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•Prezidentas Getulio CHICAGO

9 bombos sprogo Bue
nos Aires vieną dieną

Vokietija nešauks 
nepaprasto parla

mento posėdžio

Aukčiausai temperatūra va
kar buvo, tarp 2 ir 4 vai. po
piet, 65 laipsniai.

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

Vagonas nušoko nuo 
bėgių, 20 sužeista

RIO DE JANEIRO, Braizli 
, birž

Komunistų riaušės Mek 
sikoj numalšintos

Šuliny nuo dujų užtroš 
ko du darbininkai

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 16

Užgriebė laivą sų $300 
000 vertės gėrimų

Vokietija prašysian 
ti moratoriumo

ST. NAZAIRE 
birž. 17

nuo bė- 
stoties 

pasažie

Italija turi

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

Pirmoj vajaus kalboj teisino vyriausybės 
politiką ir kvietė gyventojus pasitikėti

Valdžiai teko gelbėti 
kardinolas nuo .

VATIKANO MIESTAS, birž. 
16.—Popiežius įsakė Vatikano 
nuncijuj Madride pareikšti pro
testą Ispanijos valdžiai dėl kar
dinolo Seguros pašalinimo iš 
Ispanijos.

Atmesta 8 vai. darbo 
moterims bilius

Protestuoja prof. Mille 
rio pašalinimą

Didelė traukinių katas 
trofa Jonavoje

Popiežius protestuo 
ja Ispanijai

Japonija nenori mainy 
tis ambasadoriais su 

Kinija

naujų salų 
o kitas ki-

41,000,000 
gyventojų

ROMA, Italija, birž. 17. — 
Pirmieji daviniai Italijos gy
ventojų surašymo daryto pra
ėjusį balandžio mėnesį rodo, 
kad šalis turi gyventojų 41,- 
145,041. Gyventojų skaičius 
padidėjęs per paskutiniuosius 
10 metų daugiau kaip 6 nuo
šimčiais.

Atsteigtas Brazilijos vyriausias 
teismas

Graibo paskendusių 
lavonus

GALVESTON, Tek., birž. 16. 
—Aline Lee Patterson, iš Lud- 
low, Ky., 18 metų geltonplaukė, 
išrinkta čia kaip “Miss United 
States” 1981 m- Ji išrinkta ir 
tarpo 28 Suv. Valst. kontestan-

Dabar jai teks kontestuoti 
su kitų šalių gražuolėmis dėl 
titulo “Miss Universe”,

čiai ir turėdamas omenėj bolše
vikų penkių metų planą, prez. 
Hooveris pareiškė:

“Mes turime daugelį pilie
čių, kurie reikalauja, idant pa- 
tiektumcm ‘planą’ Suv. Valsti
jų ateities vystymui. Aš galiu 
jums pasiūlyti Amerikos pla-

sąrgyba areštavo
Montaitck 

Jachtoj

Praėjusį šešta
dienį Britanijos laivo kapitonas 
pranešė pastebėjęs dvi naujas 
salas netoli šv. Povilo Uuolų. 
Brazilijos ir Britanijos karo lai
vai skubinasi pažymėtą vietą 
pasiekti, ir gal būt kad reika
lais pripažinimo 
vienas vienai šaliai

Francuzija, 
Tarnautojai kom 

ponijos, kuriai ’ priklausė pa
skendęs praėjusį sekmadienį 
laivas Phillibert, apskaičuioja, 
kad viso, pasažierių ir įgulos, 
bet neskaitant kūdikių jaunes
nių kaip 4 metų, nelaimėj žuvę 
474 asmens.

Birž. 16 d. aviatorius paste
bėjo apie 100 lavonų plūdu
riuojančių tarp laivo laužo. Jis 
pranešė apie tai vyriausybei. 
Laivai ■pasieta tuojau lavonus

BERLYNAS, birž. 17. — 
Reichstago seniūnų* taryba va
kar nubalsavo nešaukti nepa 
prasto parlamento posėdžio, 
nors kai kurių partijų vadai ir 
reikalauja šaukti.

Kancleris Brueningas įspėjo 
partijų vadus, kad šaukimas 
nepaprasto posėdžio sukeltų su
irutę ir kad jis pats ir visas jo 
kabinetas rezignuos, jei bus nu
tarta tokį posėdi šaukti.

Amerikone — budistų 
minykė

KARLSRUE, Vokietija, birž. 
17.—Vokietijos iždo ministeris, 
Dietrich, pasikalbėjime su spau 
dos atstovais pareiškė, kad fi
nansinė Vokietijos padėtis 
esanti tokia, jogei vyriausybe 
reikalausianti arba šaukti 
Tarptautinių Sutaikymų Banko 
ekspertų komiteto specialį po
sėdį, arba prašysianti morato
riumo reparacijoms. Pagelba 
Vokietijai reikalinga ūmi.

NEW YORKAS, birž 17 
Pakraščių 
jachtą Surf prie 
Point, Long Island 
užtikta stipriu gėrimų vertės 
$3(Į0t000.

SPRINGFIELD, III., birž. 17. 
—Vakar, 65 balsais prieš 59, 
Illinois legislatura atmetė bilių, 
kuris įtaikyta apriboti moterų 
darbą šioj valstijoj 8 valando
mis dienoj.

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
birž. 17
Vargas, Brazilijos diktatorius, 
išleido pareiškimą, kad vyriau
siam šalies teismui, 'uždarytam 
tuo laiku, kai jo valdžia paėmė 

sugrąžinama

Sužeisti du žmonės, sutriuš
kinti 7 vagonai, susisiekimas 

nutrauktas.

NEW YORK, birž. 17. - 
Ncw Rochelle traukinio pasku 
tinis vagonas nušoko 
gių prie Woodlawn 
Daugiau kaip tuzinas 
rių sužeista.
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Šį rytą policija pa 
skelbė, kad per pastarąsias 24 
valandas mieste sprogusios 9 
bombos. Viso paskutiniuoju 
laiku sprogę 15 bombų. Spro
gimai įvykę kuone reguliariais 
laikotarpiais dienos metu ir 
naktį.

Paveikslas rodo darbininkus, kurie baigia Lincolnui paminklo 
atnaujinimo darbą Springfielde, III. Paminklo atidarymas pa

skirta 17 d. birželio.

KAUNAS, geg. 28. (L. ž.) —
Vakar po devintos valandos 

vakaro tarp Žeimių ir Jonavos 
stoties įvyko traukinių katas
trofa. Iš Žeimių stoties Jona
vos link išvažiavo prekių trau
kinys 522 nr. Paskui tą trauki
nį turėjo važiuoti keleivinis 
traukinys 36 nr.

Kaip iš gelžinkelių valdybos 
mes sužinojom, tai katastrofa 
atsitikus todėl, kad Žeimių 
stoties viršininkas iš Žeimių 
per greit išleidęs vienus trau
kinius po kito. Būtent, prekių 
traukinį keleivinis traukinys tu
rėjo pralenkti Jonavos stoty. 
Tačiau prekinis traukinys nes
pėjo atvažiuoti į Žeimius ir 
netoli Jonavos jis buvo pavy
tas keleivinio traukinio. O ke
leivinis traukinys visu smarku
mu važiuodamas, ir prisivijęs

INDIANAPOLIS 
15.—Šį vakarą č 
prez. Hooveris 
tomą kaip pirmutinė vajuj, 
idant tapti prezidentu antram 
terminui ateinančiuose rinki-

TOKIO, Japonija, birž. 17.— 
Japonijos užsienio reikalų mi 
nisterija leido suprasti, kad ji 
nenorinti sjųs»ti Kinijon savo 
ambasadoriaus, kada dabar Ki
nijoj padėtis yra taip netikra. 
Nenori priimti nė Kinijos' na- 
cionalės valdžios ambasado- 
riaus Japonijai.

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
17.—Mrs. Margaret E. Ledson, 
32 metų diversinė, šičia, budistų 
šventiriyčioj pripažinta kaip 
minykė. Ji išsižadėjo savo tur
to ir vardo, ir artimoj ateity 
išvyks į Japoniją, palikusi Ame
rikoj 14 metų sūnų.
‘ Porai metų praslinkus, p-nia 
Ledsop ketina surgįžti atgal į 
Ameriką, idant darbuotis pla
tinimui budizmo Suv. Valsti 
josę.

birž. 
kalbėjo 

Jo kalba skai-

VIENA, Austrija', birž. 16.— 
Austrijos ministerių kabinetas 
įteikė šiandie prezidentui Mik
lus rezignaciją. Prezidentas 
paprašė ministerį pirmininką 
duoti jam laiko pagalvoti, ar 
priimti reignaciją, ar ne.

Kabinete krizė įvyko todėl, 
kad parlamentas nutarė suteik
ti kreditų hacionaliam Austri
jos bankui, kuris prakišo nuo 
20 iki 23 milionų dolerių deliai 
biržos brangmenų puolimo. 
Kabinetas buvo priešingas kre
ditų teikimui.

TOKIO, Japonija, birž. 17.— 
Japonijos karo ' ‘ministerija pa
skelbė apie šalies karo jėgas 
davinius, kurie bus patiekti 
nusiginkla vimo konf erenci j ai 
1932 m.

Daviniai rodo,, j kad Japonijos 
armija priskaito 231,000 vyrų, 
kartu su karininkais; be to, ji 
turi . 2,210 vyrų žandarmerijos 
ir i 20,000 policininkų Korėjoj.

Aviacijos skyrius turi 623 
aeroplanus ir aštuonius regi 
mentus, ši jėga busianti pa
didinta dar dviem regimentais.

BROWNSVILLE, Tex., birž. 
17.—Komunistai buvo sukėlę 
riaušes Matamores miestely, 
prie Amerikos rubežiaus. Riau
šes jie sukėlė birž. 15 d. Polici
ja išvaikė minią. T

Austrijos ministerių ko 
binetas įteikė rezig

nacijų

“Mes planuojame rūpintis 
20,000,000 gyventojų padidėji
mu per ateinančius 20 metų.

“Mes planuojame pastatyti 
jiems 4,000,000 naujų ir geres
nių namų, tūkstančius naujų ir 
dailesnių miesto trobėsių, tuks
iančius fabrikų; padidinti mu
sų gelžkelių pajėgas, pridėti tū
kstančius mylių vieškelių ir 
vandens kelių; įrengti 25,000,- 
000 arklių elektros pajėgos; au
ginti 20 nuošimčių daugiau 
farmų produktų.

“Mes planuojame parūpinti 
naujų parkų, mokyklų, kolegijų 
ir bažnyčių tiems 20,000,000 
žmonių. Mes planuojame dau
giau liuoslaikio vyrams ir mo
terims ir geresnių progų džiau
gtis gyvenimu”.

Hooverio kalba šį kartą bu
vusi. agresyviausia visų, kurias 
jis yra kada pasakęs. Bet, pa
stebi korespondentai, ji neiš
šaukusi entuziazmo klausyto
juose.

Patiekė 20 metų pkiną Ameri 
kos kūrybai •

MINNEAPOLIS, Minu., birž. 
16.—-34 Minnesotos universite
to profesoriai pasiuntė vakar 
protestą Qhio valstijos prezi
dentui ir universiteto globė
jams deliai pašalinimo iš to 
universiteto prof. H. A. Mille- 
rio, kuris yra žinomas kaip 
militarizmo priešininkas.

Užtiko naujas salas 
skubinasi užimti jas

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

prekinį traukinį, iš užpakalio, 
dūrė garvežiu.

Susidūrus traukiniams kelei
vinio traukinio vagonai buvo 
smarkiai sukrėsti ir keleiviai 
krito kur kam pakliuvo. Du 
žmonės esą sužeisti: vienai 
keleivei išmušti dantys,. kitam 
—sukulta galva. 7 prekinio 
traukinio vagonai esą sudaužyti 
j šipulius. Tuose vagonuose 
buvusios prekės— sunaikintos.

Į katastrofos vietą atvyko 
eskadronas kareivių pagaioon.

Keleivių traukinys irgi buvo 
apdaužytas: Kauno jis jau ne
pasiekė. Keleiviai vieni paliko 
nakvoti Jonavoj, kiti automo
biliais ir autobusais atvažiavo 
į Kauną.

Del katastrofos 9 valanda? 
buvo nutrauktas susisiekimas 
per Jonavą. Neišėjo iš Kauno 
traukinys ir Klaipėdon ir į 
^iaufius. šįryt 4J4j vai. ryto 
geležinkelio susisiekimas per 
Jonavą buvo atstatytas.

šiandie speciali geležinkelių 
valdybos komisiją, kurią su
daro inž. Maneke, inž* Galaunė 
inž. Račkauskas,— išvyko įvy
kio ištirti vietoje nustatyti ka
tastrofos priežastį.

Minios šauksmai “šalin 
gus!” “tegyvuoja respubli
ka!’—palydėjo Segurą iš Is 
panijos <

Apsauga buvusi reikalingai ir 
Guadaljaroj, kur Segura tapo 
sulaikytas vienuolyne. Kada 
apie 5 vai. popiet jis leidosi 
kelionėn, tai susirinkusi prie 
vienuolyno minia ėmė šaukti: 
“šalin kunigai! Tegyvuoja res
publika!”

Klausimą, kodėl Segura su
grįžo į I'spaniją, po to kai pats 
ją apleido, “Tribūne” korespon
dentas aiškina taip: popiežius 
liepęs jam grįžti. Esą, Vatika
nui pasirodę, kad Ispanijos res
publika perdaug pigiai laimėju
si pergalę. Ir kad jeigu, ji no
rėjusi nusikratyti jo, Seguros, 
tai reikia užkergti jai, ir atsa
komybę dėl to.

Kuomet valdžia areštavo Se
gurą G ūdai j aro j, tai jis pasisa
kęs, jogei šalies apleisti nega
lįs, ba sergąs persunkiai, kad 
keliauti. Buvo pašaukti dak
tarai, kurie pripažino, kad Se
gura negaluojąs, bet, girdi, pa 
jėgsiąs atlikti „ dvylikos valan 
dų kelionę iki rubežiaus, ypač 
po to, kai pajėgė keliauti visą 
pastarąjį mėnesį.

