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Kruvinas Vysk. Mikelkevi- 
čiaus Vizitas Valkininkuose

Lenkų kareiviai kardaissukapo  jo 
lietuvių jaunimą

KAUNAS, VI. 1. Elta. Šių metų gegužės 28 d., 18 
vai. į Valkininkus, okupuotoj Lietuvoj, buvo atvažia
vęs vyskupas, kurį sutiko lietuvių jaunuomenė ir apie 
200 raitų vyrų. Sutinkant giedojo lietuviškai. Gegužės 
29 d., 9 v. buvo pamaldos. Trakų dekanui pradėjus sa
kyti lenkiškai pamokslą, žmonės iš bažnyčios išėjo. 
Lenkų kareiviai bandė žmones užlaikyti, bet nepajėgė. 
Vyskupo išlydėti taip pat buvo susirinkę raitų vyrų, 
pasipuošusių lietuvių tautiniais ženklais. Dalis raitų 
vyrų buvo apsistoję klebonijos kieme, o kiti dar rin
kosi. Čižonių kaimo vyrams atvykstant,. lenkų kariuo
menės raiteliai, apie 50 vyrų, kurie stovi Valkininkuo
se, gatvėj juos užpuolė ir su kardais kelis vyrus ir ark
lius sužeidė, sudraskė papuošimus,’ drabužius ir išskirs
tė. Taip pat dalyvavo ir lenkų raitų strzelcų (šaulių). 
Nukentėję lietuviai skundėsi vyskupui, bet nesusilau
kė užtarimo. Vyskupui išvykstant, žmonės neleido iš
nešti iš bažnyčios vėliavų ir kitų vyskupų garbei pa
puošimų. Apie 15 vai. lenkų kariuomenės lydimas vys
kupas išvyko į Vabalninku stotį.

KAUNAS. VI. 1. Elta. Papildomai pranešama, kad 
į Valkininkus buvo atvažiavęs vizituoti vyskupas Mi
chalkevičius. Jo vizito metu lenkų kareiviai sužeidė 
šiuos lietuvius: Eidukonį Juozą kardu į galvą (sun
kiai), Černiauską Antaną durtuvu į šoną (sunkiai), 
Černauską Stasį kardu j ranką (lengvai) ir Jankauską 
Juozą (lengvai). Yra ir daugiau lengvai sužeistų, bet 
jų pavardės nežinomos. [L. A.]

Komunistų govėdos 
išteriojusios 20,000 
Kinijos kareivių

Aliejaus pramone 
šaukiasi visuomenės 

pagalbos
Kiangsi, Hunan ir Fukien pro* 

vincijose siaučia ‘anarchija

ŠANCHAJUS, Kinija, birž. 
16.—Nacionalistinė Knijos val
džia pripažino, kad komunisti
nės govėdos Kiangsi, Hunan 
ir Fukien provincijose išskcr- 
dusios ir kitokias budais ište
riojusios 20,000 valdžios ka
riuomenės.

Betvarkė viešpatauja tose 
vietose. Svetimšaliai, o ir pa
ltys kiniečiai mėgina pabėgti iš 
kalbamų apielinkių. Bet dau
gelis nepajėgia, kadangi yra 
apsiausti šėliojančių govėdų.

Nacionalisų partijos lyderiai 
pripažįsta šį komunistų pavojų 
kaip didžiausių visų, kurie iki 
šiol yra grūmoję revoliuciniam 
Kinijos judėjimui.

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
16. —Kalifornijos laikraščiuose 
tilpo Oil Producers Sales agen- 
tijos atsišaukimas į publikų 
padėti aliejaus pramonei iš
bristi iš betvarkės, kurioj ji 
atsidūrė.

Pasak atsišaukimo, aliejaus 
pramonė Kalifornijoj gali nor
maliais laikais duoti produkcijos 
už $800,000,000 kasmet. J Bet 
dabar taip aliejaus gaminto
jams, kaip valytojams ir*par
davėjams grūmojąs bankrotas.

Suv. Valst. paskelbė 
savo kariškas jėgas

Laukia, kad ir kitos valstybes 
paskelbs savo jėgas

Peru ištrėmė nužiūrėtą 
suokalbininką

LIMA,’Peru, birž. 16. —Val
džia išleido oficialį pareiškimų, 
kad ji apgynusi šalį nuo pla
nuotos revoliucijos. Suokalbi
ninkams padaryti pervartų va
dovavęs pulkininkas Aurelio 
Garcia Godos. Pastarasis tapo 
ištremtas į Chili.

WASHINGTONAS, birž. 16. 
—Suv. Valstijų valdžia pasiun
tė kitoms valstybėms davinius 
apie šalies karo pajėgas. For- 
malėj notoj Suv. Valst. užsie
nio reikalų ministeris Stimso- 
nas išreiškė viltį kad ir kitų 
valstybių valdžios pasielgs taip 
pat, kaip pasielgė Washingtono 
valdžia.

Karo jėgų daviniai paskelbta 
ryšy su busima nusiginklavimo 
konferencija, kuri turi įvykti 
ateinačių metų vasario mėnesį 
Genevoj.

ŠORHŠ,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugiausia ūkanotas ir ne
pastovus; mažai permainos 
temperatūroj; didesnėj daly 
vidutiniai šiaurės vėjai.

Saulė teka 5:14 vai., leidžiasi 
8:27 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo, tarp 10 ir 12 vai. vi? 
dudienio, 65 laipsniai.

B®
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100,000 areštuota per 11 
mėnesių

WĄSHINGTONAS, birž. 16. 
—Pasak komisionierio Wood- 
cocko pranešimo, išleisto pra
ėjusią savaitę, per pastaruosius 
11 mėnesių Suv. Valstijose bu
vo areštuota kuone 100,000 as
menų, teisingumo departamen- 
ttii dedant pastangas vykinti 
blaivybės įstatymą.

Fašistai' organizuos 
moteris

Kas Dedasi Lietuvoje
Kuo pateisinti?

Prieš kelias dienas policija 
pradėjo “medžioklę** dvirati
ninkams. Keista: mieste gat
vės apšviestos gerai. Važiuo
ja žmogus dviračiu. Policinin
kas sustabdo, sustato protoko
lų, kad be šviesos (lempos) 
dviratis ir liepia vestis ran
koj.

——1 ■■■■! ■'<

Jaunimas tvirksta

Wm. G. Swan, lekiąs čiuožikliu per Atlantic 
siekė 35 mylių valandoj greitumo. Jo 

jėga.

Jis pa
stūmė raketos* *

Fašistai leido atida 
ryti dalį katalikų 

kliubų
ROMA, Italija, birž. 16. — 

Italijos valdžia birž. 14 d. pra
nešė aštuoniems katalikų kliu- 
bams Turine, kad jie gali vėl 
darbuotis savo srity.

Leidimas duota vadinamiems 
“Oratorizi” kliubams, kuriuose 
kunigai teikia svietiškajai jau
nuomenei tikybos ir kultūros 
pamokų.

Manoma, kad ąrtįmoj atei
tyj tos rųŠies įstaigos bus ati
darytos visoj Italijoj. Bet nu
žiūrima, kad valdžia leis ati
daryti tik itas organizacijas, 
kurios rūpinasi vien tikybos 
reikalais. O tokioms, kurių 
darbuotė susiduria su fašisti-

' , J

nių organizacijų veikimu, tai 
nebusiu leista, atsidrayti.

Rengiąsi griauti pagar
sėjusią bažnyčią

Bolševikai planuoja jos vietoj 
statyti sales susirinkimams

susirinkimams ir suva-

MASKVA, birž. 16. 
vietų vyriausybė planuoja nu
versti garsiąją Išganytojo cerk
vę Maskvoj, o jos vietoj statyti 
salei
žiavin\ams.

ši
giausių\ Rusi joj. Jos pastaty
mas carų Rusijai kaštavo apie 
$7,500,000. Statyta ji 46 me
tus. Užima 8,020 kvadratinių 
pėdų vietų. Cerkvė buvo pa
statyta atžymėjimui Napoleono 
pasitraukimo iš Maskvos.

rkvė yra viena bran-

Edisonas surado bū
dą sintetinei gu

mai dirbti
FORT MEYERS, Florida, 

birž. 16. —Thomas Edison pa
skelbė, kad jis sėkmingai bai
gęs eksperimentus gumai dirbti 
iš auksarykštės (goldeiirod).

Edisono draugai 
greitu laiku staib 
gumos slinkimui is^ auksarykš- 
čių, o taipgi apsodinti 1,000 ak
rų žemės aukąarykštėmis For
do • farmoj, krtri randasi arti 
Savannah, Georgihi <,

planuoja 
fabriką

'"..

Berlyno kriminalistai 
gerai organizuoti

Nautulis sugedo
WASHINGTONAS, birž. 16. 

—Pojurinis . Wilkinso laivas, 
Nautilus, kuriuo jis tikėjosi, 
plaukdamas po ledais, pasiekti 
šiaurės ašigalį, sugedo Atlanti- 
ke, kuone tūkstančio mylių to
lumoj nuo pirmosios jo stoties 
kelionėj—Land’s End, Anglijoj.

Suv. Valstijų karo laivas 
Wyoming paėmė jų ant lynos. 
Manoma, kad Wyoming temp
siąs Wilkinso , submarinų į 

ĮQueenstowną. t \

Sausra užgavo šiaur
vakariui

J ■

WASHINGTONAAS, birž. 16. 
--/)ro biuras praneša, kad ar
šesnė nei praėjusius metus 
sausra užgavo šiemet vakarinę 
North Dakotos dalį, rytų dalis 
Montanos, Oregono ir Wash- 
ingtono valstijų. Daugely vie
tų suminėtose valstijose javai 
nukentėjo tiek* kad nebėra vil
ties jiems atsigabti,

Planuoja lėkti aeropla
nu per Atlantiką,

• ■ . » / ' .
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%NEW YORKAS, birž. 1$ 
Amerikos aviatorė, Ruth Nic- 
hols, planuoja dar šią savaitę 
išlėkti aeroplanu per Atlantiką 
į, Franciją. Diena, kurią ji lei-* 
sis kelionėn, 
oro sąlygų. 

'■*<! ■ »

priklausys nuo

ROMA, Italija, birž. 16. — 
Italijos fašistai nutarė orga
nizuoti moterų fašisšių grupes 
visoj šaly. Tikimasi jų suor
ganizuoti tiek, kiek fašistų par
tijai priklauso vyrų. O vyrų 
fašistų partija dabar priskai- 
tanti apie 1,000,000.

Iki šiol fašistinė valdžia rie- 
kreipė dėmesio į moterų orga
nizavimų. Bet pastarųjų lai
kų valdžios susikirtime su.po
piežių pasirodė, kad moters sto
jo žymiu skaičium Vatikano 
pusėj. Taigi ... fašistai nutarė 
tverti moterų grupes ir duoti 
jų energijai darbo '^fašizmo 
priežiūroj. Fašistai mano tuo 
bud u atitraukti nuo papos ne
mažą skaičių gerų katalikų.

Ispanijos valdžia at 
sisakė priimti 

Alfonsą
LONDONAS, birž. 16. 

vęs Ispanijos, karalius 
sšs • bĮrž. 13 d. kreipėsi

—Bu- 
Alfon-

..  . . J pro- 
zidęntą Zamorą prašymu leisti 
jam sugrįžti į Ispaniją ir gy
venti kaip privačiam piliečiui.1 
O už tai jis ketino teikti, kiek 
galėdamas, pagclbos šaliai. Za- 
mora betgi atsakė, kad respub
likos. valdžia prašymo negalinti 
išpildyti.

Deportavo kardino 
lą Segurą

Sugrįžusį katalikų bažnyčios 
primatą. Ispanijos valdžia iš
gabeno rauk

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
16.^—Vakar Ispanijos valdžia 
deportavo katalikų bažnyčios 
primatų toj šaly, kardinolą 
Segurą.

Segura neseniai skubiai ap
leido Ispaniją po to, kai išleido 
atsišaukimą į šalies gyventojus, 
atakuodamas respublikos val
džių. Jis buvo nuvykęs Ro
mon tartis su popiežių, šiomis 
dienomis jis slapta sugrįžo Is
panijon. Tačiau valdžia išgo- 
beno jį lauk.

Policijos priežiūroj kardino
las Segura išvežta Franci jos 
rubfežiaus linkui.

Segura buvo areštuotas arti 
Guadaljara. Kai Guadaljaros 
gyventojai sužinojo, kad jis ta
po suimtus, s tai jie pasipylė j 
gatves šaukdami: ‘‘Šalin Hleri- 
kiis ! Laukai? $uhi|fus I” 
’ ■ ; ,

žiūrint ir į pirmuosius ne
priklausomybės metus musų 
jaunimas*yra dabar pasimiręs. 
Tada visur jaunimas būrėsi į 
kuopeles ir kirto iš gyvenimo 
kelio pyk to medį. Nebuvo tokio 
kaimo, kuriame nebūtų buvę 
keleto narių, kurie prigulėtų 
prie šiokios ar kitokios draugi
jos. Nariai žengė iš purvynės, 
o sykiu vilko ir ne narius, ne 
organizuotą jaunimų.

Dabar atsiliko jaunimas nuo 
žengimo pirmyn, ir tas kenks
minga visai tautai. Maža dar 
minėjo spauda apie nuotikį Ro
kiškio st. kad 6 vyrukai išžagi
no vieną merginų ir paskiau 
dar norėjo -sudeginti. Balandžio 
mėn. pabaigoj j Rokiškio kalė
jimą atgabeno iš čedarų tris 
jaunuolius, kurie irgi bandė iš
žaginti keletą merginų. Ištvir
kėlius sutrukdė rimti vaikina1’, 
kuriuos ištvirkėliai sunkiai su
žalojo.

Pabrango tarybos 
nariai

Muziejaus ekspedicija 
Australijon

BERLYNAS, birž. 16. [U. 
P:]—Balandžio pabaigoj Ber
lyno priemiestyj buvS> sureng-į 
ta balius, kuriame dajyvavo 
3,000 asmenų. Tai buvo gengės 
‘Tmmertreu” (visuomet ištiki
mų) parengimas. O ji yra su
sijungusi su kita genge, bū
tent “Ring Gross Berlin.”

Be minėtos -Tmmertreu” 
gengės dar yra pora kitų stam
bių gengių—‘‘Frjei-Bund’ ir 
“Freie Fereigung”, kurių kiek
viena turi po.keletą skyrių.

Be šių stambiųjų organiza
cijų Berlyne yra cįar penkios 
ar šešios dešimtys klikų, ku
rias sudaro jaunuomenė—- ber
naičiai ir mergšės— ir kurios 
ekzistuoja tam tikrose apielin- 
kėse. <

Berlyno policija pažįsta tų 
gengių narius ir ypač vadus. 
Kddel gi ji neišardo gengių? 
Pasak policijos viršininko, šian
die Berlyno policija galinti bet i 
kuriuo laiku surasti kiekvienų! 
nužiūrėtą jos asmenį. Gengės, j 
sakyti, randasi policijos akyse. 
Antra vertus, jeigu policija ir 
išardytų ^dabartines genges, tai 
jų nariai greitai susimestų į ki
tas ' grupes. Ir pasiliktų vis 
vien grupėmis. TUigi policija 
bevelija daboti keletu stambių 
gengstėrių organizacijų, ne kad 
daugybę smulkių ir visais pa
kampiais išsiblaškiusių. 

1 J • 1
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Susidūrė ;du laivai; vie
nas paskendo ' -*«—__

. ’ . ; ,’>Wi, -, ■ įi \ ■' <• • ■!'

havrę, r ;

16.—Italijos prekių laivas Un-Ij Carmona^pasakė, kad jis ži- 
gheria paskendo 14 d. birželio, nąs, jogei valdžia negali pasi- 
kai jis susidūrė su franeuzų laikyti durklais neribotą laikų, 
pasažieriniu laivu Rochambeau Esą, ateina laikas, kuomet val- 
prie įvaživimo į Anglijos ;ka- džia įteiks šalies reikalų tvar- 
nalų. - Italų laivo įgula išgelbė- Ikymų konstitucinei vyriausy- 
♦ a ' -v'' I km '■ . ... ■ ■ '. '

Spcialistai užgyrė 
vajų

PITTSBURGH, Pa., 
—Vakar Socialistų 
pildomasis komitetas 
dviejų dienų sesiją, laikytą čia. 
Tarpe kiĮų tarimų ūžgirta su
manymas paskelbti vajų au
koms rinkti, kad teikti pagel
tos suvergusiems anglies ka
syklų darbininkams.

birž. 16. 
Partijos 
pabaigė

< •

Atidaryta vandens
- kelias

OficialiaiPEORIA, ILL. 
atidaryta vandens kelias tarp 
Peoria'ir, Meksikos įlankos. Da/ 
bar palieka dar dalis to kelio 
užbaigti ir atidaryti tarp Chi- 
cagos ir Peoria. Ir tuomet pro
jektas vandens kelio nuo ežerų 
iki įlankos bus įvykintas. x

"'V 1 ...-- "I'

Carmona prižada 
baigti diktatūrą

LISABONAI, Portugalija, 
birž. 16. —Portugalijos dikta
torius, gen. Carmona, pareiškė^ 
kad jo diktatūrą gali pasibaig
ti 1932 m. Jos vietoj busianti 
atsteigta konstitucinė tvarka.

Taip pareiškė Carmona kal
bėdamas kareiviams. Panašią 
mintį yra išreiškę pastaruoju 
laiku keliais atvėjais jo minis- 

Francuzija, birž. teriai.

tą. bei.

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
’Kk—-Palyginamosios zoologijos 
muzejus rengia ekspedicijų 
Australijon. Ekspedicija išvyks 
liepos 25 d. Ji rinks Australi
joj pavyzdžius žvėrių, paukščių, 
reptilijų ir vabalų.

Senuoju savivaldybių rinki
mų įstatymu išrinkti tarybos 
nari kainojo apie 300 litų. Da- 
-bar^apskaičiuota, kad nauja 
rinkimų tvarka renkant Kauno 
miesto tarybos narius, kiek
vieno nario rinkimai atsieisią 
žymiai brangiau; būtent apie 
5,000 litų. Vien tik balsavimo 
kortoj# bus jpeįkaĮirjga apiA^ie 
millijonų štukų, kurių" spauš-^ 
dinimas kainos apie 67,000 li
tų. Be to, sąrašų , sudarymas, 
vokai ir kitos išlaidos— viso 
išlaidų busią vienam Kaunui 
virš 100,000 litų. Neturėdama 
to^ių didelių pinigų miesto v-ba 
prašysianti V. R. M. subsidijos.

