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Europai Grūmojęs Fi
nansinis Susmukimas

Amerika ir Anglija turi gelbėti Europą
LONDONAS, birž. 18. —šiuo 

laiku čia lankosi Suv. Valst. 
iždo sekretorius, Andrew Mel
lon. Jis padarė vizitą prem

jerui MacDonaldui, su kuriuo 
kalybejosr daugiau, kiip valan
dą laiko. Paskui MacDonaldas 
ir užsienio reikalų ministeris 
Hendersonas turėjo konferenci
ją su Melionu. Vėl tarėsi su 
Melionu Anglijos banko *prez. 
Montagu Norman. Pagalios 
Melioną atlankė Francijos 
banko vedėjo padėjėjas, Lacour 

.Gaillet.
Visi šie pasikalbėjimai laiko

ma slaptybėj. Bet nužiūrima, 
kad anglai, ir ypač Montagu 
Norman, dėję pastangų {tikrin
ti Melioną, jogei Amerika ir 
Anglija privalančios sujungti 
savo jėgas, idant išgelbėti Eu-

ropą nuo ekonominio susmu
kimo.

Eina kalbų, jog Norman pa
reiškęs Melionui, kad Europa 
jau buvus atsidūrusi prie su
smukimo kranto, kai Austrijos 
finansiniai reikalai susipynę. Ir 
jeigu Austriją • butų ištikęs 
krachas, tai kitos šalys butų 
pasekusios jos pėdomis,

Anglų kalbos, sakoma, pada
riusios gilaus įspūdžio į Melio
ną. Jis net svarstąs klausimą, 
ar neatlankyti Berlyną ir Pa
ryžių.

Britanijos ‘užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad prem
jeras MacDonaldas ir užsienio 
reikalų ministeris Henderso- 
nas vyksta Vokietijon liepos 17 
d. atlankyti kanclerį Bruenin- 
gą ir užsienio reikalų ministerį 
Curtiusą.

Entered as second-class matter Mareli Ii 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
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Gausumas tautininkų 
sąrašų

Kauno tarybos rinkimų1* ko
misija gavo 19 sąrašų. Turint 
omeny, kad visos opozicinės 
grupės rinkimus boikotuoja 
ir iš lietuviškų grupių dalyvau
ja tik vieni tautininkai, publi
ką stebina tautininkų sąrašų 
gausumas—net 13.

Į rinkimus eina visos mažu
mos, net totoriai, kurie neidavo. 
Girdėt ir čigonai ruošiasi dar, 
bet bene bus jau pasivėlinę.

Vokiečiai nustebino 
mokslininkus

No. 145

Suv. Valstijos eisią 
Europai pagelbon

Aštrus įstatymas 
prieš kunigus 

o leksikoj
Vera Cruz valstija išleido įsta

tymą, kuris nusako vieną ku
nigą 100,000 gyventojų. Pu
pos nuncijus, Leopoldo Huiz 
y Flores, pareiškė, kad vi
siems kunigams toj- valstijoj 
įsakyta eiti savo pareigas ne
žiūrint įstatymo

Pranešimas iš Vera Cruz, pa
siekęs Meksikos Miestą vėliau, 
sako, kad kunigams Vera Cruz 
mieste paliepta atiduoti bažny
čias į valdžios rankas, kaip bū
va padaryta pirm penkerių me
tų, ir apleisti valstiją, šis aš
trusis įstatymas, manoma, esan 
ti pradžia atnaujintos valsty
bes ir bažnyčios kovos Meksi
koj.

[Acme-P. 8 A. Photo]
Tarptautiniame gražuolių konteste, Galvestone, Tex., jos paskelbtos buvo kaip gražiausios pa
saulyj merginos. Pirmoji (kairėj) yra Pat Hali, laimėjusi 5 prizą; 2-ji — Lena Thomas (Miss 
Memphis), laimėjusi 3 prizą; trečioji — Netta Duchateau (Miss Belgium) laimėjusi pirmą pri
zą ir “Miss Universe” titulą; ketvirtoji — Anne Lee Patterson (Miss U. S.), laimėjusi antrą 
prizą, ir penktoji — Daisy Freiberg (Miss Germany), laimėjusi 4 prizą.

Darbo valdžia rūpi
nasi bedarbiais

Britanijos vyriausybe prašys 
dar $125,000,000 paskolos be
darbiams šelpti *

birž.
birž.

MEKSIKOS MIESTAS, 
20.—Trečiadienio vakare, 
17, Vera Cruz valstija priėmė 
įstatymą, nusakantį, kad tik 
vienas kunigas šioj valstijoj te
gali būti kiekvienam ' 100,000 
gyventojų. O kadangi Vera 
Cruz valstija priskaito 1,100,- 
000 gyventojų, tai, einant kal
bamuoju įstatymu, joje tega. 
lės užsiimti savo profesija tik 
11 kunigų.

Arkivyskupas Lepoldo Ruiz 
y Flore^s, popiežiaus nuncijus 
Meksi 
neskirsiąs tų vienuolikos kunu 
gų. Jis taipgi pareiškė, kad vi
siems esantiems valstijoj ku
nigams įsakyta pildyti savo par
eigas nežiūrint naujojo įstaty
mo, iki jiems bus paliepta iš
sikraustyti.

Kitas aukštas kunigas,, bū
tent Vera Cruz arkivyskupas 
Rafael Guizar Valencia, leido 
suprasti, kad visos bažnyčios 
gali būti uždarytos Vera Cruz 
valsti 
tijoj 
nių 
Vien 
tas 
000 bažnyčių.
tymas daro tiesiai negalimu 
daiktu pildyti kunigų pareigas 
visame plote vienuolikai asme
nų.