Segura .nenorėjęs pasiduoti 
valdžios įsakymui. Bet supra
tęs, jogei valdžia pavartos jė
gą, jeigu jis ramiai nepasi
duos jos įsakymui, kardinolas 
įsėdęs į parūpintą jo kelionei 
automobilį.

Kad Ispanijos gyventojai ne
kaip žiuri ir į kitus kunigus, 
parodo įvykis prie. Navarre.

Ekskursijos traukinys vežė 
apie 1,300 kraštutinių katalikų 
iš monarkistų suvažiavimo j 
Sargossą. Traukinys buvo su 
laikytas minios prie Castejon. 
Pasipylė pagaliau ir akmeps į 
traukinį.

Dalis važiavusių, bijodami 
minios puolimo, šoko per vago
nų langus lauk, pirm negu 
traukinys sustojo,. Kai kurie 
kunigai nusivilko savo sutonus 
pirm šoksiant iŠ traukinio^

šiandie 71/} vai. du Kauno 
savivaldybės darbininkai — 
Stasy! Stašaitis ir Vladas Na- 

^ceyi&us-A -r*.uosta kranto vali 
kanalizacijos Šulinį. *■ }' ■ -į

Pirmas nusileido j šulinį 
Stašaitis, kuris tuojau, aptroš- 
ko; vėliau nusileido Nacevi- 
čius. Apalpo ir Nacevičius. Ki
ti darbininkai prie šulinio sto
vėjusieji, pamatę katastrofą— 
šaukėsi pagalbon ugnagesius 
ir greitąją pagalbą. Atvažiavo 
ugniagesiai, bet jie turėjo tik 
priešdumines kaukes, o prieš
dujinių kaukių neturėjo ir dėl
to negalėjo uždususius darbinin
kus išgelbėti. •

P’o valandos triūso užtroš
kę darbininkai iš šulinio buvo 
išimti ir nugabenti miesto ligo
ninėn, bet, sąmonės neatgavę, 
abu darbininkdi mirė.

šulinys buvo 6 metrų gilu
mo. •

Kuriamos organizacijos karo 
metu gyventojams apsaugoti 
nuo dujų, o nelaimėj ištikus 
nėra kaukės..

Japonija paskelbė 
savo kariškas 

jėgas

Esmėj, jis pareiškė pasitikįs 
Suv. Valst. dabartimi ir atei
timi; pasitikįs, kad vyriausybė 
savo darbuotėj einanti tiksliu 
keliu.

Reikia ir piliečiams pasitikė
ti. Nors dabar šalį yra suspau
dusi depresija, bet ji nugalės 
ją. Buvę Suv. Valst. ir pra
eity depresijų. Tačiau kiek
vieną kartą šalis išėjo iš jų į 
tokį gerbūvį, kokio neregėta 
pirmiau. Tat reikia turėti 
viltį.

Kai kurie, girdi, siūlo Suv. 
Valstijoms tapti biurokratine 
valstybe’ ir naudoti jėgą vie
toj kooperavimo; diriguoti 
kiekvieną, ką jis arba ji turi 
daryti ar nedaryti. Bet tokįe 
pasiūlymai netinka Suv. Vals
tijoms, kurių valdžia turi būti 
koordinuojanti (tolyginanti) 
jėga, o ne diktatūra. . . f

Kalbėdamas apie planus atei-

Giedra; šilčiau; švelnus ir 
vidutiniški šiaurryčių vėjai, be- 
sikeiČią į pietryčius.

Saulė teka 5:14 vai., leidžiasi

MADRIDAS, birž. 17. —“Chi
cago Tribūne” korespondentas, 
Jay Allen, plačiai aprašo depor
tavimą iš Ispanijos kardinolo 
Seguros.

Girdi, kaip Segura prisitaikė 
nematomas jšliaužti į Ispaniją 
—pasilieka paslaptis. Bet jo 
išgabenimas buvęs vaizdingas.

Jis atvykęs Ispanijon ne
kviestas. Jis buvęs iškviestas 
lauk formaliai. Ir apleidęs ša
lį paprasto prelato rūbais, sė
dėdamas šalia visuomenės sau
gumui departamento atstovo, 
juodame dideliame policijos au
tomobily, šaujančiame Francu- 
cijos rubežiaus linkui. O pas
kui ši automobilį sekęs kitas, 
pilnas ginkluotų vyrų — kad 
apsaugoti kardinalų nuo nelai
mės.

11 sukilėlių užmušta, 25 
, suimta Burmoj

.... ....T“ >
RANGOON, Bųrma, birž. 16. 

—Vakar, Prome apielinkėj, mi- 
litarės policijos susirėmime SU 
sukilėliais užmušta 11 ir suimta
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ĮkoRESPONDENClJOS

Eagle River, Wis
Pasibaigė daug pačio karjera.

Šiomis dienomis pas mus ta
po atgabentas iš San Francis- 
co George Perry, kuris, kaip 
manoma, pernai čia nušovė 
savo moterį Parker resorte. 
Tai atsitiko liepos 6 d. Perry 
yra gimęs ir augęs Milvvaukee, 
kur turi tėvus ir moterį su tri
mis vaikais. Dirbo jis ten prie 
geležinkelio. Vieną gražią die
ną jis numetė darbą ir palikęs 
moterį nusibaladojo į Cleve- 
landą. Ten, sakoma, jis apsi
vedęs. Bet su nauja moteria 
jis gyvenęs neilgai: palikęs ją 
išdūmęs į Chicagą, kur susi
rado sau divorsuotą bankie- 
riaus moterį Mrs. Hackett ir 
su ja apsivedė. Medaus mėnesį 
praleisti atvyko į Parkerio re- 
sortą, kuris randasi netoli nuo 
Eagle River. Pabuvęs kelias 
dienas, jis pasiskolino šautu
vą ir savo moteriai gavo batu
kus su ilgais auliukais. Abu iš
ėjo į mišką ką tai šaudyti. Bet 
grįžo atgal tik vienas Perry. 
Jis skubiai paėmė savo daik
tus. Kuomet jo buvo užklaus
ta, kur randasi moteris, tai at
sakė, kad ji laukianti ant ke
lio. Esą jie, greit sugrįšiu.

Bet praėjo vienas ir kitas 
mėnesis, o nei Perry nei jo 
žmona nebesugrįžo. Rcsorti-

Radio
Programai
Iš Stoties W. C. F. L. 970 k. 
Skamba lietuvių dairįpsją’ 
muzika kas nedėldienį mfb 

1 iki 2 vai. po pietų.

ninkas nebegavo atgal nei sa
vo batukų. Rudenį, kai lapai 
pradėjo kristi, vienas žmogus 
užėjo miške motefs lavoną, 
kuris jau buvo gerokai apipu
vęs. Iš batukų tuoj pažino, 
kad tai buvo Hackett. Prasidė
jo Pcrry ieškojimas. Pėdsakai 
nuvedė į Texas. Ten jis parda
vė moters automobilių ir no
rėjęs apsivesti su viena mergi
na. Tačiau dėl kažkokių pric- 
čių vedybos neįvyko. Suuodęs 
pavojų, Perry iš Texas sku
biai pasišalino ir kažkur din
go-

šių metų gegužės mėnesį 
Frank J. Moran San Francis** 
co mieste sudaužė kokiam tai 
piliečiui automobilį. Policija jį 
suėmė ir nufotografavo. Pas
kui paleido, paėmusi jo adre
są. Kriminalės policijos in
spektorius, bežiūrėdamas pa
veikslus, pažino, kad Moran 
yra niekas daugiau, kaip tik 
Perry, už kurio sugavimą siū
loma $500. Žinoma, Moran ta
po vėl suimtas. Pasirodė, kad 
Perry alias Moran į San Fran- 
cisco atvyko spalių 1 d., o 
sausio 1 d. jau apsivedė su is
pane Moran.

Iš Eagle River tuoj nuvyko 
šerifas su Parkeriu, kuris pa
žino, jog Moran yra niekas 
kitas, kaip tik Perry, Perry da
bar ginasi, kad jis nieko neži
nąs apie Hackett nušovimą. 
Tačiau jis prisipažįsta, jog tu
rįs net šešias žmonas. Esą su 
visomis jis gerai sugyvenęs ir 
jas mylėjęs, kol su jomis gyve
nęs. Iš kalėjimo jis jau para
šė kelioms savo pačioms laiš
kus, prašydamas jų gelbėti iš 
tos nelaimės. Tačiau ligi šiol 
nei nuo 
negavo.

Koks 
parodys

menei. Už tai kreditas pri
klauso gerb. Dr. A. J. West, 
kurio rupesniu ir pastangomis 
pavyko išgauti šie krutamieji 
paveikslai parodymui musų 
žmonėms, o iki šiol juos tega
lėjo pamatyti tik aukštus me
dicinos mokslus lankantieji 
studentai. Pirmoji šios rųšies 
paskaita su paveikslais įvyks 
trumpoj ateity, ir spaudoj bus 
prapešta laikas ir vieta.

Į šią organizacijų gali pri
gulėti tik lietuviai profesio
nalai, pramonininkai ir aukš
tesnius mokslus lankantieji 
studentai. Norintieji platesnių 
informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: Lithuanian Profės- 
sional and Commercial
sociation, Ine., 332 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Lietuvių Profesionalų ir 
Pramonininkų Sąjunga.
Anthony J. West, M. D. 

(Vyšniauskas).

As-

Gary, Ind
Didelis apvaikščiojimas.

t u vių organizacijos
Lie-

vienos atsakymo dar

likimas jį laukia, 
ateitis. —J. Sharka

Boston, Mass.
Inkorporuota nauja lietuvių 

draugija.

NAUJOS
RADIOS
Didelis pasirinkimas įvairių 
išdirbysčių už pavyzdingą

ELEKTRIKINES
LEDAUNES
PARLOR
SETAI

Lengvus išmokėjimai

J.F.Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boaltvatd 4705

Kadangi kai kuriuose musų 
laikraščiuose tilpo įvairių pra
nešimų apie naujai susitvėru
sią organizaciją, Lithuanian 
Professional and Commercial 

I 

Association, Ine., (Lietuvių 
Profesionalų ir Pramonininkų 
Sąjunga) ir tie pranešimai, 
matomai, buvo paduoti vaduo
jantis tik gandais bei spėlioji
mais nepilnai supuolant su 
teisybe, todėl šiuomi oficialiai 
suteikiam tikras žinias, kaip 
ir kodėl tapo sutverta ši drau
gija*

Keletas mėnesių atgal Bos
tono ir apielinkės rimtesni 
profesionalai ir pramoninin
kai suorganizavo savo drau
giją minėtu vardu ir šiomis 
dienomis jau gautas Massa- 
chusetts valstijos čarteris. 
Tikslas — savitarpinė pa’gel- 
ba nariams, bendro pelno pa
matais. Bus teikiama nariams 
teisių ir ekonomijos reikaluo
se patarimai, bendras garsini- 
masis ir visokia moralė bei 
medžiaginė parama sulig išga
lės. Sąjungos viršininkai ir in- 
korporuotojai yra: Dr. A. J. 
West (Vyšniauskas), chirurgi
jos profesorius Middlesex Col- 
legc, advokatas H. P. Lesbur- 
tas, A. J. Kupstis ir kiti.

Lietuvių Profesionalų ir 
Pramonininkų Sąjunga yra 
grynai bižniško nusistatymo 
draugija, o šalę savo pamati
nio tikslo — teikti visokią pa
ramą nariams — dar dirbs ir 
apšvietus kultūros srityje. Da
bar jau ruošiamos sveikatos 
klausimais prelekcijos, kurio
se žodžiu ir krutumais paveik
slais buą? aiškinama anatominė 
žmogkus) sudėtis, budai apsi
saugoti nuo ligų ir kiti svar
bus sveikatos dalykai. Tokios 
rųšies prelekcija yra neįkai
nuojamos vertės, nes niekad 
pirmiau nebuvo naudoti kru
tamieji paveikslai ir todėl bus 
didelė naujiena musų visuo-

Pereitą savaitę šis miestas 
turėjo didelį apvaikščiojimą 
dvidešimt penkių metų sukak
tuvių miesto gyvavimo. Ba
landžio 18 dieną, 1906 metais 
Illinois Steel kompanijos inži
nieriai aplankė šią vietą, tais 
laikais ptislynes ir balas, su 
tikslų apžiūrėti vietą dėl įstei
gimo naujų dirbtuvių, šiandie 
ant tos vietos stovi sutvertas 
naujas miestas su daugiau nei 
100,000 gyventojų ir čia ran
dasi kelios pasaulio didžiau
sios plieno dirbtuvės, kurios 
užima septynias mylias Michi- 
gan ežero pakraščio.

Teisėjas Gary, kuris buvo tė
vas šio miesto ir šių milžiniš
kų dirbtuvių, jau yra kapuo
se, bet jo atminčiai ir pagar
bai šis miestas turės jo vardą 
ant visados.

kliubas rengia didelį 
kuris įvyks 21-mą d. 
(June), 1931. Indiana 
Ind. Lietuvių kliubai

mažas būrelis C ir daigumas 
yra atvažiavę iš^'pttt1 'piradžiosj 
miesto tvėrimo. ’ Lietuviai šios 
kolonijos yra gana darbštus 
vietinėj politikoj ir, abelnai 
imant, organizacijose.

Lietuvių-Arnerikos Politikos 
ir Pašalpos kliubas labai gerai 
gyvuoja skaičiumi narių, fi
nansiškai ir politiniame veiki
me. šis 
pikniką, 
birželio 
Harbor,
yra užkviesti į šį pikniką. Pik
nikas susidės iš įvairaus pro
gramų, kaip šokiai, imtynės 
ir kumštynės. <

Šis lietuvių kliubas taip pat 
organizuoja ir neužilgo turės 
savo imtvninkus. kumštinin
kus ir turės savo “base bąli” 
tymą, kas yra reikalinga Ame
rikoj augusiai lietuvių jaunai 
gentkartei.

Visiems nariams Lietuvių- 
Arnerikos Politikos ir Pašalpos 
kliubo už jų darbštumą tariu 
nuoširdų ačiū.