Pradėjo statyti Vytauto 
Muziejų.

20 valandų pamokslas

ANGELES, Cal., birž.’ LOS
16.—A. F. Fųtterer,, Hollywood 
Biblijos žinojimo draugijos pre
zidentas, pabaigė pamokslą va
kar. Jis sakė jį 20 valandų.

Fųtterer sakosi sumušęs re
kordą pamokslo ilgumu. Su
pliekę dagi juodveicįį kunigų 
Brown, kuris neseniai Washing-

šiandie iš ryto pradėjo sta
tyti Vytauto muziejus. Jau nu
žymėta muziejaus ribos, eina 
paruošiamieji darbai.

Žemės plote, kur bus pasta
tytas muziejus, dabar yra vie- 
miesto saviv. namas, kurio pu
sė teks nugriauti. Dabartinis 
karo muziejus galės stovėti, 
nes Vytauto muziejus stafo-

tone sakė pamokslų 12 valandų, mas už jo, giliauk
• • •

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, • Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nito 9 iki 1 valandai.



NAUJlENOS, ChicagO, Įll,
i Maigai..!« ,! >

KORESPONDENCIJOS
Toronto, Ont

Waterbury, Conn

šauni parte

Indiana Harbor, Ind

Savo

yra labai

Prieš knitėįimusGARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

biznierius 
kad J.

— 30 mašinų susyk 
Jei jų nebūtų buvę,.

į#?##

■V- į t“Mano gerkle labai jautri, tačiau Lucky Strike 
in ordiną nAaril Irifll riiaiii nirrarn+oi ”

ųžgirtas 
delegatų ma- 
suvažiavime 

rodos

sant vadinė
jus dabar aktualiai 

į garsine dėželė -

Daug ir lietuvių palietė ta 
skaudi nęlaune, nes ir jie, pa* 
tikėję tais bankais, dėjo sąvo 
sunkiai ( uždirbtus, pinigus, ku
rių šiandien atgauti jąu nega-

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny 
mylimos.

Kas užsira 
tui “Margučio_____ _

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

pasiimk LUCKY

Benton Harbor, 
Mich.

praslinko 8 mėnesiai, o vis, dąr 
tebėra uždaryti ir niekam pi
nigų nęatmoką. tyįąžai vilties 
tėra, kaįr kapt ir atmokės. Jei 
butų “rcsyvčris” į savo rankas 
paėmęs, tai gal /lalj ir butų 
gav$ o, jei taip trauksis ilgiau,

partę ir vėl linksma pasidary
davo. Kai trofikas pagerėjo, 
tai mes visi linksmai veidais 
sugrįžom® namo.

Aš nuo yisų dalyvavusių po
nams Mikaločams, dėkoju už 
jų širdingumų, skanius valgius 
ir gardžius gėrimus.

Harborietis.

Lucky SMike

|Msb 

tadichj ir Sešta- 
dlenĮi ^vakarais 
per N. B,.O.ra- 
dio stotis. '

Uždėkite savo pirštų ant gerklės 
mojo “Adomo Obuolio?’ J?- - 
palytėjote larynxą. . Tai jūsų 
kurioje jūsų galinės gyslos.
Jūsų gerkle užsita
- pasinaudok 20.6 
kurie pareiškė, j 
gerklę negu kiti cigaretei.
Vienas gydytojas rašo:
•e .‘jf .

“L.uęky Strikę neabejojamai mažiau erzina gerklę 
negu kitų išdirbįnių cigaretąi, kuriuos man teko

įauja kuogeriausios priežiūros 
9 Amerikos gydytojų opinija, 
g LUCKIES mažiau erzina

Prasidėjo pietus. Gaspadinės 
lespėja valgius nei i stalus 
lesti. Mikaločiene prieina prie 
kiekvieno ir ragina valgyti, o 
oats Mikaločas ragina gerti. 
Nespėja svečias išgerti, kaip 
io stikliukas ir vėl pilna^. Kai 
zieni pavalgė, tuoj susėdo ki- 
J., Ir vėl stalai lūžta nuo vai
rių bei gėrimų. Neiškentęs 
Daškevičius ir klausia Mikalo
jų: kur ir gaunate tiek daug. 
?astarasis atsako: girdi, kol 
>ompa dil’ba ir malūnas suka
li, tai gėrimų nepritrūks. Ant 
jalo, jei temsta nebūtumei po- 
iemonas, tai aš parodyčiau ir 
gėrimų šaltinį.

Man dažnai pasitaiko būti 
zisokiose partese ir lįetuvlSko- 
>e vestuvėse, bet j tokią šau
lių partę, kokią surengė Mi- 
kaločai, tik pirmą kartą pa
kliuvau. Laikas ‘ greit bėgoj 
’eikėjo ruoštis ir namo važiuo
ji. Bet visi nesiskubina ir nori 
vis ilgiau pabūti. Ant galo, te- 

.ko atsisveikinti ir važiuoti na- 
nų link. Išvažiavome visi kar- 
tti. Ligi Mtehigan City viskas 
buvo gerai. Bet čia atsirado 
tiek daug mašinų, kad Vos-ne- 
vos iš vietos bebuvo galimą 
oasijudinti. Toks važjavimas, 
lai tikra kankinė. Pasukome iš> 
kelio ir nutarėme palaukti, kol 
kelias pasidarys liuosesnis. Aš 
sakau, kad jei ne ponų Mika- 
'očų partė, tai nei kelias ne- 

sbutų taip užsikimšęs. Tik pa- 
mislykite, 
važiavo.'

.tai kitiemą. kebas butų buvęs, 
liuosesnis.

J Nors ir nesmagu buvo, sto^ 
veti pakelyj, bet prisiminus

Darbai šiuo tarpu gana 
plastai eina. Nors čia dirbtu
vių gana daug randasi, bet 
visur tas pats, — dirba po dvi 
tris ar keturias dienas į sa
vaitę, o kartais ir visai nedir
ba. Kurie dirba, tai šiaip taip 
mezga galų su galu, o kurie 

, nedirba, tai tiems
sunku darbas gąuti. Žinoma, 
tiems* prišeina daug skurdę ir 
vargo panešti, nes niekas, jais 
čią nesirūpiną ir iš niekur 
jokios pąšąlpos negauną. Ne- 
kuuįę jų, gal ir keletą 
ęeutų sųąjtąu 
.Užsidūrė du
ąutaupos žuvo< Iš pradžių bu- 
;vo manyta, kad minimi ban
kai vėl bus atidaryti, bet jau

dėlto, kad dabartiniais laikais 
žmonės nepasitenkina tuo, “ką 
nemato.” Todėl jei šiame rei
kale yra prasukę ką nors kal- 
tinti,/'tai tik “tautiškus” barš
čius.

Kaslink X. X. priekaišto 
man, kad aš tą korespondenci
ją rašęs vien “politiniais” ir 
“sėbriniais” sumetimais, tat 
turiu prisipažinti, kad garbes 
būti biznierių sėbru iki šiol 
nesu turėjęs. Politikos klausi
mus aš su panašiais dalykais 
nesu rišęs ir nerišlų. Bet var
gu ar X. X. apie ją kiek nust

visur pjlna; 
visur burių bu- 

šnekučiuoja arba klausosi 
• — lietuviško programo.

[Ąęmę-P. 0 A. Photo]

Mprtimer L. Schiff, banki
ninkas ir Amdrikos bernaičių 
skąutų prezidentas, miręs birž. 
4 d.

Hiznicrių reikalu.
Jau senokas laikas “Naujie

nos^” tilpo trumpokas Toron
to. biznierių apibudinimas, 
pelini to; užsigavo, niek utie
biznieriai ir Jtai “tautiškos” 
dvasios vądas XX duoda pipi
rų J. Draugui “Dirvos” Nr. 23, 
kam jis išdrįso kritikuoti juos. 
Bęt iŠ savo puses, aš turiu pa
stebėti, kad ne viskas buvo 
parašyta ką galima buvo pa
rašyti. Tas pats X. X. išgyrė 
kad nauja valdyba ir grošer- 
nė bus vedama tikroj “tau
tiškoj” dvasioj, iš ko, tautie
čiai turėjo daug juoko. Bet 
išalkus ir užėjus tos “tąųtiš- 
kos” dvasios pasrėbti pats X. 
X. skaudžiai nusiviltų, nes vie
toj sąvo numylėtos “Dirvos” 
visudsę bampuoąe rastų “Vil
nį” ir “Ląisvę**. Ąntra, dar ne
buvo rašyta, kaip naujoji val
gykla meškerioja sau kostu- 
ipęrius — maudydami juos 
“aluty” per kelias dienas. Ma
no nuomone, daug pavyzdi il
gesnis atidarymas butų bu- 
yęšr jei tos “bačkutės” butų 
suvartotos šelpimui bedarbių, 
kurių devynibš galybės da
bartiniais laikais randasi. Dar 
trečia, jei niekuris 
mano ar įsivaizdina, 
Draugui rūpėjo kam sugadinti 
“biznis”, tai tokiam savo ma- 
inynud jis neturi jokio pamąto. 
Jei panašus dalykui atsitinka 
ar atsitiko piriUiaus, tai tik

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

Miėhigan valstija, o labiau
sia Benton Harbor,. chicagie- 
čiams yra labai plačiai žino
mas. Vasaros laiku daugelis’ 
lietuvių važiuoja ten atostogas 
praleisti arba šiaip sau pasiva
žinėti. Vieni važiuoją ir pravą- 
žiuoja Benjon Harbor, o kiti 
sustoja trųmpesniąm ar ilges
niam laikui. Sustoja toliau ar 
arčiau nuo miesto. Mat, visur 
yra labai gražu, a labiausią 
farmose. Reikia žinoti, kad 
šioj apielinkėj farmeriai dau
giausia verčiasi vaisių augini
mu, todėl jų farmos yra tikri 
sodai.

Gegužės 31 d. ir mums pa
sitaikė proga ąplankyti Benton 
Barborą. Teisingiau’ pasakius, 
mes buvome užprašyti atva
žiuoti pas popus Mikaločius. 
Išvažiavome gana anksti ir ti
kėjomės būti pirmieji. Mat, 
mes žinojome, kąd iš Indiana 
Harbor ir daugiau yra užpra
šyta svečių į partę, kurią po
nai Mikaločai surengė savo 
jauniausiai dukrelei devynių 
metų . gimimo dienos paminėji
mui. Kaj nuvažiavome, tai pa
sirodė, kąd mes bųvoine beveik 
paskutinieji. Svečių jau rado
me pusėtinai daug. - Iš Chica- 
gos jau bpvo atvykę Bučins
kai, KavaliauskaiŽuraįčiai ir 
daug man nepažįstamų chicą- 
giečių. Iš Indiana Harbor bu
vo sekamos šeimynos: Butkai, 
Karveliai, Šleiniai, Raškevičiai,' 
dindokai, Krigovskiai, St. Barz- 
iys, K. Vaišnora, Ona Simo
nienė (Mikaločienės močiutė), 
St. Simonas ir daug kitų, ku
ilį negaliu nei suminėti.
r Tie visi automobiliai ir su- 
/ažiavę žmonės sudarė tikrą 
nikniką. Tiesą sakant, kartais 
iek nei į pikniką nesuvažiuo-' 

i a. Eini į vidų 
}ini lauk 
’iai i 
•adio
Vienas lietuvis turėjo autą su 
•adio imtuvu. Tad ir prie to 
mtomobilio sustojo būrys žmo-

Et’s toasted
Spragintmui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

I ■ ’ ‘

Saules spinduliai nokina-*—šiluma švarina

Gerkles Apsaug
-----------;................. .. ........ ................... .......

b<st «ta 
nkfli, tai ir jiį,

Birž. 7 d. SLA 185 kiulpos 
įvyko išvažiavimas. Nors visą 
dieną lijo be perstojimo, vie
nok musų išvažiavimas įvyko 
ir galima sakyti, kad pavyko. 
Kaip kuopos nariai taip ir 
pašalinės publikos dalyvavo 
gana skaitlingas būrys. Atsi
lankę visi buvo užganėdinti ir 
leido laiką linksmai prie ge
ros muzikos. Kurie norėjo 
—pasišoko, o kurie ne, tai taip 
linksmai laiką praleido šva
rioj pastogėj. Teko girdėti, 
kad šis išvažiavimas kuopai 
davė gražaus pelno, rodos, su- 
virš 50 dol. Linksma pranešti, 
kad musų seni kuopos veikė
jai stato saVo organizaciją 
pirmoj vietoj ir neleidžia, kad 
musų kuopa turėtų nuostolius, 
bet stengiasi ją paremti kiek 
kas gali. Štai tie veikėjai: 
Pranas Remeikis, St. Barzdys, 
M. KantrimaSj-i. Kuolas, bro
liai Turgevičiai, J. Kazlauskas 
ir kiti. Prie to nereikia pa
miršti ir darbščių kuopos na
rių moterų kaip tai: p-nia 
Valavičienę, P. Kielieųę, Moc
kienę, P. Binkienę, ir kitoš su 
tokiu buriu veikėjų nėra- abe
jonės, kad musų parengimai 
nuostolių neneš.

žodžiu sakant, inusų paren
gimai skaitlingi ir pelningi.

Ii, nors jį® i?: labą} b,Ulų ręi 
kalinai. —fąo^ieįiis.

MARGUTIS
Išeina kas mčncsj nuo 

kas neskaito Margučio.

Bir$. 5 d. įvyko SLA 185 kp. 
susirinkimas. Narių atsilankė 
sbuitlingaį. Pagirtina, kad na
riai lanko susirinkimus. Ki
taip ir negali būti, — tai yra 
privalomas dalykas. Nutari
mas iš praėjusio susirinkimp 
buvo priimtas vienbalsiai be 
jokių pataisymų taip, kaip bu
vo nutarta.

Finansų sekr. pranešė, kad 
į dėl tūlų priežasčių dar trims 
buvusiems ligoniams pašalpa 
laikinai nėra išmokėta. Centro 
sekretorė pranešė laišku, kad 
kaip greit bus prisiųsta į Cen
trą reikalingos blankos, taip 
greit bus išmokėta pašalpa li
goniams.

! Po to sekė raportas iš įvy
kusio SLA 6-to ąpskr. Buvu
sieji delegatai raportavo gana 
aiškiai ir tiksliai ir, supranta
ma, raportas tapo 
Tik gaila, kad, 
žai tędalyvavo 
Dalyvavo 4, o rodos, skirti 
buvo 12, Prisižadėjo, kad atei
tyje dalyvaus visi, kurie tik 
yra išrinkti. '

Rengimo komisijos narys 
Pranas Remeikis pranešė, kad 
rengiamas kuopos išvažiavi
mas. Viskas esą tvarkoje ir 
laukiama svečių pasirodant 
musų išvažiavime.

žodžiu sukant, šis susirinki
mas buvo tvarkingas ir pavyz
dingas. Ginčų bei nesusiprati
mų nebuvo. Visi nariai svars
tė kuopos reikalus nuosaikiai. 
Kuopos valdybai ^ir, ų^įaųis 
priklauso už ramtį stote;
mą kreditas

VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS.
1G iki 32 puslapių didumo.

“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS’
Kainą metams $1.5,0 (8 mčnesius $1.00).

Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu
Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, IU. 

Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos Už $1.00

W 1 « « *

' Visos dairios linksmos, juokingos, gražios ir visų 
Tai yra A. VANAGAIČIO dainos. ,
spaŠYS 2 mcUųns Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
kio Dainos"

mano. Politika šiame reikale 
tolinus nemanau vesti, nes be
reikalingai Užimsiu laikraš* *1 
jčio vietą, kada yra daug svar
besnių gyvenimo problemų 
gvildenti. Tikiuosi, kad X. X. 
mano atsakymu bus pilnai pa
tenkintas.

— Jaunimo Draugas.

Rašančiam šias eilutes Pri- 
cevičių šeima buvo pažįstama 
nuo 1905 m. Anais laikais lie
tuviškas kultūrinis ir politiš
kas veikimas tarp Amerikos 
lietuvių buvo, taip sakant, vys
tymosi stadijoj. Waterburio 
lietuvių veikimas buvo garsus 
ir pavyzdingas kaip# kultūros 

/taip ir politikos lauke. Price- 
vičių šeima virš kalbamam 
darbe visuomet užimdavo pir
maeiles vietas. Priccvičių na
mai buvo pavesti kiekvienam 
atvykusiam į NVaterburį dar
buotojui. Velionis draugas' 
Jonas Pruselaitis, kuris stovė
jo priešakyje viso Waterburio 
lietuvių judėjimo, buvo jų 
šeimynos narys ir harmonin
gai veikė visi kartu. Velionis 
Povilaika, nors skyrėsi savo 
politiškais įsitikinimais, bet ir 
jam Pricevičių namai buvo ar
timas centras. Kaip jis, taip ir 
kiti nors kartais ir puldavo 
Pricevičių šeimyną tam tik
rais politiškais sumetimais, 
bet visi jie greitai nusileisda
vo, todėl kad be Pricevičių 
namų ir jų šeimos pagelbos 
nebegalėdavo apsieiti.

Paaugus velionių Pricevičių 
vyriausiai dukteriai Norai Pet
ronėlei Gugienei, Pricevičių 
namai pasidarė da didesniu 
centru tarp Walerburio lietu
vių. Nes Nora, baigusi mokslą, 
pasirodė talentinga scenos mė
gėja, dainininkė ir abelno me
no ir kultūros mylėtoja. Tu
rint tokią gabią ir energingą 
dukterį, kokia pasirodė esanti 
Nora, suprantamas daiktas, 
kad tuomet pas Pricevičius, t. 
y. jų namuose susidarė abel- 
nas ir nepamainomas kultūri
nis centras

Bet laikas viską keičia ir 
viską nors ir mylimiausį nai
kina. Taip ir musų mylimi 
Pricevičiai tapo mirties išrau
ti iš musų tarpo, nežiūrint to. 
kad jie mums buvo taip bran
gus asmenys. Dabar tik gra
žiais maloniais prisiminimais 
galim pagerbti jų gražią at
mintį ir tuo patim kaišyti ii 
puošti jų kapus.

Keletas metų atgal mirt 
Mare Pricevičienė. Potam 
mirė jų mylima duktė Ma
rytė. Dabar mes skaitom da 
liūdnesnę žinią, kad birželio 
9 dieną, vakare mirė pats šei
mos galva Jurgis Pricevičius. 
Išgirdus šitą taip liūdną ir ne
malonią žinią, kiekvienam, 
kuris pažinojo velionį Pricevi
čių ir žinojo jo širdingumą, 
nuriedės gailesčio ašara per 
veidus, ir nulenkus galvą rei
kės tarti žodį, amžino pailsic 
musų šviesios atminties drau
gui ir bendradarbiui.