Proponuoja Igoe 
kandidatūrą Illinois 

gubernatoriaus 
vietai

LONDONAS, biržj Ž0. ^Ari 
glijos darbo valdžia 'artimoj at
eity patieks parlamentui bilių, 
kuris įgailotų ją užtraukti dar 
$125,000,000 paskolą apdraudos 
nuo nedarbo fondui. Kartu su 
šia $125,000,000 suma nedarbo 
fondo skola pasieks $575,000,- 
000.

pareiškė, jogei jis

įbj. Esą, Vera Cruz vals- 
) randasi 200,0000 žmo- 

lankančių bažnyčias, 
Vera Cruz mies- 

turįs daugiau kaip 2,- 
Ir naujas įsta-

ORRfe
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai dienai pra
našauja :

Karštis tebesitęsia; . gal būt 
popiet arba į vakarą vėsiau; di
džiumoj vidutiniai pietų-vaka- 
rų vėjai.

Saulė teka 5:14 vai., leidžiasi 
8:28 vai.

Karštis vakar, 4 vai 
pasiekė 94 laipsnius.

popiet

Žuvo pagarsėjusi Angli 
jos aviatore

Kinija pirksianti Ru 
sijos gelžkelį

LONDONAS, birž. 20.— Dvi 
moters—pilotas ir pasažierius 
—žuvo liepsnose, kai nukrito 
ir užsidegė aeroplanas, kuriuo 
jos lėkė. .......

Viena moterų buvo pagarsė
jusi Anglijos' aviatore Cecily 
O’Brien. O kita, manoma, bu
vusi Mildred Leith, lordo Burgh 
pusseserė.

SPRINGFIELD, III., birž. 20. 
—Praėjusio ketvirtadienio va 
kare demokratai legislaturos na
riai turėjo vakarienę, kurioj 
iškėlė Illiriois gubernatoriaus 
vietai kandidatūrą Michael Igoe, 
chicagiečio, demokratų vado le- 
gislaturoj.

Igoe pareiškė, kad jis sutin
ka kandidatūrą priimti, jeigu jo 
partija norinti ir reikalaujanti 
to.

Nominacijos kandidatų gu
bernatoriui biis ateinančių metų 
balandžio mėnesį.

Priimta biliits Illinois 
valstijoj kongreso dis- 

triktus pakeisti

Galvijų kontrolės 
teliai

ra-

Dabar veikia 145 galvijų kon
trolės rateliai, kurie kontri>- 
liuoja apie 25,000 karvių. Pen
kių geriausių bandų vidutiniška 
produkcija: viena karvė per 
metus davė 5156 klg. pieno, 
280 klg. riebalų, arba 320 kl. 
sviesto.

Iš kalvės kilo didelis 
gaisras

Gegužės 15 d. Keturvalakių 
valsč. Mockabudžių km. sude
gė kalvė, prie jos gyvenamas 
namas, tvartukai ir kalvio Vi
limo turtas. Ugnis persimetė 
į arti gyvenančio Grinkevičiaus 
Sergiejaus trobas, čia sudegė 
gyvenamas namas, klėtis ir ki
tas turtas. Kalviui nuostolių 
padaryta 2700 litų, Grinkevičiui 
10,500 litų. Trobesiai apdraus
ti nebuvo. Gaisras kilo iš kal
vės.

PARYŽIUS, birž. 20. —Alaiu 
Gerbault ruošiasi plaukti 10 (to
nų įtalpos valtimi per Atlanti
dą 
na

j Suv. Valst. Keliauti keti 
vienų vienas.

■m

Kapelionas, kuris “mo
kina” vaikus neklau

syti tėvų

“Aušros” mergaičių gimnazi
jos kunigas kapeliohas Graus- 
lys draudžia mokinėms eiti į 
gimnazijos rengiamus kino. Tuo 
tarpu gimnazijos administraci
ja į šį kino mokines net ragi
na eiti. Delko kunigas tą da
lyką riša klasėje, o ne pėda 
gogų taryboje?

Kunigas klasėje įkalba mo
kinėms (ir žemesnių klasių) 
skaityti laikraščius, žinoma, ne 
visus, čia vėl tik jis žino, ku
rie negalima. “Lietuvos ži
nias” ir “žemaičio” neleidžia
ma skaityti.

Mokyklos kuopelės taip pat 
vienos siūlomos* kitos draudžia 
mos. Pagaliau abejodamas 
vargu Kaune visi tėvai sutiks 
su kunigėlio nuomone, ir kad 
tėvai neturėtų drąsos savo‘duk
raičių atkalbinėti, jis leidžia 
dukraitėms savo tėvelių ir ne
klausyti. Taip pamokinęs, ku
nigėlis mokslą pritaiko prakti
koje, prašo duoti pavyzdžių; re
zultatai geri—mokinės suprato 
gerai ir atsako, kad nereikia 
tėvų klausyti. Gal kunigas 
laukia, kad išgirdę apie tokį 
kapeliono ■ mokslą, ir tėvai jį 
patvirtins, pasakys, kad tėvų 
nereikia klausyti, kad kunigė
lis viską geriąu ' supranta ir 
niekad neklysta?

Kokie po to gali būti tėvų ir 
mokyklos," mokytojų ir kape
lionų santykiai? Kokios kunigo 
pareigos, kaip auklėtojo? Kokie 
mokyklos uždaviniai, jei joje 
vaikai mokomi neklausyti tėr 
vų?

SPRINGFIELD, III, birž. 20. 
—Atstovų butas, 105 balsais 
prieš 30, priėmė sumanymą 
pakeisti ribas kongresinių aps
kričių. Dabar reikia dar bilių 
gubernatoriui pasirašyti, kad 
jis taptų įsitatymu. Manoma,, 
kad gubernatorius pasirašysiąs.

\

Ar prez. Hoovėris pildo 
įstatymus .