Adv. N. Valosino.

Angliakasių streikas 
ir policija

Valstijos kazokai. — Coal and

deputatai.

Pennsylvanijos valstijoj, 
Pittsburgh apielinkėj, vėl pra
sidėjo angliakasių streikas. 
Reikia žinoti, kad tomis ka
syklomis yra užinteresuotas 
Mellon, kuris užima iždo se
kretoriaus vietą. Nors netiesio
giniai, bet daugelį kasyklų jis 
kontroliuoja. Ir štai tose kasy
klose angliakasiams yra mo
kama tiesiog ubagiškas atlygi
nimas. Tokis atlyginimas, k,ad 
darbininkas jokiu bučki uoga 
Ii žmoniškai pragyventi.

Kai tik prasidėjo streikas, 
tuoj tapo pašaukta policija. 
Daugelis skaitytojų pastebėjo 
laikraščiuose, kad angliaka
siai jau turėjo susirėmimų su 
policija. Jie mano, kad tai 
miesto ar miestelio policija.

David H. Clark, buvęs Los Angeles, CaL, apskričio teismo 
prokuroro padėjėjas. Jis yra kaltinamas nušovimu laikrašti
ninko H. Spencer ir realestatitrinko C. Crawford. Nežiūrint to, 
pastaruosiuose Los Angeles municipalto teisėjo rinkimuose už 
jį paduota 67,000 balsų. !

f v>■" • • " .

Per 1927 m. streiką man teko 
būti Pennsylvanijoj ir daly
vauti angliakasių kovose. Teko 
ir ant savo kailio patirti poli
cijos nuožmumą. Todjd noriu 
ijį’j, “Naujienų” skaitytojus su
pažindinti su Pennsylvanijps

Pennsylvanįja turi valstijos 
policiją^,kuri .paprastai vadi
nama kazokąi^, Policija yra 
renkama iš jaunų vytukų — 
nuo 21 inetų .į amžiaus ir vy
resnių, Priin)tit jaunuoliai yra 
siunčiami, į H^rrishurgą,. vals- 
.tij()s.Jsostinę,bTeų jie ;pe,r tris* 
menesius es|l mųštruojami. 
Po to jie siunčiami į barakus, 
kurie yra išmėtyti po visą vai- 
Stl.Pl* \ . .

Valstijos policija arba kazo
kai yra gerarįginkluotu: — 
turi šautuvą,' bi*ą‘tfr#ngą ir il
gą lazdą. Kazokai visuomet 
jodinėja arkliais. Jų arkliai iš- 
lą’Vinti, — eina tiesiog ant 
žiilbnių? r . j

Ramiu laiku valstijos kazo-; 
kai gyvena’ barakuose. Bet 
kuomet kyla streikas, tai jie 
tuoj ten' yra siunčiami, jeigu 
tik to reikalauja kompanijoj. 
Jie turi teisės ne tik kasyklo
se šeimininkauti, bet it mies
teliuose. Jie visuomet yra ge
rai apsiginklavę' ir dėvi plieni
nes kepurės, kaip kareiviai 
karo inelU. 1 Jei streikininkai 
kiek pasipriešina, tiij tuoj ka
zokai su savo arkliais pradeda 
juos miildžidti bei šit spvo laz
domis galyas skaldyti. ■ Ir jie 
turi pilną teisę tai daryti.

Coal and“ Iron policija yra 
skirtinga. Ji yrą naudojama 
lik streiko metu. Paprastai tik 
streiko metu ji tėra organą

Silpniems ir Nusi
kamavusiems

Jeigu jus jaučiatės Silpnas ar k‘luiSikama- 
vęs ar jusu organai stokuoja iHįpirunio ir 
gaivumo, imkite Ntiga-Tono, xiiKqtObfitinus 
vaistus, kurio padarys jtjB stlpi'u,Jr. sveika. 
Nuga-Tono sustiprinu visus organus Ir funk
cijas. Jis išvalo kiliui nuo l|gtj (.peni, su
stiprina silpnus nervus, nuveikia konstipa- 
eifo, galvos skaudėjimu, aitrumu Ir panašias 
ligas. Būtinai imkito Ntiga-Tone. Jis yfa 
pardavinėjamas uptiekUiinku. /Jeigu uptle- 
kntnkas neturi jo. paprašykite j| užsakyti 
dėl jus iš savo urmininko. ' 
------- - . ----- —------- . ........................ . ............

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O CAUNOA MOSTO 

Gydoi Reomatiamo, Ranku. Kojų, 
Nugaros akaudojlMa, Sa!& RankO,

(tik ne ronas )*
Tūkstančiai Smonlu, yra Uslgydo o 
milijonai dar nežino apie tai. , 
Deksnio Galinga M“'’' ' ' 
verta atidcso, klok j 
lig naudos gydymo^
Kaina 75 oolitai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu ext»a Už persiuntimą.

yra ttek 
sveria

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P,O.Box3S2. 
Hartford, Conn.

Trečiadienis, biri 17, 1931
turėtu subrusti ir pasiprieŠin- ar nors paprastai organizaci-
ti tam. Nes kazokai paprastai 
ir tėra tam naudojami, 
skaldyti streikininkams 
vas. Senas Petras.

Windsor, Ont.
Svečiai.

kad 
gal-

Birželio 13 d. mane atlankė 
detrotiečiai p-nas ir ponia Yurk 
su dukrele ir sunumi, panelė 
Izabelė Skaržftiskaitč ir panelė! 
Angeline Yanush. Kiek pasiva
žinėję po gražias Kanados apy
linkes, sustojome pas ponus S. 
Taurinsktre, kur radome poną 
Milton ir kitus detroitiečius, 
atvykusius tikslu pagerbti p-nų 
S. Tavinskų jaunutės dukrelės 
gimimo dienos sukaktuves. Ma
loniai visi pasidalinome gyve
nimo įspūdžiais ir šiaip kalbė
jomės įvairiais gyvenimo reika
lais. P-lės T, Skarzinskaitė ir 
A. Yanush paskambino pianu 
keletą gražių muzikos kurinių. 
Panelė A Yanush turi brangų 
muzikos talentą, nes visai lais
vai gali skambinti pianu net 
sunkesnius muzikos kurinius, 
kurių dar nėra mokinusis 
skambinti. Vėlai vakare, baigę 
pasikalbėjimą, išsiskirstėme.

: —Gynėjas.
■-....... ................—...........——*r— ■ .................. .

Ar bus stoka 
kandidatu?

zuojama. Susideda ji iš • viso
kių miesto valkatų.

Toji poHcifa tik kompanijos 
žemėj tegali šeimininkauti ir 
neturi teisės" žmones areštuo
ti. Ji yra apginkluota ir turi 
tikrą .uniformą. Skirtumas dar 
yra ir tas, kad ją samdo kom
panijos, kuomet kazokus už
laiko valstija.

Prie tvarkdarių priklauso 
dar šerifas su savo deputatais. 
Tarp šerifų pasitaiko ir’ gerų 
žmonių, kurie, palaiko darbi
ninkų pusę. Bet tojkių nedaug 
tėra. Dažninusią jie eina kartu 
su kompanijomis.

Eina girdai, kad ir Illinois 
valstijos kapitalistai nori įves
ti kazokus. Visi darbininkai

Raio Dr. A. Motdvidas.

Kandidatų pasidarbavimui 
žmonių labui Amerikoj niekad 
nestokavo. ' Tokio pasišventi
mo nesimatė niekur kitur. Ar 
tai- prezidento mums prireikia, 
ar gubernatoriaus, ar koriko,

jai raštininko bei maršalkos, 
— ne tik kad kandidatų per
daug atsiranda, bet jie da 
gvoltu veržiasi vietą gauti. Tū
li net organizacijas steigia, ku
rių vienintelis tikslas yra da
ryti publikai gerą. Neveltui 
sakoma, kad Georgijos baptis
tai net ir bedieviui neleidžia 
teiti į peklą. Neprasčiau yra ir 
kitose valstijose. Turime to
kias eibes geradarių, kad jų 
prisieina gintis.

Bet dabartinis krizis, ku
riam galo da nesimato, gali 
atšaldyti bent tūlų pasišventi
mą. Mat, savo kailį kiekvienas 
daboja. Banko prezidentu ar 
kokiu/kitu jo viršininku ge
ruose laikuose norėjo būti 
kiekvienas dalininkas. Dabar, 
kada tūliems bankams prisei- 
na užsidaryti, jų viršininkai 
mėgtų būti paprastais dalinin
kais arba net ir jais nebūti. 
Organizacijų viršininkai, ku
rių pinigus jie įdėjo į užsida
rančius bankus; arba pirko 
šėrų, kurie vis puola; arba 
davė paskolas, kurios su dide
liais nuostoliais teatgaunanios, 
—irgi jaučiasi prastai. Dauge
lis jų mėgtų būti eiliniais na
riais, o ne viršininkais. Aš ma
nau, kad ir Smithas džiau
giasi nelaimėjęs rinkimų prieš 
inžinierių Hooverį. Visa kri- 
zio kalte butų tapusi suversta 
ant demokratų partijos. Ji da
bar pradeda atbusti ir laimėti 
lokalius rinkimus.

Nėra abejonės, kad į gerai 
apmokamas vietas visuomet 
susiras ganėtinas skaitlius 

i žmonių labui pasišventusių 
! kandidatų. Stoka jų gali pasi

daryti ten, kur atsakomybė dc- 
• maža, o alga menka arba visai 
, jos nėra. Iš skęstančio laivo ir 
(| žiurkės bėga.

neatbūtinai pamatyk

CUDVCIWil 1% I
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARU KA ŠIANDIE 

įlž PINIGUS GAUITE NUPIRKTI. LtfNfiVOS IŠLYGOS. *

Kiras Motor Sales,Ine.
3267-09 So. Halsted St Tel Calumet 4589
—  I.T*" ‘Wl     ' "   1  

pandos
Padarome Visiems Greitai ir

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

draugijoms
Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles. - ;

Tikietus •

I*-”-
w;wįhi 'ffĮUH*!1 jk!l!Į f'"M!

■ J ■

PAVIENIAMS:
Vizitinė* Kortelės

Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

• viiChicago, UI
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rašėjas,Mokiniai

Mirties vii kad mok

legališ
praneša 20-tos Ma

STREET

BECAME
COWHANO

FOUI)ID TOBS 
IN HOUYWOOD 
AS A TRICK- 

RIOING DOD8LE

. D e ar. 0087 
Saite 612

“stanovogo 
stambių pir-

3OINED 
A WILOANE«r 

SHOW

pionieriai 
komunistui).

HIS -
ICTURES

LATER
GtVEN LEADIHG

ROLES
IN .WESTERNS I

■ popo su- 
mokytoja - 

duktė

duktė 
kiti —

1912 W0N ALU- 
ROUND 

covy-BoY CHAMPIONSHIP

sako 
bend-

Svietėj 

Tarybų Rusijoj

Naujienai Spulka moka iki 7% ant 
mokamų įdėlių. Gali sutaupinti 
$100.00 Mokėdamas po 25c savaitė
je per 6 metus ir 3 mėnesius, arba 
$100 00 mokėdamas po 50c savai
tėj per 3 metus ir 6 mėnesius;
Už įdėlius šimtinėmis mokame 4%. 
Jūsų pinigai apsaugoti pirmais mo
kamais morgičiais.
Užtai nėra pavojaus pražūti.
Ant notų ar antrų morgičių nesko
linamo. ■'

žodžiais
9 ' ■ ''atvira anti-

CONTRACT 
WITH 

UNIVERSAL

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

pasakojama 
kuris buvo:

“...kaimietis turtingas, bet 
geras ir darbštus. Išėjo jis iš 
savo elgetiškos šeimynos, bet 
per darbų ir pastangas jis su 
savo žmona Marija išdirbo di* 
delį laukų.”

Vargu bau reikia komentuo
ti pareikštų čia ūpų, 
“Literaturnaja Gazeta 
radarbis, turėdamas, galvoje 
mokinių antibolševikiškų dva-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVINO 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calamet 3399 

Rei. Tel. Yarda 3408

ttooT 
G 1(3 S O N

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdai*! gerai rųliea Ir 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

ONE O 
LATER 
' THE LONG, LONG, 

trmu'

STAR DUST Copyright MI4we«t Pratarė Sravite

Nelaikykite 
Pinigus Namie

Bet veltui tektų ieškoti ta
me albomę atspindžio Tarybų 

santykiavimų ir 
jo ten nė-

Green Mill Duona
QTTT? AtizvT A O U JlVx*.AXV x im

gyvenimo 
darbo pasiekimų 
ra. Po 12 metų proletarų revo
liucijos mokinių albomas be
veik nei kiek nepasikeitė. Į al- 
bomus mokiniai rašo vienas 
kitam: ,

“Kai saules spindulys nustos 
šviesti,

Ir subyrės visa žemė;
Ir dangus traškėdamas iš

lakstys —
Tuomet užmiršta aš tave.”

Niekas nepasikeitė. Pasileidi
mų, girtavimą neigia. Moki
niai neskaito naujos Tarybų 
literatūros. Komunistų mo
kykloje mokiniai didžiuoja
si... fašistų ženklu.

ben-
kame pionieriai

Telef. Repablic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos

Arba —
“Ir kruvinų žaizdų širdyje 

užpilkite...”
Iževske, totorių sčptynerių 

metų mokykloje, išeina žurna
las “Veidrodis”.

—Žurnalo pavadinimas, — 
rašo “Ižęvsko Tiesa”, — geras. 
Bet kai imi peržiūrinėti iš
spausdintų ten medžiagų, 4ai 
tenka pareikšti: “Veidrodis”— 
ne musų. Į

Pirmame numeryje išspaus
dintas ‘6ijėraŠtis pavadintas 
rusų liaudies1 jpėišakiū “Meilė 
ne bulvė.”

Paduodamos ištraukos:
“Būdavo laikai, kai aš val- 

kiodavausi su mergomis.... •
“Nupirk gerų vynų, draugė 

gersime...”' \

ben- 
apie

—Prieš mus 
žentas

Kreipkitės
1739 So. Halsted St

Atdara kasdien

rašo recen- 
guli du gana dideli 

žurnalai. Apie kų vaikai rašo 
literatūros kibirkštyse? Atsa
kymų i tai teikia pavadini
mai.