Negalima praeiti nepastebė
jus, kad likusieji šeimos na
riai — sūnus Vincas, Nora P 
Gugienė, Anelė Hunterienė 
Ona ir jų vyrai bei visi gimi
nės liūdi ir turi didžiausu 
skausmo nebetekę savo myli
mo tėvo ir geradario. Tik ver
kianti širdis gali suprasti pil 
nai jų visų kančias ir momen
to tragingumą. Nuošaliai sto 
vintis žmogus to viso negal 
jausti, kas tenka pergyvent li
kusiems našlaičiams. Jei to 
kiam tragingam gyvenime 
momente suraminimo ir užuo 
jautos žodis turi nors kokio: 
reikšmės, tai aš ramindama: 
juos visus, o labiausia musų 
gerbiamą Norą Gugienę, reiš 
kiu širdingos užuojautos ir su 
raminimo žodį. Neverkit bran 
gus, nes anksčiau ar vėliai 
visiems reikės keliaut į šaltu: 
kapus, iš kur niekad, o niekac 
nebesugrįšim... —Kazys.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER H ■ B w B Bmh 11 ii
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. TeL Calumet 4589

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikti erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerkles apsaugą - pnes kniteji- 
mus - prieš kosulį Apsaugok savo' brangųjį 
balsą. ■

rzinimais
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Antradienis1 birjL 16, 1931

Pirmieji Persų Karai
Į rytus nuo Asirijos ir Babi- 

; Jonijos, tarp Tigro ir Indo upių, 
o pietuose pasiekiant net Indi
jos vandenyną, gyveno jau ne
be semitų šakos tautos, bet ari
jai (kilmingieji): medai, bakt- 
rai, persai ir k. Vėlesniais lai
kais viena tų arijų tautų, per
sai, sukurė didelę ir galingą 
imperiją. Persijos imperija ap
ėmė visas tas žemes, kurios 
seniaus priklausė Asirijai, 
Naująjai Babilonijai, Lydi- 
jai ir kitoms valstybėms. Bet 
pirmoji arijų valstybė, kuri iš
kilo žymiai anksčiau prieš Per
sijos įsigalėjimą, buvo Medi
ją. '

Seniau medai, kaip ir kitos 
aplinkinės tautos, priklausė 
Asirijai. Bet 888 metais prieš 
Kr. pirmasis mędų karalius De- 
joces (arba Arabces) numetė 
asirų jungą ir įkūrė Medijos 
valstybę. Dejoces 710 met. 
prieš Kr. pastatydino didelį 
miestą, naujosios Medijos val
stybes sostinę Ekbataną. Ek- 
batana išaugo į milžinišką mie
stą ir vėliau, įsigijus Persi
jai, kurį laiką buvo net Per
sijos sostine. Dejoces sūnūs 
Fraortas pavergė tuomet dar 
silpnus persus ir nugalėjo ki-

vienam mūšy buvo 
ir užmuštas. Keršy- 
tėvo mirtį, jo sūnūs 
I su didžiule kariuo-

tas aplinkines tautas. Jis net 
norėjo nukariauti ir pačią Asi- 
riją. Bet 
nugalėtas 
damas už 
Kiaksaras
mene išėjo prieš Nineviją. Bet 
tą žygį sutrukdė iš šiaurės įsi
veržę laukiniai skytai (akytai 
gyveno šių dienų pietų Rusi
joj, Ukrainoj). Įvyko daug mū
šių. Kadangi skytų buvo nepa
prastai daug, tai jie medus nu
galėjo ir apie 28 met. čia vieš
patavo. Po akytų išvijimo, Kia
ksaras I vėl pradėjo galvoti 
apie Asirijos nukariavimą. Jis 
susitarė su Babilonijos kara
liumi Nabopolassar’u ir 606 
met. prieš Kr. nukariavo Asi- 
riją, visiškai sunaikino, išgrio
vė ir sudegino sostinę Ninevi-

I sunaus 
jau iški-

jkurejas 
arba Cy-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance R e movai 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Ret. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Met parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
TeL Yards 5069

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigas. 

817 West 34th St.
Tel. Boalevard 9336

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Stataa namas kaip maro taip ir me

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

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir rendaojam 

namas
3335 S. Halsted SL 

T«L Yard. 6894

ją. Prie Kiaksaro 
Astjago (Asyagues) 
lo ir Persija.

Persijos galybės' 
buvo karalius Kyras
rus. Apie Kyro gimimą ir jau
natves metus tikrų žinių nėra, 
bet yra sudaryta įvairiausių le
gendų. Vieną tokių legendų pa
duoda ir giaikų istorikas Hero- 
dotas. Jis sako, ka<^ Kyras bu
vęs karaliaus Astjago dukters 
Mandanės ir vidutinio kilimo 
perso Kambyzo sūnūs. Kar. 
Astjagas sapnavęs, kad iš jo 
dukters išaugęs vynmedis, ku
ris apdengęs visą Aziją. Bur
tininkai išaiškinę,’kad jo duk
ters sūnūs- Kyras imsiąs vieš
patauti visam žinomajam pa
sauliui Nusigandęs Astjagos 
pašaukęs vieną ištikimą medą 
Harpagą ir liepęs jam nužudy
ti Kyrą, Harpagos atidavęs ki
tam piemeniui nužudyti, kuris, 
tačiau, pasigailėjęs karalaičio 
ir jo nežudęs.

Užaugęs Kyras sukėlė per
sus, kurie medų buvo labai pri
spausti ir beveik vergais pa
versti. Sužinojęs apie persų su
kilimą, karalius Astjagas tuo
jau surinko didelę kariuomenę 
kurią pavedė vadovauti Harpa- 
gui. Bet Harpagos su didesne 
kariuomenes dalimi perėjo ‘Ky
ro pusėn. Karalius Astjagas vėl 
ėmė rinkti kariuomenę, apgin
kluodamas jaunus ir senus. 
Kariuomenei vadovavo pats 
Astjagas. Bet medai buvo nu
galėti, o karalius pateko persų 
nelaisvėn. Mediją liko priklau
soma Persijai.

• Greitai po to, Kyrui teko su
sidurti su kita, jau įsigalėjusia 
valstybe Lydi j a. Lydi ja. tuo lai
ku apėmė didesnę dalį Mažo
sios Azijos pusiaflsalio. Joje 
viešpatavo garsus savo Nepa
prastais turtais karalius Kre
zas. Karalius Krezas tuo
buvo laikomas turtingiausiu 
žmogumi pasauly. Net musų 
laikais turtingumui pažymėti 
vartojamas priežodis: “turtin
gas, kaip Krezas”.

Vis didėjanti persų galybė 
ir Kyro užkariavimai ėmė 
grėsti ir Krezui. Persijos val
stybes sienos visiškai prisiar
tino prie Lydi jos. Buvo aišku, 
kad anksčiau ar vėliau tos dvi 
valstybės turės susiremti. Kad 
neduotų Kyrui dar daugiau 
įsigalėti, Krėzas nutarė pats 
užpulti Persiją ir ją sunaikin
ti. Apie šito karo pradėjimą

jis nutarė pasiklausti pačių 
dievų patarimo. Graikijoje bu
vo kelios garsios ateities spė
jimo, dievų valibs ir noro prar 
nešimo vietos, vadinamos ora
kulais (ypač garsus Delfų ir 
Dodonos orakulai). Tuosė orą-1 
kutuose tarnaudavo tam tik
ros mergaitės, vadinamos piti- 
įomis. Pitija atsisėsdavo ant 
rūkstančių dūmų, apsvaigdavo 
nuo tų durnų — ir taip imda
vo pranašauti dievų valią. Iš 
įvairiausių pitijos ištartų žo
džių, kartais visai beprasmiš
kų garsų, orakuluose tarnau
jantieji kunigai sustatydavo ir 
visą atsakymą. Atsakymai vi
suomet būdavo neaiškus, o 
dažniausiai dviprasmiški — ar 
spėjamasis dalykas įvyks taip, 
ar visai antraip, o atsakymas 
vis lieka teisingas.

Krezas j Graikiją, į Delfų 
orakulą pasiuntė savo pasiun
tinius paklausti apie karo su 
Persija pasisekimą. Orakulas 
karaliui Krėzui atsakė taip: 
“Krėzas, eidamas prieš Persi
ją, sunaikins didelę valstybę”. 
Be galo apsidžiaugė Krėzas, 
kai jam pasiuntiniai pranešė 
tokį orakulo atsakymą, dįevų 
valios pareiškimą. Jis neabejo
jo, kad kariaudamas su Kyru, 
sunaikins Persijos valstybę. 
Atsidėkodamas graikų Pelfų 
orakului, jis pasiuntė didelių 
dovanų: 117 auksinių pusply- 
čių, auksinį liūtą, ’daug auksi
nių ir sidabrinių indiį, bran
giausią savo žmonos diržą, 
daugybes įvairių brangių pa
puošalų ir kt. >

Vienas išmintingas lydąs no
rėjo atkalbėti Krėzą nuo karo 
su persais. Jis sakęs: “‘Kara
liau, tu nori • vesti karą su 
žmonėmis, kurie rėdosi tiktai 
odomis, f kurie valgo ne kiek 
nori, bet kiek turi, kiek duoda 
jų žeme. Jie negeria vyno, bet 
vien tik vandenį. Ką iš jų pa
imsi, jeigu juos ir nugalėsi? 
Atvirkščiai, jei tu busi nuga
lėtas, atmink, kiek daug tu 
neteksi”... \

Bet" Krėzds *^nirfnl«r didžiulį 
kariuomenę ir persikėlė per 
Halys’o upę. Jis sustojo Kapa- 
dokijoje. Persų karalius Kyras 
su savo kariuomene išėjo pasi
tikti Krezo. Įvyko didelis mu
šis. Per visą naktį ir lydai ir 
persai kovojo su didžiausiu 
narsumu. Bet nei vieni nei ant* 
ri nepergalėjo. Tuomet Krėzas 
nutarė atsitraukti atgal į Ly
di ją, į savo sostinę Sardes. Jis 
nutarė ateinantį 
sikviesti talkon 
ninkus Egiptą, 
Lacedemoniją
Persiją. Ir Krezas iš Kapado- 
kijos atsitraukė. Jis net atlei
do žiemos laikui samdytuosius 
kareivius.

Apie tai tuojau sužinojo per
sų kar. Kyras. Jis nutarė vy
tis Krezą ir jį visiškai sunai
kinti, kol nėra susijungęs su 
Egiptu ir Babilonija. Ir vos 
Krezas suspėjo parvykti prie 
savo sostines Sardes, tuojau 
čia atsirado ir Kyras. Krėzui 
nieko kita neliko, kaip tik su
siremti antru kartu su per* 
sais. Jis vedė savo' kareivius 
mušin. Lydai tais laikais buvo 
smarkus kareiviai: jie kariau
davo ir raiti, tupėdavo ilgas 
ragotines, skydus ir t. t. Dide
lėj ir atviroj lygumoj prieš 
pat Sardes miestą, per kurią

teka Hermos upė, sustojo prieš 
viena kita abi kariuomenes. 
Kyras ypatingai ; bijojo narsių
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ną palaikė nėprotingu žmogu
mi. Bet Štai būdamas ant lau
žo jis atsiminė išminčių Solo-

lydų raitelių. Harpagas jam/hą ir jo protingi atsakymą

pavasarį pa
savo sąjungų 
Babiloniją ir, 

ir nukariauti

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną
L- Gardžias Keksas *

2424 West 69th St 
6558 So. Western Avė.
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žymiai tvirtesni, negu Krėzo 
sostinės Sardes. Murai -buvo 
tokie stori, kad ant jų viršaus 
galėjo greta keliais vežimais 
važiuoti. Taigi, babiloniečiai 
buvo įsitikinę, kad tų mūrų 
Kyras vis tiek neįstengs pra- 
griauti ir turės nieko nepešęs 
grįžti atgal. Bet išėjo kiek ki
taip. Mat, Babilono miestas bu
vo pastatytas prie Eufrato 
upes— upe tekėjo per vidurį 
miesto. Kyras, apsiautęs Babi
lono miestą ir matydama^ jo 
mūrų nesjstengsiąs sugriauti, 
sumanė toki dalyką: jis įsake 
iš Eufrato upės, prieš jai įte
kant į Babilono miestą, iškasti 
keletą kanalų, ir vandenį tais 
kąiialais praleisti i netoli buvu
sį ežerą. Iš ežero ėjo sena upes 
vaga, kuria vandeduo galėjo 
toliau nubėgti. O Eufrato upės 
vagą, kuri ieina į miestą, vi^ai

kaip 2 mn. gyventų. Gyveni
mas jame virte virė. Kartu su 
Babilono miestu žuvo ir Babi
lonija, toji kadaise buvusi dide
lė ir galinga valstybė. Tai buvo 
538 mt. prieš Kr., viešpatau
jant Babilonijoj karaliui Nabo- 
nedui. Babilonijos valstybė bu
vo prijungta prie Persijos.

Pagaliau Kyras leido žydams 
(kuriuos į Babilopijos vergiją, 
kaip žinome, buvo atvaręs kar. 
Nabuchodonosor’as) grįžti į sa
vo tėvynę. Taip pasibaigė toji 
70 metų žydų vergija Babiloni
joje. Bet Judėjoj žydai jau ra
do begyvenanti samaritus (aYba 
samaritonis), kurie buvo atė
jusių babiloniečių ir žydų miši
nys. žydai vėliau į samaritus 
žiurėjo su didele panieka.

Dar vieną pedidelf kartą Jiy- 
ras vedė eu masagetų karalie
ne Tomyris.

Taip tai plėtėsi ir įsigalėjo 
Persijos valstybė. Jos ribos va
karuose pasiekė net. Egiptą ir 
Graikiją. Egiptas buvo sena, 
didžios kultūros valstybė, 
Graikija vos pradėjusi kilti. Ir 
vėliau su toms valstybėmis 
Persijai teko susidurti.

Kyras mirė 529 m. prieš Kr., 
viešpatavęs Persijoj apie 30 
metų.

U ;

ir Krėzas pusbalsiai tris, kar
tus ištarė Solono vardą.

Persų karalius Kyr susi
domėjo, ką dabar kalba 
Bet Krėzas klausiamas 
džioj nieko neatsakė. Bet paga 
liau jis tarė: “aš norėčiau, kad 
su tuo vyru galėtų pasikalbėti 
visi valdovai”. Ir Krėzas Kyrui 
papasakojo savo pasikalbėjimą 
su Solonu. Kyras, atsiminęs 
toks pat žmogus esąs, liepe 
Krėzą. nuimti nuo laužo ir jį 
padarė net savo patarėju.

Dabar Krėzas atsiminė ir 
apie orakulo dievų valios pra
neš iamą. Jis kreipėsi' į Delfų 
orakulą, kodėl graįkų dievai 
esą klastingi. Orakulas Krėzui 
atsake, kad dievų pareiškimas 
buvęs visiškai 
juk Krėzas sunaikinęs - didelę1 
Lydi jos valsybę (o kad jis su
naikins ne savo valtybę, bet 
Persijos, tai juk atsakyme ne
buvo pa žymėta. Reiškia, graL 
kų dievai yra teisingi!).

Paskutinis Kyro didelis ka
ras buvo su Babilonija (Babi
lonijos karalius, kaip buvo mi
nėta, buvo sąjungoje su Lydi- 
ja). Kyras didesnį mūšį su ba
biloniečiai turėjo netoli jų sos
tinės Babilono. Babiloniečiai 
buvo nugalėti. Visa kariuome
nė atsitraukė į Babilono mies
tą ir užsidarė už tvirtų mūrų. 
Babilono miesto murai buvo

patarė panaudoti mušim visuš 
kupranugarius, kurie buvo ap
krauti , įvairiais kariuomenei 
reikalingais daiktais ir mais
tu. Tuojau nuo kupranugarių 
visi sunkumai buvo nuimti ir 
ant jų pasodinti kareiviai.’To
kiu būdų ir Kyras pasidarė 
savotiškų raitelių, kuriems 
svarbiausia įsakė stoti prieš 
Krezo raitelius ir kiek galima 
stengtis apsaugoti persų ka
riuomenę nuo jų užpuldinėji
mų. Bet iš to išėjo nepaprasr 
tas dalykas: arkliai visai bijo
jo kupranugarių ir lydai jokiu 
budu negalėjo prijoti arčiau 
prie persų. Tokiu budu visi 
lydų raiteliai, pati geriausioji 
Krėzo kariuomenės dalis, per
sų kariuomenei liko visiškai 
nebepavojingi. Raiteliai turėjo 
nulipti nuo arklių ir kovotį 
pėsti. Ilgai tęsėsi mušis. Iš 
vienos ir antros pusės krito 
nesuskaitomos daugybes karei
vių. Bet pagaliau pradėjo ro
dytis' persų persvara —- lydai 
ėmė trauktis iš mūšio lauko. 
Tuomet Krezas su likusia ka
riuomene užsidarė sostinėj Sar- 
des, kurios murai buvo stori, 
tvirti ir tais laikais beveik ne- 
parlaužiami (juk jokių patran
kų tuomet nebuvo, o murus, 
kad ir stipriausius, reikėjo 
griauti primityviškomis maši
nomis). Persai apsiautė sosti
nę Sardes. 14 dienų Sardes 
miestas laikėsi. Penkioliktą 
dieną, nurodžius vieųam persų 
kareiviui mažiau saugomą pi
lies vietą, Kyras puolė su vi
somis jėgomis ir... mūras bu
vo pragriautas ir persai įpuolė 
į miestą. Kyras buvo sakęs sa
vo kareiviam paties Kr,ėzo ne
žudyti, bet gyvą paimti nelais
vėn. Ir turtingasis, auksu ži
bantysis Krezas, ' kaip vergas, 
buvo atvestas prie Kyro. Ky
ras įsake sukurti didžiulį lau
žą. Kad atsidėkotų dievams už 
pergalę, Kyras $tftare jiems 
paaukoti patį lydų karalių 
Krezą su keturiolika geriausių 
lydų jaunikaičių. Karalius Ky-. 
ras žiurėjo, kaip šitą savo ne
laimę pergyvens Krezas. O 
Krezas, . būdamas ant laužo, 
atsiminė vieną kada tai pas jį 
viešėjusį graikų išminčių So- 
loną.