WASHINGTONAS, birž. 20. 
—Praėjusį trečiadienį prez. 
Hoovėris įrodinėjo (Springfiel- 
de) reikalą šalies gyventojams 
klausyti įstatymų. Bet štai ką 
pasakoja “Chicago Tribūne” ko
respondentas:

Virginijos valstijoj, kur pre
zidentas vyksta į Rapidan sa
vaitės galo atostogoms, yra į- 
statymas, apribojus automobi
lių važiavimo greitumą 45 my
liomis valandoj. Bet preziden
tas čia šaująs, kur kalnų nėra, 
greitumu pralenkiančiu 60 my
lių valandoj.

Kaip toli jis pralenkiąs -60 
*—nežinia. Nes sekantys pas
kui jį laikraščių reporteria, pa 
siirę iki 60, po to jau toli pa
silieku užpakaly.

Ir štai korespondentas išreiš
kia abejonės, ar toks vaŽiAvi- 
mas esąs įstatymų pildymu.

20 mirė užsinuodiję radiumu

... Įtį’!
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ŠANCHAJUS, Kinija, birž. 
19.— Liepos mėnesį laukiama 
paskelbimo Maskvoj ir Kinijoj, 
jogei Kinija atpirkusį iš rusų 
tą dalį .intereso, kurią turi ru
sai Kii)ijoą rytų gelžkely. Kini; 
ja sumokėsianti rusams 400,- 
000,000 auksinių rublių arba 
$200,000,00. Bet pinigų kinai 
nemokėsią. Rusams busią leis
ta gabenti Kinijon prekes, o 
Kinija sugrąžinsianti rusams 
muitus amt įgabenamų prekių 
ir tokiu budu mokėsianti už 
nupirktą geležinkelį.

Dėka šitokiai sutarčiai, nu
žiūrima, rusai galį įgyti tie
siog monopoliją savo prekėms 
Kinijoj.

Nors Kinijos vyriausybė už
ginčijo šią žinią, bet mapoma, 
kad ji vedanti derybas su Ru
sija ir kad gali tokią sutartį 
padaryti.

“šeštas jausmas” laimė
jo skirybas

t
/ -7 " r.

MEMPHIS, Tenn., birž. 20.— 
Ernest Cleaves yra aklas/ Jo 
žmona Lillian—taipjau akla.

Ernest Cleaves iškėlė bylą 
teisinę prašydamas skirybų. 
Giirdi, jo žmona susibičiuliavu
si su kitu vyru—taipgi aklu.

Užklaustas teisme, kaip, Clea
ves, būdamas aklas, • sužinojo 
apie moters bičiuliavimąsi su 
kitu, jis paaiškino, kad “koks 
tai šeštas jausmas jį įspėjęs”. 
Ir gavo skirybas.

NEWARK, N. J. birž. 19. — 
Dvidešimt asmenų, dirbusių 
pirmiau United States Ęadio 
Corporation plente,. Arange/ N. 
Jų mirė dėl užsinuodįjimo ra- 
diumu.

< 23 kiti serga. Daktarai sią- 
ko, kad esą vilties išgelbėti jų 
gyvastis. ; ’

Daktarai są-

m;

Prez. Hoovėris paten 
kintas savo kelione

PASSADENA, Califomia, 
birž. 20. —Du vokiečiai profe
soriai, kurie pirm ketverto me
tų priėmė Benjamino Franklino 
idėją pakinkyti perkūniją ir ku
rie 1927 metais įrengė Šveica
rijos Alpuose laboratoriją, su
imančią iš perkūnijos audrų iki 
18,000,000 voltų, dabar paskel
bė kitą išradimą.

Berlyno universiteto profe
soriai F. Lange ir A. Brasch 
paėmė gumos, popieros, alumi- 
no iš išsukto aliejaus, kadangi 
geresniam nupirkti neturėjo 
pinigų, ir iš tos medegos pa
dirbo galingiausią X-spindulių 
vamzdį pasauly— daug galin
gesnį už tuos, kuriuos kiti mo
kslininkai manė esant 
padirbti.

Aleksandras Goetz 
prof. Langės ir Brascho
Šimą Amerikos Asociacijos Mo
kslui Plėsti suvažiavime čia 
birž. 18 d. Mokslininkai stebė-į 
jos kalusydamiesi pranešimo pasi&k^busios liauja nacionąhs- 
apie padirbimą vamzdžio 2,000,- J 
000 voltų - X-spindulių, gami
nančių kietuosius gamma spin
dulius tolygius 100,000 gramų 
radiumo.

WASHINGTONAS, birž. 19. 
—Prez. Hoovėris, tuoj kai su
grįžo iš kelionės į Indiana, 
Ohio ir Illinois valstijas, turė
jo konfeemciją su užsienio rei
kalų ministeriu Stimsonu. Po 
to jis pakvietė į Baltąjį Namą 
tris senato narius ir atstovų 
buto lyderį Tilsoną. Washing- 
tone taipjau laukiama atvyks
tant republikonų lyderio sena
te—<Watsono.

Prezidento konferencijos su 
kongreso lyderiais sukėlė spė
jimų, kad Suv. Valstijų vyriau 
sybė planuojanti kokį nors pa
saulinio karo skolų peržiūrėji
mą arba, gal būt, moratoriumą 
joms, kaip priemonę padėti Eu
ropai išvengti numatomo fi
nansinio krizio.