Viename iš žurnalų pasaka 
“Belaisvė” pasakoja apie prin
cesę:

“Nekreipdamas domės į ūpų 
giliai persiėmęs gamtos žiūrė
jimu, įsimylėjęs ir nustojęs 
proto vėjas skubiai ir netikė
tai puolė prie princesės, apka
bino jos lankstų liemenį, norė
jo pabučiuoti ir staiga...” To
kios dvasios pasaka per koletų 
puslaksčių.

Apysakoje “Kelio kryžius”

Gaila, — pastebi 
pasunkėjusios kla

sinės kovos šalyje sųlygose 
kol kas mums skelbia kovų 
mokykloje klasinis priešas. 
Mums reikia pereiti, pagaliau, 
į puolimų musų idealogiško 
fronto mokykliniame bare, ki
taip spraga, klasinio priešo pa
daryta, plėsis

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St,
TeL Repablic 8899

BOftN 
TEKAMAH, 
nebraska 
3ULY21ZI892

nes puses.
Gi kas liečia Tarybų visuo

menės susidomėjimų mokykla, 
tai ties juo sustoti visiškai ne
tenka. Visiems žinoma esą, 
kad Tarybų ir bendrai visuo
menė ir rašytojija dar arti ne
priėjo prie to svarbiausio Ta
rybų idealogiško fronto baro.

Aišku, — sako straipsnio au
torius, —> kad pas mus ateito
je bus stambios kovos dėl įvy- 
kinimo to musų partijos pro
gramos punkto, kovos dc

Tai gardžiausia balta duo- 
| na. Tinka pasidarymui

valgių piknikams ir į dar- 
bų einant, Taipgi ir kudi- 
kiams parėjus inokyk- 

M los, motinos greit gali pa-
duoti jiems skanų užkan- 

JaJH dį, — Green Mill Duonų, 
I ikuri yra pagaminta taip 

kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTA SURAIKYTĄ 
DUONĄ

BRIDGEPORT MOTOR* SERVICE

Goodeonaį Broliai 
Fornyiių ir pianų moveriai vietoje ir 

coli, patarnavimas geras ir pigos.
817 West 34th St 

Tel. Bonlevard 9336

PETER BARSKIS
Mes pardaodam rakandas ir radios 

pigiomis t kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069 '

būklę. Stetimų elerųentų mo- mokyklos 
kykloje įtakai dažnai patenka 
komsomolcai 
(jauniausieji 
Mes turiifie mokyklų 
brėžiamai sako '‘L. < 
drųdarbis 
“nedrįsta” dėvėti raudono kak 
laraiščio, kame pionierius va
dinama apkrėtimu.

Daugelyje vietų ^pastebimas 
nuoseklus darbininkų ' vaikų 
nuošimčio mažėjimas II laips
nio mokykloje. *” ✓

Bet yra dar trečia priežastis, 
padedanti augti liguistiems 
reiškiniams Tarybų mokyklo
je: tai darbo silpnumas, liau
dies švietimo organų vadovy
bės silpnumas ir nepakanka
mas susidomėjimas mokyklos

Nižrte-LotaoVo mokykloje 
(Vidur-Volgio sritis) dargi at
sirado nelegališkrts žurnalus 
pavadintas “Nei gugu!” — pa
laidūnų organas. Pats pavadi- 
himas gana iškalbingai kalba 
apie žurhalo turinį. Bet daly1- 
kas toks, kad “palaidūnų1 ura
ganas” išėjo toli už nekalto 
“palaidlihavimrt” ribų. “Vidūr- 
Volgio Komunos 
žurnalo turinys — 
bolševikiška propaganda.

Eilėje Krasnodaro mokyklų 
nesepai buvo platinama ankie
ta iš 6(1 klausimų. Ankieta — 
aiškiai negražaus pobūdžio.

-—Kas tai bučkis? — klausia 
ankieta.

—Keturių lupų suma, — at
sakinėjo mokiniai. ,

Taganroge taip pat buvo 
platinama ankieta.

—Kas tai taoteris? —- klau
sia ankieta. 7

—Tai lengvabūdiška būtybė, 
—atsakinėjo mokiniai.

Prie to ręikia pridėti, — sa
ko bendradarbis, — 
sleiviai nesidomauj 
Tarybų literĄtųra.

Pas mus įskaito Carskajų, 
Diumų, šerlokų Holmsų, Nikų 
Karterį 
ratovo II laipsnio mokyklos 
Irkutske moksleiviai (ta pati 
literatūra, kuria įdomaujasi 
ir kitų šalių gyventojai).

Taganroge moksleiviai “gau-r 
na įkvėpimo” iš Scverlanino 
(rusų poeto emigranto), Esc- 
nino (nusišovusio “Smuklių 
Maskvos” autorius) ir... (stato 
daugtaškį “L. G.” bendradar
bis) Vertinsimi (mėgiamo ne 
Tarybų restoranuose dainuoto
jo savi) dainų), — praneša 
Rostovo “Kūjis”. —-Tarybų ra
šytojų čia nežino.

Ir nėra nieko stebėtino ta
me, kad mokyklose platinami 
'anonimiški rašteliai panašus 
į tų, kuris kalba apie “Fla
mando grandinę.”

“Flamando grandinė F. U. 
S. atėjo man 'ir aš siunčiu ja 
tamstai. Nurhšyk tamsta jų 
4 budais ir išsiuntinėk tiems, 
kam tamsta nori laimės, nevė
liau kaip pėr 24 valandas. Ta 
grandinė ‘prAdėta1 Flamando 
karininko

Toks anonimiškas raštelis— 
tik priminimas religijos, — 
sako bendradarbis. Dono apy
gardos mok,ykįpse esama ano
nimiškų raštelių,. kurie iš kar
to rodo, kieno ranka čia vei
kia, štai turinys vieno iš jų: 
u “Jeruzolime , per pamaldas 
buvo girdimas Kristaus baisas. 
.Melskitės* Viešpačiui ' Dievui. 
Kas perskaitys tų raštelį, tegul 
parašys tokių dešimts ir išda
lins pažįstamiems, kitaip vieš
pats nubaus.”.

Dabar apie sųlygas, pade
dančias atsirasti visam tam 
puolimo arba tiesiai antitary- 
biškam upui mokyklų eilėje, 
—sako “L^ G.” bendradarbis.

Laikraštis “Urąlo Darbinin
kas”, remdamasi tyrimu reli
gingumo 1,115 moksleivių I 
laipsnio mokyklose Permėje ir 
Motovilichoje konstatuoja, 
kad statymas klausimo apie 
bereliginį auklėjimų privedė 
kuone prie išmetimo iš mokslo 
programos “religinių tikėji- 
mųpr prietarų aiškinimo mo
mentų”. Vaikas pasilikdavo 
be mokyklos pagalbos ir pai- 
nodavosi religiškos šeimynos 
ir mokyklos įtakos prieštara* 
vimudse. Retais atvejais mo
kykla tik apsigindavo nuo mo

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Pardaodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Antomobilioa 
80« W. 31 St. Victory 1698

“Tas nereikalingųjų buketas, 
įsiskverbusių į mokyklų, — 
konstatuoja “Pricvolgio Tie
sa”,— liudija apie tai, kad 
musų klasiniam priešui, at
kakliai vedančiam kovų dėl 
idealogiškos įtakos jaunuome
nei, kai kuriose vietose pa
vyksta pagriebti į savo rankas 
ištisas mokyklas ir versti jas 
augipįoju „ proletariatui sveti- 
mosJdeųJĮdgijos.,...

Uzbekišthne, “Rytų Tiesos” 
žodžiais, mokykla skiepija 
priaugančiai kartai blogiau-, 
sius bruožus didžiarusiško šo
vinizmo.

Jeigu paimti, iš vienos pu
sės, mokytoj i jos prišiukšlini- 
inų, o, iš kitos 
sustato prišiukšlinimų, tai mes 
gausime vaizdų, piešiantį toli 
gražu ne gerų ir malonių mu
sų mokyklų žymios daugumos

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
T«l. Yard. 689,

BILE •

DRESĖ k Oi
VYRŲ SIUTAI • .1 —II

IŠVALOMI tJO
DYKAI pasiėmimas ii? 

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

EXCELLO CLEANERS
14 W. Washington St. 

Browning Bldg.—

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
T.l. Bool.v.rf 9122

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. Pakštis

‘"Literaturnaja Gazeta 
dradarbis nupasakoja 
mokinių literatūrų S. T. R. S. 
pažymėdamas ir apie kai ku 
riūos tenykščius mokytojus.

Mokinių albomas — labiau 
šiai išsiplatinęs mokinių kury 
bos pavidalas, ypatingai I laip 
snio mokyklose.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
■p T T notyjf, burnoji 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti . ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis pUves

“Juodieji sparnai.” 
epigrafas:*

“Juodais sparnais
Aplietais krauju,
Mes pakilsime, išlėksime 
Slapyvardis

tis”, “Viera cholodnaja (ki
no artistė, ypatingai t karštai 
vaizduojanti “miesčioniškų” 
meilę)”, “Nenuraminamas Jaš- 
ka”, “Gyvenimo kartuvės”, 
“Būtasis Žodis”, “Atgyvenusio 
Saška,” .“Viltis veltui” (Visa 
tai antibolševikiškos dvasios)./

Didelė eilėraščių dalis skir
ta atsiminimams apie Eseninų 
(autorių eilėraščių rinkinio 
“Smuklių Maskva“). Visi eilė
raščiai kalba apie asmeniškus 
pergyvenimus tokiais, pavyz
džiui, posakiais:

“Gana gyventi, nereikia gy-

Abu žurnalai pridėti daugy
bės be skonio, “miesčioniškų” 
piešinėlių, — sako bendradar
bis. Nei vienos pastabos, nu
šviečiančios mokyklos gyveni* 
mų ir buitį, visuomeniškų 
darbų, neišspausdintų mokyk
los žurnale.

Imamas antras žurnalas — 
Žurnalo

suteikia 
barzdaskutyklos 
m, komfortą 
■ skutimos 

namie

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Raginę ir Baltų Duonų i 
Gardžias Keksas

2424 West 69th St.
6558 So. Westem Avė.

“Jeigu n<|ri gyventi lengvai 
Ir būti artimesnis Dievui, 
Laikyk širdį aukštai, 
O galvų žemai.”
(Albominių eilių pavyzd

žiai, tokie patys, kaip prieš 
karų).

Albomai, tikrumoje, nekal
tas žaidimas, palyginus su 
mokinių “spauda” — rašo
mais žurnalais ir laikraščiais, 
čia jau ryškesnis moksleivių 
ūpo suformavimas, ypatingai 
II laipsnio mokyklose.

Atkreipia domę tas faktas, 
kad šalia su vadinama “lega- 
liška” mokinių “spauda”, yra 
daugelyje mokyklų “neviešoji 
spauda.”

Dvidešimtoje Irkutsko Ma- 
ratovo mokykloje visai dar ne
senai ėjo du žurnalai: “Lite
ratūros kibirkštys” — 
kas ir “Juodi sparnai 
siau legališkas. Imama ištrau 
ka iš Irkutsko laikraščio re 
cenzijos apie tų žurnalų.

NEW PROCESS BAKING COMPANY 
KUGHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

kyklos išorinio tarpo įtakos. .
Ar reikia, pagaliau, stebėtis 

tuo, — kalba “L. G.” — jeigu 
atšitninti, kad Maskvoje 92 
nuošimčiai vaikų, baigusių I 
laipsnio mokyklas Sokolničjo 
rajone, religingi!

Maskvčnni nors žino, kiek 
reiigininkų duoda jiems mo
kykla, — rašo Saratovo laik
raštis “Pricvolgio Tiesa,” —gi 
tafes ir to nežinome.

Be abejojimo, visos tos niu- 
sų mokyklos ligos remiasi į 
auklėjimo klausimus, — sako 
“L. G.”

Kaip yra su mokytojija?
“Nižegorodo Komunai” pra

neša iŠ Iljinsko:
“Iljinsko kaimiečių jaunuo

menės • mokykloje rastas jsi- 
bribvimas “buvusių žmonių.” 
Iš aštuonių mokyklos darbi
ninkų tik sargienė ir agrono
mas kilę iš kaimiečių. Vedė
jas Selivanoskis 
nūs, jo žmona - 
apskrities , viršininko 
Visuomenės mokslo destytoj 
šutuva 
pristava 
kliu vaikai.

Visuomenės mokslo dėstyto
ja sugeba taip auklėti moki
nius, kad jie nežino daugelio 
Šių laikų politiško ir ūkiško 
gyvenimo klausimų. Fašizmas 
jos buvo nušviestas taip, kad 
vaikai su išcįidumii 
bino sau ant krutinės fašistų 
ženklelius.

Saratove tiriant mokyklas 
Nustatyta, kad vienoje mokyk
loje 10, o kitoje 
tojų iš buvusių bajorų, Kolča 
ko ir Denikino karininkų, vai 
kų dvarininkų, popų ir gene

PROBAK

(PROBAK BLADE)

..... . ....... . .............................................ii—--mi !-■■■
PRANE ŠIMAS

DR, A. J. BERTASH • DR. S. MIKELIS
praneša perkėlimų savo ofiso

• • •i
' • ■■ ' . * 1

praneša perkėlimų savo ofiso ir 
z permainymų telefon^^

756 W. 35th Street
i 1 < ' . •

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St. 
• ' ■

Šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914 Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos: 1-2 P. M.. 6:30-8:30 ,P. M. Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.

=====—.—"'
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O&aaoja — paltu:

Pusei metų

Vienam mtaeriai 
Chfcagoj per ifaeltotatfw

ftdttar P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in CHcneo

Errtered as Second CIass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under tha act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drove, 1789 S. Halsted SL. Cktago, 
I1L Telefonas Rooseveit 8600.

Metams 
Pusei metų 
Trims mtaesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mtaeriu!
. Lietuvon ir tiiu 

(Atplgi 
Metams ~.... .
Pusei metu 
Trims mtaesiams

Minėsiu!

