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Papa Kviečiamas Ap 
sigyventi Lenkijoj

Airiai neįsileidžia 
Remarko knygos

Lenkai siūlo jam rezidenciją Krokuvoj
Ir rumus jau yra nužiūrėję

VARŠUVA, Lenkija, birž. 3. 
—Specialia komitetas, atstovau
jąs lenkų katalikų organizaci- 

. jas, kreipėsi šiandie į valdžią 
prašymu pasiųsti Vatikanui pa
kvietimą perkelti ^pos rezi
denciją j Vavalio rumus, Kro
kuvoj. f

Komitetas nurodė, kad per
sikėlimui pavyzdys buvo pada
rytas dar 1309 metais, kai pa
pa Clemsas V. persikėlė iš Ro-

mos į Avignoną, Francuzijoj, 
laike “Babilono nelaisvės”.

Komitetas pažymėjo sunke
nybes, kurias papa Pius XI tu
rįs nuo to laiko, kai pasirašyta 
Laterano sutatris su fašistine 
Italijos valdžia, ir pareiškė, jo- 
gei Lenkija dabar ^esanti tin
kamiausia bent laikinai papos 
rezidencijai vieta.

Pasak “Chicago Tribūne”, šį 
pakvietimą remią milionai len
kų.

DUBLINAS, Airija, birž. 4. 
—Pagarsėjusio veikalo “Nieko 
nauja vakarų fronte” autorius, 
E. M. Remarųue, parašė kitų 
knygą—“Kelias atgal”. Tai yra 
kaip ir tęsinys pirmosios. Ai
rijos valdžia uždraudė ją pla
tinti šaly. Taipjau uždraudė 
platinti ir keletu kitų knygų.

Spauda fašistinėj 
Italijoj pažabota

Papa ir Mussolini 
susikibo ne juokais

Papa siunčia notas ir apeliuoja 
į savo teises, o Mussolini 
areštuoja jo šalininkus.— De
rybos betgi tebevedama, nors 
kolei kas jos nieko nedavė -

tiems asmenims, kurie įžeidė 
jį, papą. Mhnoma, kad ir ant
rosios notos turinys 
pat. Bet Mussolini, 
pildyti reikalavimus, 
papos šalininkus.

Nors derybos tarp 
Mussolinio įgaliotinių
šia, bet abi pusės pripažįsta, 
kad jos iki šiol nieko neatsie
kusios.

Iš papos dejavimų ir iš Mus
solinio agresingumo atrodo, 
kad pastarasis jaiičiasi esąs 
tvirtesnis.

esąs toks 
ažuot iš- 
areštuoja

papos ir 
tebesitę-

ROMA, Italija, birž. 4. — 
Susikirtimas Mussolinio su pa
pa darosi vis rimtesnis. Fašis
tų partijos direktorija, kuriai 
pirmininkavo pats Mussolini, 
birž. 3 d. priėmė rezoliuciją. 
Joje pareiškiama, kad fašizmas, 
netoleruosiąs jokių priešų sau 
nežiūrint kokioj formoj jie pa
sireikštų—senoj ai> nąųjoj,

Toliau rezoliucija Kreipiasi j 
9,00(k fašistų ^gruphfvadus ' ir 
kvieph juos ginti fašizmo lai- 
paėjimus.

Direktorija kaltina, kad kai 
kurios Katalikų Veikimo drau
gijos rodę viešai ir aiškiai ne- 
draugingumo fašizmui.

Pranešama, kad Mussolinio 
valdžia areštavusi daugelį Ka
talikų Jaunuomenės organiza
cijos vadų. Ir kai kuriems 
areštu tųjų grūmojąs ištrėmi
mą i s \į salą Lipari.

Fašistų partijos direktorija 
paskelbė, kad Katalikų Jau
nuomenės organizacijų nariai 
galį eiti į fašistų grupes.

Nesnaudžia nei papa.. Jisai 
vic-

50,000 kiniečių bėga 
nuo komunistų >

ŠANCHAJUS, Kinija, birž. 5. 
—50,000 Kinijos, ūkininkų ap
leido savo namus ir bėga : iš 
pietinės Kiangsi provincijos da
lies, kur Siaučia raudonosios ar
mijos, j saugesnes vietas — j 
Kwantung provinciją, tikėda
miesi pasiekti Cantono apiėlin- 
kės. šimtai kūdikių lavonų 
paliekama pakely. Tie ’ kūdi
kiai mirė nepajėgdami pakelti 
kelionės sunkumų.

Rockefellerio fondas 
Lietuvos studentams

Nesnaudžia nei papa.. Jisai 
uždraudė kunigams laikyti vie
šas procesijas ryšyj su įvairių 
šventųjų iškilmėmis. Jisai karš
tai pasmerkė praėjusį sekma
dienį Mussolinio valdžią. Po to 
kunigai visose Romos parapi
jose dalino maldininkams at
spausdintą papos kal^ą ir aiš
kino, kodėl viešos procesijos 
buvusios ^anaikintpš.

Papa prie kiekvienos progos 
įrodinėja, kad Mussolinio pa
liepimas uždaryti Katalikų Vei
kimo organizacijas esąs laužy
mas Italijos valdžios ir Vati
kano konkordato. Jis aiškina, 
kad uždarymas katalikų jau
nuomenės kliubų esąs peržengi
mas bažnyčios teisės rūpintis 
jaunuomenės sielomis.

Papa nutarė pasiųsti Musso- 
Jinio valdžiai antrą notą. Pir
moj notoj jis reikalavo iš val
džios atsiprašymo ir atlygini
mo, o taipgi arešto ir bausmės

“Liet. Kol.” praneša, kad į 
Kauną atvyko Dr. Kitcher rin
kti kandidatu aukštiesiems 
mokslam^ eiti. Amerikos pini
guočius Rockefeller, pasak 
“L. K.”, yra įkūręs fondą to
kiems kandidatams šelpti.

Siunčia 10,000 vabalų 
pagelbai

NEW YORKAS, N. Y., birž. 
4; — New Orleansą pasiekė. į- 
domus siuntinys. Tai 10,000 
vabalų, kurie turi gerą apeti
tą maitintis gyvidis, terjojan- 
čiais cukraus lazdynus., šie Va
balai, atgabenti iš Lima, Peru, 
bus paleisti terioti vabalus, te- 
riojančius Louisianos cukrinius 
lazdynus. 5

Milžiniškas' orlaivis le 
kia per Atlantiką

LISABONAS, Portugalija, b. 
5. — DO-X, milžiniškas vokie
čių bidroplanas, vakar 8 va
landą ryto (Chicagos laiku) 
išlėkė per Atlantiką, Brazilijos 
link. Kaip šiandie, tikėtasi jis 
bus jau perlėkęs vandenyną. 
Jo kelionės tikslas yra pasiek
ti New Yorką.

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

Ūkanota; vėsu; vidutiniai 
šiaurryčių vėjai.

Saulė teka 5:16 vai,, leidžia
si 8:21.

Aukščiausia temperatūra va* 
kar 1 vai popiet, 81 laipsnis.

Dvi bombos eksplodavo 
Lisabone

Italų 'spauda turi kalbėti taip, 
kaip valdžia įsako; kebliau 
betgi fašistams su svetimų ša. 
lių korespondentais.

r6mA, Italija, birž/ 3. — 
“Tribūne”. korespondentas štai 
ką pasakoja apie spaudos pa
dėtį . Italijoj:

Spaudos kontrolė ir discipli
na Italijoj dabar aštri. Laik
raščių redaktorius skiria fašis
tų partija.

Vyriausybė siunčia laikraš
čiams įsakymus kokias. žinias 
labiau ' iškelti, o kokias “pri
smaugti” arija visai neminėti.

Dėka tam, laikraščiai yra. 
neįdomus. O kad paįvairinti 
kiek juos, tai karts nuo karto 
iškeliama polemikų kokiu nors 
nepavojingu fašistams klausi
mu.

Kiek sunkiau fašistams yra 
kontroliuoti užsienio korespon
dentų raštus. Viešai tokius 
raštus cenzūruoti, valdžia ko
dėl tai susilaiko. Taigi pašto 
viršininkas peržiūri tuos .raštus 
privačiai. Ir jeigu surandi ką 
nors, kaš ‘ valdžiai * nepatinka, 
tai raštai sulaikoma iki jie ne
tenka svarbos.

LISABONAS, Portugalija, b. 
5. — Dvi dinamito bombos ek
splodavo čia vakar. Pasėkoj 2 
asmens 
fla.

užmušta, o 10 sužei

Katalikų partijos vadas 
pakviesta sudaryti mi- 

nisterių kabinetą
BRUSEUS, Belgija, birž. 4. 

—Julės Renkin, katalikų parti
jos vadas Belgijos parlamente, 
pakviesta sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą vietoj rezig
navusio geg. 21 d., kuriam va
dovavo Henry Jaspar.

Po 38 metų sugrįžo 
kalėjiman

LINCOLN, Neb., birž. 4. — 
Charles E, Johnson, pabėgęs iš 
Nebraska valstijoj kalėjimo 
pirm 38 metų^ šiomis dieno
mis sugrįžo j tą kalėjimą liuo* 
sa valia, idant baigtį bausmes 
terminą. Jis yra 66 metų am
žiaus ir, sakosi, norįs pada
ryti tikrą sąskaitąx su “Dievo 
Apveizda”. > j

3,000 aplikacijų riebiems 
. “džiabams” •

Ward Wilspn Randall, 12 
metų, iš Whit4 Haft, I1L, kuris 
laimėjo visos šalies mokyklų 
spelinimo - čempiono vardą ir 
$1,000 auksu. Kontestas buvo 
laikomas Washington, D. C.

Numatoma sovietų- 
franeuzų pirklybos 

sutartis
Paryžiuj laukiama sovietų de

legacijos sutarties deryboms

PARYŽIUS, Prancūzija, birž.
Francužijos industrialis-

Smarkiausiai auganti 
pramonė Illinojuj

7 *
FRENCH LICK, Ind., birž. 5. 

—Illinojaus pramonė sparčiai 
auga. Tai visi žino, v

Bet iš visų pramonių Illino- 
juj, pasak Illinois Pirklybos bu
to prezidento, Paul Claytono, 
smarkiausia auganti— tai tak
sų pramonę.

Taip pareiškė biznierių va
das Suv. Valst. gubernatorių 
suvažiavime, Frcnch Liek mies
tely.

Kanados muitai ža
da nuostolius S. V. 

biznieriams

Ka- 
pa- 

impontuoja- 
produktams

LIETUVOS ŽINIOS
Olšauskas ■ apsig y v e n- 

siąs dvare arba vie
nuolyne

kad 
mą- 
vię-

“Liet. Kcl.” praneša, 
buvęs pralotas Olšauskas 
no apsigyventi Kretingos 
nuolyiie arba Laukžemyje 
(Kretingos apskr.), kur turi 
dvarą.

Maskvoj tik 100 
taksikabų

Tai bent mokykloms pa
šalpos!

■.... . .... ............... t

Suvienytų Valstijtų biznis turė
siąs jų apiė $25,000,000 me
tami 
WAŠHINGTONAS, D. 

birž. 5.—šiomis dienomis 
nados premjeras Bennett 
skelbė kokiems 
miems į Kanadą
šalies valdžia mato reikalą pa
kelti muitus. . (

Jei Kanados parlamentas pri
ims Bennetto pasiūlymus, tai 
jie užgaus kai kuriuos Suv. 
Valst. biznierius. Ir Suv. Vals
tijų pirkylbos departamentas 
apskaičiuoja, kad dėl muitų, pa* 
kėlimo Kanadoj, Suv. Valst. ta- 
vorų eksportuotojai gali turė
ti apie $25,000,000 nuostolių 
metams.

ROKIŠKIS.— Valsčiaus vai- 
dyba suteikė pašalpas Selynės 
mokyklai 35 litus vietoj reika
lautų 800 litų. Rokiškėlių pra
džios mokykla gavo 5 litus vie
toj reikalautų keturių šimtų 
litų. • *

MASKVA, birž. 4. — Tik 
šimto taksikebų esama .Maskvo
je, kur gyventojų skaičius sie
kia 2,500,000. šiais taksikebais 
gali naudotis publika. Bet ir 
jų daugelį veik išimtinai nau
doja valdininkai.
< Kuo tenka naudotis publi
kai, kad susisiekti? Well, pub
lika gali pėsčia keliauti arba 
gatvekarį pasigauti. •

Kas kilta su komisarais. Jie 
Sauja puošniuose limuzinuose, 
kurie esti ir nauji ir didelės 
pajėgos. f.

Tvora tapo užtverti du įėji
mai į Aleksandro parką, di
džiausią žaismavietę miesto 
centre. Tvora užtverta, idant 
darbininkų minios negalėtų į- 
eiti parkan, o komisarai ir jų 
draugai bei šeimynos galėtų 
šauti automobiliais nekliudomi 
50 mylių valandoje greitumu iš 
Borovitskio vartų Kremliuj/

Taip. karakterizuoja mask- 
gyvenimą. Junįųs Wood,, 
_ ‘ y< News,r kores

pondentas. ’

H. L. Stimsonas vyks 
Europon

Traukinys suvažinėjo 
darbininką

5. ■— Francužijos industriahs- 
tai jaučia, kad jų interesai nu
kenčia dėl soyiėtų-vokiėčių ir 
italų-sovietų komercinių sutar
čių. Todėl, spaudžiama indus-1 v jočių gy venim 
trialistų, : /Francužijos gaidžiu Actifcago* Daify
sutikusi deryboms su Rusija 
komercinei sutarčiai, padaryti. , 
/ Pranešama, kad sovietų dele

gacijai, kai padarė sutartį su 
Vokietiją,;, nębžjlgo po to lan
kėsi Paryžiuje, ir kalbėjosi čia 
dėl pirklybinės- sutarties ; su 
franeuzais. Dclegącija turėju 
si pasikalbėjimų apie sąlygas 
franeuzų-sovietų sutarties.

Lindbergh planuoja 
lėkti per Pacifiką

Į.-J.—..Į,, ' , ■

Kartu ketiha lėkti ir jo pati

'i*Užsirašė 8 kartus dau
giau bimų

....t... . ..I .
WASHINGTONAS, " /D. C., 

birž. 4. -^ Praėjusį pirmadie
nį Suv. Vaisi, iždo departa
mentas paskelbė <išleidžią> bo- 
nų už $800,000,000; Vakar iždo 
sekretorius pranešė, kad fede; 
ralių rezervų bankai birželio 
3 d. turėję užsirašymų tiems 
bonams pirkti daugįau, kaip 
$6,000,000,000 suma. Taigi už- 
sirašynių gauta kuone dau
giau, kaip 8 kartus.

WASHINGTONAS, D. C., 
birž. 4. Charles A. Lind
bergh, pagarsėjęs,, kad pirmas 
perlėkė aeroplanu Atlantiką, 
dabar paskelbė, kad jis pla
nuoja lėkti aeroplanu per Pa
cifiką. Kartu su juo laksianti 
ir jo žmonų.

Juodu pasirinksią “kelių” 
trumpesnidmš, distancijoms be 
sustojimo lėkti; Perlėkę, juo
du ketina atlankyti Japoniją 
ir Kiniją. Kelionei mano prįn 
sirengti ateinantį menesį. 

/

$3,000,000 Wisconsi- 
no bedarbiams

Suv. Valst. užsienio reikalų mi- 
nisteris ketina atlankyti Ita
liją, Franciją, Vokietiją ir 
Angliją

W ASHINGTONAS, D. Č., 
birž. 4. — Suv. Valst. užsienio 
reikalų ministeris, H.' L. Stim- 
son, neužilgo išvyks > Europon 
porai mėnesių atostogų. ?

Jis pareiškė, kad jo kelionė 
busianti neoficialė. '* Bet diplę? 
^natiniai rateliai Jįuri^ | Ją Ki- 
taip,^ -j ę

< Stimsono, girdi, kelionė, Rū
dija, kad Suv. Valst. yra akyvai 
užinteresuotos Europos reika
lais. Ir Stimsonas, atlankyda
mas Italijos, Francužijos, Vo
kietijos ir Anglijos vyriausy
bes, nesikalbės /su j^mis vien 
apie orą.

. Koks gi gali būti jo kelionės 
tikslas? Pirmiausia, nužiūri
ma, nors pasidalinti nuomonė
mis opiais taip Amerikai, kaip 
Europos valstybėms klausi
mais. šių tarpe yra ypač klau 
simu, ar negalima atidėti toli
mesniam šaikui nusiginklavi
mo konferenciją.

Kalbama konferencija turi 
įvykti ateinačių metų vasario 
mėnesį. Stimsonas manąs, kad 
laikai jai neparankus ir kad 
jos pasisekimui reikėtų ją ati
dėti toliau. ’

Be to, Stimsonui svarbu esą 
ir pasitarti ekonominės depre
sijos reikalais.

Gegužės mėn. 18 d. tarpus- 
toty Šeduva—Laba, 22 kilometr. 
atrastas traukinio suvažinėtas 
vyr. remonto darbininkas, žu- 
balis Juozas, 54 metų amž. Pa
tirta, kad žubalis buvo pasigė
ręs ir geležinkeliu ėjo namo. 
Gegužės 19 d. prie Klaipėdos 
miesto stoties tarp bėgių rastas 
miesto stoties sužalotas manev
ruojančio traukinio,‘vagonų su- 
kabinėtojas Jankauskas Sta
sys, 30 metų amžiaus, iš Klai
pėdos stoties.

Ą. „Voldemaras prašos i 
Kauną

Teko sužinoti, kad A. Vol- 
i ’ 

demaras atatinkamoms įstai
goms įteikė prašymą, kad jam 
leistų išvažiuoti /iš Platelių ir 
apsigyventiKaude.

m..—■Hm.■ S * ■ v

Įsikūrė žvejų kredito 
draugija

-uiMii IM .1J I

Gegužes 10 d. šventosios 
uosto administracijos buste įvy
ko pajūrio žvejų susirinkimas, 
kuriame įkurta žvejų kredito 
draugija. Nariais prisitašė 33 
žvejai. Išrinkta taryba, valdy
ba ir revizijos komisija.

Paraku uždegė namų
,G«gužčs 16 d. ‘Kvėdarnos v. 

Maiislininkų km. gyventojo 
Zigmo Berlinskio sudegė gyve
namas namas ir tvartas 37,300 
lity sumai. Gaisars kilo /nuo 
skaldymo paraku akmenų neto
li gyvenamu namo.

WASHINGTONAS, 
birž. 4. — Civilės tarnyboj ko
misija gavo daugiau kaip 2,- 
000 aplikacijų asmenų, kurie 
nori laikyti kvotimus prohibi- 
cijos agentų vietoms. Prohibi- 
cijos agentų algos siekia nuo 
$2,3Q0riki $2,800 metams. Nors 
algos nedidelės, bet vdžiabąs’* 
prohibicijos agento yra riebus, 
tad ir kandidatų nestoka.

$50,000 už kojos pirštą
W ASHINGTONAS, D. C., 

birž. 4, 
džiu, šokėjas Alberto Kellman 
Fereyos gavo iŠ Fox teatrų 
korporacijos $50,000. Jis susi
žeidė korporacijos teatre kojos 
pirštą ir nebegalįs Šokti taip* 
gerai, kaip šokęs pirmiau. Tai-

Nacionalistai laimėjo 
rinkimus Filipinuose

■ ■ ' . :I

MANILA, j Filipinų Salos, 
birž. 5. —rĮvykusioj i Filipinuo
se praėjusį antradienį rinkimai 
davė nacionalistams didžiumą 
atstovų. Nacionalistai pasilikš, 
kaip buvę, valdžioj .