Revoliucija rugstan 
ti visos Kinijos 

plotu

galima

skaitė 
prane-

NEY YORKAS, birž. 20. — 
Pranešimai iš Kinijos rodo, 
kad Kiniją apima visu plotu 
naujas revoliucinis judėjimas, 
šis judėjimas esąs atkreiptas 
prieš Chiang Kai šėką ir jo 
bendrus, vadovaujančius nacio
nalistinei šalies vyriausybei. 
Naujam revoliuciniam judėji
mui vadovaują asmens, žinomi 
taip Kinijoj, kaip užsieniuose. 
Organizacijos, diriguojančios ju
dėjimą prieš Chiang Kai šėką,

tų vyriausybę. '

Susisiekimas per demar
kacijos liniją

Streikas sutaikyti ne-> 
pavyko

PITTSBURGH, Pa., birž. 20. 
—Ketvirtadienį Pennsylvanijos 
gubernatorius Pinchot mėgino 
privesti prie taikos streikuo
jančius toj valstijoj angliaka
sius ir kompanijų viršilas. Bet 
vėliau jam buvo pranešta, kad 
derybos tarp angliakasių unijos 
United Mine Workers atstovų, 
iš vienos pusės, ir kompanijų 
iš kitos, tapo nutrauktos.

Gegužės 16 d., nakties metu, 
Šiaulių valsč., Lukšių km. ras
ta mirusi to kaimo gyventoja 
Jąsaitytė Sofija, 20 metų am
žiaus. Nustatyta,* kad ji mirė 
nuo persivalgymo.

.Iš oficialių šaltinių teko 
žinoti, kad vid. reik. min. 
šomos taisyklės susisiekti 
siog per administracijos liniją. 
Tos taisyklės numato, kad pa
tikimiems Okupuotosios Lietu
vos gyVentojams bus leidžiama 
per demarkacijos liniją atvykti 
į laisvąją Lietuvą.

118

Bū

tie

*

metų, jaučiasi tru 
puti “keistai”

POPLAR BLUFF, Mo., birž. 
20.—Tommy Kemp, 118‘ metų, 
šilmet pirmu kartu nusiskun
dė, kad jaučiasi keistai. Iki 
praėjusių metų dirbęs farmos 
darbus, o šiemet “kažin kodėl” 
nebevykstą dirbti.

Lietuvon
WASHINGTONAS, birž. 20. 

—Prez. Hoovėris sugrįžo Wash- 
ingtonan. Jis esąs patenkin
tas savo 
Ohio ir Ulinojų.

Sulig pranešimais tų asme
nų, kuriuos jam tekę susitikti 
kalbamo j kelionėj, šalies ekono
minė padėtis dabar esanti ge
resnė, nė kad ji buvusi pirm 
trejeto mėnesių. Girdi, duo
nos eilės tąpusios praeities f- 
vykiu, I pirkimas krautuvėse, 
ypač smulkmenų, padidėję^, o 
ijr dirbtuvės imančios gaivėti, 
ypatingai mažesnėse bendrijose 
(communities).

kelione į Indianą,

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

naujieno s
1739 So. Halsted Street

». , ' i

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



ORESPONDENCIJOS
Toronto, OntKenosha, Wis

Socialistų veikimas

Naujas šių. metų mados

Ratine, Wis

per Meta

700 Banku
Ratine, Wis

Maskvos vado prietykiai

Sii 3 durim tik

'• \ ■Ą'-i .'•'o : wį>:" ' ’ Jį" «-'■ *į>' 'Nacionaliame Banke

valdininkams.
Artinau galite

Dvidešimts- 
vizų

1924, ii 
arodyti legališ

Musų fašistėliai ieško paguodos 
pas prošepianus

webbed konstrukci- 
naujausios mados,

Prcsident”. Kabineto narį — 
“Dcar Mr. Secrctary,” Senato 
narį “My dear Mr. Senator” 
arba tik “Dear Mr. Senator,“ 
kuomet Atstovų Buto narį “My 
dear Mr. Gongressman“ arba 
“Dear Mr. Congressman“ ar
ba “Dear Mr. Representative.” 
Biurų galvos “Dear Mr. Gom- 
missioner”, valstijų guberna-

yarWr Turi .panešti,
UaiD>nai^etdIskvoi pirmas po- 
plėras. HhndykaUiminti, ka- 
d& gavai pirmas pbjĮieras ir 
kokiame* teisme buyo išduotos.

t * i, ' '

Vizų kainos.'
Ketinu vykti 

Aplankysiu kelias

iefim- 
birželio ’14 d. ren- 

Diena pasitaikė 
tai ir žmonių suvažiavo 
Tik gaila, kad ir keno- 
turėjo tą pat dieną iš- 

negalejo atva-

Prieš porą metų čia keli as
menys, kurie skaito save lais
vų pažiūrų žmonėmis, suorga
nizavo jaunimo kuopą “švytu
rį“. Tiesą sakant, kokio nors 
ypatingo laisvumo pas juos nė
ra, jeigu neskaityti jų veid-* 
mainystę: kai kurie jų savoj 
kompanijoj moka bažnyčias 
niekinti ne blogiau, kaip bolše
vikai. Tačiau viešame gyveni
me jie meilinasi prie dvasiš
kių ir bijosi užsitarnauti be
dievio vardą. Parodymui savo 
ščyrumo jie eina išpažinties ir 
pildo kitokias gero kataliko 
pareigas. Na, žinoma, jie kar
tu pučia dūdą su visokiomis 
šv. Jonų draugijomis. Kitos 
organizacijos ne labai su jais 
tenori turėti kokių, nors reika-

Kur banKieriai. veda savo 
bazrų i Kviečiame ir jus, 

su savo taupimais

Birželio 13 d. jie sumanė 
Hamilton mieste surengti va
karą su vaidinimu -. ir koncerti
niu programų. Kadangi vietos 
lietuviai jų neremia, tai jie ti
kėjosi pasišienauti svetur. Ir 
tikrai, šauniai prisirengę. Pir
miausia atsispausdino plakatus 
dviem kalbom: lietuviškai ir 
lenkiškai. Dideli Lietuvos pą-> 
triotai ir tėvynainiai kvietė, 
brolius lenkus atvykti į paren
gimą ir kartu j linksmintis. Gal 
taip pat tikėjosi i kokiu nors 
budu susitaikyti dėl Vilniaus. 
Išsirinko net iš savo tarpo orą-’ 
torių, kuris turėjo lenkus pa
sveikinti.

