion setas-----------------$17.50
Wilton Kaurai tiktai -------------» $5 ir auga.
3 Šmotu miegamasis setas------------- $22.50
7 Šmotų valgomasis setas —---------- $17.50

AMERICAN 8TORAGE FURNITURE CO.
6701 S. Halsted St. ir 428 W. 63rd St.

KENDŽIŲ 'storo fixturiai, .fontanas 
karbonatorius, parsiduoda labai pigiai 
Kreipkitės 1342 Sangoman St.

KENDŽIŲ storo fixturiai, fontanas, 
karbonatorius, parsiduoda' labai pigiai. 
Kriepkitės 1342 So. Satigamon St.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 niSpesius, seklyčios., valgomąjį, 
miegamąjį setus. Victor radio, 9x12 Domes- 
tic Oriontal kaurą, (vairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. VVashington St. , 
Tol. Columbus .4180

Ėor Rent
PASIRENDUOJA 3801 S. Damen 

Avė., naujas 6 kambarių apartmentas, 
garu šildomas, janitoriaus patarnavimas, 
tile maudynė, išeinantis į parką. 

TRUST DEPT.
STOCK YARDS TRUST B 

SAVINGS BANK 
Tel. Yards 1220 

Vakarais tel. Beverly 2298

Fufnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino ar merginos, su valgiu ar tu val
gio. 4550 S. Whipple St.
- --------------------------- t------------------------------------

PASIRENDUOJA kambarys su vir
tuve, galima gamintis valgį, vedusiai 
porai arba pavieniui. Garu šildomas,, 
prie 63 ir Kedzie gt. 6216 S. Whipple 
Street.

2 KAMBARIAI ant rendos prie vie
nų vaikinų, garu apšildomi, gali vartoti 
virtuvę, $10.00 mėn. Dominik, 950 
W. 36 St. Tel. Yards 1638.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akrų farma Mi- 
cbigan valstijoj, su triobomis, gera že- ' 
nii: parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, biznio arba lotų. Aš šį mėnesi 
važiuosiu sutvarkyti reikalų, norintys 
galėtų važiuoti kartu. Atsišaukite pas 
savininką. 3140 So. Wallace St., arba 
4567 S. Wentworth Avė.

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

KAM RŪPINTIS DIDMIESTYJ NE
DIRBANT, LAIKĄ EIKVOTI IR 

PINIGUS TROTINTI?

PIRK FARMĄ. Augink javus, dar
žoves, vištas, kralikus ir taupink pini
gus, . 5, 10, ar 20 akrų vištų farmos 
randasi čion pat, arti prie Chicagos, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių linijos, 
tarpe Lemont ir Romio.
GYVENK ANT FARMOS LAIMIN

GAI, SU ŠEIMYNA, O DARBUO
KIS DIDMIESTYJE

160 akrų farma su gerais budinkais, 
derlinga žemė, platus ir gilus upelis, 
pildomas iš gamtiškų šaltinių perteka 
per visa farmą, kurį galima lengvai už
tvenkti ir padaryt tikras maudynes, ap
suptas dideliu pavėsingu mišku, kuris 
suteikia tyrą gamtišką panoramą, rami
na ir. užbovina kožną vieną čionais at
vykusį.

PATOGI VIETA DEL GOLF 
KLIUBO

daržui ir Road House su
AUKSO MAINOS tiems,

Piknikams, 
maudynėmis, 
kurie nusimano apie viršminėtus biznius 
padaryti daug pinigų, dabar ant Pa
saulio Parodos, WORLDS FAIR.

Randasi čion pat arti prie Chicagos, 
tik vienas blokas nuo gatvekarių lini
jos ant kampo dviejų Highways tarpe 
Lemont ir Romio. *

Dabar yra proga nupirkti šitą vietą 
labai pigiai, arba priims į mainus gerą 
namą ir mažą dalį pinigais. Pamatik 
greitai, o nesigailėsi. Nuvežimas, apro- 
dimas su pilnomis informacijoms veltui 
per

JOHN J; LIPSKl 
4306 Archer Avė., Chicago 

Telephone Virginia 0777

Real Estate For Sale
N a tn ai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS » INSURANCE 
. perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Ttl. Lafayett, 0455
t

f DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui 2 flatų. 6 ir 6 kambarių, 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%x!25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduodž <iėlei nesutikimo pannerių. 