. •' . 'i- •• "■ .■

—----- ----

Gubernatorius La Follette, ti
kimasi, pasirašys paskyrimą

• ; / -'-J. ' '
MADISON, Wis„ birž. 5. — 

Valstijos senatas bžvakar nu
balsavo paskinti $3,000,000 kaip 
pašalpą bedarbiams. Dabar pa
skyrimą turi-dar gubernatorius 
La Follette pasirašyti. Tiki- 
fnasi, kad jis ir pasirašys.

’H'

Lietuvon
m

- Teismo nuospren

žemės drebėjimas su
griovė' mieštel®®

C ' ’i.iĮy.41 1

IIA AG A, birž. 5. '■

gi ir gavo už tą pirštą $50,0į0. 000.
C - f '< * * ' Z . »

•' ■ n . .i

... ............... ^.GąutOr
mis čia .trečiadienį žiniomis, 
žemės* drebėjimas BoemiajOje, 
Javoje, sugriovęs tą miestelį ir 
keletą aplėlihkės sodžių.

, i- 'i' 7 f/ /' ■

$1 atnešė jam $34,000
. ■■ • '■

' John A. Vagner, 2234 Šou t h- 
pOrt avė., Čl)icągb, nusipirko 
už $1.00. bįjetą arklių lenktyn 
nėms Anglijoj. Laimėjo $34,-

I ». < ■. * • . t . • < -

Toscaniniui duota pa
sas; apleis Italiją

... . .... . . s- 
MILANAS, Italija, birž. 5 — 

Arthuro Toscanini išvažiuos iš 
Italijos birželio 15 d. Jis ir jo 
šeimyna vyks į Vokietiją. Kaip 
jau buVo <minėta, tūlas laikas 
atkal " Bofogna. mieste Tosoju 
ninį fašistai sumušė todėl, kad 
jis atsisakė groti jų himną. 
Po to, .fašistų valdžia buvo at
ėmusi iš jo pasportą. Ale da
bar 8 incidentas, matyti^ jau lik* 
viduoitas, ir Toscaniųi galės i& 
važiuoti iŠ Italijos. y

4,

M g
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Siunčiame Pinigus Paštu ir
•>■> , •> J . , ■ ■

Telegrama. Patarnaujame
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

i 
v■ r f s, t • t v- : a r . • *
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie UUO 7 
šventadieniais nuo 9 iki 1

i 8 valandai, 
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Ikorespondencijosi • ™ 'i* .n.

Iš angliakasių gyvenimo.

V. Staupiękas, Mibvaųkee, Wis

riomis

si pa
B. Strimaitis.

Tiekimo Chicagoje

Ihe ERIE LIMITED

NEW YORK EXPRESS

ERIE RAILROĄD SYSTEM

net paradas buvome surengę, ir 
gatvėmis su orkestrą maršavo-

11:00 A. M 
' 3 f20' K M

daugiau 
pačiam

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 V. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

P. Kasperas, 
Nęw York, N. Y

Aštuonios dešimt vieni metai padarė didelių per
mainą. Maža 4 mylių ilgio gaso peryada, buvusi 
1850 metąis^ išaugo į 3,735 mylių aprūpinimo

Atbalsiai T. M, D 
reikaluose

tų būti pataisyti, pritai 
prįe šių dienų reikalavimų 

( Ą. K. Rųtkadskąš, M. D.
Chicago, III.

“Man gyvenant So. Omaha, 
Nebraskoj, 193tr metais T. M. 
D. kuopa buvo silpnutė, bet

GASO tiekimas pirmų kartų Chicagoje buvo 
pradėtas rugsėjo 4 d., 1850 metais. Naujoji 

kompanija tuo laiku turėjo aprūpinti gaso švie-. 
są 125 kostumierius — taipgi 99 gatvių lempas

jų angliakasių kovų už atsieit 
girnų savo unijos. t x

’ •' 1 —ug, Bakanas.

Išeina iš Chicagos (Dcarborn Sta) 
Pribuna į Ncw Yorką ^Jersey City Sta)

THE ERIE MMĮTĘD
Išeina iš Chicago (Dcarborn Sta)
Pribuna į New York (Jersey City Sta) ,

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Cfotcagęs (Deąrboęn Sta) 
Pribuna i New York (Jersey City Sta)

taipgi 99 gatvių lempas 
ir vienų miesto viešų trobesį. Nuo to vakaro 81 
metai atgal; gaso tiekimas Chicagoje tęfeėsi bė 
jokios paliovos. Dagi laikė didžiojo Chicagos 
gaisro 1871 įlietais tiekimai iš šiaurinės miesto 
dalies dirbtuvės buvo palaikomas dėka heroiško- 
mis kompanijos darbininkų pastangomis išsau
goti jų nuo gaisro liepsnų.'

“Mano Velionis vyras A. Ba- 
manauškas ilgus metus buvo 
T. M. D. sekretorium. Išmokė i-' 
mane mylėti savo žmones, sa
vo tautą, tatai sekdama jo 
skintais takais, ir aš pasiryžusi 
dirbti ię toliau, noriu prisidė
ti prie T. M. D. pi;ie pirmos 
progos.”

O. Ramanauskienė, 
. . < z NewYOrk, N. Y.

“Aplaikęs Tamistos laiškų, 
bandžiau , sušaukti kiekvienų 
buvusj T. M. D. narj pasitari
mui musų reikalais. Vėlau pra
nešiu pasekmes, darbuokites, ir 
mes su jumi.
Kazys Būtis, Dętroit, Michigan.

“Mano nuomope>apie T. M. 
D. yra tokia: kad atsistatydi
nus draugija pradėtų leisti sa
vaitinį žurnalų, gausiai ilius.- 
•truotų, sutrauktų prie jo bend- 
radarbiau^t- yisas musų geriau
sias jėgas," tai T. M. D. rastų 
daug pritarėjų tam darbui.

Ž. Milius, Chicągo, III.

“šiuomi matau reikalo ištar
ti širdingų ačių, už paskelbtų 
atsišaukimų T. M. D. reikaluo
se “Vyrai pajudinkim žemę”. 
Matųu, kad iš visų T. M. D. 
C. V. Tamsta tik vienas rūpi
niesi draugijos likimu. Linkiu 
jums, kąd jūsų darbas pasiek
tų aukščiausio laipsnio, kad 
musų tautiečiai sukrustų, ir 
jumis paremtų savais darbais* 
Iš savo puses aš pasižadu savo

absoliutė j anglių
malonėj. ' Ariglių 

tuo ir haudojas, — 
išnaudodamos ang-

sne
mo

kasyklų, 
krautuvės už

“Aš niekuomet nėsu buvęs 
T. M. D. eiliniu nariu, Bet 
draugijos nuopelnai man yra 
žinomi lietuvių tautoje, tad 
kuomet atsigaivins kuopa, mel
džiu mane priskaityti į narių 
tarpų.” ,

Pasirodžius atsišaukimui 
laikrašeiuošcf:HVyrai pajudy- 
kim žemę” gdknjt #uo geros 
valios >musų ’tek'ynaitfių įvairių 
nuOrnonitj; tai$, khįl susidaro 
kaip kokia anketa, tomis nuo
monėmis 'pasidalinti su' kitais 
man' j' tenka / šiimė*f i reikale pa- 
tarpiriinkauti,' kad neužėmus 
laikraštyje' dąūg vietos, skel
biu tik pati branduolį/

“TUriti* pripažinti, kad aš 
buvau T

“Kas 
nelaimei tenka būti T. M. 
kp. pirmininku/ Nariai sumo
kėjo pinigus tikslu gauti T. M. 
D. literatūros, bet negauna. O 
knygos sukrautos guli “Vieny
bėj” namo skiepe. Svarbu ži
noti, kų T. M. b. valdyba da
rys su tomis knygomis ir su 
surinktais narių pinigais? Kas 
bus su T. M. D. organizacija?” 

“Vienybes” No. 65,
, Brooklyn, New York.

Patiekdamas T. M. D. na
riams, ir interesuotiems šiuomi 
klausimu laikraščių skaityto
jams, keletą atsiliepimų su įvai- 

nuomončmis, prašau 
daugiau nuomonių ir sumany
mų, bei patarimų.

.Kitame straipsnyje suteiksiu, 
toms nuomonėmis konkrečius 
atsakymus ir daugiau informa
cijų. ■■ \

------r.W-— ...................... ..................... ...... ■ I I ■ > N............Į.i.į) ,, ,, 
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Angliakasiai pasigenda uirijos,
Pirm didžiojo streiko kada 

angliakasiai buvo organizuoti 
ir turėjo unijų jų gyvenime 
sąlygas buvo žmoniškuos ir ne
blogų uždarbį jie turėjo. Bet 
angliakasių mažai paisė savo 
unijos ir gal būt kad nesupra
to unijos svarbos. Dažnai jie pa
siduodavo visokių komunistinių 
šarlatąnų agitacijai ir niekin
davo savo unijų. Unijos susi
rinkimus mažai lankydavo, 
žodžiu sakant, visai nepaisy
davo .ui jos likimo.

’ Mat, komunistų agitatoriai 
skelbdavo per savo prakalbas 
ir per spaudų, kad reikia tų 
unijų sugriauti. Vietoje jos jie 
suorganizuosiu naujų unijų ir 
tikrai “darbininkiškų”. Man 
dažnai tekdavo sueiti su tokiai® 
angliakasiais, kurie sakydavo, 
kad teikiu senųjų unijų sug
riauti ir vietoje jos suorgani
zuoti n'aujų ir tikrai- “darbi
ninkiškų”. Nors aš juos įspė
davau, kad griaunant z senųjų 
Unija bus sulošta anglių kom
panijoms į rankų, bet; žinoma, 
tokjus žmones įtikinti nebuvo 
galima, Jię sakydavo man, kad 
ir aš esąs Lewiso agentas. < ■ p 

'Šiandien visi angliakąsįaj 
mato, kad griovimas sęhosioš

<Kaip visur, taip ir pas mus 
Pi&sburghe siaučia bedarbė, 
daugybė alkanų ir suvargusių 
žmonių vaikščioja be darbo.- <

Bet, tur būt, didžiausias vari- 
gas ir išnaudojiinas siaučia to
limesnėse ir artimesnėse Pitts- 
burgho apylinkėse tarp anglia
kasių. Kaip jau visiems yra ži
noma, Angliakasių Unija yra 
sugriauta nuo praeito didžiojo 
angliakasių streiko, tai angliar 
kasių likimas šiais blogaisiais 
laikais yra 
kompanijų 
kompanijos 
baisiausia^ 
liakasius.

The PittsSiifgh Press kores
pondentas apvažinėjo visų eilę 
anglių kasyklų" ir aprašė var
gingų angliakasių padėtį. Tuos 
aprašymus skaitant, tai net 
baisu ir pamislyt, koks ten yra 
biaurus išnaudojimas.

Aš ir turėjau progos aplan
kyti vienų angliakasių apie- 
linkę ir susipažint su dabartine 
angliakasių padėčių bei matyti 
savo akinus, kaip jie gyvena. 
Man teko būti Coverdale, ’Pa. 
Čionai randasi Pittsburgh Ter
minai Coal kompanijos kasyk- 

*4qs, kuriose dirba apie 700 
angliakasių. Dirba ant 2jų šif- 
tų ir šiuo laiku dirba kožną 
dieną ir karų duoda tiek,' kiek 
gal užhioduoti.

Bet angliakasiai vistiek ba
dauja, nors dirbdami ir kožną 
dienų ir po 9 valandas dienoje.

Duokim sau, pavienis vyras 
dirbdamas kožną dienų labai 
gerai, kad gal padaryti į pusę 
mėnesio $20. Bet iš to uždar
bio kompanija atitraukia dak
tarui, už lempą, už dinamitą- ir 
kitus ėkspensus. Tai lidflka Jįiį 
kokia $16 ar $15. O jei einj 
pas žmones ant burdo gyventi, 
tai turi mokėti kas pėdę gas- 
padinei po $20 arba $40 per 
mėnesį. Na, ir mokėk, jei nori, 
kuomet gali uždirbti tik virš 
$30 per mėnesį. Tai reiškia, 
kad esi skylėj apie $10 kas

"i . s 
vertės $1., tai gauni tik 75 
centus už dolerį ir tada už gry
nus pinigus gali išsigerti.

O jei negyveni, kompanijos 
“kempėj”, bet pas gaspadinę, 
tai, kaip jau minėjau, jai rei
kia mokėti $4Q į mėnesį už 
burdų. Reiškia, $5 pigiau, ne
gu “kempėj”, ir gąspadinė išs
kalbia drabužius ir valgyt ge
riau duoda. Bet pas gaspadinę 
gyvendamas, negali nė už bur
dų uždirbti, ba bosas nesirūpi
ną tavim. Tau duoda tokį 
“pleisą”, kur stori “šleifai” ir 
nėra tie!?, kiek galėtum luo- 
duoti karų. Todėl ir tenka vi
sados būti gaspadipei prasis- 

Įkolinus. Vra tokių gudruolių, 
kurie neiha ne pas gaspadinę, 
nė į. “kempę”, jie bando ėka- 
nomiškai gyventi pasisamdę 
kokių “šaudę’*. Gyveną net po 
6 vyrus vienam kambaryj ir 
patys valgyti • darosi, patys 
skalbiasi, žiodžiu sakant, gy
vena, kaip tikri zokoninkai.

Vedusių šeimynų padėtis irgi, 
nė kiek nėra geresne, negu pa
vienių, o gal da blogesnė ir 
baisiausia vargas viešpatauja. 
Jie niekados ne tik kad nemato 
dolerių, nors ir kožną dieną 
dirbdami ir pusbadžiu gyven
dami it net mažai kuo turėda
mi pridengti savo griešną J<uną, 
bet dažniausia, yra prasiskoli
nę kompanijų krautuvėse už 
maistų.

Pasikalbėjus su angliaka
siais, gauni patirti, kad kitose 
anglių kasyklos yra da blogiau, 

|negu čia. Kitose kasyklose da 
mažiau moka, ir to mažo už
mokesčio dažnai negal gauti 
net per tris keturis mėnesius. 
Angliakasiai su šeimynomis 
yra priversti net žolėmis mai
tintis ir tiesiog badauja. Pitts
burgh o labdaringos orgamza- 
lijos teikia pašalpa maistu ir 
drabužiais' badaujančioms šei
mynoms. Nors ir pačiam Pitts- 
burghe yra pakankamai alka
nų bedarbių, bet tarp anglia
kasių, tur būt, yra 
badaujančių, negu 
Pittsburghe.

Yra tokių anglies 
kur kompanijų 
maistų ir kitas reikmenis ima 
antra tiek brangiau, negu ki
tose. krautuvėse, ir angliakasiai 
yra verčiami kompanijų krau- 
vėse piękti. Net valdžia buvo 
priverta paimti kompanijas už 
pakarpos už tokį biaurų ang
liakasių lupimų p^r tas savo 
kompaničnas krautuves. Kelių 
angles kompanijų viršininkai 
gavo net ir į kalėjimą-už tai 
atsisėsti.

[Acme-P. B A. Photo}

Moterys dabar veržiasi į įvairius užsiėmimus, štai 
nelė, Dorothy Werner, yra gal vienatinė mei’giria turinti tokį 
užsiėmimų. Ji- yra American . Air\vays, ibč., aeroplanų trafiko 
manažeris Kansas City divizijoje Ji tvarko tęs linijos pasažięr 
rinių ir tavorinių aeroplanų atskridimų ir išskridimų — visų 
oro judėjimą.' <, . . ’a3

Kompanija irgi užsiima bur- 
dingierių laikymu,— da tebėra 
tos pačios “kempes” su visais 
įrengimais, kaip kad buvo lai
ke streiko dėl streiklaužių. To
se, “kempėse” kompanija ir da
bar da užsiima burdingierių 
laikymu, “Kempėse” norint, 
gyventi, reikia mokėti kasdie po 
$1.50, ir tai turi turėt savo 
muilą, abrusą ir pats turi dra
bužius skalbti. Bet ką aš 
ku, kad kompanijai reikia 
keti po $1.50 kas dienų. Ne, 
nereikia mokėt, kompanija pati 
pasiima, jei tik turi uždirbęs, 
o jei da negalėjai, padaryti po 
$1.50 kas dienų, bet stengiesi, 
kad padaryti, tai kompanija 
palaukia iki kitos pėdės. O jei 
nesistoroįi, tai bosas išvaro iš 
mainų ir tuo pačiu laiku turi 
nešdintis ir iš “kempes”.

Bet jei “kempėj” gyveni, tai 
“kempės” bosas rūpinasi savo 
burdingieriais, kad jie padary
tų nuėję į mainas po $1.50 
per dienų. Mat, mainų bosas 
prižiūri, kad “kempės” burdin- 
gieriai gautų pakankamai ka
rų ir kad turėtų geresnius 
“pleisius”. O jei esi geras dar
bininkas ir gerai dirbi, tai ne 
tik kad už burdų uždirbi, ule 
da koks doleris kitas atlieka 
ir dėl išsigerimo. Ir jei tik no
ri išsigerti, tai nereikia laukti 
ne pėdės. Jei turi anglių dau
giau kiek iškasęs, negu reikia 
už burdą, tai nuėjai į ofisų ir 
gauni taip vadinamą “skriptų” 
(ženklas pinigo vertę turįs tik 
kompanijos krautuvėj perkant 
maistą ar kitas reikmenis, ir 
nusineši pas butlegerį. Butlė- 
geris “skriptų” išmaino ant do
lerio, bet jei turi “skriptų”

unijos buvo tik lošimas į ang
lių kompanijos ranką, ir - jau 
jie nešneka apie suorganizavi
mą naujos jr tikrai - “darbinin
kiškos” unijos. Jie pasigenda 
senosios savo unijos ir dantis 
sukandę kenčia ir laukia tik 
progos, kad ir vėl atsteigus ją. 
Bet dabartiniu laiku, kada siau
čia visoje šalyje bedarbe, 
kompanijų šnipai daboja ma
žinusį angliakasių pasijudinimų, 
įr jei tik pajunta, kad^-anglia- 
kasiai pradedu’’0, brtizdčti^ x‘tai 
iuojaus veja lauk išHdarbo aiv 
ba ne't h- kasyklas /uždaro, ii‘ 
tuo budu sulaiko angliakasius 
nuo organizavimosi.

Bet taip visados negalės bū
ti. Pagerėjus ° kiek laikams, 
angliakasiai organizuosis ir jų 
nieks negalės nuo to sulaiky
ti, ba jau ir dabar eina bruz
dėjimas tarp jų. Kompanijoj, 
žinoma, dės didžiausias pas
tangas neleisti angliakasiams 
susiorganizuoti. Galima manyti, 
kad a tėty j senasis Pittsburgas 
ir vėl bus liudininkas didžių-

NEATBŪTINAIJL*AMArYk" ' "

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS' IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Hulsted Šį Tėl/ Cąluinet 4589

Nuolatinio Gaso——

Telefonas Wabašh 4600 < /
DEARBORN STATION, Tcle/pnas Harrison 58)0'

' / ^arba A.-/-*' A
H. T. HARLOW, Gen. Pass, .Agent, 327 S. La Šalie St

nariu, kar|u 
Balučiu, ’ vėl;' M. J.