Tačiau jiems teko labai nu
sivilti: į jų parengimą, neatvy
ko nei vienas prošepanas. Vie
tos lietuviai irgi ignoravo mih 
sjškius patriotus. Prie tokių 
aplinkybių jie patys save, „turė
ti 6 ■ Hnksmipti. Tte$ą,;igu jais 
dar buvo nu Važia vtlfeioš kėlios 
sąjungietės iš J-mo Sąjungos. 
Tos panelės kitus narius mėgs
ta labai kritikuoti už lankymą 
kokių nors nepageidaujamų pa
rengimų, bet pačios to neboja.

Aš visai nesipriešinu paren
gimams ir išvažiavimams. Dar
bininkui žmogui reikalinga iš
važiuoti iš durnuose paskendu
sio miesto. Tik visas blogumas 
su musų patriotais yra tas, kad 
jie ieško paguodos pas prose-( 
panūs, kurie niekuomet lietu
viams nebuvo palankus.

Prašyti iš lenkų paramos 
yra daugiau nei juokinga. Jie 
niekuomet nerėmė Ir nerems 
lietuvių. Tatai musų patriotai 
privalo kartą ant visados įsidė
ti sau i galvą. —Dalyvis.

Elektri^inės ledaunės (re- 
frigeratoriai) visų gerųjų 
išdirbysčių galima įsigyti 
Peoples Krautuvėse už ma
žesnę kainą, pilnai įreng- 1. , • • , i 1 . p.',tos namuose

Wisconsino valstijoj pasta
ruoju laiku pasirodė gana tvir
tas socialistinis veikimas. Ypa
tingai tai buvo didelis siurpri
zas, kuomet Racine mieste<. li
ko išrinktas socialistas majo
ras. šitas įvykis paskatino 
veikti ir kenoshięčius. čia liko 
atgaivinta LSS. 58 kuopa, ir 
pradžia atrodo gana gera; Bu
vo surengtos prakalbos. Kalbė
tojas buvo “Naujienų“ reeak- 
torius, drg. P. Grigaitis.

Savo prakalboje drg. vGrigai- 
tis aiškiai įrodė naudingumą 
turėti tvirtą organizaciją. Vie
nintelis būdas, — tai organi
zuotis į Socialistų Partiją ar
ba į LSS., kuri yra tas pat. 
Aiškiai įrodė, kad be tinkamos 
politiškos organizacijos negali
ma sėkmingai' kovoti.

Reikalas neatidėliotinas ir 
svarbus. Reikia veikti. LSS. 58 
kuopa yra nusistačius varyti 
darbą pirmyn ir prie jo kvie
čia ir kitus prisidėti. Mes dar
bininkai, remdami LSS. 58 
kuopą, nieko negalime pralai
mėti apart retežių...

LSS. 58 kuopos susirinki
mas įvyks birželio 21 d., 1 vai. 
po pietų, pas J. Martins Realty 

8th Avė. Tad šiuo 
, kurie 

socialistų

Co., 4508 — 
kviečiu visus, kurie yra suin
teresuoti socialistų veikimu 
atsilankyti ir dalyvauti sykiu 
Nariai, atsitankykit į susirin
kimą, nes bus labai svarbiu 
reikalų aptarimui. Nepamirški- 

laiko ir vietos.
A. Paksys, rast.

Imigrantų proble 
mos

Vežk i tęs gramafoiią sykiu'* 
į Lietuvą,, vakacijas ar 
piknikus. Peoples Krau
tuvėse, dabar galite įsi
gyti geriausių padarymų 
pbrtablė graniaftmą, ku
rių vertė yra iki $35.00, 
dabar tik už

torius “Your Excellency“ arba 
“My dear Mr.. Governor,” arba 
tik “Dear Mr. Governor.”

FLIS.
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THE STOCK YARDS SAFETY

4150 SO. HALSTED SI
hSmeŠ CV

4177-83 Archer Avė;, 2536-40 W. (i3 St.
Td. LAFAYETTĘ 3171, HEMEOGK 8400

M. KEŽAS, Vedėjas' ' J. NAKROŠ1S, Vedėjas

teisybe? NbHu atgal gtyžtb 
'■'AtsakymasTeisybė, kad 
SUV. Valstijų' Valdžia neku- 
rįuosc- atsilikimuose užmoka 
tokių ateiviui kelionės išlaidas 
atgal. Bot tokie ateiviai dūri JŠt 
gyventi Suw 1Valstijose* ‘rita* 
žiaus trijų metų ir turi dąro- 
dy ti, kad < neturi į pinigų ir . turė
jo kreiptis prie-pašalpinės or
ganizacijos pagelbųs.
Legalizavimas šeimynos; būvio

Klausimas Atvykau iš 
Kanados su savo žjnona ir 
trimis mažais Vaikais 1920 m., 
be jokio imigracijos peržiūrė
jimo. Dabar padaviau form 
6o9 legalizuoti savo buvimą. 
Kuomet aplikacija^ priimta, ar. 
tas* legalizuos ir rezidėnciją 
visų šeimynos ‘narių? Išsiėmi- 
miau pirmas pbpieras 1926 m; 
Ar jos geros? :

Atsakytinas
Ii fonw659 dėl kiekvieno šei
mynos nario, jeigu nori, kad 
jų buviiiihs biitų Tegalizuotas* 
ReikiU mokėti net $20 už kiek* 
, J .1- * f
vieną hjilikdciją.

Jėlgii nęųori tą daryti, tai 
patartina laukti kol išsiims i 

tadUs galėsi 
j uos parsįĮrąUk’t i’ į šiį^kl j t kaL 
po^nekvotiniiis iniigrantusb Bet 
tą darant, tavo žmona; ir vai
kai turės apleisti Suv. Valšli- 
jas laikinai.