Orderiu

tąro
4.00 
2.Ū0 
1.60
.76

88.00
4.00
ZftO

8?.W 
aro 
1.76 
1.26 

.76

apsauga. San Sebastiane, per kurį reikėjo kardinolą 
vežti, buvo susirinkusios minios ir laukė iki vidurnak
čio progos jį užpulti. ,

Kitoje vietoje minios užpuolė traukini, kuriuo va
žiavo 1,300 kĮerikaių, dalyvavusių monarchistų mitin
ge. Traukinio langai buvo išdaužyti, ir dąugelfe keliau
ninkų, gelbejosi, šokdami pro langus iš bėgančio trau
kinio...

Tai yra žiaurus ir nekultūringi reiškiniai. Bet jie 
rodo, kokie santykiai šiandie yra Ispanijoje tarpe ka
talikų bažnyčios ir žmonių. Per tūkstantį metų katali
kų kunigai Ispanijos žmones “mokino” ir “auklėjo”...

------ — ............... . . ....... .  , —---- x,„

Apžvalga
KAS TARS PASKUTINI 

ŽODĮ?

HOOVERIO OPTIMIZMAS RAUDONA ARMIJA”

Rl RIOllll Į

Saulės dėmes • yra stiprųsj kurios pakaktų užvirinimui 
magnetai ir todcl viiiioniet pa-1’—*-•_ 

fttienį, O. Gaškauskienė, A.|sirodo poromis, nors jos kar
tais ir nėra matomos. Tačiau 
kuomet spektooakepu yrO ana-

kas, V. čekanavičius, M< 
Vaikys, C. Vaikys, M. Paųk-

Bieliauskienė, K. Rugienienė, 
0. Blažienė, M. Ragauskas.
J. Jankūnas, J. Garbanius- uojama šviesa, tai nSra jo-
kienė, V. Jakštys, J. Šlapi- 1 ' “
kas, A. Matulis, P. Kapįc- 
kas, P. Balsys, A. Velička, 
A. Skirmontas, A. Adomai
tis, J. Kluchcn, K. Deran
čius, K. A. Bukaveckas, P. 

Prapiestis, P.
J. Vilkelis, O.

Prezidentas Hooveris jau pradėjo kampaniją, kad 
jisai butų nominuotas antram terminui. Ieškodamas 
žmonių pritarimo, jisai atvyko į vidurinių vakarų val
stijas pasakyti kelias prakalbas. Užvakar Hooveris kal
bėjo Indianapolise. Net republikonų partijos spauda 
praneša, kad publika pasitiko jį visai šaltai.
*""*Savo kalboje prezidentas stengėsi pateisinti savo 
politiką dabartiniame ekonominiame krizyje. Jisai pa
kartojo tą, ką jau daug kartų jisai buvo pareiškęs sa
vo pirmesnėse kalbose, būtent, kad įstatymais negali
ma pašalinti ekonominių visuomenės nelaimių; kad val
džia neprivalo kištis į biznio reikalus; kad Amerikos 
išganymas esąs ne biurokratijos globoje, bet privatinių 
žmonių iniciatyvoje, ir t. t. Hooveris ne tik atmetė vi
sokią mintį apie tai, kad valdžia bandytų daryti įtaką 
į ekonominio gyvenimo eigą, bet jisai griežtai pasmer
kė ir valstybinės nedarbo apdraudos idėją.

Eiti prie to, kad valstybė rūpintųsi apdrausti dar
bininkus nuo nedarbo, butų, anot Hooverio, vis tiek, 
ką įvesti darbininkų šelpimą iždo lėšomis. O toks šel
pimas, girdi, demoralizuotų darbininkus ir iššauktų 
algų nusmukimą (?) iki žemiausio laipsnio. Kalbėto
jas išreiškė pasididžiavimą, kad apdraudą nuo nedarbo 
atmeta ir tokia rimta organizacija, kaip Amerikos Dar
bo Federacija. Nedaug garbės suteikia Amerikos dar
bininkų vadams šitoks Hooverio komplimentas!

Bet jeigu valdžia neprivalo nieko daryti kovai su 
ekonominiu krizių ir žmonių vargo sumažinimui, tai 
ką gi jisai pataria žmonėms veikti akivaizdoje dabar
tinės sunkios depresijos? Jisai pataria turėt drąsos, 
kantrybės ir pasitikėjimo savim. Hooveris užtikrina 
kraštą, kad blogi laikai greitai praeisią ir kad ateityje 
Amerika susilauksianti tokios gerovės, kokios ji iki 
šiol dar niekuomet neturėjusi. Šitą viltį jisai remia tuo, 
kad Amerikoje esą begalės gamtos turtų, industrijos 
įmonių, darbo jėgų, proto gabumų ir drąsos. Girdi, tu
rėkite galvoje šitas gėrybes ir nenusiminkite!

Gaila, kad tik tiek tesugebėjo pasakyti “didis in
žinierius”. ir valstybės vadas. Jisai nepasistengė išaiš
kinti net to paprasto klausimo, kaip padaryti, kad tur
to gausumas nevirstų prakeiksmu toms masėms, ku
rios tą turtą gamina, šiandie kiekvienas darbininkas 
žino, kad įvedant geresnes mašinas pramonėje mažes
nis darbininkų skaičius atlieka tiek pat arba dar dau
giau darbo. Todėl industrijai tobulėjant, darbininkai 
netenka uždarbio. Milžiniškai išaugusi Amerikos pra^ 
monė kaip tik ir yra svarbiausia dabartinės depresijos 
priežastis. Koks gali būt susiraminimas darbo žmogui 
iš to, kad šioje šalyje yra begalės turtų, jeigu dėl to 
pertekliaus jam tenka badauti?

Hooverio optimizmas yra stambiojo kapitalo opti
mizmas. Milionieriams, kurie valdo dirbtuves, kasyklas 
ir geležinkelius, iš tiesų, nėra ko nusiminti. Kad ir šio
je valandoje jiems biznis eina prasčiau, Šerų vertė nu
puolusi, dividendai sumažėję, bet amžinai taip juk ne
bus. Biznis turės atsigriebti, jei ne visiems, tai nors 
tiems, kurių rankose yra svarbiausiosios pramonės, 
nes be tų pramonių žmonija negalėtų gyventi, šimtai 
tūkstančių smulkiųjų biznierių gali pražūti, milionai 
darbininkų gali ilgiems metams pasilikti badaujančio
je “rezervo” armijoje; bet stambusis kapitalas dykas 
nebus. Kas jį valdo, tas gali ramiai žiūrėti į ateitį.

Darbo žmonėms tečiaus tas Hooverio optimizmas 
yra svetimas. Jie ne tik kenčia vargą dabar, bet jiems 
nėra užtikrinta gerovė nė ateityje, kai stambiojo kapi
talo savininkams vėl ateis “prosperity”.

Vienas komunistų korespon
dentas aprašo bolševikuojančto 
moterų susivienijimo konferen
ciją, Nanticoke, Pa.:

“Taip jos svarstė darbi
ninkų reikalus. Tai pavyz
dinga konferencija, tai Rau
donarmiečių konferencija, 
tai moterų darbininkių kon
ferencija. Jos organizuoja 
darbininkų vienybę; pas jas 
skfokai nėra vietos; jos šau
kia darbininkų vaikus j ko
munistinę mokyklą; jos or
ganizuoja ‘Raudoną Armijų*. 
Tame laike, kada krizis', re
akcija, bedarbių 10,000,000 
Jungtinėse Valstijose neturi 
darbo, 1,000 darbininkų kas
dieną miršta badu. Tada 
darbininkai streikuose šau
domi, areštuojami, kalėji
muose gyvi pūdomi ir žudo
mi. Provokatoriai provokuo
ja darbininkus, reakcija 
smaugia jaunuolius negrus, 
kada didžiausias išnaudoji
mas ir algų kapojimas, šiuo 
momentu jus, draugės, su
prantate savo klasės reika
lus, 
kų, 
ric
Už

“progresisčių” k susirinkimas pa
sisakė prieš bimbininkų opo
nentus, tai jos yra — “raudon- 
armietės”!

mo- 
yra

žodį

Kalbėdamas apie Romos pa
pos ginčą su Mussoliniu, bos- 
toniškis “Darbininkas” sako:

“Bet tokioj kovoj nite Mu- 
ssoliniui tarti paskutinį žodį. 
Pasaulis ir turi akis ir 
ka įžiūrėti kieno pusėj 
teisybe.”
Tikra tiesa. Paskutinį

tars ne Mussolini ir ne popie
žius, b‘et žmones.

Anąmet, kai tik-kų buvo pa^ 
sirašyta Laterano sutartis tar
pe papos ir Mussolinio, Italijos 
istorikas Salvemini pareiškė:

“Fašistams nusibos klau
syti papos. O Italijos žmo
nėms, galų gale, nusibos 
klausyti papos ir fašistų.”

Iš KO SUSIDEDA KOMUNIS
TŲ OPOZICIJA

Balandžio m. 12 d. Bimbos 
priešai laike konferenciją La- 
bor Lyceum svetainėje Brook- 
lyne, N. Y. Po rezoliucija, ku
rioje išdėstoma opozicijos rei
kalavimai, pasirašė šie asmens:

J. Kuodis, S. Garbačaus- 
kas, J. Zajankauskas, M. Mi
kalauskienė, Edv. Pulokas, 
K. Kreivėnas, A. Gaškaus-

Rainės, J.
Kriaučiukas,
Čepulienė, V. Čepulis, J. Stri- 
mela, P. Paltanavičius, V. 
Katinas, J. Kaulinis, E. But
kus, B. Jokubonis, A. Kaza
kevičius, A. Shamon, H. J. 
Burkc, T. Lisajus, A. R. 
Rainiene, J. Tumavičius, A. 
G. Jatužiene, A. Kluchen, 
A. šmagorius ir G. Briedis. 
Opozicininkų “Buletinas” tvir

tina, kad jų rezoliuciją patvir
tino dar apie 150 Patersono 
(N. J.) lietuvių darbininkų. Ir 
panašias rezoliucijas priėmė 
Cliffsidės, Lawrance*o, Bridge- 
woodo, Riversidės ir Chicagos 
“organizuoti lietuviai darbinin
kai”.

Be to, opozicininkai (“sklo- 
kininkai”) giriasi, kad po jų 
rezoliucija padėjo savo para
dus dar montelliečiai K. Veng
iau skas, M. Meškinis, D. Pago
jus, P. Kaselis, clevelandietis 
B. Herman, newarkiečiai P. 
Kunz, F. Makrickas, greatnec- 
kietis A. Mekionis, roxburie- 
tis A. Dundoris, delairietis <?) 
J. Banis, philadelphietis S. Ma- 
sikonis, detroitietis J. B. Bace
vičius, shenandoahrietis J. D. 
Taunis ir daugelis kitų.

Bet “draugo” Pruseikos var
do toje litanijoje nėra. Matyt, 
šis “revoliucionierius” dar tu
ri vilties sugrįžti “ant burdo” 
pas Bimbą.

Bet atsiranda sklokinin- 
atsiranda renegatų, ku- 

kenkia musų kovai...” 
tai, kad subolševikėjųsių

TAUTININKAI BIJO SAVO 
VARDO

Lietuvos miestų savivaldybių 
rinkimus visos stambesniosios 
partijos, kaip žinoma, boiko
tuoja. Dabar yra gera proga 
tautininkams tuos rinkimus 
laimėti. Bet pasirodo, kad val
dančioji partija savo vardu į 
rinkimus neina.

Kaune yra išstatyta 19 kan
didatų sąrašų, iš kurių 15 yra 
lietuvių sąrašai, bet nėra ne 
vieno tautininkų sąrašo. Tau
tininkai rinkimuose, žinoma, 
dalyvauja, bet pasislėpę po 
įvairiais užmaskuotais vardais.

“L. ž.” dėl to pastebi:
“Juk, regis, dabar visa 

rinkiminė situacija yra tor 
kia, kad tautininkai galėtų 
laimėti ir tuo parodytų, kad 
Kauno gyventojai., pritaria 
jų vedamai politikai ir sa
vivaldybių įstatymo pakeiti
mui.

“Regis, ir rimtų konku
rentų nėra: jie boikotuoja 
rinkimus. Numatydami savo 
sąrašo fiasco, tautininkai 
nutarė jo nestatyti. Pasiro
do, kad atskiri piliečiai 
(Daugėlos, Banevičiaus są
rašas) jaučiasi daugiau tu
rįs šansų lain)ėti, negu visa 
tautininkų partija!’*
Taigi net rinkimuose, z ku

riuose daugumai piliečių atim
ta balsas, tautininkai neturi’ 
vilties laimėti savo partijos 
vardu. O jrigų valdžia nebūtų 
panaikinusi visuotiną balsavb. 
mą ir opozicinės partijos butų 
ęjpsjps į rinĮdmus, tai tąuti- 

dangstymais Mbepa]*tyviįy’ gvu-; 
pių vardais.

Tautininkai Lietuvoje, / ką^p 
buvo, taip ir tebėra menkiaių- 

/ šia politinė, partijai Jų 
Valdžia turėjo Guadaladžaroje kardinolą sulaikyti, laikosi ne ^'žmonių pritarimu,

KATALIKŲ DVASIŠKĄJA ISPANIJOJE

Katalikiškiausioje pasaulio šalyje, Ispanijoje, žmo
nės taip “myli” savo dvasiškiją, kad valdžia turi ją 
ginti nuo minių. • ., , i u

šiokis dienomis slaptai sugrįžo į Ispahijąikardipo- 
las Segura, kuris buvo pabėgęs į užsienį prieš keletą 
savaičių, religinių riaušių metu. Kai tik pasklido gan
das apie jo sugrįžimą, tuoj prasidėjo minių demonstra
cijos gatvėse su šauksmais “Mirtis kunigams”.

ir iš tenai gabenti jj link Francijos sienos po policijos tik ginkluota jėga.