Damijonaičiu ir lutais savo 
tautą mylinčiais ' |evynainialš. 
Patartina pirmbje Vietoj staty
ti muęų veikliausias moteris ir 
merginas; kurioje tautoje mė- 
terš garbingošna vietbsha kvie
čiamos, višokig darbas sklan
džiai. sekaji. ( ,

1850 metais,, išaugo į 3,735 mylių aprūpinimo 
' Visais pirmais metais Chicagoje paga

mintas gaso daugis (8,030,000 kub. pėdų) toli 
. negali; lygintis su vienos valandos gaso suvarto

jimu dabar tarp penktos ir šeštos valandos kiek
vienų vakarą. Nuolatiniai vadovybės daromi ty
rimai ir eksperimentai, pridedant sąžiningas pa-, 
stangas 3,500 darbininkų, suteikė tokius Regeri- 
hirpuš, .patarnavime, kad niekur pasaulyje nėra 

. .ge^nip už Chicagos gaso tiekimo ir patarna
vimo.

Šis patarnavimas buvo svarbus faktorius Chica- 
/ gos augime ir plėtojimęsi ir musų siekis yra 

padaryti jj dar svarbesniu faktorių ■■ .»» V/’ ; '

, i ■ i..............  . ,i . .■ t ..

me, tupėjome turtingą knygyną 
—skaityklą įkūrę. Kiek tenai 
jaunimas tautiško sau peno 
gavo! Kur dingo tas kultūrų 
nešantis branduolis, G. V.?

Linkiu kad kogreičiausiai ąt- 
statytumėte šią brangių orga
nizaciją.”
Andrius Ūkelis, Chicago. III.“Musų Daytono T. M. D. 

8ta moterų kuopa gyvuoja per 
10 ipefų, yra nemaža kultūri
nių ir labdaringų darbų nuvei
kusi. Nebuvo to ąeimo, kad ne
būtų pasiuntusi aukų suiyg 
išgalės. Bet pastaraisiais . ke
liais metais, C. V. taip apsilei
dusi pakenkė ir musų darbąps.

Malonu girdėti dabar, kad 
atsiranda žmonių norinčių pri
kelti T. M. D. ir suvesti vįsps 
reikalus į tvarkų, pageidauja
ma, kad ko greičiausiai priąi* 
kėlusi draugija ir vėl neštų 
šviesos žibintuVą musų tautai.” 

M. Mockiene, Dayton, OHio,

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI
PPPULIARIS KELIAS į • 

NEW YORK A 
PATOGUS [ LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos :•
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Sveikatos Dalykai
Širdis

Mes visi mėgstame kalbėti 
apie širdies sknusiraus, kurių 
tikrenybėje visai nėra. Geros 

. širdies žmogus musų kalboje 
turi savotišką prasmę. Poctat 

' apie širdį daug plačiau kalba, 
ypatingai eiles merginai pa- 
švęsdami.

Vienok širdis labui 
organas, kurį vienas 
franeuzų daktaras 
emocijų varpeliu.

jautrus 
žymus 
vadina

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVINO 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yards 3408

| širdis dažnai sudreba išsi
gandus, nusiminus arba šiaip 
susinervinus. Motorų širdis 
šiuo žvilgsniu jautresnė. Sma
gumas, linksmybe ir aplamai 
užsiganėdinimas, sakoma, tai
so širdį; nusiminimas, rūpes
čiai, bėdos ją gadina.

Prof. Marklen aprašo šitokį 
atsitikimą. Vienas misionieris 
turėjęs silpną širdį, dažnai al- 
pdavęs. Kai tik jam pasisekė 
suorganizuoti pusėtiną parapi
ją, tai džiaugsmas beveik ste
buklingai sustiprinęs jo širdį.

Laike Paryžiaus boinbarda- 
vimo keliolika Dr. Fiessinge- 
rio pacientų mirė širdies liga: 
baime jų širdis galutinai su- 
krikdė, sugadino. Viena mo
teris, išgirdusi orlaivio burzgi
mą, suriko ir staiga numirė.

Visi širdies ligų specialistai 
pataria ligoniams vesti kuora- 
miausią gyvenimą, vengti vi
sokių susijaudinimų ir siel
vartų.

PETER BARSKIS
Met parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th SL
Tel. Yards 5069 

--------J

—Dr, Karalius.
—------,-------- y

Chroninis švinu 
nuodijimas

BAVARSKO malt 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių, Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Foraylių ir pianų moveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigos.

817 West 34th SL
TeL Boulevard 9336 r

Z
Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

suserga tie, kuriems 
dulkyt dujykla kasas 

dėžes), ar nupūsti 
seno, prieš barstymą

(kaip perpjovus telefoninę 
vielą) ateit prie raumenų 
juos paragint darbuotis — jos 
ir negal judėti, t. y. prasideda 
paralyžius. ‘ t

Tankiausia ir anksčiausia 
išsiplečia pirštų paraližius, 
vietoj susijungimo pirštų prie 
delno (jie tampa sutraukti ir 
negali pirštai išsitiesti, tilo 
tarpu, 'kai galai pirštų dar
buojasi laisvai); prie šio, pri
skiriama, tankiai tokie pat 
didelio piršto ir rankų galū
nių apsireiškimai; rankų auk
ščiau gailinių ir pečiuose ap
sireiškia rečiau, o kojose ir 
visai retai. Vietose paraližio 
pastebiama liesėjimas, kurs 
kai kada paraližiu apsireiškia.

šie paraližiai paprastai iš
gydomi su elektra; be to daro 
atskirą ir bendrą vaną ir pila 
į vidurį jodinį kalį, kurs nau
dojamas ir prie kitų švino nu
nuodyjimo apsireiškimų.

Kad būna taip lyg nudažyta 
oda, apie tai jau'buvo kalbė
ta; oda būna prie to daugiau
sia sausa; jeigu atsiranda pra
kaitas (po įtakos. karščio, ga
ro ir tt.), tai jame galima ra
sti švino, nuo kurio šiuo, keliu 
norji organizmas, pasiliuosuoti. 
Kai kada (labai retai) oda da
ręsi nejautringa (anestezija), 
kai kuriose vietose, chroninis 
švinu nunuodyjimas iššaukia 
taip pat podagrą ir gali iššauk 
ti sąnarių apmirimą (švino 
artapalija), iššaukiantį skau
smų, daugiausia be raudonu
mo ir ištinimo, tankiausia ko
jų keliai, retkarčiais—rankos 
(priešingai paraližiui). šie 
skausmai paprastai buki, pri
menantieji reumatizmą, ir ne
lankiau—aštrus (nevralogi-
niai) būna ir raumenyse, prie 
ko juose pastebiama taip pat 
sirgimas su spaudimu ir skau
dus traukymai 
blauzdose); tai 
aukščiau minėto
taip pat nuo pačių raumenų 
užgavimo. Kai kada pastebia- 
mas taip pat rankų drebėji
mas, kai kada lupų ir liežu
vio, primenantieji gyvuoju si
dabru hufiiiodyjimą (horš^ la
bai ret'ai), numirimas su vir
šutinio žando sugriovimu. Ir 
čia padeda šilta vąna ir iodo 
kalis. z

Saturnizmo pasekme būna 
taip pat kai kada tulžies su
sirgimas, apsireiškia didele 
daugybe šviesaus šlapumo 
(laikančio savyje šviną) iš
dirbinio, o vėliau galvos skali? 
dėjimu, laikais ir kraujo iš 
nosies tekėjimu, šitas tulžies 
pagedimas iššaukia pakėlimą 
organizmo darbo, o paskui 
širdies silpnumą, persikeiti
mą. kraujo, tekančio gyslose 
(skleroz), pertraukimą sme
genyse ir smegenų krautekėje 
(apopleksijos smūgis).

Kai kada būna šlapumo tru
kdymas. šiom ligom apsirgus 
reikia vengt svaiginamųjų gė
rimų, aštrių valgių (pipirų, 
garstyčių ir tt.), persišaldymo 
ir sergėt savo vidurių dirbi
mą. Naudinga prie šio pienas 
ir iodo kalis, o smūgiui atsiti
kus—ledas ant galvos ir visiš
kas ramumas.

Kai kada pastebįama akių 
pagadinimas, regėjimo susilp
nėjimui įvykstant (švino am 
bleopija) arba visišku 
mu (švino amavrozas).
kiai būna akių lėlelių išsi
skleidimas (tankiausia laike 
diegimo), o kai kada viena 

 

akies lėlelė didesnė už kitą.
Atsitinka ta pat, tankiau

sia pas alkoholikus, visoki 
jie apsi-

[Acme-P. 8 A, Photo]

P.rof. Auguste Piccard, iš 
Augsburg, Vokietijos, kuris ba- 
liunu buvo pasikėlęs j orą Virš 
10 mylių, ko dar*'niekas nebu
vo padaręs. Jis kėlėsi moksli
nio tyrinėjimo tikslais.

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS 
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus * 

8335 S, Halsted St 
Tel. Yards 6894 '

S. P. Kazwell and Co.
RBAL ESTATB. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel RepuHic «»,»•

t ■"

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St.
JUSTICE PARK. ILL.

z

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONT1AC 

Automobilius 
80« W. 81 St Victory IMS

z

M. NARVYD, 
KEPYKLA 

Kepam Rugin; ir Baltų Duonų 
Gardžius Keksus 

2424 West 69th St 
6558 So. Western Avė

ir

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųiiesį ir 

vertis, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

.......... .  ..... ...... n ——Z
RAMOVA LAUNDRY ' 

(WET AND DRY) > 
Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te— teisingai ir greitas patarnavimai 

819 W. 35th SL
T«I. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Malintu, Pelitu, Reguteritu, 

Svarstykles ir tt. 
Perkranstome—Moving, kur kas nori 

—- oi prieinamų kainų 
z WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. TeL Yarda 1707

švino nuodai arba saturniz- 
mas kankina tuos žmones, 
kuriems priseina dirbti švino 
srityje: švino rudos kasyklose, 
švino apdirbimo dirbtuvėse, 
raidžių liejyklose, spaustuvėse 
ir tt. švinas patenka į žmo
gaus organizmą per burną į 
pilvą (suterštomis rankomis) 
arbę švino dulkių įkvėpavi- 
mu, dėlto spaustuvėse dau
giausia 
priseina 
(raidžių 
jas nuo
apdulkėjusio rinkinio, o taip 
pat kas imasi valgyti nemaz
gojęs rankas ir burną, ir ap
skritai, nepildantieji butinai 
reikalingų higienos dėsnių.
Pirmu švinu nunuodymo rei

škiniu paprastai t būna pilkaf 
geltona kraujo ir veido spal
va nuo sumažėjimo kraujuje 
raudonų * kraujo rutulėlių 
(anemija), taip pat juoda juo
stelė ant krašto viduryje žan
do (dėmė) ir tam tikra visos 
burnos varsa; seilių daugis 
sumažėja; pasirodo saldus 
skonis ir negardus iš burnos 
kvapas, nesinori - valgyti, blo
gas Virškinimas, pilvo sloga ir 
kai kada vėmimas. Vėliau bu? 
na diegimas pilve (švino die
glys), prasideda nuo Bambos 
ir greta su tuo eina daugiau
sia prie vidurių užsikimšimo 
(sloga); pilvas tuo tarpu į- 
trauktas ir kietas. Pulsas tąip 
pat kietas ir lėtesnis, o kuho 
šiluma daugiausia . normalė. 
Anemijos ir pilvo gedimo pa
sekmė būna silpnumas ir ser
gančių sumenkėjimas (kache- 
ksija).

Skausmus nuraminti galima 
šu opijų milteliuos ar lašais, 
o daugiau sunkiuose atsitiki
muose morfijo po oda įlei
dus. Pagelbsti taip pat šilti 
dėjimai ant pilvo, šildomi 
kompresai, šiltos vanos (28°— 
30° Rm.). Vidupiams užsikim
šus priseina duot sykiu su 
opijų kai kada ricino aliejaus, 
silpninančios druskos (glau- 
bero)', arba anglių (arba silp
ninantį vandenį) ir kit. Tik 
reikia saugotis kalomelio.

Prie šio reikia laikytis die
tos. Laike sopėjimo valgis tu
ri būt tik skystas: pienas, bal
ionas, arbata, kava, skystų zu- 
pių; paskui skystą košelę, ki
sielių, kiaušiniui skystus, su
maltą thėsą, kotlietus ir tt.

Ryškiausia švino nunuodyji
mo pasekmė apsireiškia švi
no paraližiai; jie kai kada ga
li būti vienintėlis chroninio 
nunuodyjimo apsireiškimas. 
Jų priežasčia apsireiškia ner
vų susirgimai, kurie eina nuo 
smegenų stuobrio prie raume
nų ir, kartais, kaip telefonu, 
persiduoda raumenims palie
pimas < Judėti, darbuotis. Jei 

/ . , , ' negalima
’ j

nmJ' nervas susirgo

(paprastai 
darosi nuo 
nervido, o

aklu- 
Tan-

smegenų susirgim
reįškia aštrioj formoj: 1) kon
vulsijų pavidale, 2) kįejojimo 
pavidale (baltosios) ir 3) ne
sąmoningo stovio pavidale, iš 
kurio tik kažkuriam laikui 
galima sergantį pabudint ir 
kuris tankiai veda, kaip ir 
sunki ekltampsija (ekliamp- 
sija), į grabą. ’r

Dažnai, kai šie apsireiški
mai aštrus, pastebįama chro
ninis dvasios . apsirgimas, ku
ris reikalauja, kąip ir kitos 
aukščiau minėtos smegenų li
gos, ligoninėn patalpinimo.

Ne

■

švininis ’ nunuodyjimaš būna 
toks, kaip čia aprašyta. Ne vi
sada diegimas būna pirm pa
ralyžiui ištikus, o išjfmtroš 
pusės, gal nebūt paralyžio,' o 
gal atsirast drebėjimas ir 
skausmas kojose arba pirmu
tiniu apsireiškimu gali būti 
ambliopija.

Apsisaugojimui nuo švininio 
nunuodyjimo reikalinga:

1. Asmens, stojantieji spait-
stuvėn ar į kokią nors įstai
gą, kur prįseina turėt reika
lus su švinu ir jo darymu, 
taip pat ir tėvų, duodančių 
savo vaikus į tokias įstaigas 
mokytis, būtinai pasakyt apie 
pavojingą šiose įstaigose dar
bą. ?

2. Butuose, kuriuose prisei- 
na žmonėms dirĮjt, švino dul
kes kvėpuojant, tur būt pada
ryta gera gamtos ir dirbtina 
venteliacija. i| ,

3. Tuose upauštuves butuo
se, kur gali pasidaryt švininės 
dulkės, tur būt padaryta gerai 
vaikiančios ištraukimo triu-* 
bos. ..■( .* '■ ■ • •-

4. Tankųsv, ..( Ppržiurejįmai 
darbininkų, kąd \ pirmuose 
nunubdyjiino , apsireiškimuose 
priimt gydymo darbą. .

5. . Pamokinimas švariai už* 
silaikyti: k Uždraudimas valgyt 
nenuplautomis; rankomis it 
neišplaųta burną, yąlgyt Įjiiti* 
nai kituose—ne kur dirbama 
—kambariuose.

6. Mažiausia du kartų savai
tėje eit į pirtį, šiltas vanas it 
laiks nuo laiko priimtu sieros 
vanas. •

7. Švarumas dirbamuose
kambariuose, > nepraleidžiamos 
grindys, kasdieniniai su šla*į, 
pionj ■ drudžlem šlavimai ir; 
tankus mazgojimai grindų. 
Užtosirši-gam < '

8. Dulkes iš Jkasų pašalint 
dulkegeriančiais įtaisais, o 
dulkes pašalinant užsidėt *aht 
nosies ir burnos tam tikrus 
apsaugojimo įtaisus,

9. Negėrt svaiginamųjų gė
rimų dėl to, kad papuoįus švi
nui ant seiliuoto^liežuvio, taip

pat ttirihėio alkoholio, švinas 
letigvtti ištirpsta ir labai nuo^ 
dyjn žmbgų. '

10. Niekada neimt į burną 
šrifto (raidžių), ypač nuvaly
to natrijos šarmu ir nevisai 
dar išdžiuvusio; nuo šio pri
pratimo anksčiau yisko ((pasi
rodo ličinčs ir suplyšta lupos, 
'paskui prasideda rankų dre- 
bėjiniRš, su laiku pereinantis 
į nervų sistemos susirgimą ir 
i paralyžių.

11. Visuose spaustuvių Ku
tuose, kur tik reikia prisilytėti 
prie Švino ir jo gaminių, būti
nai tur Kilt iškabinta mmomoj 
vietoj ir išdubdami darbinin
kams paaiškinimai visiems 
prieinamų persergėjančių nuo 
švininio nunuodyjimo priemo
nių.
Gydytojų pastebėjimu, iš 100 

zecėrių 5-me darbavimosi me
te apšikrečia švino nunuodyji- 
inii 8—10 žmonių. Mirties nuo
šimtis rinkėjų tarpe, apskritai 
aukščiau visų kitų profesijų;; 
ji keturis kartus aukščiau val
stiečių (kaimo) gyventojų ini- 
rimo, o santykiai siuvėjų mi
rimo lygus '5.3.. Vidutinis rin
kėjo amžius — 49 metai, tuo 
kart, kaip kitų profesijų žmo-

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

■ (J .
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^'KLIK*
įf Kornų gyduolės 

ir Kornų Plastėtu 
nuo Komų, Nuo- 
trynų, Banionų ir 
Nutolimą Karpų ir 
t. t. Jei negalite

* gauti, siųskite 35 Z -_  •■kĮJK’ centui j ‘W
“KLIK” LABORATORIES

1900 S. Halsted St. CHICAGO, ILL.‘ 
Tai yra stebėtina gyduolė.

Kode! šaulė 
Nudegina

Vienas mokslininkas aiškina, kad vasa
ros. laiku oda nudega nuo saulės, ultra- 
vioMinių spindulių tuo pačiu budu, 
kąipn fotografinė filmą pasikeičia h iš« 
kėlus papraston švieson.

Jis sako, kad ultra-violetiniai spindu
liai užgauna apsaugomąjį odos sluog
tį Ir paverčia jį į šiliimą. ši šiluma 
gali bud tiek didelė, jei ilgai bus sau
lėje. kad pradeda deginti kūno addme-

TJigį amerikiečiai, kurie kepinasi ant 
saulės, kad įdegti, ištiktųjų jgi pavert 
čją nematomus ultra-violetinius spindu
lius į Šilumą ir tuo permaino savo odos 
spalvėr ■ (- ■ '' ' ''
J4Pėr tuksiančius metų žmonės žino? 

jo. kad. saules šviesa yra reikalinga, kad 
gėlės .žydėtų ir vaisiai noktų, bet tik 
nesėnai tnokslininkai sužinojo kokių 
svarbią rolę tame .dalyke lošii ultrar 
Viėįetiniąį spinduliai. . ?' .. <

AmėrikiėčiOi žino, 7kad ultraJvioleti- 
hiai spinduliai yra naudojami* spragini- 
irto procese, kuris yra vartojamas Lucky 
štriM cigarčtų gamyboje, . kad ' paša
linti' kenksmingus erzintojus ir pada
ryti Ltjckies švelnius .gerklei. Ultra-vio? 
lėttrtiai spinduliai nokina ir minkšti
ną, Todėl juo? ir va/įojama spragini- 
tno vbrpėese ir tai daug stiprėsnius, ne
gu teikia vasaros saiilė.