Mat Krėzas, būdamas taip 
nepaprastai turtingas, žibėda
mas auksu ir brangenybėmis, 
manė, kad pasauly negali bebū
ti laimingesnio žmogaus, kad 
jis yra pats laimingiausias 
žmogus. Bet kartą pas ji atva
žiavo ir viešėjo didelis tų laikų 
graikų rašytojas, įstatymų lei
dėjas ir išminčius Solonas. Ir 
Krėzas paklausė Solono, kuris 
jau daug kraštų buvo apkelia
vęs ir daug įvairiausių žmo
nių matęs ką jis laiko laimin
giausiu viso pasaulio žmogumi. 
Karalius Krėzas neabejojo, kad 
Solonas tuo laimingiausiu par
vadins jį. Bet Soloiias atsakė, 
kad jis laikds laimingiausiu
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žmogumi atėnietį Tellų, kuris 
buvo neturtingas žmogus, žuvo 
kovoje ir buvo palaidotas Atė
nų lėšomis; (nęs laimingiausius 
žmogumi negalima pavadinti 
nė vieno, kuris dar tebegyve
na, nes nežinia, ko jis dar gali 
sulaukti. Krėzas tuomet Šulo
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teisingas, nes užtvenkti. Tokiu budu vaga li
ko sausa ir Kyro kariuomene 
su pakilusia nuotaika ir dide
liu narsumu įsiveržė ta vaga 
pro mūrų apačią įsiveržė į Ba
bilono miestą. Babilonas buvo 
paimtas! Persų kareiviai pra
dėjo plėšti didįjį ir turtingąjį 
Babiloną. O Babilonas buvo 
tais laikais visgi milžiniškas 
miestas— jis turkio daugiau

Ar jus esate bevaikė?
Reguliaria $1.00 treatmentas 
pasiunčiamas dykai vienas 

šeimynai
♦ • I

"Aš buvau vedus ir kiekvieną dieną visa 
NrdŽia ilgėjaus kūdikio; bet veltui”, rašo 
Mrp. Ii. Šcheller, Indiana, "todėl aš išslsiąs- 
dlnau jūsų receptą. Imant antrą dėžute aš 
■ negalėjau išreikšti 

savo džiaugsmo. Aš 
nesirgau nė vienos 
dienos. Aš likau 
motina sveiko 8 % 
sv. kūdikio. Tik Die. 
vas žino musų 
džiaugsmą. Aš ti
kiuos, kad kiekviena 
moteris, kuri trokš
ta motinystės, ims 
jūsų vaistus. Jus ga
lite vartoti š| laišką

i ir 'paveikslą dcl gar- 
• ''slnimų. Ačiū Jums”.

“Vedusi. 11 metų | 
ir daktarai man sa
kė, kad aš niekad 
neturėsiu vaikų", ra

šo Mrs. Whtte, Pa. 
"Aš pabandžiau jusli 
vaistų. Dabar aš 
busiu motina spalio ’

Šcheller kūdikis 
4% mėn., 17% svarų

busiu motina snallc 
mCn. Mano didžiausias troškimas išsipildė’’.

Dr. DoPew’s treatmentas, ne-specifiškas. 
parėpi tas • ant liaukų veikimo, buvę varto
jamas tūkstančių moterų su tokiomis pa
sekmėmis, kad bčgyjo ateinančių 30 dienų 
jis pasisiūlo pasiųsti pilnę dolerio troatmen- 
tę. k apmokėtu persiuntimu, be COD,, be 
jokių kaštų, be pareigų, dykai kiekvlennai 
moterel, kuri tik paprašys.

‘ Dr. DePew šiam mCneslui pasRyrO 1000 
nemokamų treatinentų, todėl būtinai para
šykite šiandie. Jis taipgi pasiųs dykai knyT 
gutį "Childless Marriages Explained".

Tiktai prislųskite savo vardę, užteks atvi
rutės. ir Vaistai bus pasiųsti uždarytame vo* 
ke. Dr DeJ*ew mano, kad jtts nusistebėsite ir 
busitę patenkintos. Adresuokite: Dr. DePew, 
Bulto EKB, Cęates House,, Hansas City, Mo,

. Cemkus.
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NEW PROCESS BAKING COMPANY
* KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių "Įstaigas

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

Green Mill Duona
SURAIKYTA

. Tai gardžiausia balta duo
na. Tinimą pasidarymui 
valgių piknikams ir į dar
bą einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, —: Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta taip 
kaip balta, duona turi būt 
pagaminta.

GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

VISUOMET PIRKITE
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STAR DUST . Copyright Midvvcst Fcature Strvict

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St.
TeL Republic 8899

BERNARD PETKA’S 
Vyrų aprfdalai geros rųlies ir 

vertis, paikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Ricbmond

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausis patarnavimas. 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštla

MJLDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliai 
804 W. 31 St Victory 1694

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—-teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
TeL Boalevard 9122
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HER MUSICAU 
TALENT ATTRACTtD 

ATTeNTiON OF 
MADAM EUEN YAW

T6G$tH£R WITH 
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BESAME HEa 

PROTĖGėES

FIRST STAGE.
APPEARANCB IN 

A NElGHBORHOOO 
THSATRB.

LATER 
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VrfENT INTO 
VAUDEVILLE
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GEST KNOWN 
SUCKESS 

TOPST AND EVA " 
PLAYED IN-'lTS A 
GREAT LIFE’UNDPR. 
GONTRfcCT TO IA.G.M



Gatvės vaikai

Edjtor P. GRIGAITIS

sakdu

Apžvalga» ...

TAUTININKAI IR VALDŽIA

Man rodosRADIKALIŠKI BAŽNYTININKAI kur reikia

Šukų ir guzikų fabrikas

Amerikos lietuvių žiniai

sakau

Kazlų

sdkaū, jus turite

sako

Užmirštas tiltas

C1OS

Taurage

KAINA TIK 25 CENTAI

seminarijos

dienomis ply

$akau, po i vėl

smer

18.00 
4.00

AMERIKOS 
PILIETIS

Pradėta, naujų 
rūmų statyba.

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

Danijoje;
— jokios 

nėra,

vandetiekis
Grigorijt

Mieste kalbama, kad nauju 
burmistru busiąs išrinktas buv,

Yra pravestas naujas kelias 
nuo Šilalės g. link* Vizlentų 
Pravesta ir palikta Dievo Va
liai, nors -tuo keliu daug kas 
naudojasi

. Tas pats ir kelyje iš Vytau
to gatvės Galminų link.,

parlamentarizmo
Anglijoje, šveicdri-

Vieni sako, kad 
kad ne.

Į savo partijos (sąjungos) 
suvažiavimą Lietuvos tautinin
kai pasikvietė ir p. Antaną 
Smetoną, kuris jiems pasakė 
ilgą “spyčių” apie tai, kad tau
tos ir valstybės reikalai stovį 
aukščiau už bažnyčios reikalus, 
ir paskui išdėstė savo pažvalgą 
į valstybes santvarką. Antanas 
taip kalbėjė:

Potvynio metu Neries upė 
atplaukė keturių trobesių lie
kanas, jos yra sugautos Jona
voje (Kauno apskr.) ir yra 
Jonavos valsčiaus viršaičio ži
nioje. Jei šių trobesių savinin
kai neatsišauks per savaitę lai
ko, tai trobesiai bus parduoti 
iš varžytynių, šių trobesių lie
kanos įkainotos 122 lit.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

susisiekimo ministeris; 
Indrišiunas.

tautininkų sąjungos

Šiomis dienomis elektros- sto
ties savininkes p. Gudžiūnas 
išvkŽidvo į Kauną, užpirkimui 
mašinų patobulinimui elektros 
stoties’ ir didesnei jėgai.

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

Naujasis Tauragės tiltas per 
jurą, dar nuo pavasario pra
džios stovi nešluotas.

pozicijai irgi surasdavo kiek 
džiui: “Atiduok kas Dievo — 
Cezariui
dangaus karalystė”, ir t. t. z

Krikščionybės “principai” šiandie yra toki pat, ko
ki jie buvo pirmiau. Jeigu kunigai (bent protestonų) 
dabar reikalauja, kad butų ne “lopoma”, bet visiškai 
atmesta “senoji ekonominė santvarka” kartu su rėpiib- 
likonų ir demokratų partijomis, kurios ją remia, tai — 
dėlto, kad pastaruoju laiku įvyko tam tikros atmainos 
ekonominiame gyvenime taip Amerikos, kaip ir kitų 
šalių. Ekonominis krizis šiahdie Vargina pasaulį; itti- 
lionai žmonių neturi darbo, o kapitalistai, kurie valdo 
visuomenės gyvenimo šaltinius, viešai prisipažįsta, kad 
jie patys nežino,

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

O. kai pasilenkiu 
tai ją matau.

Įsisenėjusi valdymo for- 
— parlamentarizmas (ar 

įsisenėjus? —- 
pergyvena di- 

Daugelyje 
rinkimai eina

no jų nedorus darbus, šiandie jau bando persimesti į 
priešingą pusę. Kadangi protestonai yra mažiaus su
varžyti dogmomis (neskaitant fundamentalistų), negu 
katalikų bažnyčia, tai jie savo frdhtą keičia griežčiau. 
Jie jaU kalba bėveik taip, kaip socialistai.
; Na, o kai kurie naivus žmonės buvo įsivaizdavę, 
kad socializmas esąs “palaidotas”!

SMETONA TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIME

Atsised’dva1 teatre. ją phfeddhio 
rtiario bilietu, o manė VaškOs. 
Sėdžiu aukštybėse ir hbi blė
so nematau. < 
per barjerą* ti 
Nors gana blogai

jie patys nežino, kaip iš šito krizio išeiti. Vė dėlko 
protestonų kunigai dabar prabilo apie naujos visuome
nės* sistemos rėikalingumą. . *

• čia matome, kaip ekonominės sąlygos veikia į 
žmonių protavimą.

Prieš kiek laiko girdėjome ir Romos papą 
kiant kapitalizmo žiaururfią. žodžiu,- tie, kurie iki šiol 
ėjo ranka už rankos su išnaudotojų klasėmis ir laimi-

Traukirty tarp '
Rudos ir Vilkaviškio 
panelė šovė i vyrą

lity, tačiau Šie nedirbo be 200 
litį. kalėjimas atliko šį darbą 
už 7t) litų ir dar suskaldė.

Panevėžy, Ukmergės g-vėj 
Atsidarė šukų ir guzikų fabri
kas. Dirba 11 darbininkų.

Prašo atsiimti trobesių 
liekanas.

Lietuvos tautininkų sąjunga 
savo suvažiavime iši’inko cent
ro valdybą, į kurią* įeina kele
tas dabartinių ministerių. Val
dyba pasidalino pareigas taip: 
pirmininku išrinkta J. Tūbelis, 
kuris yra premjeras dabarti
niame ministerių kabinete; vi
cepirmininku išrinktas V. Vi
leišis 
sekretorium

Pirma 
pirmininku buvo Lapenas

burmistras, dabar kalėjimo vir
šininkas p. Milošas. /

—Ačiū
Ir staiga patvirkusiais žing

sniais prieina prie lėkštes su 
cukrainiais ir capt vieną su 
kremu. Ir tašo.

O pinigų mano kišenėj — 
katinas prispiaudė. Daugų- 
drtugiausia trims Cukrainiams 
ištektų. Ji valgo, o. aš nera
miai krapštau kišenes. Čiupi
nėju rankomis kiek čia pas 
mane pinigų.

Suvalgė ji sų kremu ir tuoj 
pačiupo kitą. Aš net suregė
jau. Jr tyliu. Apėmė mane ko
kis tai !
miis. Kavalierius, o čia pinigų 
nėra.

sako, — čia, aš

lobininkas įeis į dangaus karalystę!” Aišku, kad šitą 
ir kitus panašius krikščionybės steigėjo išsireiškimus 
turi omenėje tas New Yorko bažnytininkų komitetas, 
kuomet jisai sako, kad naujoje visuomenės sistemoje 
turį būt inkorporuoti “Jėzaus principai”.

Čia pravartu bus nurodyti, kad pirmiaus bažnyčių 
vadai apie tokius “Jėzaus principus” nekalbėdavo. Kris
taus vardą jie minėdavo nuolatos, bet tas jieiris ne
trukdydavo gyventi taikoje su “Mammonizmu” (kapi
talizmu) ir net smerkti tuos, kurie prieš “Mammoniz- 
mą” kovodavo. Krikščionybės moksle jie tokiai savo 

reikia atramos, pavyz- 
Dievui, kas Cezario •— 

Palaiminti ubagai dvasioje, nes jų bus

No. 8 '“Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau- 
skite Naujienose.

Traukiny tarp Vilkaviškio 
įr KažlU-Rudos stočių įvyko 
incidentas.

iŠ Vilkaviškio stoties trau
kiniu įlipo pil. Kazys Blėžaitis 
iš PatukiŠkitį katino, Alvito 
Vhlsč., Vilkaviškin apskr., o 
paskui jį p-le Ona SUkataus- 
kaite iŠ Šalkaičių kaimo taip 
pat Alvito vai.

Traukiniui einant į Kazlų- 
Rudiį p-le Sakalauskaite ttfe- 
pnstebėta prisiartino prie Bla- 
žaičio ir paleido į jį, iŠ revol
verio šūvį, ’bet nepatdikė. Bla- 
žaičįo draugas p-lę sugriebė 
už i-ankų ir išgelbėjo nuo ne
laimės, hes revolvery rasta 
dar 4 kUlipkos.

Kazlų-Rudoj policija inci
dento dalyvius suėmė. Pasikė
sinimo -priežastis meiliška: 
BlaŽaitis žadėjęs vesti ją, bet 

bųržuaziškas kuklu-[nevedęs. Vedama kvota.

Aš vąikštiheju aplipk ją, 
kaip gaidys, O ji kvatoja ir 
konįpjbbęhtų laukia.

Aš sakau: >
—Ar nė melas mudvięni už

imti teatre savo vietas?

ma
Lietuvoje ji
“N.” Red.)
džiausią krizę 
kraštų seimo 
muštynėmis, esti ir užmuš
tų kaip per karą, partiniais 
dėsniais sudaroma valdžia 
vos laikosi, neturėdama sei
mo daugumos. Seimai tik 
barasi, nepaslenka darbo 
dirbti. Valdžia, gelbėdama 
valstybes vaj^ą, apsilenkia 
su konstitucijos dėsniais. 
Visur nepastovu, netikra, ne
bėra pasitikėjimo parlamen
tarizmu, ieškoma naujų ša
lies valdymo formų. Taip 
esant atsirado fašizmo idė
ja. Netrukus bus dešimt me
tų kaip Italija valdosi jos 
principais. Bet ar tautinin
kų sąjunga žino, kas yra fa
šizmas, kuo skiriasi nuo par
lamentarizmo ? Kiti, maža 
ko tikro apie tai težinodami, 
norėtų matyti be niekų nie
ko jį Lietuvon visą parkeltą. 
Bet tai skubotas manymas. 
Juk pats Mussolini yra pasa
kęs, kad fašizmas vargiai 
tinkąs eksportui. Tiesa, par
lamentarizmas senosios for
mos yra praradęs savo svo
rį. Klaida buvo jis laikyti 
visoms šalims tobula valdy
mo forma, bet taip pat bU- 
tų klaida fašizmas kopijuoto 
nusikopijuoti. Tautininkų Są
jungai labai pravartu pana
grinėti valdymo formų esmę, 
einant iš Lietuvos, iš lietu
vių tautos sąlygų ir karak- 
terio. Tai labai svarbus klau
simas.’' . |
P-as Smetona čia pakartojo 

tą parlamentalizmo kritiką, 
kuri nuo didžiojo karo laikų 
labai plačiai pasklido viso pą- 
laulio Spaudoj ė. Bet jisai ten
kinasi tik visai paviršutinių 
parlamentarizmo ydų nurody
mu. Girdi, per rinkimus į par- 
lamentą kartais kyla mušty
nių; valdžios, nOtUrędamos dau
gumos šėiihudsb; vos pasilaiko 
arty) griebiasi nekonštitucimų 
priemonių savo pozicijai sii- 
stipririti. Bet šitokių fr pana
šių dalykų juk pasireiškia ir 
nopiarlanuntinėse valdžiose!

Ar nebuvo įvairių riaušių Is
panijoje diktatoriaus dė RiVė-, 
ętB iį'.m^taĮs 1 A
neįvykdavo muštynių, net po
gromų, cariškoje Rusijoje? Ar 
nebuvo sąmokslų ir “pučų” pa
čioje Lietuvoje per pastaruo
sius ketverius su puse metus?

Kai dėl konstitucijos laužy-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba krasos 

ženkleliui.

Aš, broliukai mano, nemėgs
tu bobų, kurios dėvi skrybė
laites. Jeigu boba turi skrybė
lę jeigu“ji dovi šilkines koji
nes arba jos dantys yra auksi
nis, tai tokia aristokrate man 
visai nėra boba, o tik lygia 
vieta. /.

O savo laiku ,aš, žinoma, blp 
vau sušidorąejęs viena aristo
krate. Vaikščiojau su ja, į teat
rą nuvedžiau. Teatre tai ir at
sitiko. Teatre jį išvystė savo 
ideologiją visoj pilnumoj.

Gi šustikau su ja namų kie
me. Susirinkime. Žiūriu, stovi 
tokia dąma. Gražios kojines ir 
dantis paauksotas.

—Iš kur, sakau, tu, piliete? 
Iš kurio numerio?

—Aš, sako, — iš septinto.
—-Meldžiu, sakau, — gyven

kite. Ir iš kurto ji man kaž
kaip baisiai patiko. Pradėjau 
dažnai lankyti. Numerį septin
tą. Būdavo ateiiiu kaipo ofi- 
cialis asmuo. Na, kaip pas jus, 
piliete, vandųtiekis, — ar tin
kamai veikta? . Ar nėra jokio 
sugedimo?

—Taip, — atsako, — veikia.
O pati vyniojasi į skarą ir 

nei gii-gu daugiau. Tik akimis 
švaistosi. Ir burnoj dantis ži-į 
ba. Lankiau aš ją mėnesį — 
priprato. Pirądėjo detalingįau' 
atšąkirieti. Girdi, 
veikia, ačiū J jums, 
Ivąnovič,

Toliau
jau su ja gatvėmis, vaikščioti 
jšeinata į gatvę, o ji liepia įk

PANEVĖŽYS
Panevėžio gatvėse, ypač pa

gal Stotį ir Respublikos g-vėj 
bėgioja ir pagal kino slankio
ja vaikai 7—13 metų amžiaus, 
kurie užkabinėja praeivius, 
ruko papirosus ir prašo iš- 
lųaldos. Savo išvaizda jie pri
mena Maskvos “bezprisor- 
nych”. Visi tokie vaikai yra 
darbininkų, kurie išeidami į 

į darbą savo vaikus atiduoda 
I gatvės globai. Kaltinti tėvus 
negalima, nes jie neturi laiko 
ir lėšų, kad jų vaikai butų ki
taip globojami 
jeigu valstybė, ar savivaldybe 
randa lėšų statymui įvairių įs
taigų, tai tuo labiau turėtų ra
sti lėšų vaikų darželiams ar 
panašioms įstaigoms steigti. 
Jei bus palikti gatves globai, 
tai vietoj darželių ir panašių 
įstaigų, už 10—15 metų mes 
turhhe pastatyti ne vieną ka
lėjimą.