SAULĖ
Saules paslaptys.— Skaistumo 

ir tyrumo simbolis. — Sau
les dėmės.—Dėsnių periodiš
kumas.— Prof. Ciževskiokumas.
teorija.—Saules tem peratu- 
ra.—Spinduliavimas.--' Sau
les energija.-lės energija—r Saules energi
jos šaltinis. — Vandenilio 
transformacija.— tfPusė un
cijos šviesos".

tfPuse Utį
>

Mokslas nuolat žengia pir
myn. Įvairus gamtos reiški
niai, kurie prieš, keletą desčt- 
kų metų atrodė paslaptingais, 
Šiandien yra išaiškinti ir ap- 
sišvietusiems žmonėms žino- 

i i ;

mi. Net saulė po truputį pra
deda atidengti savo paslaptis, 
nežiūrint to, kad žmogus* netu-i 
ji galimybės ją pasiekti. Saulė 
yra neįmanomai karšta. To
kios aukštos temperatūros lą-; 
boratorijose dar nepasisekė 
pagaminti. Yra žinoma, kad 
per 27 dienas saulė apsisuka. 
Kadangi per tą laiką apsisu
ka jos paviršius,r(tąi buvo ma
noma, kad panašiai sukasi ir 
jos viduriai. Tačiau pasirodo, 
jog ta nuomone yra klaidin
ga. Prof. Jeans, į' ‘kuris dabar 
lankosi Amerikoj, įrodė, kad 
satilės paviršiaus sukimąsi 
kaip tik priklauso nuo to, kas 
dedasi jos gelmėse.

Saulė gal yra geriausia iliu
stracija to, kad juo daugiau 
mes išmokstame,, iup labiau 
pradedame suprasti, kaip ma
žai mes ■ težinome, Seųbvjšs 
žmoųės, suprasdiamL jog sau*; 
le yra šviesos, šilimos ir ju
dėjimo šaltinis, garbino ją 
kaipo skaistumo ir tyrumo 

jjfc.i.jfei1 " —,8. 

 

telfeskop© išfadiniu’ paaiš
kėjo, jog smilė netfa skaisti ir 
4yra.' Seheiner, vokiečių, jezui- 
tas/ pirmas atkreipė < moksli
ninkų dėmesį į saulės dėmes. 
Tos dėmės * yra nereguiiariŠ- 
kos formos ir pe^odiškai pa-

... ......... .
sirodo saules paviršiuje.

Pradžioj dėliai to kilo gin
čų. Bet Fabricius, Galilėjus ir 
Bruno išsklaidė visas abejones 
dėl saulės dėmių. Vienok kas 
yra tos dėmės? Niekas dau
giau, kaip tik sūkuriai. Kai 
kurie tų sukuriu yra tiek di
deli, kad juose lengvai galėtų 
išsitekti musų žemelė. Pasitai
ko tokių dėmių — sukuriu, 
kurių skersinis siekia 40,000,- 
OOOunylių!

Iš saulės gelmių išmetama 
milžiniškas kiekis karštų dujų. 
Kuomet tos dujos pasiekia pa
viršių, kur slėgimas yra daug 
mažesnis, tai jos pradeda sku
stis. Dėliai to temperatūra ir 
dujų šviesos intensyvumas su
mažėja. štai kode! išmesti iš 
saulės gelmių dujų sūkuriai 
mums ir atrodo juodomis dė
mėmis.

Saulėj ne visuomet dėmių 
tėra. Kartais mes gaiiirie žiū
rėti į saulę per dienų dienas, 
nepastebėdami nei vienos dė
mės. Na, o kai kada atrodo, 
jog visa saulė yra dėmių nu
marginta. Mokslininkams pa
sisekė patirti, kad dėmės pa
sirodo periodiškai,—maždaug 
kas vienuolikų metų. 1917 m. 
ių skaičius buvo labai didelis. 

*o to jos pradėjo nykti. Se
kamas saulės dėmių 'periodas 
pasiekė savo maksimumo 1929 
metais. 1 t 4

Dėmės duoda galimybės pa
tirti saulės . sukimosi laiką. 

‘Pirmiausia dėmės pasirodo 
rytinėj saulės daly ir pamažėl 
sĮenką į > vakarus. Tik vienas 
neparankumas 
dėmės nestovi vietoj, 
taip pat slenka saulės pavir-i 
šių. Keikia žinoti, kad saule 
ųėrą koks nors kietas daiktas, 
kur viskas, taip sakant, randa- 
si.;'*są^o ^viįįitųjį,/ Ji^^idįe^a<^ė 
karstų/' dų^ų,f' kurios nuoląt! 
juda jr nestovi vietoj, Del tos 
priežasties prie pusiaujo sau
lė apsisuka aplink savo ašį per1 
25 dienas, kupmet jbs poliams 
aprinkti kariais imą upįe 
dienų.

yra tas, kad 
jos

Ido sunkumo pasakyti, kokios 
rųšies ipagnetizmą turi dėmės.

Naturalis dalykas, kad jeigu 
mes galime pastebėti magne
tizmą, tai dideles dėmes pri
valo daryti įtakos ir musų že-. 
inci. Taip iš tiesų ir yra. Pa
vyzdžiui, imkime šiaurių švie
sas, kurios yra saulės dėmių 
padaras. Daugiau to. Pastaruo 
ju laiku daug kalbama apie 
tai, kad saulės dėmės daro į- 
takos ir žmonių gyvenimui. 
Dr, George Crile sako, jog 
gyvybė yra niekas daugiau, 
kaip tik tam, tikras elektros 
reiškinys. Jeigu taip, tai elek- 
tro-magnetines audros, kurios 
mažesniame ar didesniame 
laipsnyje nuolat siaučia sau
lėj, privalo atsiliepti ir į žmo
gų.

Rusų profesorius Cizcvskis 
taip ir mano. Saulės dėmių 
pagalba jis bando išaiškinti 
įvairius istorijos įvykius: ka
rus, revoliucijas ir šiaip viso
kius sumišimus. Kuomet sau
lėj pasirodo daug dėmių, tai 
tuo pačiu laiku pradeda siaus
ti smarkios elcktro-inagnetinės 
audros. Žemes atmosfera tam
pa įelektrizuota ir, taip sakant, 
elektrizuoja žmogų, žmonės 
pasidaro labiau veiklus, nera
mus ir lengviau pasiduoda vi
sokiems akstinams. Prie to
kių aplinkybių sukurstyti juos 
daug lengviau. Propraganda 
juos labiau veikia. Prof. ’ či- 
ževskis parodo, kad karai, re
voliucijos ir visokie sumišimai 
įvyko kaip tik tokiu laiku, 
kada saulėj buvo daugiausia 
dėmių.

Paviršutiniai imant, jo teo
rija aįrodo gana tiksli. Pavyz
džiui, imkime kad ir pasaulinį 
karą. Karo pradžia sutapo su 
saulės dėmių pasirodymu. 
1917 m. buvo maksimumas dė 
mių. Na, o tie metai yra at
mintini: įvyko Rusijoj revo
liucija, karo fronte prasidėjo 
baisus mūšiai ir tt.

Tačiau imti visa tai už gry
ną pinigą nebūtų labai išmin
tinga. Tikrų faktų kol kas dar 
nėra. Galimas daiktas, kad 
prof. čiževskio samprotavimai 
ir yra teisingi. Vienok jų tei
singumą ar klaidingumą nu
statys tik tolimesni mokslinin
kų tyrinėjimai.

Grįikime prie saules. Saulės 
paviršiaus temperatūra siekia 
6,000 laipsnių C. Na, o jos vi
duriuose temperatūra yra ne
palyginamai aukštesnė. Prof. 
Edingtonas mano, jog saulės 
centre tęmperątura lyginasi 
10,000,000 laipsnių G. Tai toks 
karštis, kuris mums yra tie
siog sunku ir įsivaizduoti.

Pirma buvo ųiaimma, kad 
saulė — tiek jus paviršius, 
tiek centras — apsisuka aplink 
8&vo utį per 27 dienas. Tai bu
vo visai logiška, kadangi tuo 
laiku tarp šviesos ir medžia
gos moįcslinįnkai nematė ben
drumo. Visai kitokįa padėtis 
yra * dabar. Mes žinome, kad 
šviesa turi svorį. Kitaip sa
kant, mokslininkai šiandien 
yra įsitikinę,* jog šviesa ir me
džiaga yra vieno ir 4p pat da
lyko reiškiniai. Iš saulės gel
mių, kur temperatūra siekia 
10,000,>000 laipsnių C., leidžia
ma milžiniškas kiekis šviesos 
ir šilimos. Tai mes vadiname 

‘spindiiliaviinu. Spinduliavi
mas nėra kokia tai dvasia. Jis 
turi' medžiagos savybes.

Kuoipc( spinduliavimas susi
duria su lutos' rųšies medžia
ga, tąi jįs sulaiko jos judėjimo 
greitį. IŠ saules gelmių besi
veržiantis spinduliavimas susi
duria su paviršiaus dujomis ir 
sulaiko jas nuo perdaug greito 
hešiąuįki|nosi. žodžiu sakant, 
Spįndįliąvįmas j yra' savo rų-< 
šies 'stabdžiai.

Saulės spinduliavimas eina 
be paliovos. O tai reiškia, kad 
išaikvpjamu neįmanomai daug 
energijos. Mokslininkai ap
skaičiuoja, kad per valandą 
saulė išeikvoja tiek energijos,'

trijų trilionų kubiškų šąlančio 
vandens mylių. Per metus lai
ko saulė išleidžia tiek šilimos, 
kide butų galima gauti sudegi
nus 400 sikstilionų tonų ge
riausios rųšies antracito. (ak
menines anglies). Kyla klausi
mas: iš kur saulė ima tą ener
giją

Pirmiausia j tą klausimą 
bandė atsakyti Hclmholtz. Jis 
sukūrė teoriją, kad saules 
energijos šaltinis yra jos besi- 
traukimas. Juo labiau saulė 
traukiasi, tuo daugiau ji paga
mina energijos. Visa bėda tik 
ta, kad nei saulė, nei kokis ki
tas dalykas amžinai negali 
trauktis. Anksčiau ar vėliau 
tas procesas turi sustoti. Vė
lesnių laikų mokslininkai ap
skaičiavo, kad jeigu saulės 
energija butų paėjusi vien tik 
iš jos besitraukime, tai ji ilgai 
negalėtų egzistuoti: už kelių 
milionų metų ji tiek susitrau
ktų, kad virstų kietu kunu. 
Tada ji jau nebegalėtų apšil
dyti musų žemelę. į ’

P'
Bet atominė fizika mums 

duoda tinkamesnį atsakymą į 
tą klausimą. Prileistame, kad 
saulės gelmėse lemperatura 
yra pakankamai aukšta, kad 
paversti vandenilio dujas į 
heliumą (e!į). Keturi svarai ir 
viena puse uncijos vandenilio 
duotų mums keturis svarus 
heliumo. Transformacijos pro
cese puse uncijos medžiagos 
žūtų, tiksliau sakant, pavirstų 
energija arba spinduliavimu. 
O pusė uncijos šviesos lyginasi 
maždaug trims bilionams kilo
vatų! Tai pusėtinas energijos 
kiekis.

Musų dienų mokslininkai 
kaip tik ir mano, jog tokie da
lykai dedasi saulėj. O tai reiš
kia, kad saulės amžius dar yra 
labai ilgas, — ji švies per ke
letą biliomy ar net trilijonų 
metų. —K. A.

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

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, . bet Jūsų pato
gumo delei.

AMERIKOS

Budna Ir labai pagel- 
bicga knygeli tiems, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
gpie Šios Šalies tvarią, 
apie jos viršininkų rin
kimus Ir visk) kas reika
linga prie įminto egza- 
meno rasite Šioj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba krasoi 

ženklelius.

nam

ĮGALIOJIMUS
(DovRroMtii)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami 'informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Graborlai

S. D. LACHAVICH

West Pullman
DR. MAKLERISGraboriai

Išvažiavo Lietuvon.

Lietuves Akušeres

ŽINIOS

Akių Gydytojai
Advokatai

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

indžionkšeną prieš 
kurs norėjo gauti 
savo pačios, Beno,

6657 So. 
Telefonas

be jokių ko- 
dieuotvarkes

Ashland Avenue 
Prospect 6257

Mrs. A. K 
JARUSH

Tam
kovai su durnais Chicagoje per 
teismą nubaudė po porą šim-

Illinois karas su Wis 
consin nepasibaigė

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dek kad neturima ii 
laidų užlaikymui aky-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

J103 S. Halited St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8* vakare

Tai taip pasibaigė marijonų 
misijos.-r-Dulkė.

Wisconsin sulaužė karo 
paliaubų sutartį

Išeinant iš tos padėties, da
bar . investigatorius Harmon 
praneša, kad Illinois autoritetai 
nuo šiol vėl areštuos Wisconsin 
trokų draiverius kol tik Wis- 
consin valstija raštu pasižadės 
nebeareštuoti Illinois piliečių ir 
paves “karą” išspręsti teismui.

1327 Sd. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3 7 24

NuMmIc liekame, 
Vyn*. Dukterys, Sūnūs 
it Gimini*.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L J. Zolp, td. Boidevard 
5203. ‘

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St., 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Arti Leavitt Sc.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki t vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 *

Capone $8,000,000 šefas 
pasidavė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos / komunistai 
Springfielde

ADVOKATAS
29 S. La Saite St. Room 730
Tek Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talrnan Av« 

TeL Prospect 3825

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: * 
4193 Archer Avt. 