(Apgarsinimas)

j!

visada, bet visgi, aitrus
,«x

V-'*j4'... .

■R

Laivai kaa savaite
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dfilei rąžyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N, Dearborn St. Chicago.

HOt^DAMER,CA)tlNį 
i

ROTTERDAM VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
rra populiarišld šios Unijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visų dalių

\ T 1- N I ) A M •

>^čs susilaukia 60—65 metų.
Antra rykštė, nukaunanti 

zčcerį, — džiova.
—"Spaustuvininkas KITLIGŲPE-

W nosyje, burnoje 
ir gerkliį

Leiskite Zenite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus. nėpHIelttl ligų. 
Labai naikinantis ' pe
rus. Raminantis plėves

ouTEyES 
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Health y 

Write for Free *‘Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book 

Maria* Ca^Dest. B. Sn9 E. OW« SL.CUatt»

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00
50.00uz

k

t t ”

$80.00
40.00

ATSINEŠKITE ARBA 
. ' LAIŠKU

NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Green Mill Duona
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka. pasidarymui 
valgių piknikams ir į dar
bą einant. Taipgi ir kudi- 

f kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
rduoti jiems skanų užkan- 
di’ 
kuri yra pagaminta taip 
Kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GjREEV MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

- Green Mill Duoną,

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO v 

Gydo, Roumatizma, Raftko, Koja, 
Nu<aroo •kaudojima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- 
dojlma, ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronaa ). ' • '
TukttanSiai žmonių yra Haigyde to 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksriio Galinga Mostis yra tiek
verto aukso, Įdek ji pati avetia ato*. 
Ug naudos gydymo.
Kaina 75 centai, J1.SO Ir $3.00, 
h 10 centu estra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekoriua taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

' P. O. Bos 382 
į Hartford, Cdnn.

NEWPROCESS BAKINGCOMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai■ y v

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas 

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048 
Įsteigta 1893 metais

X

X

praneša perkėlhhą savo ofiso

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

U L

■M

Valandos: 2-4 P. M., ?-9 P. M.

■

'h'J'R ' ' V’vV: 
k:5' : r '

• . ' A»r-

T
’-l <<•

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35tl\ Št.
' ■ . 'r »« .

Tėl. Boulevard 5913 ir 5914

Vaiartdos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M.

PRANEŠIMAS
DR. A. J. BERTASH

perkėlimą savo ofiso ir permainymą 
■ * telefono į

* z-

f; vi . ' •
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' tlAUNENOS
• The Uthuanian Daily Ners

Rublished Daily Except Sunday by
The Uthuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Rooseyelt 8500

r......t—■■" 1 1 'v "27
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs: t
88.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 p— year iu CUearo 
8c per copv
Entered as Second Class Matter 

Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk undar the ac$ of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8500.

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

Užalsakyno kaina:
Chicagoje nąštn:

Metama ____ _
Pusei metų ...«
Trims mėnesiams ______
Dviem menesiams____ __
Vienam menesiui ----- -,Tr-1

CMcagoj per ilneliotojus:
Viena kopija ..........
Savaitei
Menesiui_______________

Suvienytose Vaistuose, ne Cbicagoj, 
paštui

Metams .—*»••———e—oe—eeosssi—
Pusei metų .................................... 8.5b
Trims menesiams_______ ___1.75
Dviem menesiams - . 1.25
Vienam menesiui------------------- .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuose 
(Atpiginu)

Metams $8.00
Pusei metų __ _ 4.00
Trims menesiams ___________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŽEMĖS REFORMA ISPANIJOJE

8c 
18c 
78c

Po monarchijos nuvertimo Ispanijai tenka sutvar
kyti naujais pagrindais du dideliu dalyku: valstybę ir 
žemės valdymą, Tuodu svarbiu darbu atliks steigiama
sis seimas; Tačiaus žmonės netektų kantrybės, jeigu 
valdžia nieko nedarytų, iki steigiamas seimas susirinks.

Laikinoji vyriausybė, kaip jau buvo atkartotinai* 
spaudoje pranešta, vykina įvairias reformas politikos 
dirvoje, užbėgdama už akių steigiamam seimui ir da
linai atlikdama jo darbą. Taip, ji suteikė pilietines lais
ves žmonėms, perorganizavo administraciją, atšaukė 
katalikų bažnyčios privilegijas, panaikino didžiūnų ti
tulus, ir t. t. ■ '

Mažiaus buvo .minėta laikraščiuose apie socialines" 
reformas Ispanijoje ir ypatingai apie reformas žemės 
klausime. Mat, Amerikos žinių agentūros šitiems da
lykams’ nėra palankios, ir jos juos užtyli. Tuo tarpu 
Ispanijos liaudžiai tos reformos, liečiančios duonos kąs
nį, yra gal dar svarbesnės, negu respublikos įsteigimas 
arba visuotinas balsavimas.

Laikinojji Ispanijos vyriausybė išleido dekretą, ku
riuo įsteigiama sodžiaus darbininkų žemės kooperaty
vai, Dekreto tikslas yra padėti sodžiaus beturčiams įsL 
gyti ukius.

Viena pikčiausių Ispanijos nelaimių yra ta, kad 
dideli plotai jos žemės yra visai nedirbami. Tokios že
mės turi daug aristokratai, kurie ukiu nesirūpindavo, 
nes monarchija juos penėdavo arba jie darydavo gyve
nimą iš kitokių šaltinių. Taipgi ir katalikų bažnyčia 
Ispanijoje yra prisigrobusi daugiaus žemės, negu ji 

. gali sunaudoti produktingiems. tikslams. ' J
Tos apleistos žemės yra daug ypatingai AndaluzL 

jos provincijoje, kuri nuo seniai yra žinoma, kaipo ra- 
dikališko valstiečių judėjimo centras Ispanijoje. Beže
miai tenai sudaro, didelį sodžiaus gyventojų nuošimtį.

Dekretu, kurį pasirašė darbo ministeris, socialis
tas Largo Caballero, kartu su respublikos prezidentu 
Zamora, sodžiaus darbininkai turi teisę dėtis į žemės 
sąjungas, kurios gali steigti kooperacijas žemei dirbti. 
Toms sąjungoms valdžia paveda pirmiausia žęmę, ku
ri priklauso savivaldybėms arba yra, kaipo palikimas 
mirusiųjų be testamento (arba* paimta už mokesnius) 
valstybės rankose. Toliaus darbininkų sąjungos gali

• imti privačių savininkų joms padovanotą žemę. Paga- 
liaus, sąjungos gali reikalauti nedirbamos dvarų 
mes. Jos turi teisę, be to, nuomuoti žemę iš privatinių 
savininkų.

Sulig valdžios išleistu dekretu, kalbamos sodžiaus 
darbininkų sąjungos turi pirmenybę prieš privatinius 
asmenis • nuomuojant žemę. Joms pripažinta teisė rei- 
kąlayti, kad butų parodyta žemės kontraktai, taip kad 
sąjungos žinotų, kada baigiasi dvarų savininkų sutar
tys su rendauninkais, ir kad jos galėtų gauti žemės 
pirmiaus, negu privatiniai asmens.

Valdžia, iš savo pusės, pasižada remti darbininkų 
sąjungų žemės kooperacijas, parūpindama joms agro
nomus ir patarėjus. Reikalingą ūkio vedimui kapitalą, 
sąjungoms skolins tam tyčia įsteigtas valstybės ban
kas. Dirbti sąjungų ūkiuose leidžiama tik sąjungų na
riams; pašaliniai darbininkai gali būt samdomi tik iš
imtinuose, įstatymo numatytuose atsitikimuose.

šis dekretas gali pakeisti visą Ispanijos krašto gy
venimą. Laikinoji vyriausybė daro drąsų žinksnį, ban
dydama kooperacijos pagelba atgaivinti žemės ūkį ir 
pašalinti skurdą sodžiuje, Jeigu šita jos reforma pasi
seks, tai bus išspręstas klausimas, kurio monarchiška 
Ispanija nepajėgė išspręsti per šimtmečius.
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dauguma buvo nuėjusį! pas ko
munistus. Už Žinovjevo plat- , 
forma balsavo apie keturi penk
tadaliai suvažiavimo delegatų. 
Tiję Vįeųąs penktadąli^ pasiliko 
ištikimas partijai. Komunistai i 
todėl pasigrobė kuone visą par
tijos organizaciją su 200,000 
narių, partijos iždą, centralinę 
raštinę ir didelį dienraštį 
“L’Humanitė” (kurio steigėjas 
buvo nabašninkas žoresas). So
cialistų partija buvo faktinei 
sugriauta, pasilikus beveik be 
narių, be laikraščio ir be pini
gų. Socialistams teko pradėti 
partijos statymo darbą iš nau
jo.

Koki yra to darbo vaisiai?
Dabartinis , suvažiavimas 

Tours mieste galėjo su džiaug
smu pažymėti, kad per dešimtį 
metų nuo skilimo socialistų 
partija ne tik išlaikė savo gy
vybę, bet atkovojo didelę dau
gumą tos dirvos, kurią, jiems 
buvo paveržę komunistai.’ Kuo
met pastarieji, atplėšę nuo so
cialistų partijos 200,000 narių, 
laikui bėgant vis labiau smuko 
ir šiandie jau beturi tik apie 
20 ar 30 tūkstančių narių savo 
organizacijoje, Socialistų Parti
ja yra užaugusi iki 130,000 na
rių. Vietoje pražudytojo dien
raščio “L’Humanitė”, socialis
tai dabar leidžia kitą dienraštį 
“Populaire”.

Francijos parlamente komu
nistai turi tik 10 atstovų, o 
socialistai — 109 atstovus ir 
17 senatorių. Žemuosiuose 
Francijos parlamento rūmuose 
socialistai yra- stipriausia par
tija; ji pralenkė net radikalus. 
Be to, Franci j oje yra daugiaus 
kaip 1,000 miestų burmistrų 
socialistų, daugiausia stambiuos 
sc pramonės miestuose, ir 16,- 
000 socialistų atstovų vietinėse 
savivaldybėse, žodžiu, socialis
tai pasidarė labai didele politi
kos jėga. Francijoje.

Taigi tas dešimtmetis atkak
lios kovos tarpe socializmo ir 
komunizmo' Francijoje parodė, 
kad darbininkų mase& stoja už 
socializmą. , Komunistai buvo 
laikinai Jas savo demagogiškais 
□balsiais apsvaiginę, bet jos 
atsipeikėjo ir pradėjo vėl grįž-* 
U po socializmo vėliava. Pra
eis dar keletas metų, ir nuo 
komunistiško judėjimo, kuris 
atrodė toks galingas 1921 meJ 
tais, bus pasilikę tik griuvė
siai.

Bet Maskva vistiek padarė 
be galo daug žalos Francijos 
darbininkų J klasei. Jos dėka, 
per kritiškus pokarinės rekon
strukcijos metus svarbiausioji 
Europos kontinento šalis buvo 
visiškai patekusi į nacionalisti
nės ir militaristinės reakcijos 
nagus, kadąngi socialistų parti
ja buvo sugriauta. Veikiausią, 
visos Europos istorija per Š 
dešimtmetį butų buvusi kito
kia, jeigu ne tas bolševikų pa
stangomis įvykintas Francijos 
socialistų suskaldymas. ♦ 
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“NEKALTYBES“ GYNĖJAI

vienoje savo polemikoje, bet 
jie kaltina “purvų drapstymu’’ 
tuos, kurie jiems visai į kelią 
nepareina.

Paskiausias sandariečių or
gano žygis Gegužio ir Vital^io 
jynimo kampanijoje tai 
šmeižimas “Naujienų”, kurios, 
girdi, lenktyniuoja “purvų mė
tymo kon teste” su vienu Cle- 
velando savaitraščiu, norėda
mos

_ galutinai diskredituoti ir ąpt 
juodinti tas dvi ypatas, kpt 
rios per tiek metų stovėjo 
SLA. priešaky, o sykiu sų 
tom ypatom ir pačią tauti- 
nlai-demokratinę visuomenę, 
P-nas Vitaitis, nors nebalsa
vo už tą paskolą, tačiau jis 
yra pavojingas tiems, kurią 
neužsitarhavę nori pasigrieb
ti į savo rankas organizaci
jos kontrolę/’
Reikia turėti geras akis ši

taip kalbėti po to, kai išėjo 
aikštėn įyairųs faktai Ažuna- 
rio-Devenio aferoje, Makoyeckb 
paskoloje ir kituose SLA. da
lykuose, dėl kurių tęsėsi gin
čai per keletą paskutinių 
nėšių.
- Kartoti tuos faktus
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Apžvalga^
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SOCIALISTAI FRANCIJOJE

Gegužes 24 d? įvyko mieste 
Todrs dvidešimt-aštunžas Fran
ci jos Jungtinas Socialistų Par
tijos suvažiavimas. Jisai yra 
įdomus tuo, kad dabar sukako 
10 metą nuo to laiko, kaį ko
munistai, sulig Žinovjevo įsa-

....... . ........ „,i„..  . 
kymu iš Maskvos, suskaldė 
Francijos socialistus, kėsinda- 
miesi juos visikai suiiai^ųįj. 
Tas skilimas įvyko irgi-suva
žiavime Tours Jnieste, m. 
pradžioje. Dabar yra proga pa
daryti peržvalga,. įkas, atsitiko 
Fraticijos socfalistihia^neį jute 
jime per šitą, dešimtmetį nuo 
vieno suvažiavimo Tours mies
te ikį antro............................. \

Komunistų antplūdžio metu, 
skylant Francijos ^socialistų 
partijai, milžiniška partijos

Sandariečių rašytojai zdar vis 
tębesikryžiavoja ųž “nekaltąjį“ 
Gegužį ir “teisingąjį” Vitaitį 
nepaisant to, kad net ir kai 
kurie jų srovės žmonės jau tuo 
piktinasi. Vienas veiklus, san- 
darietis Vinciunas, pavyzdžiui 
davė jiems tokį pastebėjimą:

“Vitaitį ginti bei peikti 
tik galima už raštus telpan
čius ‘Tėvynėje’, o ne už Pil
domosios Tarybos darbus^ 
Kita vėl gynimas Gegužio, o 
nepaisymas kitų Pildomošips 
Tarybos barių yra nesąžinirt- 
gas ir nemalonus laikraštyje 

’1 dalykas.” ; i
Bet tie “nekaltybės gynėjai“ 

yča ypatingai įkyrus tuo, kaį 
Jie savo “dorybes’*; būtinai no
ri j Užkarti kitiems. Jie patysį 
yra ^siauraprotįški pa^izanąij

partyviškumą ‘savo oponentam^ 
Jie patys yra pilni politikieriŠ- 
kųt; ahtrigfų? i bet jiė vis' ieško;; 
politiškų išrokavimų pas kitus.1 *' 
Be užgauliojimų, insinuacijų 
ir šmeižtų jie neapseina nė

i

čia 
mums nėra reikalo, nes jie, pa
kankamai plačiai buvo išdėsty
ti pačioje “Tėvynėje”, pavyz
džiui, Finansų Komisijos straip
snyje, kuris ėjo per paskuti
nius du numeriu. Bet apie p, 
Vitaitį, kurį sandariečių orga* 
nas gina nuo “juodjnimo’’, ten
ka pasakyti keletas žodžių at
skirai.

Jeigu sandariečių organas tu
ri pretenzijų prie laikraštinių 
švarumo, tai mes patariame 
jam dar kartą, perskaityti sa^ 
vo laiku tilpusj “Tėvynėje’* 
SLA. Pildomos Tarybos ir Paį 
stoviųjų Komisijų suvažiavimo 
protokolą ir aiigŠČiaus paminė
tą Finansų ^Komisijos straipsn 
— ir palyginti jų turinį su tuo 
ką apie to ^įvažiavimo /nutariu 
mus rašė p. Vitaitis. Kuomet 
jisai suras, $ {tad “Tėvynės” re-; 
daktorids f 1 \ kuris dagi bųvc 
sekretorius ^minėtame suvažia
vime)’ teisingai informavo SLA 
narius apie Komisijų sprendi
mą Ažunario-Devenio .paskolos 
byloje, tai mes prisipažinšime; 
kad “Naujienos” buvo apjuo
dinusios p. Vitaitį, ir savo kal
tinimus tam “tautiniai-demo- 
kratinės visuomenės” atstovu

c: • ' 'V v - 1 * ' V
atšauksime. '

Čia priminsime “Sandarai” 
kad “Tėvynės” lapkričio m, 
d. numery j e* buvo įdėta apie 
Pild. Tar. ir Pastovių Komisi
jų su važia vijną žinia (pirma, 
negu buvo pasirodęs protoko
las), kurios svarbiausioji vieta 
skambėjo ta^p:

“Visapusiai ir galutina 
dalyką/ apsvarsčius vis tik 
vyriausiais) šių Susivienijime 
apvogimo kaltininkais nu-

1 statyta P. Devenis ir jo tal
kininkai. Todėl Pastovių ji, 
Komisijų suvažiavimas reko
mendavo Pildomajai Taryba 
dėti visas pastangas,...” ir tt, 
Kada Vitaitis šitaip para&f 

ir paskelbė ^Tėvynėje” apie 
Pastoviųjų Komisijų nutari
mus, kuriuo^,; jisai pats; kaip 
suvažiavimo sekretorius, užra
šinėjo, tai “Nąujįepoe” Maakė* 
jogei “Tėvynes” redaktorius 
sąmoningai apgaudinėja SLA. 
narius. Mes tos nuomonės, de- 
ja> lesame priversti laikytis ir 

neatšaukė to savo pranešimo 
bet i?an4(j jį visaip P^“5”* 
ir atkartoitįnąį kaliojo tuos, kų-

|0f į ' • J

, ,.F..., .... .„,’eporto “tautiniai- 
demekrafcia^kyialJl0lPen^’x 
bėtojiM ;tegu' ? {rodytį' 
kad tas P« Vitaičto pranešima^ 
.“Tėvynėje” 'buvo įįisingas: 
tuomet ginčas t bus pabaigtas.?

i'i ’jiiiMilliįl«'i "**į

šiandie; neą p. Vitąįtįs ne tik 
į, 

bet 'ipanCĮ^ jį visaip pątęisint) 
ir a 
rie ,
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ANT. JONAUSKAS

V argų Akordai
’ , *.*■**,* * ♦ *

■ . ■    ■  : ■ I ’ •» I ■ 1 • .r1!

\ • i ..... .........
Beširdis rudens vejas pra

garišku "kaukimu klajojo-bas- 
tėsi po liūdną žemę, kedeno, 
draskė senos lūšnelės šiaudi
nį stogą, tai pro jos šypsančius 
sienojus veržėsi vidun ir blaš
kė vos juntamą trobeles šilu
mą.

Viduje, sulūžusioje senoje 
lovelėje vaitojo išblyškusi ir 
pageltonavusi, skausmų bei 
vargų prispausta moteris, ku
ri be pribuvėjos per skausmuš 
dovanojo pasauliui Meilutį ię 
pati tuoj ištiesusi mėlynom 
gyslom išvagotą ranką, tarė 

•žmonijai paskutinį sudie...
Į gyvenimo paviršių išmes

tas mėsos gabalėlis ir gyvybė 
jame bučiuojamas lūšnelės 
vienintelio šeimininko-Klaju- 
ho vėjo, paliko vienų Vienas 
žiauriose likimo rankose, šalia 
savo sustingusios-šaltos moti
nėlės...