-—. ............ —  rr'r
ir nesustiprėjusio parlamenta
rizmo liga.
. čali atrodyti, kad šitai tai-1 
syklei prieštarauja Italijos pa-l 
vyzdys, kur parlamentarizmas 
sugriuvo po 55 metų gyvavimo. 
Bet įjąlijos parlamentas netu
rėjo pilnos galios krašte; jisai 
neįstengė nugulėti monarchiją 
ir todėl neįgijo didelio autori
teto žmonių akyse.

Kritikuodamas parlamenta
rizmą, Smetona tečiaus sako, 
kad ir Italijos fašizmas negu
lįs būt. be niekų nieko Lietu
von perkeltas. Jisai pripažįsta, 
kad tautininkai dar nesuradę 
“tobulos valdymo formos”.

Ir vargiai jie SUras. Smetona 
kreipia tautininkų dėmesį vi
sai nė ton pusėn 
ieškoti. Tokio dalyko, kaip “to
bula valdymo forma”, kuri ap
saugotų valstybę nuo križių, 
nėra. Svarbu yH ne tik for
ma, bet ir turinys. Geriausia 
forma gali būt sugadinta, jei
gu žmonės nemokės ja naudo
tis. Parlame’htarižmii Žmonės 
turi išmokti naudotis, kaip ir 
kibkvienu kitu daiktu. Bet par
lamentarizmo panaikinimas tą 
ph)gą žmonėms atima. Graži
ntas į parlaihentdrizrrią yk*a 
vieniniėlis kėlias atstfeigti Lie
tuvoje nbrrhalį gyveninių, ku
rį sugriovė gruodžio petvėrs- 
rtiaš:

Paskutinėmis
tinęs $av. p. Gudelis, už išlupi- 
m^į dbvynių milžiniškų kelmų 
topdlilj, iš alėjos link kalėjimo,-.3. . d. i V . .

kos įr velkuosi; lyg lydeka. O 
ką sakyti — rtėžinau. Tiesiog 
pneį įmones geda.

Nd, khrtą ji hidn ir sako:
—Jus kavalierius ir prie val

džios dar stovite, tad nejaugi 
negalite nuvesti iftišiie; pavyz
džiui, į teatrą?

—Galimą, — sakau.
Jr kaip tiįc šbMlną dieną 

kbhi-jačeika prisiuntė bilietus 
į opėtą. Vieną bilietą aš ga
vai!, d kitą šaltąkalvis Vaska 
inah paaukavo. '

Į bilietus nepažitirėjau, o jie 
skirtingi. Kuris mano — apa
čioj Sėdėti, o kui’is Vaskbš — 
tai' pįįčioį. įlaiei’ijdi.''; i»! h ■' ■ i ■

Biitiha ir labai pagel- 
birtgi knygelę tiems, ku
rie nori tapti šios šaliės 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir visk) kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir ingių kalbo
mis surašyta.

—Pabaikite, — sakau, — pi
liete, užmokėta.

O dainA nei nesijudina. Dro
visi valgyti.

Na, o čia kažkoks kerėpla 
įsikišo.
' —Paduok 
užbaigsiu.

Ir smhaumojo bestija. Už 
mano pinigus.

Atsisėdome teatre. Užbaigė
me žiūrėti operą. Ir namo.

O prie namų ji man ir sako:
I —Gana, tikra kiaulystė iš 
tusų pusės. Kurie pinigų netu
ri"’—r neprivalo su damomis 
važinėtis.

b aš sakau:
—Laimei pinigų heturiii, 

IgerbianiOji pilįetc. Atsiprašau 
už tokį išsireiškimą.

Tbip Uš sii ja ir užbaigiau 
vistts bukaitis.

Nepatinka man aristokratės.

Atvykstančius musų brolius 
Amerikos lietuvius Šaulių są
jungos atstovams, kurie sutin
ka ir priima Klaipėdoje, Ky
bartuose ir Kaune dėl laiko 
stokos nepavyksta plačiai in- 
formubti apie visas gyvenimo 
sąlygas ir t. t. Todėl šaulių 
sąjungos vadovybė labai pra
šo visus Amerikos lietuvius-su 
įvairiais klausimais kreiptis į 
Šaulių sąjungos centrą, Kaune 
Laisvės ai. 20 nr. telef. 234 
arba į visus šaulių burius vie
tose. Visur šauliai suteiks rei
kalingų žinių ir nurodymų.

Jau daug kartų buvo pažymėta spaudoje griežti 
Amerikos protestonų dvasiški jos pareiškimai prieš ka
pitalistų godumą ir darbininkų išnaudojimą. Bet gal 
būt už visus radikališkiausias pasirodė New Yorko 
valstijos evangeliškų bažnyčių “Socialio Patarnavimo 
Komitetas” (Sočiai Service Committee), kuris šiomis 
dienomis paskelbė savo raportą. Jeigu evangeliškų baž
nyčių susivienijimas New Yorke tą raportą priims, tai 
religinė organizacija atsistos pozicijoj^, kuri bus labai 
artima socialistams.

Štai kokių sakinių randame tame raporte:
“1929 metais darbininkų klasė pagamino turtą 

{vairiomis prekėmis, vertą 68 bilionų dolerių. Bet 
jos algos išnešė viso tik 11 bilionų dolerių. Jūsų 
Socialio Patarnavimo Komitetas laikosi tos nuo
monės, kad viešpataujanti Mammonizmo sistema, 
kurioje gaminama dėl pelno, o ne suvartojimui, 
pasmerkia žmoniją nefurtui, vargui ir netikrumui 
namie ir neapykantai bei karui užsieniuose.

“Šioje kartoje mes stovime prieš uždavinį ne 
uždėti keletą reformos lopų ant senosios pūvan
čios socialės tvarkos, bet įsteigti naują visuomenės 
sistemą, kurioje butų inkorporuoti Jėzaus princi
pai. Nuosaki Krikščionybė reikalauja, kad butų 
atmesta senoji ekonominė santvarka kartu su to
mis įstaigomis ir politinėmis partijomis, kurios 
stengiasi ją palaikyti.

“Jūsų komitetas, baigdamas, įspėja, kad yra 
pavojinga atidėlioti ir taikytis prie aplinkybių 
akivaiž'doje tokių tuščių etiškų (dotovinių) pro
blemų. Bažnyčia turi veikti urnai ir griežtai,, o kad 
ne, tai ji praras Vadovybę ir paprastų žmonių pa
garbą ir pasitikėjimą.”
Drąsus pareiškimas, ar ne?
Suprantamas dalykas, kad to bažnyčių komiteto 

nariai, kaipo tikintieji žmonės, negali apsieiti nepami
nėję “Jėzaus principų”. Į šių dienų visuomenines prob
lemas jie žiuri per krikščionybės akinius. Bet krikščio
nybėje jie pasirenka tą, kas yra revoliucinga ir palan
ku beturčiams, 
dojimą.

Pirmieji krikščionys buvo valdžios ir viešpataujan- 
socialės sistemos priešai. Pats Jėzus buvo nužudy- 
kaipo maištininkas. Jo pasmerkimas socialei tvar- 
yra visiems žinomas kad ir iš to pasakymo, jogei 

greičiaus kupranugaris perlys per adatos škylę, negu

mų; tui monarchiškos ir dikta
toriškos valdžios atlieka juos 
nuolatos; atsiminkime Ispani
jos Alfonsą, Rusijos carą, arba 
Rusijos Leniną — kiek kartų 
jie sutrempė savo iškilmingai 
paskelbtas “konstitucijas” !

Smetona kalba apie “jšisenė- 
jbsip” parlamentarizmo “kri
zę”, bet jisai nepastebi to, kad 
parlamentarizmas susilaukė kri
zės kaip tik tose šalyse, kur 
jisai buvo mažiausia jsisenėjęs. 
Seniausiose 
Šalyse — 
joje, Amerikos Jungtinėse Vai 
sti jose, Franci joj e, 
Švedijoje ir kitur 
parlamentarizmo krizes 
Bet krizę pergyvena Rusija, 
Lenkija, /Lietuva, Rumanija, 
Jugo-SlavijA1, Vengrija, Vokie
tija ir Bulgarija. Tose šalyse 
arba dar niekuomet nebuvd 
tikto parlamentarizmo, arba ji
sai tegavo išgyvuoti tiktai ke
letą metų. • ' 4

Taigi krizįai (arba krizės) 
yra jauno, aar ncsubrehdiisio

;Padėjo ji ’atgdl. 0 aš sakau 
savinilikui: /

—Kiek iš blusų už suvalgy
mą t r ij lį ėukriiinįų ?

Sąvįuiukas atįin'eša višai 
šaltai

Ir ima trečią cttkrainį.
Aš sakau:
-r-Ar tuščiais viduriais ne

bus perdaug? Qąli pakenkti.
0ji: a

—Tai niekis. Mbs pripratę. 
Ir ima ketvirtą.

’čia mart Šbko kraujas į 
gaivą.

—Padėk, — sakah, — atgal,
O ji išsigando? Išsižiojo. Gi 

iš burbos dantis žibą.
O mąn lyg k<s įdbrė. Vis- 

vięn, galvoju, ‘su ją Viskas už
baigta, 
r -Padėk,

Užsisakymo kaina t
Chicagoje —• paltu:

Metams ......... ............ . ......
Pusei metą____________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chlcagoj -per iineiiotojus:
Viena kopija ................... .
Savaitei . ............. . ..... ........
Mėnesiui ___________ __

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoj, 
paltu:

Metams —............    $7.00
Pusei metų----------- ------------- 8.50
Trims menesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams __ _______ 1.25
Vienam minėsiu! ... ..... —___ .75

Lietuvon ir kitur utsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------- -------- ------ $8.00
Pusei metu ---------------- —— 4.00
Trims mėnesiams  _____ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

, 3o per copv
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. Iii. under tho act of 
March Srd 1879.

Baisiai nuobodu pasidarė. 
Nulipau žemyn, kaip tik tuo 
laiku ir pertrauka. O ji sau 
vaikštinėja.

—Sveika,
—Sveikas
—Įdomu, — sakau, — ar čia 

veikia vandetiekis?
-N** ,■ j
O pati į bufetą šUuna. Vaikš

čioja ji po bufetą ir žiuri į 
gardiimynus. O ten sukrauti 
įvairus cukrainiai.

O aš lyg žąsinai, lyg nęda- 
piautas buržujus, šukuosi ap
link ją ir siulau:

—Jeigu, 
noro suvalgyti Vibbą btikrainį, 
tai hesivriržykite. Aš užmokė-

— UŽ su- 
cukrainių

reikia tiek ir tiek.
—Kaip, — sakau. 

luyiš, kuomet ketvirtas lėkš 
,iėj raiidugi?

—Nė, — suko, nors ketvir 
tas įr lėkštėj, bęt prakąstos ii 
šiitakhdytas.

tas. Tai tik jūsų juokingos 
fantazijos.

Bet savininkas nenusileidžia 
ir rankomis apie inurzą suka,

Na; žinoma, susirinko ir bu- 
rys žmonių 
prakąstus, kiti,

Aš išverčiau kišenes. Viskas, 
žinoma, išsivertė ir iškrito. 

IŽibOilės juokiasi. O man Visai 
rtėlinkšina. AŠ pinigus skaitau.

SUskaiČiau {pinigus. Užteko 
už keturis cukrainius užmo
kėti. Be jokio tik reikalo gin
čus vedžiau.

Užniokejau. Kreipiuosi į da-

—r-r-----—r i .r ‘iin ' i  ....... .

A *
ZTLlk M v

(Iš M. Zosčenkos)
/• ■ ■ • ■ • '• '
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1360 Kilocycles arba 220 Meters

NAUJIENOS
Chicago, III.

vimą stiprumo ir skonio. Tada Buckyc yra VARO
MU PAKUOTAS, kad visą tą jo naują gerumą jums 
išlaikyti. Pabandykite jį. Mes žinome, kad jis jums 
labiau patiks.

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę

šie programai bus labai rūpestingai pridengti dėl to ir 
bus žingeidus Lietuviams pasiklausyti. Jų išpildyme da
lyvaus geriausi musų menininkai, dainoriai, muzikai, 
kalbėtojai, juokdariai, ir transkripcijos muzika. Todėl 
nepamirškite kaip šiandien taip ir kas Antradienio va
kare užsistatyti savo radio pasigėrėti šiais gražiais pro- 
gramais. ’ ;

pelių, o euro-
raguočių ir
Visi gyveną
gyvuliai yra

Šituos programus rengia ir finansuoja Liė 
tuvių Radio, Rakandų ir visokių namams 

reikmenų krautuvės

EMLOCK 8400 
NAKROSIS, Vedėjas

tukst.) ir kinie- 
europiečiai kaipo 
samdo 
kavos

Po Vandenyno Plotus

Kada Buckyc surado šį naują Duo-Malting po va 
kuinu procesą, jie pagamino pastebėtiną naują sul

$80.00
40.00

Aštuoniolikto amžiaus pabai
goje, t. y. prieš pusantro šim
to metų kanakų buvo apie 300 
tūkstančių. Dabar jų tebėra tik 
apie 30 tūkstančių. Nedaug lai
ko tepraeis, kol jie visai išnyks. 
Jų vietą mielu noru užima at- 
eiviai, daugiausia japonai (dau
giau kaip 60 
čiai, kuriuos 
darbininkus 
rašvindrių ir 
joms. Mat, kanakai 
jas dirbti neina.

t., kuriuos paskui sumeta į 
verdančios lavos ežerą kaipo 
auką, baisiai deivei. Kanakai ir 
dabar tvirtina, kad randamos 
arti kraterio atvėsusios lavo 
žvakutės, yra deivės Pelės plau-

Duo Malted V aku m u Pakuotas
1 . '* . » '

Molto Puikiausias Skonis

ugniakalnio 
dienai mar- 
lava. Nesc- 
lavos aplie

tuose plotuose nėra jokio auga-

savo cuk- 
plantaci- 

j plantaci- 
Europiečių 

čia dabar gyvena apie 30 tuks- 
čių. Svarbiausias amerikonų 
įtakos Ramiajame vandenyne 
atramos punktas yra Hor.olulu 
miestas su 50 tuksi, gyventojų, 
įdomu, kad čia Veikia ameriko
nų įvestas ’^MValomo mokslo 
įstatymas. [“L. U.”]

rūmą, stebint 
linksmą būdą, 
kad prieš kokį 
buvo tikriausi

grupę sudaro 
salelių, kurių 
yra tik apie

n .'fl00 Wl> 
BUCKEr< 
HOPfŪvoC?

Iš Guyons Paradise Stoties
yif CO

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

vyrų juosta ir mo
terų marškiniai iš tapos audek
lo, vadų gražus apsiaustai ir 
paukščių plunksnų šalmai— 
jau seniai užleido vietą euro- 
piškiems rūbams. Išnyko seno
viški ginklai, senoviški gyveni
mo papročiai, šokiai ir net se
noviškas tikėjimas.

1810 iš visų salų karalius 
Kamechamecha sudarė vieną

valstybę. Bet 1'893 metais Ha
vajų valstybe virto respublika, 
o 1898 metais atiteko Ameri
kos Jungtinėms valstybėms.

Senovės kanakų religija bu
vo žymu aplinkines gamtos įta
kos. Didingi veikiantieji ugnia- 
kalniai davė pagrindo įtikėti 
požemių karalyste. Apie tos po
žemių karalystės karalaitę Pe
lę susidaro daugybė padavimų 
ir pasakojimų. Pelė su savo 
baisiais broliais ir seserimis su
darė vieną „gana skaitlingą 
dievyną. Vienas buvo garo ir 
žaibų valdovas, kitas buvo per- 
kunžmogis, ugnies valdovas, 
'trečias ugnies akimis luotui 
naikintojas, dar kitas dangaus 
trupinto jas ir t. t. Jurų dievo 
Moanos ištremta Pelė ir dabar 
gyvena veikiančio ugniakalnio 
Kilauėja kratery. Todėl dar il
gai po to, kai kanakai buvo 
pakrikštyti, minėto! ugniakalnio 
krateris pasiįiko šventas ir ant 
jo buvo uždėtas griežtas drau-* 
dimas — tabu. Kdiiakai, vesda
mi europiečįus parodyti ugnia
kalnio, dar ir dabar nepamirš
ta pasiimti su savim stiklinių 
karolių, koralų, kiaukutu ir t.

krintą iš kalnų vandens kriok
liai, nepaprastai derlingos ly
gumos ir nepraeinami miškai.

Vietiniai polinežiečiai visai 
palankus europiečiams, lengvai 
priėmė europiečių kultūrą, jų 
religiją ir šiandien yra visai 
pasidavę europiečių kultūrai.

Verčiasi čiabuviai žvejyba, ir 
žemdirbyste. Pastaruoju laiku 
mažiau auginama medvilnes, 
kavos ir tabako, bet užtai dau
giau auginama ėukrašvindrių 
ir kokosinių palmių. Kadangi 
čiabuviai vengia dirbti europie
čių plantacijose, tai prancūzai, 
kuriems šitos salos priklauso, 
leidžia čia įkeliauti kiniečiams.

Pirmieji tyrinėtojai Taiti sa
lų gamta buvo stačiai sužavė
ti ir pavadino jas žemės ro
jum, o jų gyventojus gražiau
sia žmonių veisle žemėje. Ir iš 
tikrųjų taitiečiai yra nepapras
tai gražaus kUno sudėjimo 
žmonės. Iš jų tautinių, gyven
senos ir religinių papročių 
šiandien yra palikę tik atsimi
nimų. Viską išlygino europie
čių kultūra. Nepaprastai gra
žus jų tapos audiniai užleido 
vietą pigiems Europos audi
niams, tautinės šventes sų šo
kiais užleido vietą girtoms pra
mogoms, nes iš atvežtų ir 
įveistų čia apelsinų taitiečiai 
išmoko gaminti vyną, kurį be 
saiko geria ne tik suaugę vy
rai, bet ir moterys ir vaikai. 
Nyksta, ir seniau buvęs labai 
išsiplatinęs tatuiriavimosi — 
kūno braižymo paprotys. Tas 
pat tenka pasakyti ir apie vor. 
dybų bei tikybines apeigas. 
Paprotys laikyti namuose mi
rusių kaukoles yra senoviško 
bočių garbinimo liekana. Vienu 
žodžiu taitiečiuose jau mažai 
tepaliko senoviško laukinio at
ogrąžų kraštų žmogaus žymių.