Valandos: 2—4 'po' piet 
Phone Lafayette 0098

•tikroji katalikų bažnyčia yra 
pažystama per švento kryžiaus 
ženklų, bet papa Bučys kreivai 
žegnojasi, tad kaip jis gali būt 
tikrosios katalikybes atstovu? 
Kiti dar kalba, kad vyskupas 
neturįs nei tokio žiedo bei laz
dos, kaip kad rusų vyskupai tn-

Illinois ginasi nuo Reno 
“malūno”

.i Jį
ll.l i ■ ! 0 iiio I ‘ *60 Š ■■

Kaip jau savd laiku buvo mi
nėta, “Ikaras” prasidėjo dėlto, 
kad Wisconsin valstija parei
kalavo, kad visi svetimų vąįs- 
tijų trokai, kurie atvažiuoja -į 
Wisconsin daugiau kaip vieną 
kartą į metus, turėtų pasiėmę 
Wisconsm valstijos laisnius.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Majoras kalbėjo per 
radio -

Vyskupo Bučio 
misija

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vadnrmieatyje 
Room 2414 

One North La Salia BlĄg. į 
One North

(Cor. Lt Šalie and Madiaon Sts.) 
Ofiso Tel. Stote 2794; 4418

Duokite savd akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^ggg^- OPTOMETRIST 

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

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madiion St*
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Marijonų broliukai iš kalno 
rengė vyskupo Bučio priimtu
ves ir tikėjosi, kad iš jo misi
jos daug pelnys. Bet pasirodė, 
kad parapijonys jo misiją ne
kaip pasitiko. Nedėlioj, birže
lio 11 d., vyskupas laikė sumą 
slavų kalboje, o marijonų bro
liukai buvo užėmę psalomšči- 
kų vietą, kad atsakinėjus laike 
pamaldų, kuomet vyskupas gie
dojo “Gospodi pomylui.” Pa
maldų klausytojų į bažnyčią 
buvo atsilankę labai mažai, nes 
dauguma parapijonų pabūgo. 
Tačiau, kurie ir buvo atsilankę, 
su jo pamaldomis nesutiko. Pa- 
rapijonai negalėjo Įsivaizduoti, 
kaip tai Bučys galėjęs priimti 
“kreivatikių vierą”.

Po sumai vysk. Bučys sakė 
pamokslą, pareikšdamas: “Pri
imkite mane!” Parapijonai tar- 
pusavyj kalbasi: “Kaip mes ga
lėtume priimti kreivatikių po
pą”. Po to vyskupas sako: 
Girdi, “šventas tėvas yra musų 
bažnyčios galva; visos bažny
čios, kurios priklauso jam, yra 
tikros katalikiškos bažnyčios.”

Viena moterėlė sako: keista,

Nežiūrint sutarties tarp Ill
inois ir Wisconsin valstijų at
atinkamų įstaigų, kad automo
bilistai nebūtų areštuojami bei 
baudžiami kol Wisconsin Court 
išspręs bylą ir nežiūrint kad 
Illinois tos sutarties prisilaiko 
ir Wisconsin trokų draiverių 
nebeareštuoja, tačiau Wisconsin 
tos sutarties nepaiso ir Illinois 
trokų draiverius tebeareštuoja, 
kaip praneša Chicagos Motor 
Club.

Ofiso tel, Lafayette 7337
Res. 'tel. Hyde Park 3395

Dr. Susam A. Slakis
VAIKŲ SPBCJAUSTS 

4145 Archer Avenue 
(kampas 6o. Francraco)

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

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Suite 3 
TeL Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

STANISLAVA STASIULIENfi 
po tėvais Jogminaitė

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

Kūnas pašarvotas, randasi 4600 
S. Paulina St,

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 18 dieną. 8:00 vai. ryt© 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Stastulte- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
mat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsįsvei-

____Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Pairtas 6353

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589 

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

.. O . . . u.

BU£KUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai •

710 West-18th Street 
,T<k,Čanal 31-61

vių savininkų, kurių kaminų 
dūmai ir kitokiu badu rūkymai 
sulaužė miesto oro tyrumo rei
kalavimus. Illinois Central ir 
Michigan Central gelžkelių 
kompanijos turėjo pasitarimų, 
kaip sumažinti durnus gelžke
lių dirbtuvėse ir stotyse.

P. Bukšnaitis, kuris vadovavo didelei lie
tuvių ekskursijai Lacastria laivu, plau

kusiu tiesiai į Klaipėdą
Cunard linijos aliejum kūrenamas ka- 

binis laivas Lancastria, kuris išplaukė iš 
New Yorko gegužės 27 d. su didele lie
tuvių ekskursija, vadovaujama p. P. 
Bukšnaičio, vedėjo Cunard linijos lietu
vių skyriaus, kaip praneša kablegrama, 
sėkmingai pasiekė Klaipėdą pirmadieny, 
birželio 8 d., 2 vai. po piet. Lancastria 
yra pirmas Cunard linijos laivas plaukęs 
tiesiai Klaipėdon ir sėkmingumas šios 
ekskursijos duoda užtikrinimą, kad ir 
daugiau tps didelės linijos laivų plauks 
tiesiai į Lietuvą.

Sekama ekskursija į Lietuvą išplaukia 
laivu Aųuitania birželio 17 d. per 
Southampton ir Londoną į Klaipėdą,

Lietuvių Kliubas Londone yra specia
liai prisirengęs ekskursantus pasitikti ir 
savo bute juos pavaišinti. Cunard linija 
gi daro visas pastangas, kad kelionė vi
siems butų kuosmagiausia.

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

• ' Tel. Calumet 3294
i Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Pereitą pirmadienį Chicagos 
alkanųjų komunistų armija, ku
rios pakeliais ligi Springfieldo 
prisirinko iki 350, išrinko iš 
savo tarpo 5 kalbėtojus, ku
riems legislatura davė laiko 
20 minučių atėjus pakalbėti. 
Bet visą laiką užėmė vienas 
pats atstovas Frankenfield iš 
Ziegler mainų: kiti nebegavo 
nė žodžio pratarti.

Kalbėtojas be eilės kitų rei
kalavimų prašė legislaturos 
kiekvienam bedarbiui po $15 
savaitėj. Jam baigus kalbėti, 
legislaturos .pirmininkas pasakė

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų PuU. 637J 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Teisėjas Rudolph Desort va 
kar išdavė 
pil. Sylvan. 
divorsą nuo 
Ne vada.

Tai yra dar pirmas atsitiki
mas, kur valstija specialiu in- 
junetion bando apginti savo pi
liečius nuo Ne vados divorsų 
‘‘maitino”. Sako, tą pavyzdį ims 
vaitoti h- kitos valstijos.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2511 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 111 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Pereitą sekmadienį įvyko 
West Pullman Park svetainėje 
SLA. 55 kp. susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniai. Pirmi
ninkas atidarė susirinkimą kaip 
dvi valandi po pietų. Paprašė 
narių tvarkiai užsilaikyti, per
šaukta valdyba ir perskaityta 
tarimai ir priimti iš pereito 
susirinkimo. ,

Sirgo K. Pašakamis septy- 
nes savaites. Jam buvo pada
ryta operacija aklosios žarnos. 
Ligonis jau pasveiko, vaikščio
ja, neužilgo gal pradės dirbti.

Iš Chicagos Heigch 255 kp. 
S. Vaičiūnas persikėlė į musų 
kuopa. Sakoma kad ten komu
nistai sudemoralizavo kuopą. 
Kaip SLA. 55 kp. • sustiprėjo 
nariais ir finansais, pasitiki 
nariai ir iš kitų kuopų. Turiu 
pasakyti, kad musų kuopa jau 
turi ižde $50. Dar komunistai 
negrąžino kuopos turto. Darbas 
pavestas atvokatui, manome, 
kad neužilgo turės komunistai 
sugrąžinti kuopos turtą.

Nors komunistai sakosi 
esą teisingi, bet nebūdami 
kuopos nariai naudojasi kuopos 
turtu. Man rodos, kad komu
nistai darbuojasi savo naudai.

Nariai juokiasi po susirinki
mo prisiminus apie Tilviką. 
Sako nebėra to rėksnio ir su
sirinkimai ramus.

Koresponden tas.

Mike Meyers, vadas Al Capo
ne alkoholio sindikato Auroroj, 
vakar pasidavė federalinės val
džios valdininkams, kaltinamas 
už vedimą visos eiles bravorų 
ir destiliacijos fabrikų. Bet už
statęs $5,000 Meyers išėjo na
mo. Taip pat paleisti už bond- 
sus du mažesni čifukai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
drti 3 Irt Street

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

Nuliūdę liekame,

Motina, Dedi Ptiiieps 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
aūis Drabanski.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

• i * PfedAt”'Boulevard 7589 ■*

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
TeL Prospect 1930

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvetgą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Milivaakee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

Įvairus 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 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžfanas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

195 W. Adome St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22nd St. S-9 
Telepbone Rooeevdt 9990

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpoblic 9609

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.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL wk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Sabatoe «ak. 
VasaUt—Pan.» Ser. ir Pėtnyčios vak.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies. PlMičių. Inkstų Ir Kraujo pakriki* 
iual sekini ūk ai gydomi. Taipgi Akiu, AUau.

Nosies ir GerklCs 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas. Chirurgas, Osteopataa 

4407-0 North Kedzie Are.
Tel. Independence 0083 

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 Iki 9,

; Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentiaterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATO

Ofisas vidnemiraryji
- Room 1592

CHICAGO TEMPLE BLOG, 
77 W. Washington St. 

Cor. Wasbington and Clark -Sts. 
Ofiso TcL Centnd 2978 

Namų Tel. Hyde Purk 3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki J 2 dieną. ■
Telęphonai dieną ir naktj Virginia 0036

JOSEPH 3. GREH
Uetuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė* 
T4l. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
TeL Republic 9723

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnan-
Mggįįįffig .geriau ir pigian, 

negu kiti todėl,- kad' 
priklausau prie gra

bų 'išdirbystes.
OFISAS.: 

668 W. 18th Street 
Td. Canal 6174

_______  SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turin automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

17 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

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

Valandos
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868
—     .... - ..................... ——•

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

S. M' SKUDAS 
Lietuvis ' 

IBORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži' koplyčia dykai 

718Wiv18St.
Tel. Roosevelt 7532

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir'NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą; ir į ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai ’ reikalingas 

J. F. EIIDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas '

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JENNIE SIMONAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 15 dieną, 2:10 valandą ry
to 1931 m., sulaukus 15 metų 
amžiaus, gimusi Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marijoną Simonaitienę, dėdę 
Juozapą Prilieps, gimines ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi kop
lyčioj 1410 N. Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
birželio 18 dieną, 9:30 vai. ryto 
iŠ koplyčios į Nunciation baŽny- 
nią prie Paulina gatvės ir Wabąsh 
Avt.. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vilionės sidą, o iš 
ten bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Viei a. a. Jennie Simonaitis gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą 4r a fs i sveikinimą.

Baimė, kad city hall nuskęs 
laiškuose. Majoras Cermak, kal
bėdamas per radio stotį 
WENR pereitą pirmadienio va
karą, pakvietė Chicagos pilie
čius rašyti jam laiškus su pa
tarimais, kaip tvarkyti miestą.

Majoras gavo iš minėtos 
stoties kalbėti kas savaitę po 
du kartu, pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais, šį trečiadie
nio vakarą 6:15 min. kalbės 
policijos komisionierius Ąlcock.

------------ I Lancastria Ekskur
sija jau Klaipėdoj

“Wfeh you luek’ 
metarų perėjo 
svarstyti.

Bausmės už rūkymą 
Chicagoj

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46ch St.

Tdtfomi

Boulevard 5203

Boulevard 8413
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Towri of Lake
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darni jam paskutinĮ atsisveiki 
nimą.
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rreciaaienis, birž. 17, 1931

Steles Pivorlunaitės ir Roy 
Gabšio vestuvės

B. Valan tinas

SPORTAS

Kensington
Pereitą penktadienį įvyko 

Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas.

Narių atsilankė vidutiniai. 
Prieš aštuntą valandą pirmi
ninkas paprašė narių užimti 
vietas. Atidarė susirinkimą.

Perskaityti tarimai iš pereito 
susirinkimo ir priimti. Sirgo 
Tilvikas, Suveizdis ir Pašakar- 
nis. Tebeserga Klauda ir Gus
tas, abu ligoniu namie serga; 
draugai nepamirškite aplankyti.

Komisija prirengė išvažiavi
mą, kuris įvyks Liepos 12 die
ną Glenwood darže. Norintieji 
važiuoti išvažiaviman, o netu
rint automobilių, bus trokais 
nuvežti. Tik nepamirškite su
sirinkti nurodytoje vietoje.

•Jau praėjo tos smagios ves
tuvės. Žymios ir geros šeimy
nos pp. Gabšių sūnūs Roy 
(Raimondas) apsivedė su taip 
jau žymios ir geros pp. Pivo
riūnų šeimynos dukrele Stella. 
Vestuvės įvyko birželio 6 d.

Vedybų ceremonijos atlikta 
šv. Kryžiaus bažnyčioj, kur 
jaunuosius surišo pats klebo
nas Skripka, dar dviejų kunigų 
padedamas. Po to gražiame 
Windermere Viešbutyje /buvo 
iškelta vestuvių puota, kuriai 
griežė p. Jozavito orkestrą. 
Vestuvininkai pasilinksmino li
gi 2 vai. ryto. Po to dar sve
čius pasikvietė į savo reziden
ciją p. Gabšicnė, jaunavedžio 
motina, kur prie gardžių užkan
džių dar prabuvo ligi 6 vai. ry
to. Visi linksmi skirstėsi, lin
kėdami jaunavedžiams linksmo 
šeimyninio gyvenimo.

—Senas Petras

Birželio 22 d. Karolis Požėla 
risis Chicagoj

kurį paguldė į 20 minučių. Pog 
gi yra skaitomas geras ristikas 
ir labai gražiai ritasi. Jis pasi 
žymi savo vikrmu ir . tvirtumu, 
lodei galima tikėtis, kad jo 
ristynes su Požėla bus labai 
įdomios.—N.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS. ]
----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' ......... .. '■ ----- *'

Sekamą pirmadienį, birželio 
22 d., Karolis Požėla vėl aplan
kys Chicagą. Mat, Mills stadio
ne, 4700 W. Lake St., yra ren
giamos ristynės. Bisis penkios 
poros. McMillen risis su Frank 
Bronowicz, Hans Steinke su1 
Jim Clinkstock, Karolis Požė
la su Nazareno Poggi.

Porą žodžių apie Poggi. Tai 
jaunas italų ristikas. Paskutinį 
kartą jis ritosi Chicagoj apie 
penketą metų atgal su Žilinsku,

West Pullman S. L. A. 55 kp. na
riams. šiuomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th St.

Tiesos Žodis

Business Service
Biznio Patarnavimas

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.