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

! .A ♦__ ___

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

—" i . c ———-

SOUTH WEST SIDĖJ
Pardavimui pigiai — Vienas ikras su 

dviem namais, šešių ir keturių kamba
rių, du garažai, barnė, vištininkas, van
duo, gasas ir elektra. Vaismedžiai ir 
uogos. Vienas blokas nuo cementinio 
viešeklio.

3243 W. 109th St., Chicago.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 2 
storai, 3 flatai. Moderniškas. Kainavo 
$25,000.00, paaukausiu už $15.000.00 
reikia nemažiaus kaip $2,000.00 cash. 
3471 Elston Avė., Northsidėj.

SAVININKAS paaukauja 5 kamb. 
mūrinį bunga!ow ant užpakalio loto, 
30x125, moderniškas. Vasarinė virtu
vė; $3000.00 cash arba $1800.00 ir 
lengvus išmokėjimai. 9951 So. May St.

KVIBIAME 1
Subatoj ir Nedėlioj

atvažiuoti ant

Jokantų Farmos 
Turime šviežio pieno, sūrių ir kiau
šinių ir turėsime, muziką. Patogi 

vieta dėl draugysčių išvažiavimų.

Archer Avė. ir 
McCordyRd.

• Netoli Lemont.
TsVLąfayeųe 5^77*7^'^ ,

-'c.- s, " į

i

MALEVĄ
Gatavai šuniaišyU, galionas 

už .....................4......... $1.40

Fiat Paint
$1.85

Varnish
$2.50, galionas už $E49

Ęnamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ...... $2.50

Hardware and'Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200

Taipgi užlaikome patyrusius me- 
levotojus ir popieruotojus.

Vertės

Vertės

$2.40, gaUdnas už

200 įvairių rūšių nup 5c. ir 
augščiaii i>ž rolę.

’levotojus ir popitruotojus.

J. S. narnančioms
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261

STUDEBAKER 1930 COMMANDER 
, SEDANAS

Aš pąaųkosiu jį tiktai už $375. Ka
ras yra praktiškai naujas, nes aš jį var
tojau $jįktai sekmadieniais ir šventadie
niais. Tai geriausias kąrąs kokį esate 
matę, nes jis beveik mano nevartotas. 
Originali visiškai nauji balloon takai, 4 
ratų brėkiai. Karas yra tiek pat geras, 
kaip visiškai naujas. Kainavo man 
$1,600.00 tik kelis mėnesius atgal. Pa
aukosiu jį dabar tiktai už $375. 2231
North Kedzie Blvd., Apt. 1.

> ■ v
■IIHMlI—Ml          . fl !■■»■■■»■■ ■■■ M III ,ll>l»    I   I. —

CHRYSLER, ROYAL 80 —- 4 pas. 
Sport Coupe. Aš esu priverstas paau
koti savo vėliausio modelio coupe, kurią 
esu išvažinėjęs 6,000 mylių ir yra vie
nas gražiausių karų gatvėje. šis karas 
turėjo geriausią priežiūrą ir jus negalė
site jį atskirti nui). visiškai naujo karo. 
Kainavo man $3,200.00. Aš turiu 
tupjaus sukelti pinigų ir pirmas $375 
paims jį. 3837 North Spaulding Avė., 
2nd floor. t

Business Ch^nces
PagdavinuiiBizniai

PARDAVIMUI Beauty Parlor, gerai 
įrengta ir sėkminga vieta, už pirmą ge- 
riausį pasiulijimą. Tel. Victory 1076.