Tik po ilgų valandų, kaimy
nų rupesniu jos sudžiūvęs kū
nas buvo įmestas į šaltus že
mės nasrus, o jaunąjį gyveni
mo svečią-Meilutį pas save pa
ėmė, visam sodžiui žinoma 
savo nepaprastu kilnumu ir 
gailestingumu senutė įnamė, 
Magdalena.

Nors pati Magdalena buvo 
alkana ir nuskurusi . keliavo 
gyvenimo purvinu taku, bet 
jos aukšta dorovė ir filantro- 
piškumas, didžturtėms šeimir 
ninkėms gricŠtai atsisakius 
Meilutį paimki pas save, nega
lėjo dalcisti nekaltąjį kūdikė
lį palikti ilgiau prie mirties 
slenksčio—•su meile, žmoniška 
šypsena, tartum didžiaųsį tur
tą parsinešė į savo mažą, pa
kulom užkamšytais langais 
trobelę pro kurios šypsančias 
sienas melodingai dūdavo be
namis vėjas ię ties savo lova 
parišo iš genu, jau apipuvusių, 
ėgllnių lentelių padarytą lop
šelį.

Meilutis augo ramus, retai 
verkė, tartum, žinodamas nę- 
beturis savo motinėlės, nebętu- 
rįs kam savo karštomis ašarė
lėmis pasiskųsti, bet Magdale
na jam buvo kaip tikroji mot 
tina, Jji rupėstingai auginę, pe
nėjo. Ar megzdama ar siūda
ma, visuomet ji vargo pintor 
mis dainelėmis laistydavo, o 
jis pastatęs žibančias stiklines 
akeles, žiurėjo į jos gyvenimo 
nupieštą raukšlėtą veidą ir į 
sidabrinius, plaukelius, kurie 
dar vietomis dengė baltą kau- 
kuoįę; tai linksniai prasijuo
kęs abiem mažom rankutėm 
stipriai suspausdavo šiltą stik
lą iš kurio vienodai ' tryško 
baltas pienelis.

Gyvenimo dienos, mėnesiai, 
metai kilo ir skendo amžiny
bės vandenyno gelmėje.

Vargo pasaulis buvo liūd
nas, kaip tas jaunas žmogžu
dys laukdamąs mirties, ir pra- 

’ keikiančiai žvelgdavo į buržu
azinį, išnaudotojų pasaulį. -

Vargingąs ir monotoniškas 
Magdalenos-Meilučio' gyveni
mas ta pačia sena vargo vaga 
vinguriavo.

Meilutis seųai ąpįpido lopše
lį ir Magdalena Jam parengė 
mažą lovelę; jįs jap tuomet 
kalbėjo , VWai suprantama 
kį|ba lr Magdalenaiz sakant 
pasakas jis pertraukdavo jos 
kalbą< ir ųęsuprantainuosiu^ 
pasakos dalykus reikalaudavo

Magdalena tarp kitko, kari 
Ui jam papasakojo apie jo tėį 
w O 'imi kurt 
karo Uukę sprogdamas mgjį 
lyros šūvis į šmotelius sudpis^ 
kę J?, motiną, . kuri jį pagir
džiusi — skausiųuoaę ipir& .■

tis^-laįĮar'Įne Majg^ueua esi 
piano motiųu?! ?
rrNe! brangus vaikelį!
Papa^akojuą visą ^lįuduą ub 

lorjją, t ^ęilutįs f graudžiui, aps 
k .puoM prie Magda-. 

Ienos bučiavo bučiavo jos su-

■ •
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o šaįtas vėjas it elektra purtin- V 
davo jo liesą kūnelį. Blogai J 
buvo ir naktį šaltoje, drėgno
je kamaraitėje-i miegoti apsi
dengus plona kąldra.

Jis liudijo ne vien dėl var
gingo rudens. Su tokiais rude-, 
nimis ir šaltomis žiemomis jis 
buvo jaą arti susigiminiavęs} 
tat jų nelabai ir bijojo. \ 

Jo liūdėjimo akstinas nebu-\ 
vo virš išdėstytose mintyse,— 
jis seka žemiau: Atėjus rude
niui, dvarininko vaikai, vieni M 
išvažiuodavo į miestą mokytis, 
kiti lankė kaimo mokyklą. Jis į 

■ liudijo ne deliai to, kad jie iš
važiavo. Jis su jais kaip ir ųe- 
draugavo. Mat, būdavo ponai 
sau, bernai sau. Kur šilkais 
apsitaisę ponaičiukai žais, 
draugaus su tokiu nuskurėliu, 
kaip Meilutis... Gal dar ir utė
lių prikibti...

Svarbiausia jo liūdnumo ir 
nusiminimo kilmė buvo kaip 

Pirmiau Magdalena maitino tik tame’ ka<i šalia ' sav?s Jis 
Meilutį, dabar atvirkščiai. Mei- mat£ ir mokyklą lankančius 
lutis išbėgdavo į kaimus ir ir gražiai apsirėdžiusius ponų 
nuo gailestingųjų žmonių gau-j vaikus, besimaudančius džiau
davo šio bei to. Ir taip elgė-ksmo ir linksmumo bangose, 
(būdamas maitino savo bran-Į valgant kuogardžiausius val
giausiąją senutę, kol nulydėjo 
į barzduočiais beržai§'“Aer-l 
kiančiomis liepomis ošiantį 
kalnelį. 

* *
Daug žydinčių pavasarių iri 

šaltų baltarubių žiemų nu
skendo amžinybėn, nuo tos 
dienos, kada amžinai užmigo 
Meilučio sidabreplaukė augin
tojėli Magdalena, skausmuose 
motinėlė ir nuo prakeiktos 
mortyros rankos tėvelis.

Prasidėjo nauja Meilučio gy
venimo era. Jis dar tebelipda- 
mas septintus įlietus, išskriteį į 
margąjį pasaulį, išskrito vienų 
vienas, be brolių-sesučių, mei
liųjų tėvelių' it ta baili drebulė 
beribiam tyrlaukių plote. Kur 
jis ėjo—žmonės svetimi, kur 
nežengė—veidai nepažystami.

Tik po ilgų ilgų klajojimų, 
kur prisiėjo ir badą ir šaltį 
kęsti, po atviru žvaigždėmis 
išsagstytu danguoji ne vieną 
žiemos ir rudens juodąją nak
telę pernakvoti, ir skaudžiai 
išbartam, piktais Šunimis už
siundytam eiti kitur prieglau- 
dos-dąrbo ieškoti.

Pagaliau viename, tarp žie
mos slogučio prispausto mie
gančio miško prie banguojan
čio plataus upelio, sename, ap
leistame dvarelyje-ukyje gavo 
darbą.

Pasibaigė vargingo bastymo- 
si periodas...;

Meilutis pradžioje gavo ga
nyti pulkelį žąsų, vėliau už 
gepį margesnę kaimenę.

Žąselės būdavo perplauks 
krikštolines upelio bangas ir 
nuskęs javų miškuose... Visas 
sušalęs ir sušlapęs piktai par
kuodavo jas atgal. O jos be pa
liovos veržti veržės iš jo ran
tų...

šeimininko barniai, it per
kūno yilyčips, skaldydavo, 
draskydavo jauką Meilučio 
Nulipę. f ? /

Negęriau būdavo ir su kai- 
ipęhę. Nors platus laukai; bet 
Žaipįargių. pulkai...

Jps sklido, plito į visas pu- 
ąęp, O kaitrią vasaros, dieną, 
kuomet biinhalaį zizdami zig- 
Wgpią skraidę apie jąs skau
džią! įgęįdamos šonan — kaip 
padukusjęs susukusios uode
gas grąžtų, nežiūrėdamos kas 
piną< pp telio dumda- 
vo- ąr tai į tvartus ar į kru- 
įpu^. . < 4 

Pavasaris, ar vasara, kuo
met stebuklingai šypso- 
lį irjšvejnųą yęjąlis plaškoi 
gąinįpją štfumą. Meilutis, nors 
ir ^uyaęgęs, bet būdavo linką- 
piąti. VMHoomt dainuodavo ar 
IvMHflaya v.

; 3rWMlavosi fe rųdųp. 
raukdavosi į? mušg^ 

mas vaikas yerkšiųndąvo šab 
^Tppmet ir 

dūsavimas nu- 
tildavę. Jų sįęla verkdavo, jis 
lindėdavo, i■
./Negalėjo nedalyti įtekmės į 
M^ilM^o. dvąsią. dvegnąs. 
depą weta& Tankus šahi Uit 
tai persikošdavo per jo lopus,

rūkusias rankas nežinodamas 
nei kuo jai atlyginti už visą tą 
gailestingumą, už išgelbėjimą 
iš mirties slibino nagų. j

Meilutis augo, stiprėjo ir] 
jau galėjo šiokį tokį darbelį' 
dirbti. Ir dirbdavo! — bulves 
skusdavo, indus išmazgoda
vo, tai nunešdavo savininkams 
suverptąsias vilnas, numekstą- 
sias pirštines, o už padirbtąjį 
darbą parųešdaVo: mėsos, 
duonos, ar pieno ir naujų ver
pimui, mezgimui vilnų.

Meilutis augo, stiprėjo. Mag
dalena ėjo silpnyn, menkyn.

Meilužiui aušo gyvenimo 
dienos—Magdalenai temo, ge
so...

vaikus, besimaudančius džiau
gsmo ir linksmumo bangose, 

iausius val-

Ar ir jis negalėtų lankyti
Į nors mokyklą, kad ir be tų 
blizgančių papuošalų, gardžių 
valgių ?.„

Kuo jis už juos keistesnis? 
Jau tuomet jo jaunoje galvo
je gimė toks* svarbus klausi
mas, kurs greičiausiai reika
lavo atsako, atbalsio. Ir jį Mei
lutis davė!

Jku tuomet jo jauna vai- 
Į dentuvė gimdė-tvere visokius 
Į vaizdus ir protas vedč parale- ( 
lę tarp jo ir ponų vaikų. Jis ■* 
tuomet jau suprato ir pasmer- 
kė akiplėšišką šį pasaulį.

* *

Meilutis lauke-troško, kad 
tik kaip nors metai bėgtų grei
čiau, o jie kaip tyčia slinko 
itingiai-nerangiai. Jis norėjo 
pasirišti laisvesnius nepri
klausomus sparnus ir jais gy
venime paskrajoti.

Į Meilutis betarnaudamas 
prie to patičs dVarininko-uki- 

I ninko žymiai paaugo, sustip
rėjo ir virto tvirtu vyru, nors 
dar aštuonioliktus metus teė
jo. Dabar jis ėmė tokią pat al
gą, kaip ir kiti vyrai ir dirbo 
kaip liūtas.

Darbo metu dirbo, o poil- 
| siox valandas nepraleisdavo 
dykai. Netrankėsi po smukles, 
vakaruškas, išskyrus spektak
lius, kuriuose jis uoliai daly
vavo, būdamas gabus vaidila 
bei eilių deklamuoto j a s.

šventadieniais dažnai nuei
davo prie Kurmių Stasio, ku
rio baisiai neapkentė Meilučio 
gaspadorius ir kiti apylinkės 
storkakliai. Meilutis iš jo gau
davo visokių knygelių, laikraš
čių. Ir parsinešęs namo vaiki
nams ir merginoms susirinkus 
balsiai skaitydavo.

Skaityti gražiai jį buvo iš
mokiusi* amžiną atilsį geroji 
Magdalena. I

Iš tų knygučių jis buvo iš
mokęs daug eilių, kurias per 
vakarą artistiškai deklamuo
davo.

Nors ir mažą algą, bet nuo 
apdaro ir kitko dar atlikdavo 
šiek tiek pinigų, už kuriuos 
jis nusipirkdavo l^nygų, užsi
prenumeruodavo savo klasės 
laikraštį.

Meilutis daug darbo jaunuo
menės pavedė nuo alkoholio 
ir nikotino aukuro ir parodė 
kilnų pavyzdį. Meilutis, kaip 
ir Magdalena, buvo darbštus; 
dorumu ir gailestingumu žibė- 
te žibėjo. Del tų priežasčių jo 
ponas daug karių susilaiky
davo mėgindamas barti, išvyti, 
už tų “prakeiktų” cięilikiškų 
raštų skaitymą.

Meilutis augo ir kartu jame 
augo tvirtėjo neapykanta prieš 
tą vargų pasaulį. x <
Hš prigulimio jis buvo linkęs 
į)Tie kalvio amato? Todėl dčhg 
darbų jis pats paduose ir be 
kalvės atlikdavo.

(Bus daugiau)

Garsinkite “N-nose”
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Lakešide

to take

taip pataria Lietuvos batikai

H-M * .m R*1 W

ir Subatoj, BIRŽELIO 5 ir 6

SODA

bars

MUŠTARDA

“RED TOP

Apie

Lietuviai at

Playeo 
Thb Role

dideli 
boftka

Fiat 
Paint

Verti* $2.40

Galionu už $1.85

Varhish
Vertes $2.50

Galionas už $1.49

14*6 - 

&EGAN SEVHRAk 
COMSDifefc

lašt, and worst, spriog 
- Jessica.

Petrui Čeponiui: Kada majo
ras Cerjnak pradas kalbėti per 
radio, turės būti paskelbiama 
radio programuose. Pirmoj ži
nioj apie tai, kad majoras ga
vo kas savaip po 15 minučių 
kalbėti WENR. radio stotį, nė 
diena nė valanda dar nebuvo 
nustatytos. >

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

[O MILTELIAI, aa
i PAKELIS

SUNNY MONDAY” MUILO

Amer. Liet. Daktarų 
Dr-jos pereito, se

zono darbai

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

referen 
draugų 

kurių pareiga, pateik

■

24 unc. C 
bonka *

Štai lietuvių pinigais pasta
tyta Cliieagojc šv. Kryžiaus 
ligoninė ir priimti ligonines 
štaban lietuviai gydytojai, jau 
jrodė ir įtikrino, kad lietuvis 
gydytojas kokių specialybę

KTTENOBD 
CHASE, 

<ąęwooL IN 
KMmr

Kas dedasi aukso šalyje
Kaip Amerikoje “gerai” gy

vena bedarbiai žmonės? čio- 
nais pat prie So. Cfaicagos bu 
vo labai didelės pelkės van 
deniu apsemtos; prie pat 95

- į -•

obTtainbo v*>rk 
Vilri-H sTocn co.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

savo gerklę per lapelį, 
kad keletas vietos dirb- 
švilpukų rėkia. O kas 
išėjo? Patsai, pasirodė,

Sprjng! Spnng! 
Spring!

Rašo D-ras A. L. Graičunas
Dartės pažvelgkinie, kt 

draugija veikė grynai profcsi 
jos srityje. Musų pačių reika

sušauktų narių susirinkimų ir 
bendrai padarymų nutarimų dėl 
kasos likvidavimo.

—Buvęs Kliubo narys.

SOMfe <OF Hl$ 
BETTIER. PICTuREE 

geste* t 
THE ROOGH RIPCRS

X FODR *
'NCMVS,
- iŠ VAAKRIEO Ta 
MkRGOEm A^bTT

Kas bus su Janitorių 
Kliubo kasa?

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

-VICTOR SLEPIKAS
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKQ 

2975 Archer Avė.
...... ...... . 1 .

UHoe^ 
conTRAcT 
TO FIRST 
NATIOhlM*

V/ENT lifto 
, PlėTuftiS

Kaip jau visuomenei žinoma, 
Amerikos Lietuvių Janitorių 
Kliubas negalėjo gyvuoti dėl 
skundikų unijai ir dėl kilusių 
nesusipratimų su unijos virši
ninkais. Kliubo kasoj yra likę 
apie $150.00. Gal butų gera, 
kad buvusioji Kliubo valdyba

BOfcN - 
OKI FARKA-

NBAR ,w 
KAHU^ClT^

tos gatvės ir tęsėsi iki 103 
gatvei. Tai miestus tų
vietų nusausinti, pradėjo vi
sokias išmatas iŠ miešto vež
ti, kad kiek nors nusausinus. 
Žinoma, pasiliko didelis , plo
tas sausas. Sudėta cementiniai 
šalygątviai ir suvesta inięsto 
vanduo: kartais prireikus ga
lima bjitų dėl gesinimo ugnies 
kur deįjinamoą popieros ir ki
tokį dajykai. Dabartinei bedar
bei užėjus atsirado ir gyven
tojų, kurie turi sau pasitaisę 
iš blėkų hr popieriaus ir kito
kios medžiagos . palapines. To
kių palapinių randasi apie 80, 
kur kiekvienoje palapinėje su
telpa gyventojų nuo 5 iki 15 
ypatų. Jie visų maisįų randa 
išmatose kur priveža ir išver
čia. Na sau ten ir gyvena! Yra 
visokių tautų ir dagi labai mo
kintų, tiktai visa bėda kad jo
kios organizacijos neturi tar
pe savęs ir niekas jais nesi
rūpina. Nė komunistai, “dar
bininkų geradėjai”, ba jįe pi
nigų neturi ir aukų negali 
duoti!

Pasirodo, kad Amerika yra 
labai turtinga šalis, pet josios 
gyventojai turi gyventi išma
tose ir badauti...

Savo
upulti

akyse kolegų 
nąs ką kalbąs, arba 
•ii pagarbų tarp sa- 

rimtas moks- 
neužvydėtina. 
nes nesublo- 
atlikti rimtas

STAR DUST Copyright Midwe#t Feature Service 
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Young female nbnchalųntly 
cbewing her gum, and with a 
flick of her wrist pulling it 
out to the full ex|ent of its 
elastieity—two tots glecfully 
hurling sand at each other 
and, incidėntally, the sur- 
rounding populace — old mari 
glowęring at said tols as the 
sapd slowly sifts onto an egg 
sandwich he has been . eying 
with a starved look — Ado
nis, with back tfie color of the 
flannels “young .America” 
wore in the ’90s, lying in the 
sun, convinced that he is ac-1 
ųuiring a coat of tan—sweet 
young thing screaining with 
dismay as she is hurled into 
the cold, cold lake—myself 
and ten thousand other nūts 
inhaling bot dogs and pop, 
certain that we are having a 
good time. — “Jessica."

? Naujas skyrnas
Į ! • ' į

A. Pažarskas, ištikimas rau
donųjų komisarų tarnas, ga
vęs įsakymų iš “raudondva- 
rio”, kad rašytis į pašelpines 
draugijas ir versti jas prigu
lėti prie “raudonojo susivieni
jimo” su čarteriu ir visu tur
tu, buvo padavęs aplikacijų į 
Švento Izidoriaus artojaus 
draugijų, bet nariai greitai su
prato tų jojo skymų, tai ir at
metė jojo aplikacijų. Gerai 
draugija ir padarė. Kam įsir 
leisti tokį, kuris ardytų drau
gijų iš vidaus.