Dar yra įdomios Havajų sa
los. Tai pati šiaurinė ? Polinezi
jos salyno salų grupe. Didžiau
sia sala čia yra Havaji sala 
10,400 kvadratinių kilometrų 
ploto. Kitos salos mažos. Vi
sos salos nepaprastai kalnuotos, 
visur žymu ugniakalnių veikimo. 
Tarpe užgesusių ugnikalnių čia 
(Mauji saloje) yra. didžiausias 
visam žemės paviršiuje, kurio 
kraterio apskritimas yra 45 ki
lometrai. Reikia tik sau įsivaiz
duoti, kiek kadaise pro tokią 
skylę galėjo išsiveržti iš žemės 
gelmių lavos, čia yra daug ir 
dabar veikiančių ugniakalnių. 
Neaukšto Kilauėja. 
krateris ir po šiai 
maliuoja verdančia 
niai išsiveržusios

Jokiu budu nelyginkite Buckcyc su ko
kiomis nors pigiomis prastomis rųšimis. 
kurios, dėl labo sveikatos, neturėtų boti 
vartojamos.

lo. Bet senesniais laikais išsi
pylusi lava jau spėjo paviršium 
subirti ir yra puiki augalams 
augti dirva. Visa augmenija čia 
yra šiltų kraštų augmenija. Gy
vūnija čia. yra labai marga, nes 
be vietiniij gyvulių, jau įsiveisė 
Amerikos ir kitų kraštų gyvu
lių. Įdomu, kad Havajų salose 
visai nėra kirmėlių.. Vietiniai 
žinduoliai gyvuliai senovėje čia 
buvo tik viena, šikšnosparnių 
veislė. Polinežiečiai jveisė čia 
kiaulių, šunų ir 
piečiai arklių, 
paukščių fazanų, 
vietos miškuose 
sulaukėję naminiai gyvuliai.

Senieji Havajų salų gyvento
jai kanakai yra polineziečių 
grupės žmonės. Tatai gana 
graži, augalota, gražaus kūno 
sudėjimo tamsiai rudos odos 
spalvos tauta. Į šias salas jie 
atsikėlė apie prieš du tuksian
čių metų. Kadangi tos salos 
yra nuo kitų atsįdi‘tds dideliais 
vandenyno plotais, kadangi ka
nakai ilgus amžius visai ne
bendravo su kitomis polinezie
čių grupėmis, tai išugdė ir savo 
skirtingą kultūrą. Bet dabar 
europiečių įtakoje jų gyvesenos 
ir tikybinių pažiūrų orginališ- 
ki bruožai jau nyksta. Tauti
niai rūbai LIETUVIU

RADIO PROGRAMAS

NAUJIENOS'
1739 So. Halsted Street 

CHlCAGO, ILL.

už $100.00 
už , 50.00

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Gašli

ATSINEŠKITE ARBA
' LAIŠKU

Tonga salų 
apie 150 mažų 
bendras plotas 
1000 ketvirtainių metrų. Visos 
saleles yra ugniakalniškos ar
ba korališkos kilmės. Ugnia
kalnių veikimas čia dar nenu
tilęs ir šiandienė Klimatas vi
sose salose šiltas, bet su žy
miais svyravimais vasarą ir 
žiemą. Vasarą, mūsiškio vasa
rio mčn., vidutinė temperatū
ra ten būva 26 laipsniai šilu
mos, o žiemą, mūsiškio rugpiu- 

20 laipsnių šilu
mos. Drėgmės čia visada yra 
pakankamai. Tokios oro sąly
gos yra puikiausios sąlygos tų 
salų nepaprastai turtingai ir 
puošniai augmenijai.

Šitos salos yra surastos 1643 
metais. Pirmieji keliautojai 
Tongo vietiniuose gyventojuo
se įžiūrėjo beveik visas žmo
gaus tobulumo žymes — ir to
bulą kūno sudėjimą, ir grožį, 
ir protingumą bei aukšto laips
nio dorovingumą. Bet arčiau 
su jais susipažinus, pasirodė, 
kad tokia apie juos nuomonė 
nėra visai teisinga, bet vis 
dėlto, negalima neigti to, kad 
geromis pusėmis Tongo gyven
tojai iš kitų polineziečių išsi
skiria gana žymiai.

Visų pirma jie buvo puikus 
ir drąsus jurininkai. Jų rankų 
darbo išdirbiniuose yra didelės 
meniškos nuovokos. Jų dar
buose buvo žymu organizacijos, 
darbo pasidalinimo, žiūrint į 
tonganiečių gražią išvaizdą, jų 
gyvenimų tvarkingumą ir sva

jų malonų ir 
sunku patikėti, 
šimtą metų jie 
žmogėdžiai.

Prieš krikščionybės įvedimą 
svarbiausias tonganiečių die
vas buvo derliaus, piuties die
vas. Jo garbei buvo švenčia
ma tam tikra piuties Šventė, 
kuri prasidėdavo spalių mčn., 
kada čia sunoksta. javai jam- 
sas ir su nedidelėmis pertrau
komis trukdavo tris mėnesius. 
Šventės buvo nepaliaujami šo
kiai, procesijos, žaidimai ir vi
sokios rungtynės; rungtynėse 
gyvai dalyvavo ir moterys. 
Tonganiečių iš viso yra tik 
apie 20 tūkstančių žmonių.

Taiti salyną sudaro dvi salų 
grupės persk irtos kiek plates
niu sąsiauriu. Vienoje sąsiau
rio pusėje yra 9 salos 470 kva
dratinių kilometrų bendro plo
to, o kitoje pusėje 5 salos 1180 
kvadratinių kilometrų ploto. 
Visli salų nepaprastai gražų ir 
margą vietovaizdį sudaro di
dingi uolų kalnai su užgesu
sių ugniakalnių krateriais, gi
lus, siauri stačiais kraštais 
kalnų tarpekliai, dideli ir maži

VII
VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

. KAINA TIK 25 CENTAI.

BILE

drese U (Ji
VYRŲ SIUTAI ■ ^1’
IŠVALOMI 1J 11

DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EXCELLO CLEANERS
14 VV. Washington St. Dear. 0087 

Brovvning Bldg.—Suite 612

[Acme-P. 13 A. Photo]

Paskilbęs Al Caponc. Jis yra kaltinamas nusižengimu asmens taksų įstatymui (income tax) 
Jam ‘gali būti didžiausia bausmė iki 32 metii kalėti ir $80,000 piniginės baudos sumokėti. Pa

veiksle Caponc rodomas, kai jis rengiasi pasirašyti užstatą teisme, kad jį paleistų.

Peoples Furniture Co.
4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.

Tel. LAFAY1ETTE 3171
M. KEŽAS; Vedėjas ' 1

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
trimuotas nikelio lietingais.Vidus 
yra erdvus'ir daug vietos ant lenty1- 
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

SI 9.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Ifefeted St.

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtą perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS ' i

L' Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , 4

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams

IV. Kunigų fanatizmo politika
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VL Velniai, Raganos ir Teologai.
Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima

MALT Si R<
VACUUM PACKED



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Ukrainos“ Spaudos 
balius koncertas

Nelaimė jaunai 
lietuvaitei.

Susižeidė Birute Strazdas

Apie porą metų atgal sugrį
žus iš Lietuvos ir apsigyvenusi 
Brigh'ton Parke, Birutė Straz- 
daitė, 13 metų dar teturėdama, 
jau užbaigė Kelly Iligh School. 
šiomis dienomis besimankštin
dama tos mokyklos gymna- 
sium perkrito aukštielninka ir 
susižeidė rankutę. Greitai pa
šauktas Dr. Dundulis suteikė 
pagalbą ir ligonė pradeda sveik
ti.

Birutė labai gražiai griežia 
smuiką ir priklauso prie dar 
biečių orkestro; be to Birutė 
ima muzikos lekcijas ir yra 
American Conservatory of 
Music orkestras narys. Rankos 
sužeidimas laikinai sulaikė Bi
rutei kaip lekcijas taip ir da 
lyvavimą orkestre.

Motinėlė turi naujo rupesnio 
ir susikrimtimo. Pati dirbda 
ma, kad dukrelei ir sau pragy
venimą padarius ir dukrelei ge
rą išauklėjimą davus, dabar pa
ti neturi kada net pas ligonę 
būti. Jei kas norėtų ligonę 
lankyti, jos adresas yra: 
rutė Strazdas, 4156 Archer 
Durys iš Richmond St.

—Apgailestaujama.

Pereitą sekmadienį Chicagos 
Ukrainiečių kolonija turėjo sa
vo vienintelio laikraščio Chi
cagoje “Ukraina” metines su
kaktuves. Tam tikslui Con- 
gress Hotel Florentine salėj 
buvo surengtas koncertas su 
prakalbomis ir muzikale pro
grama.

Svečių prisirinko apie pora 
šimtų. Svečiams susipažinus ir 
pasikalbėjus, apie 9 vai. prasi
dėjo programa. Pirmas prakal
bėjo Dr. Vladimieras Simeno- 
vičius, senas Amerikos Ukrai
niečių veikėjas veteranas, vy
riausias “Ukrainos” redakto
rius, gražioj kalboj širdingai 
prisimindamas lietuvius ypa*. 
tingai Chicagos lietuvių koloni
ją. Kitas labai rimtai kalbėjo 
apie savo tautiečių padėtį in
žinierius Kuropas; toliąu p. Vo- 
ronko ir dar keli saviškiai ir 
svečiai.

Iš lietuvių dalyvavo keletas 
svečių, kurių Dr. Graičiunas 
pasakė jausmingą prakalbčlę, 
linkėdamas Ukrainiečiams grei
čiau atsiekti savo tautos idealų.

“Naujienos” pasiuntė “Uk
rainai” sveikinimo telegramą ir 
baliuj dalyvavo ponia M. Jur- 
gelionienė. —P.

■vry.-.piy ■*'

GARSINKITE NAUJIENOSE

Iš 18-tos kolonijos
Vagys norėjo įsilaužti 

želvio namus

valdininkų ir depozitorių 
sambrūzdžio.Senas Petras aplei 

džia Chicago

į Antradienis, birž. 16, 1931

ap-
Bi-
Av.

“Good Time Club” 
piknikas

Radio
Programai
Iš Stoties W. C. F. L. 970 
Skamba lietuvių dainos1 ir 
muzika kas nedėldienį nuo

1 iki 2 vai. po pietų.

k. 
ir

Vienas Northsides kliubas 
pereitą sekmadienį turėjo kur 
tai už miesto pikniką. Diena 
pasitaikė graži, publika susi
rinko smagi. Kaip paprastai, 
northsidiečiai ką rengia, tai 
rengia kad ir po parengimo bu
tų linksma atsiminti. Panašiai 
atsitiko ir dabar. Tik pradėjus 
pikniką, atvažiavo neprašyti 
svečiai ne svečiai, vienu žo
džiu, būrys guzikuotų ponų su 
savo automobiliu. Su jais atėjo 
kokia tai bobutė su raudonu si
jonu ir juodu žiurstu. Bobelė 
pradėjo knisinėtisx po žolynus 
ir pakėlus šakas, parodė “Here 
it is, here is more’, ir taip pri
rankiojo gerą glėbį pilnų bon- 
kų, kurias sulodavo j vežimą ir 
nuvažiavo. Nebūtų buvę taip 
pikta, jei dieną nebūtų buvus 
taip karšta.

(Parašas neįskaitomas.)

North Sidėj svečnuos
Teatraliskas Kliubas, 

Lietuva

Per ilgus metus buvęs arti
ma^ “Naujienų” koresponden 
tas, pirma iš kitų kolonijų, pas
kutiniais metais pačioje Chi
cagoje, Senas Petras, kitaip 
Pasaulio Vergas, išvažiuoja j 
Iowa valstiją ūkininkauti. Lin
kime drg. Senam Petrui daug 
pasisekimo ir sėkmingai pra
leisti šiuos depresijos laikus bei 
gerokai išsikaitinti saulėje, ko 
gyvenant Chicagoje ir norint 
nėra galima.

NAUJOS
RADIOS
Didelis pasirinkimas įvairių 
išdirbysčių už pavyzdingą 

žemą kainą.

ELEKTRIKINES

LEOAUNES

ši organizacija daug veikusi 
Dailės ir Dramos dirvoj nuo 
1909 metų iki paskutiniųjų 
laikų, ypatingai Town of Lake 
kolionijoj, bet dabar Jau apie 
2 metai suvirs kaip sustojo, 
tur būt stoka organizacijos, 
jaunimo. Mat senieji veikėjai 
daugumoj jau paseno ar gal 
biskį jau ^apsileido, ypatingai 
vyrai, o jaunų vyrų kas žin 
kodėl negalima pritraukti prie 
Lietuviškos Dramos.

Bet tai tiek to, nemanau 
šiuo kartu kalbėti apie teat
rus. Tik tiek noriu priminti, 
kad Teatrališkas Kliubas Lie
tuva dar gyvuoja, dar yra nuo 
seno užsilikusių narių apie 25 
ar 30. T. K. Lietuva laiko sa
vo mėnesinius susirinkimus 
kas antras ketvirtadienis, pas 
kurį ar kurią norints narį na
muose. Būna taip sakant 
draugiški susirinkimai,k ku-

[Acme-P. U A. Photo]

Teologijos profesorius Yale 
dvasiškių kolegijoj, kanadietis 
Douglas Macintosh, kuriam ša
lies Augščiausias Teismas atsi
sakė suteikti pilietybę, nes jis 
pasisakė, kad neitų kariauti už 
Ameriką neteisingame kare. Jis 
yra dalyvavęs pasauliniame ka
re kaipo kapelionas.

Del tos pačios priežasties 
teismas nedavė pilietybės kitai 
kanadietei, slaugei Marie Ave- 
ril Bland, kuri taipjau yra tar
navusi kare kaipo Y. M. C. A; 
sekretorė.

Birželio 13 d. nakties metu 
vagys bandė išlaužti užpakali' 
nes duris K. želvio namuose, 
želvis yra namų statymo kon- 
tarktorius. Vagys pajutę, kad 
želvis atsibudo ir rengiasi juos 
ties durimis pasitikti, pabėgo į 
tamsią gatvę. ,

—Senas Petras.

siškai riepriklausopias ir netu
ri jokių susirišimų. /

-Banką veda Mr. William 
Britzke, to banko prezidentas 
nuo pat inkorporavo. Jo ban- 
kjninkavimo patirtis prasidėjo 
prieš 30 metų atgal, kad jis 
dirbo vidurmiesčio banke. Jo 
patyrimas ir praktika iš banki
nio gyvenimo jį paskatino tuo
jau uždėti notas ant bankinių 
depozitų, kai tik grupė uždarė 
savo duris pereitą savaitę ant
radienį. Tai buvo išmintingas 
žingsnis, kadangi po dviejų 
dienų vėliau sunervinti depozi- 
toriai nebeatvyko. ir jų depozi
tų sąlygos dabar yra normalios. 
Visais atvejais vadovystė yra 
viskas, ir Marų uette Park 
State Banko depozitorius reikia 
pasveikinti, kad to banko vado
vyste paėmė kontrolę ir kad 
glaudus bendradarbiavimas tar-

pe
padėjo išvengti
Turėtų būti daugiau bankų su 
tos rųšies vadovyste, kur kos
tiume rių reikalai yra atliekami 
tvirtai, bet mandagiai.

Skaitome savo pareiga aukš
čiau paduotą žinutę patiekti 
skaitančiosios visuomenės aty- 
dai.

IMK SKIN BARISHED 
' BlffilffllCM
If itchlng, burning skin makes life 
unbeąrable, ųuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible farnily 
ąntteeptlc. Thousands find that Žemo 
bring»ewiftrelief from Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
stora the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo has been clearing up skin, re- 
lieying pi moles, raah and other skin 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—85c, 60c and $1.00,

$
į

Pasarga apie Marą 
uette Park Banką

1 f, 
69c

40% Nuolaidos^ ant Drapea
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

riuose apkalbama organizaci
jos reikalai, pasilinksminama, 
pasišnekučiuojama ir tt.

Birželio 11 dieną š. m. tok
sai susirinkimėlis įvyko pas 
nesenai vedusį kliubo narį ir 
visuomenės veikėją p. Joną 
Vaišvilą, 1512 N. Oakley Bou- 
levard.

Taigi norints T. K. Lietuva 
kaipo organizacija priklauso 
prie Town of Lake, bet susi
rinkimą laikė North Sidėj. 
Bet tie nariai ir nares, kurie 
taip toli nuvažiavo, ant susi
rinkimo, tikrai neapsigavo. 
Ponai Vaišvilai kvietė kllubą 
laikyti tik susirinkimą, bet vie
toj susirinkimo, tai surengė 
bankietą, taigi tikrai pasakius 
kad Teatrališkas Kliubas Lie
tuva, buvo North Sidėj sve
čiuos. Joną Vaišvilą pažinau 
per daug metų, ne vien kaipo 
kliubo narį, bet kaipo veikėją, 
su kuriuo teko sykiu darbuotis 
netik dramos ar teatro dirvoj, 
bet ir kituose tautos darbuose. 
Jonui'darbas niekad nebuvo 
perdidelis. Ponią Vaišvilienę 
(Viščiuliutę) ypatiškai sutikti 
turėjau tik pirmą progą, tai 
yra gražus ir kitoms lietuvai
tėms pavizdys. Norints Ame
rikoj augusi, bet lietuviškai la
bai gražiai kalba, malonaus 
tikrai lietuviško budo, svečius 
priėmė tikrai lietuviškai, kad 
visai nejutom kaip laikas pra
bėgo.

Visi linksmi, linkėdami po
nams Vaišviloms geros laimės 
išvažiavom namo.

Beje, T. K. Lietuva turės lie
pos mėnesį išvažiavimą į In
dianos smiltynus ant krantų 
Michigano ežero, tai bus vadi
nama “Beach Party”. Diena 
nebuvo nuskirta, tai komisija 
praneš vėliau, apie tikrą vietąi 
ir laiką. Juozas,

šiame dienraštyje pereito 
šeštadienio numeryję buvo ko
respondencija liečianti Marų- 
uette Park State Bank, kuri 
gali skaitytojus Ųek suklaidin
ti. Daugelis mano, kad šis 
bankas yra surištas su viena 
bankų grupe (chain group),be>t 
tas įspūdis nėra tikslus. Marų- 
uette Park State Bank yra vi-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
ivairus, talpinsi daug paveikslų iš 
viso pasaulių gyvenimo.