Pirmos popiyros, kūnas tu 
išsieniei 1926 1 iii., bus geros, 
kuomet įvažiavimas bus lega
lizuotas, it galėsi; paduoti pra
šymą antroms popierojns,. ka-» 
da tik norėsi.

Pikniku
So. Mikvaukee * S 

tas Apskr. 
gė pikniką 
graži, 
daug, 
šiečiai 
važiavimą 
žiuoti.

Tikiu, kad liks pelno 10-tarn 
apskr. Reikia tarti ačiū komi
tetui už pasidarbavimą.
t Ten buvęs.

Natiiralizuotų piliečių vaikai.
Klausimas— Ką tik išsiė

miau pilietystes popieras. Tu
riu tris vaikus, —mergaitę 15 
metų ir du vaiku 17 ir 20 m. 
Mano vyriausias vaikas ką tik 
apsivedė. Kurie iš tų vaikų įgi
jo pilietystę mano naturalizd- 
viniu?

''Atsakymas — Visi trys vai
kai tavo natūraiizaviinu įgijo 
pilietystę. Svetur gimę vaikai 
tampa piliečiais, jeigu tėvas 
tampa piliečiu. Jei jie į Suv. 
Valstijas buvo įleisti nuolati
niam apsigyvenimui ir jeigu 
tie vaikai dar neturi 21 metų, 
nepaisant to, vaikai vedę ar 
nevedę. i
v \ 4 J , ^ ■ .
Svečiai negali tapti piliečiais.

Klausimas
metais iŠ Kanados, ir 1925 m. 
išsiėmiau pirmas popieras be 
jokių keblumų. Bet dabar ma
no pilietystės prašymas buvo 
atsakytas, nes svečio vizą, kuri 
man-buvo išduota, buvo gera 
tik šešiems mėnesiams. Ar ga-

namus. Pamatęs 
taksį, jis užsidė
ti- nešas prie ve- 

klausia, kas da
ryti, kad nemigtų. Greitai į ve
žimą įsidėjo ir nuvažiavo abu
du. Neilgai trukus girdžiu vėl 
kalba baltas su draiveriu. Tai 
laimė, kad dar suradom, kur 
gyvena ir galėjom palikti ant 
porčių gulinti. Kam reiks, — 
pasiims. Mat, gėrė už Lenino 
sveikatą.

Taip ir reikia kovoti pures 
munšainą: išgerti visą, kad ne
liktų kapitalistams. .

Sapne Matęs.

Sekmadienio rytą guliu 
lovoj ir girdžiu, kad kas tai 
barasi gatvėj. Aš apsivertęs 
ant kito šono norėjau užmigti, 
o jie dar labiau barasi. Pažiut 
rėjau pro langą, kas barasi: 
nagi juodas su baltu visokiais 
žodžiais koliojasi. Aš pama
niau, kad (įaugai mitingą lai
ko, bet jie greitai nuėjo.

Kitą naktį ir vėl girdžiu, kad 
kas tai baubia ir “po matuš- 
kie“ siunčia. Sau vienas misti
nu, kad gal tie patys, bet jau 
kitokiu balsu rėkia. Reikia pa
žiūrėti ir čionai. Ir vėl baltas 
su raudonu. Maniau, kad ser
ga, bet pamačiau, jog- raudonų
jų vyriausis Racino vadas guli 
ant šžfligatvio. Gal jį menulio 
spinduliai perdaug įkaitino, 
kad jau baubia', kaip ožys plau
namas. Baltas pašaukia taksi, 
kad vežtų į 
atvažiuojant 
jo ant pečių 
*žimo. Paskui

Kopijos^ pirmų, papiėrų.
Klausimas — I^amečiau savo 

pirinaš ‘ popiei^si kurias. gą-? 
vau 1928‘df. Ėųr galiu gauti 
kopiją tų: pdpieėų?

A t sakytina^—" Turi paduoti 
aplikačijį' iMštčlet Dif-ėctdr of 
NtitųralizA(ibp? Su ‘ a^ikąci^a 
turi pasiųsti dvi mažas foto-' 
grafija'š, aiit kuriti pasii-aŠęi"President

''Visuomeniškos sunkenybes.” 
' 1

Klausimas — Atvažiavau į 
Suv. Valstijas apie metai atgal 
ir per visą laiką ieškojau dar
bo, bet nepasisekė rasti. Pini
gai išsibaigė, sergu ir turiu 
vykti į ligonbutį. Žmogus man 
pasakė, kad Suv. Valstijų val
džia sugrąžina į savo šalis lo
kius ateivius, kurie negali sa- 
’i ’ '• ■•’IH .r r
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Sujungtas Kapitalas,^ Perui,Sis’, ir Pelnas 
$a,750;c«>o:QO.

Sujungti. Resursui a®^,OOO4OOO 0tt
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NEATBŪTINAI PAMATYK

ni ■% T La. Ik FC
SURASIT, KAD jis yra vienas geriausių karų ką šiandie 

Už pinigus galite nupirkti, lengvos išlygos. *

KirasMotorSaiesJnc.
3207*09 So; Halsted Sfc

tt MOHAIR PARLOR
-, tai

. JOS,
šmotai, sofa ir ane ka- 

j^ras krėslas. Pasirinki- 
mas skirtingų• spalvų, ver 
rtė virš $125 sumažinta

fflb Wa “" S65100 
Jucąuard setai verti iki J p $45 oo

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems. 
KADIOS DEMO^STIUJOJAME NAMUOSE VELTUI 

Visuomet Kreipkitės:
Į didžiausias ir atsnkoniingiausias Lietuvių 

Krautuvės Ghicagoje.