DIDELIS BARGENAS MARQUETTE 
PARKE z

Parduosiu ar mainysiu arba pa ran
duosiu 5 kambarių furnace šildomą, 
karštas vanduo, maudynė, daug pigiau 
už bungalow. Arba kas paskolins 
$2000.00 ant pirmųjų morgičių, gaus 
gyventi' už dyką. Kas pirmas, "tas laimės 

6602 S. Fairfield Avė., 2 lubos

GROSĘRN6 arba fikčeriai pardavi
mui, stakas, geri fikčeriai, pigi renda. 
2862 W.v38th St.

PARDAVIMUI bučernė lieuvių ap- 
gyventoj vietoj. Renda $40.00, pragy
venimui 4 kambariai su maudyne. $250. 
Knygynas, Box 15, G210 S. Halsted St.

■ ■ II       ■ —I —II .

PARDAyitylUI bučemė ir grosernė 
su mažu namu.

\Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI kendžių štoras už 
$90.00 iš priežasties ligos . Renda $15. 

822 W. 33 Place.

BARGENAS
Bizniavas namas — štoras ir 2 fla

tai, vertas 25 tūkstančius, bankas ati
duoda tik už pirmą morgičių, 13 tūk
stančių; Taipgi mes perkame pirmus 
morgičitt; ir parduodame morgičius.

Kreipkitės 2 lubos.
4343 So. Artesin Avė.

■ I    i   ~

DIDELIS bargenas, 93x125, su 2 
augštų namu, vandeniu šildomu, gražio i 
apielinkėj. mainysiu ar priimsiu morgi
čius ar bonus. 3323 W. 65 St.

J PARDAVIMUI mūrinė bungalow. 6 
kambarių ir viškos, furnasu šildoma.

5841 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernės 
fikčerii. Jeigu bučeris — gali atida
ryti bučernę. Vieta išdirbta per 18 
metų. A. Kacevičia, 3407 S. Wallace 
St, Boulevard 2609.

/ ’ / :■

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas apšildomas su visais įtaisymais ir 
.krautuvė apačioje, labai pigiai. Kreipkitės 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 1353.

Aš esu priversas parduoti, savo vė
liausio modelio WILLYS KNIGHT 4 
durų Sedaną, kurį pirkau tik trumpą 
laiką atgal ir išvažinėjau tiktai 6,500 
mylių. Puikus originalis Duco neturi 
net įbrėžimo. Tairai yra kaip nauji. 
Pilnai įrengtas. Karą reikia pamatyti, 
kad jį Įvertinti, Aš esu priverstas par
duoti jį, kad tuojaus sukelti pinigų. 
$27.5 paims jį. 2907^ West Division 
St„ 3rd floor. ,

* LINCOLN vėlaus . modelio ,7 pas. 
sedanas, puikiame stovyje, 5 nauji rai
tai. Bargenas. $150 pilna kaina.

B: fc Wi Motor Coil 827 Wi 35 Stl

Farms For Sale
Tiktai Pardavimui

PARDAVIMUI giras *0 akrų ūkis 
su visais padargais ir gyvuliais tiktai už 
$1,000. Atsišaukit laišku: Bell and 
Zadeikis, Cornell, Mich.

' —................. .................. .... ......... ii ,‘I —...
PARDAVIMUI farmą-*arba 

si ant namo, kur neturi skolos, 
rąndasi Lemont, Įil.' '* 

Atsišaukite į

WHITB SOX GARAGE 
610 W. 33Tth St.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 58^- 
125, prie Fairfield ir 69 gatvių, 
giai. Tel. Rockvvell 0717.

Pi-

Phone Yards 0699

■t ■-A J" -•^04^-

mainy- 
Farma

naujas 
klesos
namo

* DIDŽIAI PIGUS

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

Pigiai 4 lotų garadžius. 100x130. 
geroj apielinkėj. Mainysiu ant 2 ar 4 
flatų ar ko kito.

JUOZAS VILIMAS 
. 6504 S. Wasbtenaw Avė.

Tel. Hemlock 2323