“L. ŽODIS”, eina kartas per mė
nesi ir metami* kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami <šių metų 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga. 
gola iela 7a-9

pirmieji 
kad

PATARNaVi- ’ 
MAS 

Puikiausias ,
Valymas 
Chicagoje I

VISI 
drabužiai _
APDRAUSTI

Vyrų siūtai----------79o
Moterų skrybėles 35c
Vyrų skrybclfis___ 60c
Specialiai gegužes m<5n. 

pirAtynCs,— pora 17c 
DrcsSa nudažomos $2.69
SECURITY MASTER CLEANERS 

159 N. State 
kampas Randolph, ._,u>u .u.* 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
Atvežklt ju<|s.

t. 
om 1612

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDA

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar.tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite^ oatogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.d.

M. BLACK&TONE 
SUPPLY ėOXInc.

853 W. Lake St.
Tei. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime patu- • 
pinti pilną įrengimą dėl 
paprastos penkių kamba
rių bungalow, įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- 
pas, fittingus ir valves, 
už $259.50. Mes taip- < 
gi paskolinsime įrankius, ! 
kad patys galėtumėt įsi
vesti. Mes taipgi gali
me parūpinti pilnus 
plantus su pirmos klesos
vartotomis medžiagomis už didelį su-, 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų in
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos. 1 ■ • ,c 1

Žemas klozeto autfitas $13.00. 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą.

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

Didžiausia Ekskursija 
į KLAIPĖDĄ

PER KOPENHAGENĄ

Liepos-July 3 d.
t

Laivu Frederik VIII
Važiuojanti su šia Ekskursija turės 

smagiausią kelionę

SOANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PASTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.— 27 WbitehaU St., New York, N. Y.

A

>

artus r

Visiems Greitai ir Pigiai'! Padarome

v, ■

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

PAVIENIAMS

■i?

—

<
■, m.

IWW»VI

m■|w!

.&■ -’rf

■ t
■

i*? ':$■ t '“iv

TEL. VICTORY ^61 

4?'K 1 III 'P.I

■ ’ k

Varnish
Vertės $2.50 

^Galionas už $1.49

Enamel 
į Paint 

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RBTAIL 

200 įvairių rūšių nuo 5< iki $2.75 už ro1f. 
Taipgi užlaikome patyrusius maįevotojus ir popieriuoto^us.

J. S. RAMANCIONIS, ;
SOUTH HALSTED STREfeT,

.................    Ii

.................... .. '.I i

■1Ą ' >. r M,

■ ...... -... . ■1 ..........w

GARS1NK1'1*ĖS
NAUJIENOSE

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip viaokiua akaudejimua 
(tik ne ronaa ). ' .
Tūkstančiai žmonių yra iAalgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati tveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 cen«. $1.50 ir $3.00, 

* ir 10 eentu extra už persiuntimą.
Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO
P. O. Bos 352
Hartford, Conn, *

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

PARLRR
SETAI

Lengvus išmokėjimai.

J. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boolevard 4705 3147

Fiat 
Paint

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

t

<V

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos it jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš- 

. kais antgalviais.

1739 South Halsted Street,
X A ■ i. -s

Chicago, III



Graboriai•lai valdžia jro

D. LACHAVICH

Bridgeportas
Mirė Petras Kunickis

Išvažiavo LietuvonGraboriai

Lietuvės Akušerės

AMERIKOJE

Akių Gydytojai

127

Phone Boulcvard 7589

7532

Duokite savo akis išegzaminuoti

vai
Lietuviai Gydytojai

Draugijos Lietuvos
Ūkininkas piknikas

6657 So. 
Telefonas

teis 
pasi

Kodėl Jie Vartoja 
Buckeye Malt Syrup

GARS.
NAUJ

laivą 
labai 
Net 
kad 
kar-

Ashland Avenue 
Prospect 6257

PIGIAUSIAS; 
GRABORIUą

“absoliučiai nekaltas”, sta 
DScvui dusių kaltas berne 
Capone per savo advoka 

pareiškė, kad jis yra visiš 
nekaltas nė vienu kaltini-

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 rh< 
4649 5. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tcl. Boulevard 6487

Mrs. A. K 
JARUSH

Chicagos Draugijų 
Kimbu Valdybos 

1931 Metams

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TJAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis /yra laliiaušiąi reikalingas.

atsi- 
kad 

nes tai ne

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui aky

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct 
u r 

Telefonas • •
Cicero 3724

Ąve.; M. Liubinas, J. Raceviče, S 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. Sku-

apskr.— 
Chicagos. 
ir gražų 

24 diena, 
’-edom į

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

.-J103 S. Halsted St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki

9 vai. vakare

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

50,000 vokiečių reika 
Jauja alaus

Phone Boulevard 4139 
’ A. MASALSKIS

America nenori rusiškų 
saldainių

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

gana daug panų šių 
yra. Mano laime 
jie neliečia

AGOJ

Laidotuvėse patarnau
ji*; geriau, ir pigiau, 
negu * kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bą išdirbystes. -
CŲFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4Č88

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

-knygų revizoriai; J. šku- 
ushkevičius—Liet. Audito- 

>,vai; J. Vitas, P. Pauląu- 
Žilinskas—Draugijų Susiv. 
J. Yushkevičius—teisėjas; 

teisėjo raštininkas. 
. ___ .. . i KM- antrą , ne-

dėldi’enį kiekvieną' mėnesį Chicagos Lie-

Dievui dusią kaltas 
bernelis

mu, ir sako.
do, kad aš esu kaltas!

Nežiūrint, kad valdžia jau 
apskaitliavo,. kiek šimtų milijo
nų pelno Capone justas pada
lė, kiek bravorų turi, kiek tre
kų, kiek ginkluotos gengsterių 
.armijos, kiek sykių su ^kaps- 
tfįąis” vajavojo ir kitokių to
kių dalykėlių, vis tik .tai pagal 
Capone nėra plakamas įrody
mas, kad jis yra kuo nors nu
sidėjęs.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wėst 22M St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Scredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki $

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

2400 IV. Madison S t*
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo;

dernišką koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Cbicągo, III.

Tol. Victory 1115

J. P. WATTCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vaL kortuose — nuo 3, iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

------- Pult 637*

Vakar ryte po trumpos ligos 
pasimirė Petras Kunickis, 50 
m. amžiaus, nevedęs, gyvenęs 
3234 S. Lime St. 3 mėnesiai 
atgal mirė jo brolis Simonas. 
Velionis paėjo iš Tauragės ap
skričio. Amerikoj išgyveno apie 
30 metų. Paliko brolį Juozą.

Laidotuves bus trečiadieny, 
birž. 17 d.’, 2 vai. po piet, iš 
Eudeikio koplyčios, 3201 So. 
Auburn Avė. į Tautiškas ka
pines.

Sekmadieni Soldier fielde į- 
vyko Chicagos vokiečių diena, 
kurioje dalyvavo apie 50,000 
vokiečių kilmės piliečių. Tai bu
vo tikras senosios Vokietijos 
laikų prisiminimas. Buvo ma
siniai chorų dainavimai, at
letika, paradai. Majoras Cer- 
mak ir sveikatos komisionic- 
rius Bundesen pasakė jiems 
prakalbas. Galop vokiečiai pri 
ėmė keletą rezoliucijų, reika
laudami Vokietijai . palengvinį- 
mų ir Chicagai alaus. - j

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wmį Ą. Pakųrnyi 
Koplyiia .dykai 

710 West 18th Street

Paul M. Adomaitis 
Advokatas

Ofisas vidunniestyje 
Room 2414

One North La Šalie Bldg, 
OneNorth La Saite St, 

(Cot. La Šalie and, Madison Sau) 
Ofiso Tel. State 2764* 4412

JŪSŲ graboriai 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vai TMonaii YARDS. 1.741 k 1743

Birželio 28, tai vasaros lai
kas, žemės paviršius apsiden
gęs žaliais rūbais, vasaros šil
tu vėjaliu, linksmai laiką pra
leisti, gamtos gražumu pasige
rėti, tyrame ore atsigaivinti. 
Tai Shady Tree Inn, Archer 
Rd., priešais Oh Henry Park, 
Willow Springs, III. Draugijos 
Lietuvos Ūkininkas’, jubilieji
niam piknike. Piknike bus ga
lima gauti visokių užkandžių 
ir gėrimų. Piknikas bus šum- 
niausias iš visų piknikų. Ko
mitetas susideda iš narių pp. 
B. Kazanauskas, J. Žilis, J. 
Jaukštis, O. šeškienė, S. Juk-

Tel. Pullman 5950—namų 
Miesto ofise pagal i

127 N. Dearbo
Ketvergais ofisai uždaryti.

4729 South Ashland Ąve., 2 lubos 
CHICAGO, "ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyrišką ir Vaiką ligą 

. OFISO VALANDOS:
Ną< 10 iki 12 vai. ryte, nąo 2 iki 4 
vai. po pietų i< nuo 7 iki 8: }0 vai. 
vakard. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880. x

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS * 

105 W. Adams; St., Room 2117 
• Tėlephone Randolph 6727

Vakarais 2151 TV. 22nd St, nuo o-9 
TelepBone Rooscvelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

nevičienė ir F.' Petraitiene.
Maloniai užprašome ' visus 

lietuvius į musų pikniką. Bus 
puikiausi proga linksmai die
ną praleisti. įžanga veltui. Be 
to turiu pranešti, kad draugi
jos “Lietuvos Ūkininkas” mė
nesinis susirinkimas įvyks 
Mcldažio svet., 2242 West 23rd 
Place, birželio 21 d., 1 vai. po 
piet. Nauji nariai priimami be 
įstojimo mokesčio nuo 16 iki 
25 m. amžiaus.

—6\ Lenkauskienė.

Phgne ,Canal 21.1.8., 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St, 
Rezidencija: 

. 4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Pąlengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akĮų aptemimo, nervuotumo, 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. Nėdėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akipių, Kainos , pigiau kaip kitur;

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

z nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 20 metą!

OFISAS .

Chicagiečia laiškas 
iš Lietuvos

LLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO vaidyba dėl 1931 m;' Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
binihkas, Adolph Kaulakis. nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Prank Norkus, 
fin. raŠt., 5959 S. Carpenten St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi- 
cągos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted, St., 7:30 vai. vakare.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 233( 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7, iki 9 

Nėdėlioj pagal sutartį

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidenoįją W58 S. Talman Av.

TeL Prospect 3525

Jis pasirodė labai iš- 
Chicagos pilietis. ,Pa- 
teismą, jis atvažiuoja, 
namo, jis irgi nepyk- 

išvažiuoja. Bet kas

Harvcy,
S. Pątilina $t., kasos globėjai — S. 
Škrldulienė ir Jadv. Kačinskienę, du
rą, sargas P. Tiškevičią, ligonių ko
mitetai — A. čėsna įr P,' Dą,vc.
L<iko , susirinkimus J^as mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, I....V4L po 
pietų, Aųtano Čėsnos " svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

National Confectioncers asso- 
ciation priėmė protestą prieš 
įleidimą iš Rusijos saldainių. 
Pasirodo, Sovietai per pirmus 
šių metų tris mėnesius atgabe
no į Ameriką 1,060,251 svarus 
saldainių. Tai yra 3<000 pro
centų daugiau kaip pernai me
tais. Amerikos konfekcipnieriai 
savo proteste pareiškia, kad 
bolševikiški saldainiai nėra tik
ri ir dažnai po vienais užrašais 
atsiunčia visai kitokias, blo
gesnės rųšics.

Dr. A. P. Kazlauskis 
' Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

daugelis
Vienas gerai pažjs- 

chicagiečiams J. Arna- 
ndlvginant caro laikais 
kontrabandininkus už 

gabenimą išvarydavo j 
poseleniją”, taip ir 
už naminės varymą 
š vary tas į Dotnavą ap

sigyventi. Antras jo brolis* taip 
pat pagautas su bravariuku; 
j j Lietuvos guzikuočiai nuvarė 
gyventi į Naumiestį. Dar 
mo nebuvo, nežinau kuo 
baigs.

Dar 
tikimų 
manęs 
mano dalykas.

Di-r pridursiu keliaujantiems 
į Lietuvą, kad vežkitės čekiais, 
nes čekius čia maino lygiomis.

Pranas. Andriejus.

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

PHYSICAL
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

3307 Auburn Ave< 
CHICAGOi ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nėdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulcvard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

joseph j. , gris: 
lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ayą.
'įtk Boulcvard 2800

Rcz. 6515 So. Rocktvelt St< 
TeL Republic 9723

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

šiandien, antrądienį, praside
da garsi Al Capone, banditų 
karaliaus, byla 'pas teisėją Wil- 
kerson, už dar ligi šiol negir
dėtą nusikaltimų daugybę. Iš 
viso 5,000 'kriminališkų nusi
kaltimų Įtraukta bylo.u prieš 
Capone ir jo 68 “direktorius”. 
Jau kelinta diena kaip eina di
delė medžioklė tų 68 gengste- 
rių, bet negali surasti kalti
ninkų ir įtiek.

Pats Capone ne toks kaip jo 
sėbrai.
tikimas 
prašo į 
Leidžia 
damas 
nauda teismui iš Capone, kad jis 
yra 
čiai

A. A. OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street

Room 1934 TeL Randolph 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. HaUtsd St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 . vakarę
Olis—Utarn., Ketv. it Subatoi rak 
Vasallr—Pan., Ser. k Pėtnyčioa rak

JAUNŲ LIETUVI
TAUTIŠKO KLIUfeO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta. 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant: Stukas, 
841 W. 33 St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin. 
rašt. Fclijks Kasparas, 3534 Š. Lowc 
Avė., kontr. rašt. P. Petraitis, 3?28 
S. Union Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., .apiękunai 
kasos — B. Ycnkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulęvięią.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienĮ, 7:30 Vai. vakare, Chicagos 
Lietuvoj Ąiiųitorijioj, 31,33. Š. Halsted St.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Ž931 metų valdyba: pirm. T. Janu- 

S, 3430 So. Morgan St., vice-pirm.
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Killis, 3144- 
Auburn Avc., fin« rašt. Ą. Kaulakis, 
3842 So. Unięn Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt.. Jonas Stanaitis, 6918 So. 
Maplevyood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį. 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
SlrdicB, Plaučių, Inkutų ir Ki^ujo pakriki* 
niai įtekmingai gydomi. Taiptri Akių, Autu, 

NobIcb ir Gerklfia 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR 
0’"‘

T̂el. Independcncei 0033
Valandos: O ryto ikt 1 dienos, vak. 6 Iki O,

[vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

H'yde Park 6755 ar Randolph 6800

STANISLAVA STAS1ULIENĖ 
po tėvais Jogminaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 14 dieną, 9:30 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 39 metų 
amžiaus, gimus Tauragės apsiūt., 
Laukuvos paraę., Sarvičių kai
me. Paliko dideliame nuitųdimę 
vyrą Joną, tris dukteris — Oną, 
Stanislavą ir Eleonarą ir sūnų Jo
ną, o Lietuvoj seserį Aleksandrą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4600 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želiu 18 dieną. £:0'0 vaL ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. . Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos S.tasįųlig- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jiji 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nulltidę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, tel. BoųlėVard 
5203. • < • .

Pajūris, Tauragės 
Kai išvažiavom iš 

palikome orų šiltą 
Tai buvo balandžio 
Balandžio 26 d 
Statendam, kurs plauke 
tykiai, be jokio supimo, 
laivo darbininkai sakė, 
plaukdami tuo laivu 27 
tus, dar pirmą kartą taip ty
kai ramią kelionę turį. Laivas 
statytas du metai atgal ir 
atliko 27 keliones.

Plaukėm 8 dienus ir 8 va
landas. Valgi davė labai gerą. 
Niekas nesirgo, tik buvo to
kių kurie labai pasigodėjo ho- 
landiško skystimo, tai tie kro
ke kaip ožiai ir į “Rygą” va
žiavo. Vienas kavalierius net 
visus savo pinigus ant laivo 
pragėrė. Kaip išlipom ant kran
to, tai jo kišeniai buvo iš
tuštinti, todėl ir nebekriokė.

Ilolandija kraštas grąžus, tik 
labai žemas, , ^sas^) vandeniu 
pasriuvęs. Sodnai jau žydėjo. 
Bet kai Berlyną pravažiavome, 
jau šaltesne prasidėjo, o kaip 
pribuvom į Lietuvą, tai pilnas 
daubas sniego dar radome.

žmonės suvargę, tik pinigų 
skolinti prašo. Viskas čia- la
bai pigu. Pieno kvor^L^pustre- 
čio cento, sviesto svaras 13 
centų, kiaušiniai nuo pusaštun- 
to ligi 10 centų svaras, duona 
balta arba pyragas 4 centai. 
Uždarbių nėra, o girtuokliavi
mas baisus: žmonės geria ir 
vemia; daugelis dirba savo 
“naminėlę 
tarnas 
sius, 
kada 
knygų 
“vai n a 
našius 
džios

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

Phone Armitage 2822 i

DR. W. F. KALISŽ
1145 Miltvajuket Avenue 

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

Nėdėlioj pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Todėl, kad Buckeye Malt Syrup yra 
padarytas iš miežių grudų, kuriuos pir
miausia sudaiginta ir paskui sudžiovin
ta. Diegai turi savy rūgimo gemalus, 
o rugstant dalis miežių krakmolo pa
virsta į moltą, kas priduoda syrupui pui
kų skonį ir kokybę.

Buckeye Malt turi visoje šalyje šim
tus tūkstančių d^ugų, ypač tarp svetim
taučių. kurie gerai pažysta augštą Buc
keye kokybę ir jį labiau už kitus mėgsta.

Buckeye Malt yra vartojamas dėl ke
pimo ir sveikatą budavojančių procesų, 
taipjau ir dėl pasigaminimb gėrimų. Žy
mus gydytojai, rekomenduoju, ir priraši
nėja jį savo pacientams, deltai jo didelio 
stiprumo ir riebumo sveikatos budąvoji- 
mui. Jis yra taip geras, kad dabar Eu
ropos šalys perka »ir vartoja ‘Buckeye 
moltą, delei jo ąugštos kokybės.