Jaunuolių kuopos jau nėra
Praeitų , metų buvo sutver

ta S. L. A. 373 kp., tai buvo 
pačių jaunuolių kuopa, bet 
kur jie šiandienų randasi? Gal 
ant Marso išlėkė su orlaiviu? 
Bet nekuria moka mėnesines 
mokestis, bet prie S. L. A. cen
tro nepriklauso. Visi jie yra 
jau išbraukti, ba pinigų į cen
trą nesiunčia. Turėjo kas nors 
čionais prikišti savo purvinus 
nagus. Visgi tas jiems neišeis 
ant gėrę. Bus sužinoti visi jų
jų darbai.

Atlygino už didelę gerklę
Per porą metų komisarų la

pelyje “Vilnyje” vietos gyven
tojai buvo visaip terliojami, 
vadinami “munšainieriais” ir 
dar bjauresniais epitetais pa
vadindavo. Kas iš šalies pa
stebėdavo, tuos jojo šmeižtus 
kitame laikraštyje, tai žmoge
lis A. Pažarskas kaip paleis
davo 
rodos 
tuvių 
iš to 
kad jis mėtėsi į visas puses, 
norėdamas gauti dykaduonio 
komisaro vietą: jau ir gavo 
prie “Vilnies” boarddirekto- 
riaus vietą.

WHOLESALE IR RETAIL
200 įvairių tūlių nuo 5c iki $2.75 už tok. 

Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

nepasirinks, atlieka daug akru- 
pulingiau-geriau, neg svetim
tautis. Ir noroms-nenoroms 
turi ligoninės užveizda ati
duoti pirmenybę lietuviui gy- 
dytojui-chirurgui.

Sezoną uždarė draugijos 
prezidentas D-ras M. T. Stri- 
kolis. Draugija turi 40 pilna
teisių narių ir dar neišspręs
tų keletą aplikacijų, ženklina 
draugija auga ir tvirtėja. Taip 
ir turi būti.

Kitas sezonas prasidės spa
lio mėnesį 1931 metais. Dyk- 
laikio laikotarpis paliktas 
liuosai savo pasirinktai spe
cialybei pastudijuoti.

na, vis kas dieną 
plieno liejyklų dar vis 
dinėja darbininkus, o 
jiems nėra nė kalbos 
darbas. Kitos dirbtuvės 
visai uždarytos, niekas 
nežino ar pradės šį iųetą jo
sios dirbti, ar stovės dar vi
sus kitus metus uždarytos. 
Darbininkų yra sunki padėtis 
suomi laiku kad darbų nesi
randa.

Raudonas grąžtas nulūžo
Vietos S. L. A. 74 kp. susi

rinkimai likosi labai ramus 
kaip prasišalino raudonas ko
munistas A. Pažarskas, kuris 
su savo raudonu grąžtu vis 
gręžė kuopą iš vidaus pagal 
prisakymą Stalino klapčių, 
tuo tikėdamasis kuopą perver
sti į “raudoną susivienijimą” 
ir josios visą turtą jam pa
naudoti. Nors jis visa gerkle 
rėkdavo, bet nariai jam ne
pritarė. Pamatęs, kad jojo 
raudonas grąžtas lūžta ir vel
tui darbas dirbamas, patsai 
pasitraukė. Dabarties nariai 
lengvai atsiduso ir džiaugia
si, kad neteko didžiausio triu
kšmadario ir neprisileido sa
vęs išnaudoti ir apgaudinėti 
raudonieiris makloriams.

FARMERSKASPIK MIK A SJt Ji JOl JL JlV. jTjl
Nedegioj, Birželio-Jųne 7,1931

J.DAMBRAUSKOFARMOJ 
! M utie' CHURAS Piano Accordion Artisto

PRIVAŽIAVIMASArcher Avc. iki Wi'llow Springs kelio, paskui po 
dešinoj ’per tiltus iki kryžkelio. o nuo ten 2 blokus po kai
rėj jjiarmą. >

Visus užkviecia savininkas
JULIUS DAMBRAUSKAS.

IŠTISI VAGONAI NAUJŲ, ŠVIEŽIŲ PREKIŲ LIKO APLAIKYTI IR 
IŠDALINTI MIDWEST STORES SANKROVOMS. KOKYBĖ YRA 

AUGŠČIAUSIA. KAINOS GI YRA ŽEMIAUSIOS.

IŠPARDAVIMAS

ATIDARYMAS
Atidarymas vasarinio sezono įvyks Birželio-June 

6 ir 7 dienų su Pikniku prie geros muzikos.
Prie progos pranešu, kad ai turiu isteiffes puikia vieta praleidimui vakaciiu

Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupe yrą atstovaujama savo komiteto, 

1 ■

Lietuviu Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33 Street 
ALEX CEBULSKIS 

836 W. 33 Place

Hoahx 
iBEEI?

■ -i. ~ ,

diskusantus. 
daktarai 
ir turėjo 
tris dak- 

Viso labo 
sezone net 

daktarai 
turėjo pil

nas rankas darbo. Tyro moks
lo darbo. Nemažai turėjo me
dicinos literatūros knygų pa
vartyti, įsidėmėti; na, ir galų- 
gale savo patyrimo ir prakti
kos įdėti, kad išeitų pilnai pa
tenkinantis referatas.

Gaila, kad laikraštyje mažai 
vietos viską pilnai aprašyti; 
ir turiu pasitenkinti tik kuo 
trumpihusia sutrauka.

Turiu dar pastebėti, kad 
praeitas sezonas buvo gausin
gas norinčiais tapti pilnatei
siais draugijos nariais ir iš
spręsta astuonios kandidatų 
aplikacijos.

Norėtųsi labai, netik apie 
gerb. referentus parašyti pil
nai jų specialybę, bet ir apie 
naujus kandidatus, kurie tapo 
priimti pilnateisiais draugijos 
nariais ir net jų paveikslus j- 
dėti, kad visuomenė galėtų pa
sigerėti ir pasididžiuoti, kad 
ir mes lietuviai turime gabių 
profesionalų. Kas gal atspėti? 
Duok progų, išmėgink ir pa
matysime, kad lietuvis mokslo 
vyrąs? nepaskutinėse eilęM/fee-

Darbai dar vis blogėja
Šį metą pasirodo, kad dar

bai nesigerina, bet blogyn ci- 
iš Illinois 

atlei-Į 
nau- 
gauti 
stovi 

tikrai

lošti (galite lošti 18 skylių), laiveliu pasivažinėti
klausyti ir pašokti neaplenkite šio vasarnamip.

Čia muzika griežia kas vakarą.-—-šviežia žuvis kasdie
gis.—Prieinamos kainos.—Mandagus patarnavimas.

Nuvažiuoti galima geru keliu.—Netoli nuo Chicaj 
važiuokite—-lietuviškai pavaišinsime. SAVININKAI

J. ir A. RYSHKUS,
TWJN LAKĘS, WISCONSIN

vieta randasi 45 mylios nuo Chicagos, prie gero kelio, ant upes kranto 
kur galima maudytis, žuvauti, Jaivukais pasivažinėti, taipgi rengti pikni
kus ar išvažiavimus.

Važiuojant iš Cbicagos reikia imti Road 64 iki St. Charles, o ii 
ten pasisukt į dešinę ir imti Road 22. kuris yra prie F0x upės 
6 mylias pavažiavus sukti po dešinei prie upės,

COLMAN GROVE
JOSEPH MOLIS Savininkas

PHONE VICTORY 3677

U 15i
■ 1 'ė-r- 

svar. ne..

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

Setas

šmo-

Gražus lietuvių radio 
programas 

. mrrrnr-1 — •

Praeitų sekmadienį iš W B 
R M raįio stoties ir vėl girdė
jome la|)ai gražų koncertą, kų 
rį davė Reoples Furniture Co.

Pirmu kartu per radio dai- 
pavo p-nią Ęlena Bertash. Ji 
jigi šiol y tik roselandiečiams 
bebuvo Žinoma. Jos gražus bal
sas gerai skambėjo. Solo dai
navo ir p, K. Pazerskis. šiuo 
kartu jam ypatingai pavyko ge
rai padainuoti. Onos-Elenos 
(Juozaitienės ir Benaitienės) 
duetas kas kart darosi geresnis. 
Dvigubas, kvartetas irgi daro 
pažangą. Gerai padainavo ke
letą naujų dainų.

šį programą paįvairino F. 
Mast (Maštauskas) savo gra-* 
žia įr turininga kalba apie at- 
ėivybę ’ Amerikon^ Jo žodis 
ypatingai svarbu tiems, kurie 
mėgsta vadinti save “šimtapro
centiniais amerikonais?’*

■—Radio Klausytojas.
■■ 1..... ......... .......................

Gal niekad draugija tokio 
aukšto rekordo per visą savo 
gyvenimą nėra padarius mok
slo srityje*, kaip šį sezoną. Ga
lima drąsiai pasakyti, tai re
kordas nfoksliškų referatų pa
darytas. Referatai buvo įgyven 
dinti nuo pirmos dienos drau
gijos užsimezgimo, bet kaip 
tai nepilnai mioširdžiai-per 
autoritetingai buvo skaitomi 
referatai.

Bet štai pertvarkyta pats 
referatų teikimo būdas. Mąt 
apart referato, šalimai stato
ma net trys diskusantai, ku
rie ta j a pačia tema turi lygi
nai skrupulingai prisirengti 
prie skaitymo referato. Ir po 
paskaityto referato - 
tas stoja tarp trijų 
priešų 
tą referatą sukritikuoti, nuro
dyti silpnas puses, nepilnumą 
ir tt. Jei referentas ant užme
timų, paduotų per tris disku
santus, savo referatą pakanka
mai patenkinančiai apgina ir 
dar į paduotus klausimus per 
susirinkusius narius, referen
tas irgi atlaiko savo referato 
pamatą, tai prezidentas drau
gijos viešai ačiuoja referentui 
ir diskusantams už gerą pri
sirengimą, lyginai susirinku
sieji nariai sveikina «. delnų 
plojimu. Tuo budu suteikti 
referatai, neša naudą ir atnau 
jina užmirštą.

Galite sau įsivaizduoti refe
rento padėtį; Savo pateiktu 
referatu gali nupulti ir pra
rasti priestyžą 
kaipo neži 
pakilti, įgj 
vo kolegų kaipo 
linčius. Padėtis 
Blefuoti negali, 
fuosi. Čia reikia 
mokslo darbas. Ir jis buvo at
liktas, stebėtinai rimtai ir 
daug to darbo nuveikta.

Viso skaityta šeši referatai, 
ir kiekvienam referentui buvo 
paskirta po tris 
Ženklina, kad šeši 
skaitė po referatą 
kiekvienas iš jų po 
tarus diskusantus. 
šiame praėjusiame 
dvidešimts keturi 
(M. D. ir D. D. S.)

PEANUT BUTTER , svaro’p

“GOLD DUST”
DYKAI SU GOLD DUST 1 ŠMOTAS

DIDŽIAUSIOS 
VERTYBES 

VISUOSE 

MIDKEST 
STORES

A lazy, iįstlcss fecliiig. 
inane dešire 
one’s hair ąųd let the sųnshipc 
on it... vvanderlust... that cer- 
tain springtime “fancy*• M tpc 
childish urge to j u m p rope 
and play jacks... the call of the 
cool-looking water... the pre- 
valence of dogTcatcheiv^., clo- 
thes, clothcs, clothes... a weak- 
ening i n t eres t in studiea,.. golf, 
tennis 
fever.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 230 NEPRIKLAUSOMŲ ' SANKROVŲ

' • i. UI. ■>■—»»■?■■»»»■ ■Ui." ■» ■ m— M--M

“OH BOY” Spearment GUM

SNIDER’S CATSUP Uc bonlia
/ Mhhvest”,-;J8 uncijų 

stiklinė

MALT SYULUP
Šviesus ar Tamsus_______

o SKALBIMO
R MUILAS_________

PięCALILLI kvorto'swdžiaras

J. - RYSHKAUS NUOSAVIOS MAUDYNĖS
Jeigu norite pasilinksminti, atsilsėti, pasimaudyti, žuvauti, golfą 

'.r " ' v ‘ “ *.*'.)> laiveliu pasivažinėti, geros muzikos pasi
klausyti ir pašokti neaplenkite šio

. . __  .......__ 'Lietuviškas vai
Prieinamos kainos.—Mandagus patarnavimas.

važiuokite

DRUSKA "mŠ?YlŽt''

■* ( ' ■ '

ŠVIEŽIOS TOMATfiS 3 -29c

ŠVIEŽI AGURKAI ■ 5s'r23e

TZ A ir A 4‘Midwest” Šviežiai spraginta 
rLH. V rk —nauja žema kaina______

Vanduo ar GINGER ALE 
“Midwcst”

■ ■UI S l I——    I »■■■■

VITABAR” Soko'lu,dS vaisių
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NAUJIENOS, Chicago, III

Kelrodis Naujienų pikniko, kuris įvyks birželio 7 dieną

LEMONT

BtUE ” 
ISLAND JOĘ BĄNCEVIČIUS, žino 

ihas kaipo “drapiežnds dzu 
kas 
cagiečiams 
TAUTU.

“The Oaks” daržas randasi prie 121-os ir 
Archer Avė. Iš Chicagos ir kitų miestelių 
važiuojant reikia dasigauti iki Archer 
Ave„ ir ja važiuoti iki tos vietos, kur yra 
didelė iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill” 
golflinks. ’
Gatvekariai prieina prie “Cog Hill” kliu- 
bo namo, o iš ten netoli ir daržas. “Nau
jienos” turės troką, kuris atvež į pikniką 
atvažiuojančius ir išvež iš pikniko išva
žiuojančius žmones. Gatvekariais važiuo
jant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kog) Hill”. 

, «

Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer 
Avė.; 2) Western Avė ir 79, 95, 111 arba 
127,-tu keliu. Važiuodami 127 keliu iš Blue 
Island, įsukite į 123-čią (McCarthy Rd.) ir 
įvažiavę į Archer Avė., pasukite po deši
nei. Ten ir bus “The Oaks” — “Naujienų” 
pikniko vieta.

Jis risis su žinomu chi 
ristiku GES'

ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis 
boksininkas, kuris šį pavasarį “Golden 
Gloves’’ turnamente nugali jo Joe Sbelby. 
Tuoj po to Sbelby virto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
4‘Knock-out’u”. Vien jau tas faktas pa
rodo, kad Adomas yra smarkus boksi
ninkas. Jis yra 22 metų amžiaus ir sve
ria 195 svarus.

• ' ‘ , A 1

“THE OAKS” DARŽE
TAI TAS PAT DARŽAS, KUR PERNAI tURĖJO PIKNIKĄ “MARGUTIS”

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■  ■■ BIB ■■■■■■■■■)■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamarginimų. Boksuosis ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis, ■ 

kuris šj pavasari pasižymėjo “Golden Gloves”, turnamente. Jo oponentu bus ’ JIM LODOS, graikas. Risis J.
i BĄNCEVIČIUS su GEŠTAUTU; kiti ristikai bus ADOMAS WIDZES, ST. BAGDONAS, D. DUDINSKAS ir S

p ČIA 
NAUJIENŲ!
PIKNIKAS j

SUMMIT

ARGO

■' ■y. ■ jai



Penktadienis, fcirž. 5, 1931

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tautiškos Kapinės
Kas bus birželio 7 dieną

Kapinių puošimo difcną pro
gramą išpildė Jos. Budriko ra- 
dio, mat lietui Ii j ant niekas ne
galėjo dalyvauti nei apvaikš- 
čiojime nei programe. Tą rei
kalą pagelbėjo Budrikas su sa
vo radio, duodamas pritaikin
tus gabalėlius. Buvo suvažia
vę Grušo orkestrą, Pirmyn 
Choro vedėjas p. Steponavi
čius, Birutės Choro pirminin
kas Dr. Kliauga ir kalbėtojai 
ir dar keletas desėtkų publikos. 
Susirinkusieji laukė net ligi 
pirmai valandai bene sustos ly
ti, tačiau lietus nesustojo. Ka
pinės turės apie $100 nuosto
lių. Nusitarta rengti Kapinių 
naudai piknikas liepos 5 dieną. 
Tam tikslui šaukiamas lotų sa
vininkų susirinkimas, kurs bus 
ekstra ir sykiu pusmetinis.

kas su savo tėvu ir draugais 
nupirko iš Asociacijos pinigų 
kokių tai Hool Healty Bondsuž 
$4,000, be Asociacijos pritari
mo. Tie bondsai paskui pasiro
dė veik be vertės, ir kuomet 
direktoriai tai sužinojo, jie tuo
jau pareikalavo iš pirmininko 
grąžinti atgal j asociaciją 
000. Pirmininkas atsisakė tai 
padaryti aiškindamas, / kad jis 
pirkęs bondsus pasiremdamas 
Boards of Directors autorite
tu. Tačiau jokių rekordų ne
radus, kad direktoriai butų kar 
da nors tokį dalyką autoriza
vę, išbandžius visus susitarimo 
kelius, asociacija užvedė bylą 
prieš pirmininką ir jo draugus 
Cook county Superior teisme.

Spalio 19 d., 1928 m. byla 
svarstyta pas teisėją Joscph 
David, kur tapo prieita susi ta 
rimo, kad pinigai butų grąžin 
ti,. bet lapkričio 3 d. tų pačių 
metų kaltinamieji patys parei 
kaluvo naujd teisute, kurs ir 
įvyko gegužės 2 d. 1929 m< 
Tuo tarpu pirmininko tėvas 
mirė ir atsakomybė parėjo ant 
jo draugų, kurie apeliavo j Il
linois Appealate Court, paskui

į Illinois Superior Court, ir 
abiejuose teismuose nuospren
dis tapo patvirtintas, kad aso
ciacijai butų grąžinti pinigai. 
Galop asociacija išgavo ir savo 
pinigus su iškaiščiais, viso $4,- 
962.49 sumoje.

Atgavimas tų $4,000 turėjo 
ypatingai tą svarbą, kad atsta
tė asociacijos, gerą vardą ir 
pasitikėjimą savo nariuose ir 
visuomenėje. Spuljcų tikslas 
yra, kad žmonės .galėtų kųo- 
saugiąu&iai pasidėti taupyti sa
vo . pinigus, todėl negali būti 
jokios spekuliacijos daroma sų 
spUlkos pinigais, ir viršininkai 
padarę klaidą, turi patys už ją 
atsakyti, kad nuostolių spul
ka neturėtų panešti.

Dabar spulka yra stipresnė 
finansais kaip kuomet nors bu
vo.—Kors.

Šiandie Prano Li- 
niaus laidotuvės

Vųkąr buvo pranešta, kad 
geg. 29 dj pasimirė Pranas Li
pius, 41 iiL, 2110 24th St. 
Nors giminės iki šiol ir peat- 
siliepė/ tečiaus velionio pažy
stami, draugai ir kiti gerašird
žiai žmonės sudėjo kiek aukų 
ir šiandie Pranas Linius bus 
palaidotas Tautiškose kapinė
se. Laidotuvės įvyks 2 vai. po 
piet iš grab. Eudeikio koplyT 
ęios, 4605 S. Hermitagc Avė. 
Laidotuvėmis rūpinasi Juoza
pa? Poškus, tel. Lafayette 7979; 

■ 1 ........ •• *■>' j' ■ .i‘Į' Į Į / , '■f j

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

rGERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

s—. n i n.—................ ............................................

——h>——, 

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

'Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
‘ Tel. Cicero 5927

METINE ATMINTIS >

------------------------------------------------------------------------------------------------r“

Lietuviai Gydytojai
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Ąrcher Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonąi dieną it naktį Virginia

2 
10

iki

0036

Rtx. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

--------- 0..........