ŽOaM

Klausimas 
Europon 
šalis. Ar man galite pranešti 
kainas vizų Amerikos* pilie
čiams Čekoslovakijoj, Eranci- 
joj ir Vokietijoj?

Atsakymas 
šešios šalys panaikino 
kainą ir* 9/ šalys sumažino jų 
kainas. Sakančios šalys nerei
kalauja vizų.— Belgija, Dan
cigas, Danija, Italija, Liecht- 
enstein, Norvegija, Švedija ir 
Šveicarija, Čekoslovakija rei
kalauja $1; bet už dyką duo
da pervažiavimo vizas, Fin- 
landijoj viza ant štšių mėnesių 
duoda už dyką, bet ilgesniam 
laikui reikia mokėti $10. Fran
ci jos vizos kaina yra $2, bet 20 
centų, jeigu* buvimas^ mažiau 
30j dienųZ Vokietija, duoda yi- 
zą^įįy^9? Didžiosios Britani
jos reguliariška viza yra $10, 
l^fet pervažiavimo vizą tik. $1. 
Vengrijoj vįėno parvažiavimo 
kaina yra $145 irs reguliariŠka 
viza $J16,60p Latvijai ir Lietuva 
duoda pervažiavimo» vizas už 
dyką, kuomet. regųliariškos vi
zos kaina> yra i $10. Ilenkijps
vizos kaina yra $4; gęra dviem 
metam, pervažiavimo ir at
gal sųgryžimo vizos kaina .yra 
40c, Jhgoslavijpj pervažiavimo 
ir stigUžimo vizoš kaina yra 
$4’*, kuomet pervažiavifno viza 
kainuoja 5(1 centų,, reguliariš- 
ka viza $1.00.
Kaip adresuoti 
i Klausimus;: — 
pranešti kaip reiki A. laiškuose 
užvardinti SUv^ VhL preziden
tą, kabineto* narius^ kongres
meną ir kitus valdininkus?

Atsakyihasi — Prezidentą 
reikia adresuoti “My dear Mr.

arba “Dear Mr.

KAUJIBKO3.. <arieagP. ttu
liti tapti piliečiu* ir kokiu BiL 
du?f ' į

Atsakymas Kadangi buf 
vai įleistas į SuV. Valstijas tik 

šioje^ šalyje 
nelegališkai ir jokiu budu ne
gali įgyti pilietystę. Iš kitos 
puses, žmogus, kuris atvyko 
čįonais prieš liepos 1 d., 1924 
m., negali būti išdeportuotas. 
Mes žinome, kad tie, kurie at
vyko! prieš birželio 3’d., 1921 
in. gali legalizuoti savo buvi
mą čionais, bet tikima, kad 
neužilgo Kongresas duos tą 
privilegiją ir tiems, kurie at
vyko prieš liepos 1 d 
kurie negali < 
ką rczidęnciją

Naturalizacijos liudininkai
Klausimas — Ar žmona bei 

brolis gali būti liudininkais 
natūralizacijos atsitikime?

Atsakymas — Liudininkai 
natūralizacijos išklausimuose 
turi būti Amerikos piliečiai — 
vyrai ir moterys gero budo. 
Turi, pažinti aplikantą nors 
penkis metus toje vietoje, kur 
per tą laiką jis gyveno, ir tu
rėjo su juo asmeniškai pasi
matyti nors sykį į mėnesį

Nėra patartina kviesti gimi
nes būti liudininkais. Kai ku
riuose natūralizacijos teismuo
se giinines, kaip tėvas, brolis, 
žmona arba sesuo — nėprilei- 
džiania liudininkais, kiti dis- 
triktai pavėlina. Jeigu žmogus 
negali gauti pašalinių žmonių, 
tegul kreipiasi prie vietinio 
teismo, ir, paklausia, ar gail
ina pakviesti gimines būti liu
dininkais.

Standard^ išdirbystes, 
pilnai’ įrengtas, 

sui tulioniz Į!
Vąrtąs $55,,. dabar, už 1

529.95
Nauji gerųjų išdirbysčių E| 
Kombinacijos Radios, ne- 
kurie verti iki $225.00, o 
dabur $75 nn

Puikios Ledaunės parsiduoda už mažiau 
Kaip PUSĘ KAINOS

Su 2 durim tik

LABAI GRAŽUS LIETUVIŲ

RADIO PROGRAMAI
PEOPLES FURNITŪRE KOMPANIJOS 

Antradienyje nuo 6:30 iki 7:30 vai. vakare.
i& WGES Stoties 1360 Itilocyctes

NEPAMIRŠKITE
. Vasaroj Laikui.

PARANKIAS REIKMENIS
Siūloma už. labai.

SUMAŽINTAS- KAINAS .
Abiejose

I
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SPORTASVAC L. BIRŽIŠKA

Lietuvių Knygos Augimo Etapai

Town of Lake
Rengia jaunimui pikniką

i ir

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

WISSIGDaktaras

atlikimu. (B. d;)

Universal State Bank
Mirė Judeikos sūnūs

3252 So. Halsted Street Tel. Boulevard 5913 ir 5914 Tel. Boulevard 5914 ir 5913Judeiko, senas

. Louise Požėla paguldė 
Richard Daiviscourtą i

daugėja
Vitebs-

Laikas įrodė, kad nėra geresnio 
investmento kaip konservatyviai 
padaryti PIRMI MORGIČIAI ne
šantys 6% palūkanų. į

Galima gauti morgičius sumose 
nuo $500 ir daugiau.

Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Stanislovas
Tqwn of Lake gyventojas, tu

Vyrai sukasi nuo Reno 
“drvorsų malūno”

žinių 
dejas

naus, kuriam davė Antano var 
tėvams džiaugs- 
Vuvo, jis greitai 

birželio 18 d.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

1491 m. Kroku
— lyg ir nuro

dą. Tęčiau 
mas neilgas 
virto ašaromis 
sūnūs Antanas mirė. Laidotu 
vės bus šiandie ryte, 8 vai. iš 
namų 4509 S. Albany Avė. į 
šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvėms patarnauja p. Eudeikis.