Telefonas Yards 1,138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
•. \ ’<• ■ ' ■ ' 

Moderųiška Kokplyčia Dovanai 
Turid automobilius visokiems reika

lams,

3319 Auburn; Avenue
CHICAGO; ILL. A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Milivaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Branswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

M. S. Ailen • .
Praneša apie’perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Ofiso tel. Lafayette 7337 
\z Res. tel. Hyde Park 3395

Dr. Susan A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTĖ 

4145 Archer Avenue 
(kampas So. Franciscę) 

Vai.: 10 iki 12 A. M., 4 iki 7 P. M< 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSĄNįUOTOJAS 
Didelė Jr graži. koplyčią dykai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wasbington Sf. 

Cor. Wasbington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tcl* Hyde Park 3395

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TcL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vąk. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kilc- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas. vicę-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th Pk; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avc.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avc.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avc.: J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Place; P., Sa
kalauskas, maršalka, 3144. 'Auburn

Advokatai_______

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą
* Nėdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

[vairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERmAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avc.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai 
•eww«pwe>e**** ,̂»**^*^*^^^*****************»****^*^*****

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Atstojai; J. 
P, Paulauskas 
Susirinkimai atsibuna

tuvių Auditorijoj,



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Konsulas Kalvaitis 
išvažiuoja atostogų

Antanas Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas Chicagai ir ponia Kal- 
vaitienė ateinantį sekmadienį 
birželio 21 d. išvažiuoja Lietu
von atostogų, kur praleis kele
tu mėnesių. Pereitų šeštadienio 
vakarų La Šalie viešbučio dar- 

» buvo jiems surengtos iš
leistuvės, kurioms vadovavo 
pp? Elias ir Kirai.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelis stropiai rengias prie 
išvažiavimo į J. Dambrausko 
farma birželio (June) 21 dienų.

LIETUVIŲ KALBOJE
PAMATINĖS BIBLIJOS PRAKALBOS IŠ RADIO STOTIES

W-M-B-I
1080 Kilocydes 

įvyks

Trečiadieny, Birželio 17 dieną
nuo 6 iki 6:30 vakare ir toliaus tęsis kas antrą Trečiadienį tuo pačiu laiku 

vadovaus A. J. GILLIES Evangelistas
Programa įvairi, įdomi ir įkvėpianti! Klausytojai apturėsite didesnį, 

gyvybės veiklumą. Nepraleiskit tos progos.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Iš kitos stoties.

Automobiles

NEBŪKITE SUKLAIDINTI GANDU
MES ESAME ATDARI

jūsų interesams

NEPRIKLAUSOMAS BANKAS

DIREKTORIŲ TAR'YBA:

Miscellaneous

For Bent

8705

SO 1. _. 
Ryan,

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI labai pigiai fce cream 
parlor, saldainių, cigarų, smulkmenų, 
žurnalų sankrova. 2451 W. 69th St., 
tel. Prospect 10070.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė. 
Cash tiktai. Turiu parduoti iš priežas
ties nesveikatos. Gera vieta ir gerai iš
dirbtas biznis.

2614 W. 42nd Street.

PARSIDUODA ~ kendžių ir visokių 
smulkmenų štorąs. Pigi renda. 5 kamba
riai gyvenimui. 2053 W. Coulter St, 
Tel. Canal 47,82.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
cash biznis. Turi būti parduota į sa
vaitę iš priežasties ligos už $1,500. 
Bargenas, 2001 S. Allport Avė., arti S. 
Racine Avė.

yra.

St.

i

3154

Geram sportui, kas3154 -

eną ar daugiau

(Adresas)

Room 612

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339 «

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

Taipgi 
visokius 

fotografo 
turiu 25

(Miestas ir valstija) 
...................... | "0... ..................  
............... .... ....■"—II '■■■! į1 '> ■■.......................... I

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockvvell 7540

po 
Nedė-

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
hų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Frahklin 3495.M a n o Studijoj 

arba savo namuo
se,' nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS, 
atlieku 
ki t u s 

.darbus;
metų patyrimą.

Praneškit išlanksto telefonui 
ENGLEW00D 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ*1F MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

BIZNIUI Kaip Paprastai 
Šis bankas pasiliks ištikimas

NfiRA SUSIVIENIJĘS

WILLIAM BRIETZKE 
Prezidentas

SAMUEL J. FEINBERG 
Feinberg and Kahn, Geležis ir Metalai 

.V. M. HERRMANN 
Geo. Herrman and Co., Apdrauda 

A. H. HUTCHINSON 
Continental Scale Works 

FRANK R. KARGE 
Karge Cut Stone Works, Ine.

MICHAEL MAISEL 
Bankierius

B. M. O’CONNELL 
Vice-Prezidentas. Kasierius 

LEONARD C. REID 
Litsinger, Healy and Reid, Advokatai

A. L. STRACHAN
A. L. Strachan and Son 

Anglys ir Statybos Medžiaga 
' J. W. UTESCH, SR.

Apdrauda 
BERNARD W. WILLARD 

Wark-Beacon Steel Furniture Company 
DR. WM. H. ZIERVOGEL 

Dęntistas.

Marąuette Park
State Bank

6314-20 So. Westęrn Avė
Aštuoniolika Metų Ant Šio Paties Kampo

Visi lietuviai be skirtumo pa
žiurti, amžiaus bei lyties kvie
čiami dalyvaut šiame basket 
piknike. Aš taipgi dalyvausiu 
kaipo Batelio simpatizatoriu?, 
nes aš žinau, kad Liet. Scenos 
Mylėtojų Batelis visados su
rengia linksmiausius išvažiavi
mus. Prie geros muzikos gali
ma smagiai pašokti, o ratelio- 
čiai, tai patys linksmiausi žmo
nės šioj apielinkėj, su k iriais 
visados malonu susieit ir laikų 
praleist, o ir vieta puiki, Wil- 
low Springs, III.

Dambrausko Farma, sodnas 
puikus, šokiams vieta labai ge
ra. Muzika lietuviška, žodžiu^ 
viskai “up to date”.

Susirinkit prie Bronislovo 
Liutkevičiaus namų, Indaina 
Avė ir 98 St. kaip 12 vai. (ry
te) June 21, 1931 m.

Kai trast vietų
Nuo oselando važiuot

St. į vakarus iki privažiuosit 
kapines, tada pasukit po deši
nei, Wilow Springs Road iki

95

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

porvažiuosit <tris tiltus ir gelž-fvisuomenei.^Nes tuoj po voką-1
kelį, ten rasit didėlę iškabų, rienės ir šeimininkės beploti- liečiai jaukia svečių iš Ameri- 
83 St. pasukit po kairei apie naiit indus galės girdėti šiuos'kos, nes pas amerikonus esu 
3 blokai ir farma. Iš Chicagon programus, o išklausę tų va- daug dolerių.
ir kitur pasiekt Archer Avė. 
iki Willow Springs miestelio ir 
pasukit j vakarus ir iki nurody 
tos vietos. Ratelis, savom iška
bom nurodys vietų.

Bridgeportas
Linksmos Vest Su liūdno- 

tynėmismis

Birželio 14 d. Lietuvių Au
ditorijoj buvo vestuvės, kur 
prie linksmos muzikos musų 
broliai žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai ir zanavikai šokinėjo 
valcus, į’ krokuviAkus ir šildėsi 
mėnesio šviesoje.

Galop įgavę gerokai “moon 
burn”, mėnesio spindulių, pra
dėjo ne įtik kojomis šoktj, bet 
ir rankomis revoliucijų kelti. 
Atėjo policija ir ta pradėjo di
riguoti vestuvninkams, pirma 
rankomis, paskui visais glė
biais kibdami šokėjams į apy
kakles, bet kadangi šokėjai jo
kiu budu nenorėjo baigti revo
liucijos, tai policistai pradėjo 
ir su lazdomis galvas braukyti. 
Su lazdų pagalba susodinę ves
tu vn inkus ant padlagų, policis
tai pasfrinko iš jų du tinka
miausiu ir nusivežė sau. Sako, 
pasodino už geležinių grotų at
aušti.,—Senas Petras.

Lietuvių Radio 
Programas

Peoples Furniture Kompani
ja praeitų sekmadienį padarė 
pertraukų iš WBBM stoties jie- 
dėldieniais, o vietoje to nu- 
rendavo gerų ir labai populia- 
riškų turinčių 500 iki 1000 va
tų jėgos, stotį WGES, kurios 
bangos galima pagauti ant 
1360 kilocycles arba 220 ine- 
ters. Iš tos naujos stoties šian
dienų įvyks pirmas Lietuvių 
programas tarp p:3P jr 7:30 v. 
vakare, ir kas antradienio va
karų per ištisų vasarų tame 
pačiame laike. Leidėjai .šių 
programų Peoples Furniture 
Go. parinko tų valandų minė
tame laike manydami, kad ji 
yra patogiausia pasiklausyti

landų turės užtektinai laiko kų 
kito nuveikti. Šie programai 
bus panaujinti ir paįvairinti. 
Jų išpildyme dalyvaus parink
ti musų menininkai, dainoriai, 
muzikai, kalbėtojai, juokda
riai ir prie to transkripcijos 
muzika. Todėl galima pasiti
kėti, kad ši eile vasarinių ra
dio programų patiks visuome
nei. S

>• ri l

Charles Ačas grįžo 
iš Lietuvos

P-as C. Ačas keletu dienų 
atgal grįžo iš Lietuvos, kur ji
sai viešėjo pas tėvus Giržadų 
kaime, Skaudvilės valsčiuje 
per 2 įlietu. Jisai išvažiavo iš 
Chicagos per “Naujienas”, 
liepos 4, 1929 metais.

P-nas Ačas sako, kad Lietu
voj gyvenimas, labai pigus, 
kad ūkininkai už savo produk
tus mažai tegauna pinigų ir 
todėl jie darbininkams ma
žai temoka.

p

MADOS
- i

nori 
gražiai atrodyti labai tinkama suknelė. 
Gražiai atrodys iš spalvuoto šilko.

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, ir 
20 taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

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

Naujienų Pattem Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago, III, i

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia, įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No....... ......
Mieros ......... per krutinę

................. . ................. ..........'.......... . .......... . ................

(Vardas ir pavardė)

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Vasarai atėjus, Lietuvos' pi-

Kiaulių auginimas Lietuvo
je. ėjo labai gerai iki 1930 m. 
žiemos; dabar labai sumažėjo, 
nes Anglija, kur Lietuva siun
tė kiaules, matyti, nebereika- 
lauj.a jų tokiame dideliame 
skaičiuje.

P-nas Ačas apsigyvens Chi- 
cagoje. - M-tė.

D. J. Lane,

Šienligės ir 
Astma Treatmentai
Dykai Išbandymui

ST. MARY’S. Kan 
aptiekininkas, 715 Lane Building, St. 
Mary’s, Kan., išdirbėjas Asthma ir šien
ligės (Hay Fever) treatmentų, taip jais 
pasitiki, kad jis prisius $1.25 bonką 
paštu kiekvienam, kuris tik jam parašys. 
Jo pasiutimu, jus užmokėsite jam už tą 
bonką tik po to, kai busite pilnai pa
tenkinti ir tik imantis vaistus bus vienai 
tinis sprendėjas. Prisiųskit savo vardą 
ir adresą šiandie,^ pranešdami kokią ligą 
turite.

PRANEŠIMAI
West Pullman S. L. A. 55 kp. na

riams. šiuomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad sų mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th St. ' .

Indiana Harbor, Ind.—Pranešimas S. 
L- A. 343 kp. nariams. Gerb. narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias mėnesines mokesniąs. Aš pra
šau, kad ateitumei pas maine į namus. 
Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai, kad sumokėtumėt iki 20 d. bir
želio, nes po 20 dienos aš pasiųsiu į 
Centrą ir nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kurįe yra pasi
likę po du mėnesiu.

P. S. Rindokas, fin. rast. 
2111 Broadway.

Speclalistaž erydyme chroniška ir nauju li
rų. Jei kiti neraifijo jumis ifirydytl, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISerzamlnavi- 
mas atidenrs jūsų tikrą lirą ir jei aty apsi- 
imsiu jus gyctytl, sveikata jums surryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifierzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pieta.

CLASSIFIEDADS
‘ Educational
_:___ Mokyklos__ '

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial v
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami: ge
riausia cash kaina. . —

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPĄNY,

1416 Forman Statė Bank Bldg., 
Franklin 5664

KADA SKOLINĄTfiS PINIGUS ;
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

ANTRA—Imkite paskolą bile lamoj 
iki $30Q antį jūsų algos ar rakandų.

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

RETVIRTA—-Nepadarykite klaidos,
šaukite

T. B. WARD
> 8 S. Dearborn St.

Tel, Randolph 2060

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No. 1258.

LaisvCs 
norite 

Naujie-

REIKIA $1500 ant morgičio. 
Mokėsiu komisų ir 6%—ant 
metų. Naujas ir geras namas. 
Saugus investmentas. Box 1810 
Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street

CLASSIFIED ADS
Financial

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONOS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie Si.
Room 316 Tel. State 4030

Business Service
Biznio Patarnavimas 

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI .

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

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 ’

0x12 KAURAI 
Domeatic 

IŠVALOMI ------- $1.76
Oyvtimaa ir spalvos atsteirlamos 

kaip naujiems.
Nieko ncima'.n už pasilmimų Ir pristatymų 
ant $6 ar daužiau orderio. Dykai apsau- 
(rojimaa nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. 

PENSACOLA 7083 
CRY8TAL CARPET CLEANER8

Dirbt., 4420 Elston Avp., prie Montrose

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

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

DUMAN
SHEET METAL B ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

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

Furniture & Fhctures 
___ Rakandai-įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa-' 
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška iei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai 

6328 S. Mozart St.

Nudažyki* debesie bu saulta .Šviesa ir 
Elektrikinlu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledų kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotų elektriklnt Refrigeratorlų už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1736 Jackson Seeley 10000
1401 W. Randolph
5081 Broadway Edgewater 1300

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo it* valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu 1 visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus,' 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt„ tel. 
Triangle 4146.

MAIN BUS DEPOT 
St. Louis, $3 .................... Defroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St. 
4640 South Park Avė. Drexel 8080

DIDELIS PELNAS PIRKTI 
VISTUKUS

Mes auginame ir pardavinėjame pasi
dalinimo pelnu_ pagrindu ihvestoriams 
$10 ir daugiau*. Mes siūlome pardavi
nėjimo darbą. Del smulkmenų kreipki
tės 2512 Irving Park Blvd.

PASIRENDUOJA grąži Golden Dome 
Ballroom salė Brighton Parke, kampas 
Archer Avė. ir S. Whipple St. Salė tin
kama vestuvėms, bankietams, šokiams ir 
visokiems mitingams. Žema kaina už 
bile vakarą, kurį jus pasirinksite. Kreip
kitės prie

RUBIN BROS. \
Archer Avė. ir S. Cąlifornia Ave^ . 

Tel. Lafayette

■vv., - . J

Antradienis, birž. 16, 1931

Personai
__________ Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai. spuogai pabalinami ant 
visados. taipgi visokie odos ISbftrlmal.

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 01 St. 
Normai 6303 

Valandos 10 a. am. — 6 p. m. 
7-0 p, m. »

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

MES PĄLIUO6UOSIME JŪS
NUO SKOLŲ

Sulir mum) ortrlnallo visoj Saly tinomo pie
no. indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių bisnierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik Ji lino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visų savo skolų paverskite | mėnesini pie

nų. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. Jb- 
venrkite alrn nnrablnbjimo, aarnibmentų. la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia pasiraiytojų: n6ra *red tapė*; jokia 
suma n8ra dėl mus per maža ar per di
deli. • ' **|

Mea teimam mažų kainų už patarnavimų 
ir iMuntinejimų.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suitc 440 30 N. La Salk St.

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
geli dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
ar parduodami. E.Sandets, 536 S.Clark st.

PAIEŠKAU dėdės Vinco Permino, 
Rubikų kaimo, Sėdos parapijos. Girdė
jau gyvena Detroite, turiu svarbų reiv 
kalą. Lucia Perminaitė, 1739 South 
Halsted St-, Chicago. *

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGA namas nuo namo mo
terų pardavėjų, pageidaujama su korsetų 
ar linžerijų patyrimu. Alga ir komisas. 
Room 420, 192 N. Clark St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip. ta| mes turime cash plrMjus, 
kurie ralbut to Ir payeidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybe roominr house, ra- 

stotys ir raražaL Tel. Del. 0426. Mr. 
m, Km. 603. 612 N. Michlran Avė.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Jūsų pinigams dabar pavojus, nusi

pirkite savo šapą ir bukite nepriklauso
mi. Parsiduoda gerai išdirbtas rtstau- 
ranas ir 4 kambariai, tarp didelių gara- 
džių ir šapų, iš priežasties, turiu du 
bizniu.

Savininkas
903 W. 35 St.

Farttis For Sale
Ūkiai Pardavimui________

FARMŲ BARGENAS
40 akerių prie upės ir cimentinio ke

lio $1200.
40 akerių geri budinkai ant upės 

kranto.
40 akerių, budinkai ir javai $3.000.

16 akerių. geri budinkai, prie upės, 
sodnas, gyvuliai ir mašinos $2,000.

150 akerių. budinkai. sodnas. ant 
upės kranto $9,000.

60 akrių su budinkais, sodnas, arti 
upės $6,000.

149 akeriai, budinkai, mašinos it 
gyvuliai.

BAGDONAS BROTHERS 
3244 S. Halsted St. Calumet 3399 

Matykit farmerį

Real Estate For Sale
Namai-Žem ePardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

AR JUS NORITE PASIDARYTI 
PINIGŲ?

Pardavimui ar mainymui 20 kamba
rių kotelis. ir vasarinis rezortaą, gra
žiai įrengtas. Randasi prie didžiosios gat
vės, 65 mylios nuo Chicagos, prie Mi- 
chigan ežero. Gražus byčiai maudytis 
ir puikus vaisiniai medžiai, ši praper- 
ti išlaikys griežčiausi tyrinėjimą. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos. Agen
tų nereikia. Kreipkitės

5001 S. Western Blvd.

BRIGHTON PARK ŠIRDYJE 
šešių kambarių medinis cottage, ce

mentinis beismentas, moderniškas plum- 
bingas, maudynė, pečium šildomas: taip
gi dviejų augštų medinis, 2—4 kamb.; 
abu namai naujai dekoruoti ir bus par
duoti už paaukojimą. Matykit savi
ninką ant vietos.

2846 W. 39th Place

KAS turi didesnį namą mainyt ant 
4 ir 5 kambariu mūrinio namo. Nėra 
morgičio. Savininkas, gali pridėti pini
gų prie didesnio namo.

C. P. SUROMSKIS (Real Estate) 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751
Vakarais GrovehilI 0017