DR. MARGERIS
» ■ .

Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos menesio 

pabaigoj.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

, Įvairus Gydytojai
Office Phon. Cinai 1912

DR. M. J. SHEkMAN
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 it Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
0 r7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
ir Rez. Telepbone Plaza 3202

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvauket Aveniu 

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

Ncdėlioj pagal sutartį

Komunistai turės pasiaiškin
ti, kiek jiems pavyko pakenkti 
Kapinių naudai rengtam pikni
kui.* Vienas juokdarys Budri
ko piknike pasakojo buvęs už
sukęs j bolševikų pikniką: sako, 
apėjau visą daržą vakar ir šian
dien nabago Andriulio jėškoda- 
mas, bet, sako, niekur nesima
tė. Jei bučiau suradęs, sako, 
bučiau tikrai davęs pasigailėji
mo žodį ir kokį nikelį aukų, 
juk jie ir taip suvargę, tie bol
ševikai.—“O kam jie rengė Ka
pinių dieną?” klausiu. — “Na, 
surengė, ir už tai ir patys lie
tuj išsimaudė. Teisinga žmo
nių patarlė, nedaryk kitam ko 
nenorėtum, kad tau pačiam da
rytų”.

Apie “Naujienų” pikniką
>JAu Budriko piknike žmones

Mano StudijojIĮ arba savo namuo- 
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI- 
M YN Ą, V E S - 
TUVES, š E R- 

L'MI MENIS. Taipgi
I I atlieku visokius 
K ki t u s fotografo

i W darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

. »'
Prancikit ii anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P; CONRAD 

730 West 62nd Street

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti \fąži- 
ningas it nebrangus to- ’ 

dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky- 
dų.. ■ TV

3307

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Lietuvės Akušerės

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison Sfc
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

PRANCIŠKAUS G. RIMKAUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 6 d.. 12:30 vai. dįeną, 1930 
m., sulaukęs 37 m. amžiaus. Pa
ėjo iš šakių apskr., Panemunės 
pa/apijos. Pėsčių kaimo. Ameri
koj išgyveno 17 metų. Žuvo dar
be. Paliko nubudime brolį Gustą, 
gimines, draugus-ges, o Lietuvoj 
dvi seseris — Teofilę ir Elzbietą.

Visi P. G. Rimkaus giminės, 
draugai ir pažįstami kviečiami da
lyvauti mėtų atminime 7 d. bir
želio, 1931 m., 10 vai. iš ryto. 
Tautiškose kapinėse, kur yra pa

statytas paminklas. Bus kalbėto
jas. Po viskam visi važiuosime 
į Raibužio farmą pietauti.

Kviečia

«; • -»K MdČiukeviciai

y
... . r-,

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
' Skyrius priešais di- 
“ dŽiųosius vartus 

Holy Sejjulchre
* ^aP*nri«

Tel. Beverly 0601 
“Amžių Akmcn$.,, 

. paminklai.' 
Augsciausia 

kokybė.
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoje

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chifcagoj

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard- 8413

1327 Sp. 4$th

Telefonas

Cicero 3724

Ct

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ų nuo 6 iki \ 
9 vai. vakare

I, ...    ,IJIWr| lų,„ |ĮWr, . ... „„i

Mrs. ANELIA K. JARŪSH 
Physical Therapy 0 Midwife 

Naujoj vietbj

6109 South Albany Avenue
« 

Phone
Henąloęk

i

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment it mag^ 
netk blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

---------O---------
Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Milivaukee Avė. 
(kampas Nortb ir Damtn Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn.. Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedėliotais pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory. 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago
erti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 1—8 rak
Nedėliosiąs .ir šventad. 10—12 diena

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St? Chicago, Iii.

buriuotis, visi jau sparnus 
taisosi i “Naujienų” pikniką 
skristi, kurs įvyksta šį nedėl- 
dienį, birželio 7 d. The Oaks 
darže.

Kaikurie tik teiraujasi, kur 
yra tas daržas.
kad paklysti 
reikia važiuoti 
iki

Paaiškinau, 
negalima, tik 
Archer Avė.

121 S t. ir privažiuosite.
Arba dar geriau, visi tėmyki- 
te “Naujienas”, ten yra 'nu
rodymai, ne tik chicagie- 
čiams, bet ir tolimųjų kolo
nijų draugams. Reta proga 
susitikti senai besimačiusiems 
draugams. Q dar bus puikus 
programas. Mes susitarėme 
jau keturios mašinos ir pasiry- 
žome būtinai susitikti “Naujie
nų” piknike, birželio 7 d. The 
Oaks darže.—Sakalas.

Roseland
Kaip Lietuvių Spulka apgynė 

savo pasitikėjimą

Neseniai pasibaigė ilga byla 
Lietuvių Loan and Building 
Association su buvusiu tos pa
čios asociacijos pirmininku ir 
jo dviem draugais. Pirminiu-

ir G. Rimkus.

PRANCIŠKUS ZIMONTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 3 dieną, 2:10 valandą ry
to 1931 m.,, sulaukęs 40 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno apie 
20 metų. Sirgo 4 metus. Paliko 
dideliame nubudime moterį Petrd- ’ 
nelę, po tėvais Stribikaitę. sūnų 
Pranciškų, 15 metų. 4 seserie — 
Sofiją Mikutienę. Marijoną Ruš- 
lauskienę, Johasę Stočkienę ir Ag
niešką Gurauskienę, 2 pusseseres 
—Oną Šimkienę ir Sofiją Am- 
bražiunienę, pusbrolį Juozapą Zi- 
montą ir visus švogerius. Kūnas 
pašarvotas, randasi J. Lulevičiaus 
koplyčioj. 3103 So. HlHsted St.

Laidotuvės įvyks Birželio 6 die
ną, ' 10 vai. ryta iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Zimon- 
to giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięČiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

. Nubudę liekame, .
. Moteris, Supus, Seserys 

ir Gimines,

Laidotuvėse patarnauja 'grabo
rius J. Luievičius, tel. Victory 
1115.

FRANC1ŠKUS RUZGIS

htrsiskyrč su šiuo pasauliu bir
želio 2 dieną,/10 valandą vaka
re 1931 tn„ sulaukęs 43 metij 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap., Pakarčcmio kai
me. Amerikoj išgyveno apie 20 
metų. Paliko dideliame nubudime 
tris seseris — Oną, Antaniną it 
Leonorą, 3 švogerius — Joną 
Korsaką. Kazimierą Pętkevičią ir 
Stanislovą Gogį, du brolius—Ka
zimierą ir Domininką ir gimines, 
o LietĮiv^j r- du brobusr—Joną ir 
Juozapą. Kūnas pašarvotas, rau
dasi 5703 W. 64 Pla«. Clearirig. 

e Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 6 dieną. 9 vak ryte iš na
šių į St. Symthorosa parapijos 
bažnyčią 62 St. ir S. Mason Avė., 
kurioje ątsiibuj gėdubngos pamal
dos už vėlionio ridą,, o iŠ ten b.ua 
nulydėtas į Šv. Kaząhiiero kapl-

Visi A- A. FranciŠkauą Ruzgiu 
gilinės, draugai ir pažįsta m ic^at 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,

Seserys, Švogeriai, Broliai 
įr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Moderniška Kpkplyčta Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kairia prieinama 1 \

3313 Auburn Avenue 
.i *

-CHięAOį ILL.

-—- Vr1'—■

S. M. sĮudas 
. ' • Lietuvis r ■'

GRABORIUS IRU3ALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
T«I. Roosevelt 7532

J. Luievičius 
į(įRABORiU<< 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauja laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

derniŠka koplyčia 
iL’A ■ yeltui. ■ 
m 103 S. Halsted St.

Chicago, III.
"Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAfiORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
jų geriau ir pigiau, 
negu ' kiti' todėl, kad 
priklausau prie gra

bų -išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4088

i

■ ; 'h v . ■■ j. 'y vvS ■ . ■

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

9252

pilt 
duoda 
electric

Akių Gydytojai

dr; vaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo/ 
akių aptemimu pervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima Kataraktą, > atitaiso 
trumparegystę ir • toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose, atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo' 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
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
■ — I.... .................■■■■ !■- 4 Hf—

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių „Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—-4, nito 6 iki 1 
Nedėliomis nuo 10 iki 12,

; .ll'Į ilIĮįlHHĮ........ .  ■ .R .........IĮ"'-■' '<!ĮWĮ ......... 1 ' ,'1

puokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIŠT

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
v kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

8

Lietuviai Gydytojai

PAPEKAVONB
A. A. PETRAS BAGDONAS, mirė Gegužės 29tą dieną 1931 m., 

palaidotas tapo Birželio |. 1931 ir dabar tfsis šv. Kazimiero kapinėse, 
aąpžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė dam pąs- 
kutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą ncišvengiartią amžinybės vytą-

Buvo sulaukęs apie 60 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių ąpskr., 
Šiaulėnų parap., Da u jočių k?ime.

Paliko dideliame nubudima sūnų Adolphą', dukterį Heltn, it gimi
nes pp. Joną Kučinskus, ,pp. pairą Andryauskius.^ąųj. Kazimierą Sirus 
ir kitus. |

ami it apgailėdami jo prasišalinimą iš Jmųsų tarpo, reiš-^ 
padėką dalyvavusiems laįdotuvėsę žmonėrps if sųtęiku-

i draugams.*Dekavojatą musų dvasiškam tf*ui Run. J. Saų- 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą: dėkavojame arabo- 
Iskiui, aekavojamė grabo nehjairis Didžio Lietuvos Kurtį-

a* W’-k«V ■?>!'- •,*!

SSVUHn >U

Mes atmindami 
kiame giliausią l 
siems vainikus draugams, 
finskui. kurs 4 

riui A. Masalskiui. 
gaikščio Vytauto Draugijos ir pagalios dikAvojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas tėveli sakome: Ilsėkis 
laitoje žemėje. f ..(

i .t 3 Nubudę SŪNŪS it DkJKTL

AlUBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ, 
Mes visuomet teikiame širdinga,^simpątingą ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis ;yra| labiausiai ręikaHųga^ 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ GRABORIAI J

r i Didysis Ofis/iJ. .

4605-07 South H "
^ VITTiĮffy,^

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valdndos yakatt

A. LDavidonis, M.D. 
49Į0 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
DOS: ;

nub 9 iki 11 valandai tyte:
nuo 6 iki 8 valandai -vakare

- ąpart šventadienio ir kitvirtaiįianip
T—■       "f      1,1 T“

Phone Canal 6222

y v
■ .

kvenue
42

GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

^Jztdėndja
Telefonas) Republic 7868

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas •

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820,. ,

Namai:“'’

6641 So. Albany Avė.
* . Tel. Prospect 19>0*z ••

AriuihmūškasrM: b??;;ą

'4442 South Western Aveniu 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
i nuo 9 iki II valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies. Plaučių. Inkstų ir Kraujo p fck r i ki
niai sėkmingai gydomi. Talpai Aktų. Ausų. 

Nosies ir Gerkles 
Akiniai prirenkami 1

DR. ALEX W. MARMOR 
Gydytoja*. Chirurgas, Osteopatas 

4407-0 NųrtU Kedzle Ava 
Tol. Independenco 0033

Valandos: 0 ritę iki 1 dienos. Vak. 0 iki 0.

i iii.iumrr ' iii.................. 'i i i

Advokatai

K. GUGIS
• ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 rN. Deąrborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyros ketvtrgą . 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A.0US
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 TeL Randolph OJŲ 
.Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai, vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

! Valandos — 7 iki S> vakkrt 
Obs—LUtarn., Ketv. ir Sųbatos yąk. 
Vasalle—Patu, Scr. ir PftnyHds tak.
........................     ii»——

Phone Canal 2118 
\Valandos: 6—8 vakarę

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone, Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
■ ■ / •

arti 47th Street

DR. J; J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Kecvcrgais ofisai uždaryd.

. n1   1 ■. '-i1*1 te"! t j"Įj1 "i'iyię'iręy

John Kuchinskas
ii » ■ ,i' - -ę.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Stredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIŠ
ADVOKATAS 

9 w •

Ofisas vidurmiestfje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaJihington St. .

Cor. Wasbington and Clark, Suį. 
Ofiso Tel. Central 2978

- Namų Tel. Hyde Park 3J>3 
' .... ■' .. '-.Į »į.

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
įr akušeris. į

Gydo i staigias ir chroniškas ligas vy
rų, mAterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-R,ay ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas, ir Laboratorija: / 
1025 W. 18tb St., netoli Morgan 

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

< Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

lįlyde Park 6755 ar Randolph 6800 
-11 - ■— ■ y....... .................

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midw^y 2880 ,

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. RepubHc 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Saite St Kuom 73D 
Tel. Central 6890 - VaL 9—4 
Kezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel, Prospect 8626

St Paul M. Adomaitis
1 Advokatas 

Ofisas vtdannkstyje 
Room 2414

—, .,*,...  ........ .. ——**•

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

. 4831 So. AMand Aoe 
\ • Tel. Bųulevatd 2800 

Rm. 6519 So. Roe*u>^ SA 
TeL Rtpublic 9723

b.ua


PRANEŠIMAI

Metine šventė

glaudo  j e

Tid BU s

State

For Rent

Automobiles

TheEnglishColumn

Marąuette Mąrmurs
MORE LIKĘ IT!

Phone Humboldt 8559

ATIDARYMAS
p ark! holme

SERVICE STATION

BOX SCORE
Marguette Maroons (12)

chroniškų ir naujų U

Exchange—Mainai
20 W. Jackson Blvd.

Totais
Greyhoimds, (9)

yearn

Personai
Didelis «ma;

ADetroit, Micb

vėliau 
komi-

prie 50th 
16th Street, Cicero

Trandel, cf 
Jurgi!, 3b-ss 
Graham, ss 

*Rusgis, 3b- 
Mann, c 
Brown, If 
Jacksy, 1b 
Gudaitis, 2b 
Prpncketis, rf 
Rbberts, p 

*Schnukas, p

Rūtos
- gerai išėjo

PARDAVIMUI pigiai 1929 Chevro
let Six sedanaę, gerame stovyje, ar 1930 
Chevrolet, Coupe, lengvais, išmokėjimais.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WESTXHIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

NAUJIENOS, Chicago,III. 
' <' »|l> ........... ........... .......... ... II <F I

SI ars. The game is scheduled 
for 3 P. ,M. at 95įli and Mi-

RENDON Storas kartu su bučer- 
nSs ir grosernės fixtures. Taipgi 
parduodu blzniavą rnama arba mai
nysiu ant mažesnio.’ 4550 S. Marsh- 
fleld Avė. Tel. Lafayette 0591.

—Jonas Rusteika, 
Ward 52, Oak Forest Institu 

tion. Oak Forest, III.

— Lietu 
Kliųbo pus

1514-1$ Roosevelt Rd, 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

PARDAVIMUI trijų kambarių ra
kandai pigiai. Savininkas namie kasdien 
1980 Canalport Avė., 3 lubos, kam
barys No. 5. • "

pigiai shoemakerio

PINIGAI skolinami ant Šerų ir Bo
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Pranklin 3495.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, Box No. 1258.

Pypkesir 
Cigaretų 

Rūky
tojų - a

PARDAVIMUI 3 baltų kėdžių ge
rai išdirbtas barbernės biznis. Greitam par
davimui, nebrangiai. 245? W. 71 St,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Norime dar daugiau 
“Naujienų”

We«t Pullman S, L. Ą. 55 kp. na
riams. Siuomi pranešu, 'kad persikėliau 

naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th St.

INTERNATIONAL BARBER
. COLLEGE, 

672 West Madison Street

BUČERNĖ pasirenduoja, moderniški 
fixturiai, labai pigiai.

6843 So. Ashland Avė.

— Simano Daukanto 
mėnesinį susirinkimą sek- 

12 vai. die-

PARDAVĮMU1 
naujos mašinos. 
: 2709 W. 71st Street

■ -1 ' , I 7“’ . ’ k . > v f

Penktadienis, birž. 5, 1931

Visi žemiau išvardyti- asme 
nys birželio 7 d. malonėkite bu 
ti “The Oaks” darže nę 
kaip 10 vai. ryto. Vietoj 
sija paskirstys darbus.

P. Martinkaitis 
K. Liutkus 
Jakubauskas < 
Narbutas 
P J Gtalskis 
Žilis 
Kemėšienė 
Miszeika 
Pučkorius 
Jonas Valiulis 
Ant. Vilienė •< 
J. Mickevičius 
T. Rypkevičius
J. Degutis s 
P. Miller 
Jonas Ascilla 
Juozas Ascilla 
Račiūnas 
Navickas 
Pučkorienė 
šmotelienė 
Yurkša 
Skurkis
K. čepukas 
V. Mankos 
X. Saikus 
Mickevičius, Jr.

’3S P3JSIeH onu Sn«H®A ! 05!°H % 

•oav ujnąny UIŪS 
NOIJLVJLS , 
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Naujienų” pikniko 
darbininkai

Mes prieglaudos įnamiai pra- 
šytume, gal pikniko rengėjai 
rastų būdą iškabinti kur nors 
piknike iškabą, su užrašu ‘‘Au
kos Oak prieglaudos lietu
viams ‘Naujienų’ prenumera-

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

JAUNI vyrai gali užsidirbti gerą ai 
gą, kaipo atstovai-solicitoriai Sears Roe 
burk 8 Co 
Turi būti norintys dirbti 
ir mažos algi 
batoj ar pan<

. Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui 

MMRRAftMVUM^A^^^MąžMMMM****************

VISTŲ FARMA, daržovių 'ūkis it 
standa šalę kelio. Arti kryžkelės dvie
jų didelių cementinių vieškelių. 5 
minutės Važiavimo nuo miesto rubežiaus. 
Dirbkite savo dabartinį darbą ir užsiau
ginkite pragyvenimą dnt vieno šių prie
miesčio žemės sklypų.*; Parduokite nuo 
standos šalę kelio.

CRANE & MORELAND 
5604 W. 63rd St.

KADA' SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA-—Skolinkitės iŠ užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus.

ANTRA—-Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar. rakandų.

TREČIA—Pąsirinkite tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias. ,.

tai”. Mums butų labai miela, 
kad* geraširdžiai lietuviai suau- 
kąutų, kad galėtume dar dau
giau “Naujienų“ giluti, tada 
mums butų dar smagiau jaus
tis, kad ir visuomenė pritaria 
mums turėti kuodauginu kopijų 
“Naujienų”. Tada mes dar 
drąsiau galėtume parašinėti ži
nelių iš savo gyvenimo ir apie 
visokius įvykius musų prie-

Neužmirškite, ateinančioj ne 
dėli°j arba sekmadieny, birže 
lio 7 d. bus didelis-“Naujienų’ 
piknikas!

Aš irgi atvažiuosiu iš Det
roito su savo “džiulape”. Pasi
matysime !—Detroitietis.

PARDAVIMUI bučernė, lietuvių ap 
gyventa, biznis išdirbtas. Parduosiu pi 
giai dėl ligos. 1814 W. 47th St.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

* Lafayette > 2082

nes y r; 
ilų,' kuriuos turėsit .apsvarsty 
esate pridavę aplikacijas įsto

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai '

s NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai., lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
miha turi parduoti tuojąus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St. . '

The Marąųettė. Maroons,, S. 
!<. A. Gr. 260 seemed destincd 
’or anothęr humiliatįng defeat 
lašt Sunday at Gage Park, būt 
they arose to thc occasion and 
haminered out a -12 to 9- vic- 
tory over1 thc Greyhounds. 
Schnukas turned in a nifty 
performance of twirlirig after 
Roberts had been sent to the 
showers in the sėcond. The 
game was marred by freąuent 
errors, būt was offsėt by the 
heavy hitting of Jurgi! and 
Brown. The lajter getting his 
first home-run of the season.