Susivienijimo delegatas pra
nešė, kad komitetas darbuojas 
bedarbiais, mažai pinigų ižde, 
o bedarbių dar yra, kurie rei
kalauja pašalpos. Tuo tikslu 
rengiamas išvažiavimas.

Kalbėta apie pinigus padėtus 
banke, šiuo laiku negalima iš
imti pinigus be davimo notos 
ir laukimo šešias dešimtis die
nų. Kadangi iždininkas neturi 
pinigij ant rankų, o ligonių buvo 
daug, dar nevisiems ligoniams 
išmokėta pašalpa. Nutarta iš
pildyti bankos reikalavimą ga
vimui pinigų.

Išrinkta komisija peržiūrė
jimui knygų. Ateinantis susi
rinkimas bus pusmetinis. Jis 
įvyks Liepos 10 d. paprastoje 
svetainėje. Nariai bus šaukia
mi atvirutėmis. Būtinai visi 
turėtų atsilankyti.

Nors siaučia nedarbas, yra 
daug bedarbių, bet visgi matos 
daug ir išsikaušusių vaikščio
jant gatvėmis. Tas negražu 
taip daryti, ypač po‘misijų. 
Tenka su nekuriais žmonėmis 
sueiti; nušneka neprastai, jeigu 
klausytų savo žodžių neimtų 
brudo, ii- nevaikščiotų išsikau- 
šę.

Netik darbininkai skundžiasi 
nedarbu, bet ir biznieriai skun
džiasi. Kensington avė. išpuoš
ta šviesomis, bet skundžiasi 
kad brangiai reikia mokėti už 
šviesą. Bet kuomet šviesi gat
vė— saugu.

— Korespondentas.

Lietuvių valanda
Nežiūrint, kad jau vasaros 

sezonas, bet Budriko korpora
cija vis duoda ir žada duoti 
per visą vasarą gerus ir gra
žius radio programus kas sek
madienį iš stoties WCFL. ir 
ketvergo vakarais iš stoties 
WHFC.

Pereito sekmadienio progra
mas buvo geras, ir įvairus, kur 
buvo sudainuota keletą senobi
nių dainų su orkestrą. Gražiai 
sudainavo p-lė Jadviga Gricaitė 
soprano keletą dainelių ir Sta
sys Rimkus, baritonas. Grieže 
Budriko radio orkestrą. Kitą 
sekmadienį taipgi bus progra
mas.

—Klausytojas

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

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

Humboldt Patk Lietučių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 18 d- birželio, Almiros Simons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St., 7:30 
vai. vak. Meldžiu narius nesiveluoti,

1 Sekr. A. Walskis.
i

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų, li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, a t silan
kyki t pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligą Ir jei aS apsl* 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryt. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iScgzaminavimo—kas jums yra.

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. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

St.

po

CLASSIFIED ADS.

Mt. Greenwood
Giltinė įsisuko į lietuvius

Garsinkitės “N-nose
Educational

.Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se. nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

P r an eiki t iš anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street
....... . ....... . .................................................................—.. ........ i. i e

Šiemet giltinė su didele dal
ge įsisuko į musų lietuvių ko
loniją, Mt. Greenwood. Dar to
kių metų nebuvo, kad taip mir
tų musų draugai ir drauges. 
Per pusę metų apie pusė tuzi
no persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Mes gyvi likę labai jų apgai
lestaujame.

Birž. 13 d. Vytauto darže stai
ga mirė Kazimieras Yonkus, 
kilęs iš Joniškio parapijos. Mir
ties priežastis— apopleksija už
mušė. Jis dirbo ant Kazimiero 
kapinių: parėjęs pietų pavalgė 
tvirtus pietus, perskaitė laik
raštį ir linksmas, sveikas iš
ėjo su kitais darbininkais. Visi 
šnekėdami ir juokaudami nuėjo 
dirbti į Vytauto daržą. Bedirb
damas iš karto krito ant že
mes nebegyvas.

Kazimieras Yonkus buvo 
sveikas ir tvirtas, raudonas 
vyras. Randasi pašarvotas Ma
salskio koplyčioj ant Auburn 
avė. Birželio 17 d. bus jo lai
dotuvės į Kazimiero kapines.

Užjausdami šį skaudų nuos
tolį, dalyvaukime visi drg. 
Yonkaus laidotuvėse, išreikš-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO* ILL.

Daktaras r z) WISSIG,
Kapitonas HHr Pasauliniame Kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER^S METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo* plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 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 tuksiančius 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 Su kampas Keeler Avė** Tel. Crayford 5573

kad 
patenkinti kostumierius. 
ir dirbdamas ilgas valan- 
nespėdavau viso darbo at- 
ir turėjau samdytis pa-

- Nesukite galvos dėl nebuvi
mo darbo. Katras nusipirksite 
šį teisingą ir pelningą biznį 
arba darbą, tas pelnysite. Aš 
esu aplinkybių verčiamas jį 
parduoti ir važiuoti Lietuvon 
sutvarkyti po tėvelių mirties 
pasilikusią nuosavybę.

Brangus skaitytojau, ta pati 
laimė ir tas pats darbas lau
kia jus, kurį man prisiėjo dirb
ti gana ilgokas valandas, 
tik 
Kad 
das, 
likti
gelbininką. Ir buvau daug dau
giau patenkintas ir daug dau
giau uždirbdavau, negu dirbda
mas dirbtuvėje, šis biznis — 
tai batų taisymo dirbtuvė ■— 
shoe repairing shop, patogiau
sioj vietoj ir mašinos kaip 
naujos, nes’ tik dviejų mėtų 
senumo.' Kainavo su visu ata
kų ir įrengimu pora tūkstan
čių dol., dabar parduosiu viską 
už prieinamą kainą. Rašykite 
Box 1311, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
trimuotas

erdvus ir daug vietos ant lenty-
Visokių spalvų. Specialiai po

nikelio fittingais. Vidus
yra 
nų.

$19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Halsted St.

--------- o---------

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ l
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

MADOS MADOS MADOS Financial
FinatiBai-Pagkolos

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

C. L. STRAUSS INVESTMĖNT 
COMPANY, 

1416 Forman State Bank Bldg., 
I Franklin 5664

KADA' SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

klaidos.
sias. <

KETVIRTA—Nepadarykite
Šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060

PINIGAI skolinami ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir' įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Franklin 3495.

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

Laisvas 
norite 

Naujie-

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mietai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel, State 4030

IEŠKAU $4000 pinigų apmokėjimui 
pirmųjų morgičių; Geras, didelis kam
pinis bizniavas namas. Mokėsiu 6%. 
857 E. 75th St. Tel. Triangle 7157.

3021

Lengva, švelni vasarinė suknelė. . Tinka bile progai, nes \ 
prasta ir elegantiška. Galima siūti iš lengvo šilko arba georgete krepos. Sukirp 
tos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą-blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš-* 
kiai parašyti savo vafrdą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So* Halsted St.* Chicago, III. J

3021 pa

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 15 etatų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mitros per krutinę

................. . ......................
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
L‘* v ’ •

(Miestas ir valsu) #

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųŠies blekų dirbiniai 
dengimas. Žemiausios kainos.

garantuotai.
3552 So. Halsted St. 
Šaukite Yards 0385

.Business Service

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI , 

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
" ■ /" \ ‘* -j-

Darbas garantuotas. Apskaičiavi-

*3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 (

skailaitus. Speciali atida i stogų dengi 
mą. "
rnas dykai.

9x12 KAURAI 
Domestlc 

J, IŠVALOMI ------- St.76
Gyvumas ir spalvos atstelgiamos 

kaip naujiems. ■
Nieko nelmam už paslomlmų ir pristatymų 
ant $6 ar daugiau orderio. Dykai apsau- 
gojlmae nuo * kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

PEN8ACOLA 7988 
CRY8TAL OARPET CLEANKR8 

Dirbt., < 442Q Elston Ave„ prie Montrose
.. ............... ... . ............ A... ........ ............ .................... ,

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visis dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
3630 Wal!act St„ td. Victory 0943,

ir stogų 
Darbas

--------- O---------
BUDAVOJU naujus ir taisau senus 

namus ir visokį darbą prie budinkų. 
Ant lengvų išmokėjimų. Atlieku 
atsakančiai ir pigiai.

F. Skrabutėnas, 
5348 S. Halsted St. 

Yardš 2773

Automobiles

darbą

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- 
4080 Archer Avė.

Lafayette 2082

Fumiture & Fistures
Rakandai-įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St. 
. •  

Personai
L • .   Asmenų lėSko

MES PALIUO8UO9IME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig mūzų originallo vizoj Saly žinomo plo
no. Indorzuojamo ir rekomenduojamo Žy- 
miauaių biznierių, samdytojų ir ekonomia- 
tų, kurie tik jį žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Vitų aavo akolų paverskite J mftneainj pie

nų. nu mokėjimu tiktai vienoje vietoje. II- 
vengkite algų nnraMnAjimo. garnUmentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia akolintii; nereikia užstatų; ne
reikia pasiraftytojų: nftra *red tapė*; jokia 
auma nėra dėl mue per maža ar per di
deli.

Meu teimatn mažų kalnų už patarnavimų 
ir iiaiunUnžjlma.
AMERICAN AMORTIZATION CO. 

Suite 440 * 30 N. La Šalie St.

--------- O--------
PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
ar parduodami. E.Sandėri, 536 S.Clark st.

■ ■ o - ■■■- —
PAIEŠKAU dėdės Vinco Permino, 

Rubikų kaimo. Sėdos parapijos. Girdė
jau gyvena Detroite, turiu svarbų rei
kalą. Lucia Perminaitė, 1739 South 
Halsted St., Chicago.

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2.

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

DEMĖSIUI NORINČIŲ GYVENT 
LIETUVOJE. Delei nesveikata: skubiai 
parduodu veikiančią dirbtuvę vilnų ver- 
pyklą ir audinių apdirbimo, su nuosava 
žeme, namu ir įvairiomis mašinomis, kas 
duoda gryno pelno apie 12000 litų per 
metus. Parduosiu už 6000 dolerių. 
Kreiptis Lietuva, Kretinga, T. Poluckui.

2 kaurai, lempos, elektrikinis

PAIEŠKAU Juozapo Mituzo (Motu
zo), Joniškio parapijos, Trumpaitėliu 
kaimo, dirba prie kriaučių, gyvena ka- 
žinkur North Sidėj. Jis past ar kas 
kitas meldžiu duoti žinią. 

JOS. BALAKAS, 
1432 So. 50 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 263.

Nudažykit ■ debesis su saulfis Šviesa tr 
Elektrikiniu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti leda kuomet jtja galite nusi
pirkti garantuota elektrlkinį Refrigeratorlų už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES

L736 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph
5081 Broadvay Edgewater 1300

H. O. STONE CO. 
Fairmont Apartments 

Bondbolderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

pasiuskit savo vardą ir adresą 
Bond Holderių mitingui 

M. Benson, 348 S. Homan Avė.

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash plrkBjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon- 
fldenclalis patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus spedalyM rooming house, ra
šo stotys ir taražai. Tel. Del. 9486. Mr. 
Ryan, Rm. 603, 612 N. Michigan Avė.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwęll 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va. 
lyto jas, kaip naujas $10. Prospect 5339

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.

Miscellaneous
įvairus •

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

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

SAM BURBA 
816 W. 33rd PI.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

TUMLER’S CELEBRITY STUDIO
SPECIALŪS kainos ■— vestuvių foto

grafijos $10 tuzinas ir augs. Taipgi vai
kų ir šeimynų grupės. 1840 N. Wells 
St., Tel. Lincoln 4775.

..... .........    a.....- ..........

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekentėtus. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

Furnisned Rooms <
WW*A*A***WVWW*»»WMMy«*A«A«-W****"*

ŠVARUS* kambarys su visais patogu
mais prie mažos šeimynos, pigiai. 6111 
So. Albany Avė. Prospect 10434.

For Rent
PASIRENDUOJA graži 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. Califomia 

Tel. Lafayette 8705

Personai

Avė. •

Juodieji inkellral, spuogai pasalinami 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai.

~ SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. 

Norma! 6303 
Valandos 10 a. am. — 5 d. m. 

7-9 p. m.

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

BIZNIERIŲ ATYDAI
Jūsų pinigams dabar pavojus, nusi

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

Savininkas
903 W. 35 St.

PARDAVIMUI Standard Oil Stotis ir 
refreshment stand, išdirbtas biznis, gera 
vieta, pigiai. Route US — 30, pasukit 
į rytus į Indiana 29. J. B J., Bass 
Lake, Ind.

VĖLIAUSIOS mados 3 kėdžių bar
benti pardavimui. Pigiai.

2453 W. 71 St.

PARDAVIMUI delicatessen ir smulk
menų krautuvė su rakandais 
$700, greitam pardavimui, apleidžiu Chi 
cagą. 1045 W. 69 St. .

3 KRĖSLŲ BARBIįRNĖ

Parsiduoda labai pigiai. įmu' ?t 25 do
lerius, kitus pagal svirtį: mainysiu į lo
tą arba autortiobilį.

C. P. SUROMSKI CO.
( > 3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI grosernė ir bifcemė 
iš priežasties■ mirties. Kreipkitės pas ad
ministratorių J. Jasinskas, 1727 So. 
Union Avė. Tel. Golumbus 9248. arba 
Canal 0552.

PARDAVIMUI grosernė, labai pigiai; 
priežastis — išvažiuoju ant farmų. 

4213 So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Na m ai-žeme Pardavimui

Paul M; Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS » INSURANCE
, Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus* farmas. biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
Ir parupinam l ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVJMU1 bungalovv 5 kamba
rių dar 5 kambariai gali būt padaryti 
viršuj, 3 karų garažas, viskas concrete, 
vertės '$9500, parduosiu už $5500. 
Randasi Lįsk, III. 24 mylios nuo Cbi« 
cagos, pusė valandos traukiniu, arba mai
nysiu ant Chicagos propertės. Kreipkitės 
prie savininko. Wm> Mitreviz, 739 N. 
Troy St., Tel. Nevada 3509, Chicago,