TURIU naują troką. galiu vežti pik 
rtikan 30 ypatų. Gerai patarnausiu.

SAM BURBA '• 
816 W. 33rd PI.

Balsas iš Oak prie 
glaudos

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
modeminius rakandus?—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir f frankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triąngl* 4146. •

...........  1 -"į                   -   .. ■■ ....

CLASSIFIED ADS

BLEKORIAl IR STOGŲ 
DENGĖJAI 

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. Specialė atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So.' Halsted St. 
Tel. Victory 4965

vomfr
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 0455

' ■ </11 ^r4.lAI LO R 
Room 704-705 '

1608 MILWAUREE AVĖ., CHICAGO

stogų dengimo skyriuje, 
ant komiso 

pradžiai. Kreipkitės su- 
y prieš 10 vai. ryto. 

SEARS ROEBUCK 8 CO.
ROOFING OFFICE 

1555 W. 63rd St., Room 1

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
su ar be namo. Marųuette Parke: geroj 
vietoj. 2547 W. 71 St. Td. Prospeft 
4586. ' r ' '

RENDON -5 kambarių šviesus flatas. 
$15.00 mėnesiui. 502 W. 46th St. 
Tel. Yards 3789.

kitus 
turi 

Birutė” 
visų musų chicagiečių! 
Dr-as A. L. Graičunas, 
“Birutės” ir “Rūtos” uolus 

rėmėjas.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas 
aikys priešpusmetinį susirinkimą penk

tadieny, birželio 5 d., 7:30 vai. - vak., 
Chicago Liet. Auditorijoj. Visi kliube- 
čiai būtinai atsilankykite į šį susirin
kimą, nes yra svarbių reikalų aptarti.*

A. Kautasis, Rast.

PARDUODU UKIUS 
visokio didumo, visokiomis kainomis, 
visokios žemės, — prie molio, juodže
mio ir' taip toliaus. Duodu patarimus 
dykai tiems, kurie turi mažai pinigų, 
ir nori farmąs pirkti, ar randuoti.

Klausdami patarimo įdėkite 2c stem- 
pą. Rašykit

JOE. J. RIMKUS 
Irons, Micb.

Everybody know that, that 
štubborh bąclielor iš married ? 
None other Shaii George Gri- 
bas, presidęrit of the senior 
lodgC. V )!-

John * Dilinsite.' hasn’t been 
doing so vvell į -at thc Holy 
Cross. Infcctioir įet .iii about 
the eyes.

You should *see Wally Sab- 
bath argue wrtli the umps. 
And ' Lbroy (Graham stroke 
that mustąche. Oh yoų.

Kį Ki, the coach, is showing 
’eni Įi6w these dayš. Budely 
how| Ūee^ the stote open Suh- 
dayi -niteš fbt* pow?wows after 
the games.

Marąuelte Headąuarters
BtfįfofyŠ STATIONERY

PRITERŠTAS aptekti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, mįegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, , riekt r. radio, (vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam* pardavimui. ‘6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

- Joniškiečių L. K. Kliubo. susirinki
mas įvyks ateinantį penktadienį, * birže- 
io .5 d., G. Krenčiaus svetainėj, 4600 

So. Wood St., 7:30 vai. xr- 
nariai malonėkit atsilankyti 
daug . jn 
ti. Kude < . _ _ " ‘‘ *
ti į K|iųbą, malonėkite būt šiame 
sirinkiine su savo draugais.

; —r Valdyba,

Jaunų Liet, Tautiškas Kliubas lai- 
cys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
riržeiio 5 d., 7:30 vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku pri- 
>uti, nes randasi daug svarbių reika- 
ų. Kurie dar neturite paėmę Serijų, ma~ 
onėsite pasiimti. « ■

S. Kunevičia, Rast.

Gerbiamoji Lietuvių Visuo
mene !

• Mes prieglaudos įnamiai, nu
girdę, kad birželio 7 d. bus 
gerb. “Naujienų” piknikas, nu
tarėme atsišaukti j musų gera
širdžius pažangiuosius lietu
vius, kad kuoskaitlingiausiai 
apsilankytume į tą garbės už
sitarnavusio musų dienraščio 
“Naujienų” pikniką. Patys ne
galėdami būti ten su jumis, 
siunčiame musų geriausius lin
kėjimus gerbiamoms “Naujie
noms” gyvuoti irxdarbuotis tuo 
pačiu teisingu patarnavimu lie
tuvių visuomenei per ilgiau
sius metus. * *

Kas “Naujienas” skaito, visi 
žino kiek daug tas dienraštis 
tarnauja lietuvių bėdnuomenei. 
Jis be atlyginimo, ir su mielu 
noru talpina musų visokius at
sišaukimus ir podraug aukauja 
musų prieglaudos lietuviams po 
10 kopijų laikraščio kasdieną^ 
Tai vis ačiū “Naujienų” leidė
jams.

Mums yra gaila tiek daug iš
naudoti musų gerbiamą dien
raštį, visai dykai semti viso
kias naudingas žinias ir pamo
kinančius straipsnius. Kiekvie
nam malonu yra skaityti tokį 
dienraštį kaip “Naujienos”. 
Tenai xnėra jokių kerštų nei 
piktžodžiavimų, nei savo kai
mynų užgauliojimų. Visada rasi 
teisingą atsakymą į kitų užsi
puldinėjimus ir užmačius. Tas 
dienraštis tarnauja visos lietu
vių visuomenės ;: labuiMr kiek
vienam pataria ko saugotis ir 
kaip patiems savo protu gal
voti.

Juodieji "nkatlrai. spuogai pasalinami ant 
visados, taipgri visokie odos ISMrim&i. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
408 B. 01 St.
Normai 5303

Valandos 10 a. am. — 5 p. m.
7-0 p. m. T

PARDĄVIMUI 5 kambarių naujas 
namas Chicagos priemiesty. 2 lotai extra. 
vienas kampinis 195 pėd. nuo vieškelio 
ir gacvekarių linijos. Tiktai privatiš- 
kiems. Viskas už $7,000. ,Box 6, Willow 
Springs, III. v

Beveik metai atgal p. Ago
ta Viščiuliute, dabar Vaišvilie
nė, įkūrė jaunų mergaičių 
draugijėlę “Rata”. Į draugijė
lę įsirašė išsyk pradinės mo
kyklos amžiaus arti 20 mer
gaičių; kiek jų šiandien ran
dasi, neteko sužinoti. Bet to
ji “Rūta” jau atsižymėjo. Vi
sų pirma inotinoms ir taip pri
jaučiančiai visuomenei jauni
mo lietuvių dvasioj auklėjime, 
buvo suteiktas spektaklis “Pen- 
sijono kambary”. Spektaklis 
pagirtinai pasekmingai nusise
kė. Adu. Kl. Jurgelionis užsi
interesavo ir palavinęs dau
giau, — pastatė veikalą pato
gesnėse sąlygose Hull-House 
settlemente. Lošimas išėjo pui
kiai; tik mažai išgarsintas, sta
tomas veikalas — nesutraukė 
publikos. Nors adv. Kl. Jurge- 
lioniui pastatymas veikalo kai
navo jo kišenini suvirš $60.00, 
bet jis nenusiminė ir kada ta
po pakviestas režiseriuoti “Bi
rutės” Dainos ir Dramos drau
gijos, veikalą “Raganius”, tai 
jis papildymui tarp pertrau
kų įdėjo “baletą” iŠ tųjų, pa
čių “Rūtos“ draugijėlės jau ge
rai pralavintų šokikių ir “Ra
ganius“ nepaprastai, su prideč- 

draugijelės bale- 
Publika 

negali pamiršti ir šiandien.
Ateinantį sezoną “Birutei” 

sukanka 25 metinis jubilėjus. 
Birutė rimtai rengiasi savo 
jubilėjui paminėti. Ženklina iš 
“Birutės“ pusės, viskas pride
ramai puikiai bfis prisireng-

WISSIG, 
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
_ _______________  _____ _________ _ J PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
‘ ,

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga** 
i. Jeigu kiti ne- 

_  ___ _ _ ____ ________ - jums gali badarytL 
_______ :___ f ._______ •.Patarimas

OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedaliomis nuo 10 ryt6 iki 1 vaL 

kampas Keeler Ąv«.» TeL Ctayford 5573

Bridgeport, 
Draugija laik 
madieny, . birželi^ 7tą d 
nos, Chicagos Lietuvių Auditorjioj. Vi
si nariai būtinai pribukite, nes turime 
svarbių reikalų' apsvarstyti ir kurie esa
te užsilikę su mokestim, tai būtinai pri
valote apsimokėti.

P. K., nut. tašt. •

REIKALINGA namų mainyti ant far- 
lotų arba biznių. Priimsiu jūsų 
ir taksus ant namo. *

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

Yards 6751 '
Vakarais ir Nedalioms

Grovehill 0017

Savininkas
J. G. SHAMET

SAVININKAS parduoda 2 flatų mū
rinį namą. 5-6 kambarių. 2 karų ga
ražas; furnaso šilumą, arti Humboldt 
parko; pigiai. Atsišaukite po 6:30 vak. 
ar nedėiiąj—3228 XV. Division St.

1,‘dėžutė saldainių duo 
dama su 5 galionais ga 
solinė;

■ x > 9x12 KAURAI
Domostlc 

IŠVALOMI ------  SI .75 __ z
Gyvumas ir spalvos atsteiriamo#—'^ 
) kaip naiiiiems.

Nieko neimam - už pasiėmimu ii* pristatymą 
ant $5 ar dauriau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
ap<Jrausti musų žinioje. Geras darbas ra- 
rantuotas. 

PENSACOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANER8

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

mae atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei aS apat- 
Imsiu jus gydyti.' sveikata jums sugryž. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Miscellaneouš 
įvairus

, S. L. A; 238 kuopos pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 5 d., 7:30 vai. 
vak., K,, Gramonto svet., 4535 So. 
Rockwell St. . Visi nariai malonėkite 
skaitlingai atsilankyti ir užsimokėti sa
vo, užvilktas mėnesines duokles, ir tu
rime svarbių nutarimų kuopos reikaluo
se:

J. Povilaitis, Fin, Rast.

Financial
____ Finansai-Paskolos__________

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir Įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg.,
* ' Franklin 5664

South Side Lietuvių Demokratų Kliu
bo narių susirinkimas įvyks birželio 5 
d.» 7:30 v'iil. vak., Rozenski-Macke ofi
se, 6812 S. Western AVe. Kviečiam lie
tuvius atsilankyti ir prisirašyti *prie kliu
bo. Įstojimas 'ir metinė duoklė tik 50 
centų į metus. — yaldyba.

Nudažyklt debesis su saulės Šviesa ir 
; Elektrlkiniu

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinĮ RefrigeratoHų už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR . SALES

1735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadvvay Edgewater 1300

Kur? Nagi — 
kiekvieną metą Chicagos lietu
viai apvaikščioja didelį įvykį. 
Visi geri lietuviai žino ir ren
giasi prie to didelio pokylio — 
“Naujienų” pikniko. Rengiasi 
ir atvyksta “Naujienų“ drau* 
gai, skaitytojai, rėmėjai ir sim
patizuojantys ne vien iš Chica
gos, bet ir jos apielinkių, net iš 
Detroito, Pittsburgho, Rock- 
fordo,3 Kcnoshos, Racino, Mil 
waukee’s ir kitur.

Taip ir šį kartą, visi “Nau
jienų” draugai ir skaitytojai 
burinis plauks, važiuos automo
biliais, busais, gatvekariąis ir 
taksikabais į “N.” pikniką ne- 
dėlioj, birželio 7 d. į7“The 
Oaks” gražų daržą.

Piknikui “The Oaks” daržas 
yra labai įdomus ir erdvus. 
Gamta dar gražesnė; oras ty 
ras ir gražus miškai. Aš esu 
ten jau buvęs.

Ot, turėsime pikniką! Sakau, 
pikniką, tai ne kokį ten pikni-

netoli State St. 
Kambarys 1016 
Imkite. elevatorių 

ChicagO, Illinois
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, rtlio 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj ųuo 10 rvto iki L po pietų.

urtbeariMe, qul 
aoothing, cooll 
antlaeptio.Tho!

O kaip iš pusėms “Birutės“ 
rtėmėjų’į Eina gandas, kad dar 
už praeitą sezoną nevisi Rė
mėjai pilnai atsilygino.. Jei 
taip, tai gaila ! čia jau ne ‘‘Bi
rutės“ kaltė, o kaltexpačių Rė
mėjų.

Sunkus laikai, tas tiesa, bet 
sunkus laikai visiems, ne tau 
vienam p. Rėmėjau! Todėl nuo 
pareigų nepabėgsi. — Neremsi 
— neteksi “Birutės“. Netekus 
“Birutės“, užmigs chicagiečių 
kultūrinis darbas 
ūpas, aptemdins lietuvių kolio- 
niją migla; ir apaugama stor- 
žieve, apsamanosma!

Jug nenori grįžti į tamsią 
miglotą praeitį, todėl p. Rė
mėjau, pasiskubink netik atsi
lyginti už praeitąjį sezoną, bet 
skubiai pasiųsk savo “čekį” ar 
^cash” “Birutės“ iždininkui p. 
G. A. Sukis — Universal 
Bank,- 3252 So. Halsted 
Chicago, 111.

Ir negana to, dar ir 
paragink, kad “Birutė“ 
būti remiama, nes 
yra

MNG ffl MSHED 
limfflic ZENO

' tnaWlife 
►žemo, the 
blo family 
I:that Žemo

wift reltef from lic 
y out local Infecti

ias been cleanngy

18-ios gatves apielinke. 
vių Vakarinės Žvaigždės' 
metinis susirinkimas įvyks Birželio 5 
d., 1900 So. Union Ate., Chernausko 
svet., 8-tą vai. vakare. Visi nariai, ku
rie esate išpildę aplikacijas, vyrai fr mo
terys, malonėkite atsilankyti; ir šiaip 
turėsime /svarbių reikalų.

-— Valdyba.

241'9’ 'WcsF 60th St. 
Open evenings.

■—.i- f"' .
Slaugė Rekomen
duojaTrinerio Kar

tųjį Vyną
“Chicago, ^(11., ,Geg. 6, 1931.—Ma

no vyro :ape|ita^M pereitais metais buvo 

labai prastas." Kadangi aš buvau slau
gė per virš, 20 metų, aš žinojau,* kad 
tik turint ^ikb^ (kepenis ir virškini

mo kanalą gali jo apetitas pasitaisyti. 
Aš, turejaUv buti labai..atsargu nes'jis yra 
veteranas (gaso auka), bet Trinerio Kar
tusis Vynas labaitdaug pagelbėjo jam 
atgauti savo''apetitą. AŠ galiu pilnai jį 
rekomenduoti, ju^ų. F. ’ T.” Trinerio 
Kartusis ; Vynas' ,išvalo žarnas, pagelbsti 
Virškinimui, atstęiflia apetitą ir atgai
vina./; sistemą,.* Pas./jyisus aptiekininkus, 
mažos \ir didelės bbnkos. Jeigu negau
nate savo, apįelfakej; rašykite Jos. Triner 
Co.. 133 3 S. Ashland Avenuc, Chicago, 
Illinois. -U

J. Kocian, cf 5 
Fisher, 2b 5 
G. Kocian, ss 5 
Creek, ;lb 
Rye, 3b 
MojaCk, rf 
Spud, lf 

♦Hienz, p 
Maddie, c 
Roman, p-lf

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

PAIEŠKAU Mateušo, Jono, Klemen
so Ponis, Medekonių kaimo, Šeduvos 
parap., Panevėžio apskr. Kas apie juos 
žipo, malonėkite pranešti, arba patys

KLEMENS IGAUNES

’ The Maroohs will pltt t-heir 
fl$e, Lefty Sclinukas agairist 
tlie Stars in.an ėffori to rc- 
tain tbeir pristigo as onc of 
the leading Lithuahian teams 
of the čountry. Lašt year the 
Maroons defeated Stars in 
their onc chgagėįnent, and 
this year ate beirig primed, to 
repcat. The game liromiscs to 
be bitterly foiight. Everybody 
Ollt I 1 ’ '-;5' ! '' '

* KETVIRTA—Nepadarykite klaidos. 
Šaukite ' •

T. B. WARD
8 S, Dearborn St. 

Rhom 612 Teh Randolph 2060
*<• .; ' 1 ....

Totajs 
M. M. ( 
Grey. 050 200 002— 9 10 3 

Next Sunday, Jųne the 7th. 
the Marque1te Maroons tackle; 
that formidable - aggregation 
from Roseląnd, 'the Golden

(
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CLASSIFIED ADS.
Educational

' MOKYKIS BARBERYSTES 
.AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų

Personai ., 
Asmenų Ieško

MES PAEĮUO8UO8IME JUS 
t NUO SKOLŲ

Sullr mnzų originalio vinoj Saly žinomo plo
no, indorauojamo ir rekomenduojamo žy- 
mlnnHiu .blanlerių. Ramdytoji} ir ekonomin
iu, kurio ilk j| žiu*,
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Vizą naro akolą pav nr aki te j mėnesini pie

ną, au mokėjimu tiktai vienoje vietoje. 16- 
vena* i te alffti onraUntijimo, aarnižmentų. la
bai griežtu kolektavimų.

Nereikia, akolintie: nereikia užstatų; ne
reikia paalraAytojų: nfira *red tapė'; jokia 
aumk nėra dėl mus per maža ar per di
delė. *

Mes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir iMuntinėįiBią.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Sukt 440 30 N. La Šalie St.

Business Service
* Bizni6Patarnavim»s

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., tel. Victory 0943.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

AR JŪSŲ, BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurte galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon- 
fidencialis patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomlnr Įv>use. ra
šo stotys tr garažai. Tel. Del. 94&I. Mr. 
Ryan, hm. 603. 612 N. Michiran Avė.

Real Estate For Sale 
Naraai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE .

LOANS U INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

DARBO ieško vidurinio amžiaus žmo
gus. Atsakantis, švarus, negirtuoklis; 
mazgosiu dišes, porteriu, bile kokį dar
bą, dirbsiu už kambarį ir valgį. Box 
1303, NAUJIENOS. 1739 So. Hal
sted Street.

Daktaras r z)
Kapitonas U| V

Specialistas iš ■
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER

Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau-'

roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia fr persitikrinkite, ką jis v 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. ‘ *
valanda) ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 Sl

RESTAURANTO fixturiai parsiduo- 
da .pigiai; 25 kambariai gerb- šildomi 
parsiduoda pigiai, arba mainysiu ant ma
žos nuosavybės. 4449 S. Halsted St.

0 . į

2 4
2 7

DIVv \

PARDAVIMUI 20 akrų farma lie- 
tuvių apielinkej, Scottville, Midi. 5 kam 
barių namas, basementas. 3 vištininkai, 
mašinos, sodnas. Kaina $2,500. 2802 S 
St. Louis Avė., tel. Rockwell 1172.