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir 35th St. .

Tiems, kurie dabartiniu laiku tu
ri ant rankų atliekamų pinigų ir 
tiems, kurie nori padaryti rezer
vacijas prieš liepos 1 d., mums 
bus' malonu duoti rekomenda
cijas. Tarp Chicagos 

Lietuvių

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Kojų.

Išparduodame Victor Radios, 8 tūbų 
setai —. specialiai Birželio mensiui

ša, sutraukė 6,000 
Daugiau į stadionų 
tilpti. Ristynės įvyko 
ru dangum.

BERNARD PETKA’S 
Vyrų aprėdai a i geros rųlies it 

vertės, paikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Ricbmond

DR. A. J. BERTASH
praneša perkėĮimą savo ofiso

■ '■-1 ■‘ . i .■; <1 ■(i !'

Birželio 22 d. Požėla 
Chicagoj. Ristynės įvyks 
stadione, 4700 Lake St.

praneša perkėlimą savo ofiso ir 
permainymą telefono j

Prieš porą dienų Karolis Po
žėla ritosi St. Louise su pagar
sėjusiu Amerikos ristiku Rich- 
hard Daviscourtu, kuris iš Ed 
Lewis yra ne vieną susikirtimų 
laimėjęs. Tas ristikas pasižy
mi žiaurumu. Be to, jis yra 
labai tvirtas ir sveria apie 220 
svarų. ’ Tačiau Požėla per pusę 
valandos su juo apsidjrbo, kaip 
su šilta vilna.

Požėla ritosi svarbiausioj po
roj ir, kaip laikraščiai prane- 

žmonių. 
negalėjo 
po atvi-

Ką Dr. Cleminson’s 
SVEIKATOS GLOBA 

į TEIKIA JUMS:

Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M.
’ f ' • ' • ■■ , •' ' ib.' . ' ' r ' •

Draugystė “Garsus Vardas 
Lietuvių”, norėdama savo jau
nimui padėti susiartinti ir į- 
trąukti jį į veikimų, rengia pik
nikų birželio 28 d. Kučinsko 
darže, priešais Tautiškas kapi
nes. Piknikan kviečia visus 
jaunuomenės draugus. •

Norintieji įstoti į “Garsaus 
Vardo Lietuvių” draugiją pra
šomi atvykti į susirinkimus- 
kurie įvyktsa kas pirmų nedė- 
lę 2 vai. po pietų Petro Ki
sieliaus ‘ svetainėje, 4625 So. 
Paulina St. ,Chięago.

Įstojimas jauniems nuo 18 li
gi 25 mėtų amžiaus veltui. Pri
imami be ’ pažvalgų skirtumo. 
Pusmetinis susirinkimas bus lie
pos 5 d.

Visus kviečia,
Specialus Komitetas.

XIV amž. pabaigoje katali
kybei į Lietuvų atėjus,, kartu 
pasirodė ir katalikų tikybos 
apeigoms reikalingos rankraš
tinės knygos. Tačiau, priešin
gai tam, ką matėm dėl pravo
slavų knygų Lietuvoje, jos ne
buvo vietoje gaminamos, bet 
gabenamos iš svetur, daugiau
sia iš Vakarų Europos; buvo 
atkeliavusių ir iš Lenkijos ir 
ten perrašytų. Tai daugiausia 
buvo mišolai ir evangelijos. 
Bendra visoms bažnyčioms lo
tynų kalba leisdavo plačiai ga
benti knygas ir neiššaukdavo 
reikalo gaminti jas vietoje. At
skiri bažnyčių steigėjai, staty
dami bažnyčias, aprūpindami 
jas reikalingu jcfrfiš išlaikyti 
turtu, kartu aprūpindavo ir 
bažnytinėmis knygomis, nere
tai už didelius pinigus Vaka
ruose perkamomis. Tuo budu 
į Lietuvą pateko nemaža gra
žiai parašytų ir iliuminuotų 
rankraštihių knygų, kurias ga
lima surasti kiekvienoj XIV ar 
XV amž. įsteigto j ‘ bažnyčioj. 
Jų buvo tiek, kad nežiūrint 
gaisrų ir karų, dar' iki musų 
laikų jų šiek tiek išsiliko, tiek 
Lietuvoje, tiek svetur, kur jos 
iš Lietuvos pateko. .Visų tų 
knygų turinys buvęs maždaug 
vienodas, nes bažnyčios laikė
si ' bendro nustatyto . ritualo, 
Bet knygos išorė buvo labaji 
įvairi. Kiekvienas nurašytojaš, 
kiekvienas iliuminatorius, 
kiekvienas knygrišys įnešdavo 
ką nors savo, individinio ir 
dabar, skaitydami tas knygas, 
gėrimės to kropštaus, kartais 
ilgamečio darbo rezultatais; 
kiekviena tokių knygų -r- tai 
gatava medžiaga atskirai me
no studijai. Deja, ne sHidijai 
apie Lietuvos meną ir meni
ninkus, kadangi nežiūrint to, 
jog jau XV amž. nemaža vie
nuolynų Lietuvoje įsikūrė, vis 
dėlto juose neužsiimta ar vi
sai maža teužsiimta knygų 
perrašinėjimu, nes žinome vos 
keletą rankraštinių katalikiš
kai lotyniškų knygų Lietuvoje 
pagamintų, bet ir jos nepasižy
mėjo meni

lys buvo valstybiniai susėdė
jusios su pravoslaviškomis, ’o 
vėliau ir ukrniniškomis rytų 
rusų dalimis. Pravoslavų baž
nyčia, kaip ir visos krikščio
niškos, nuo seniausių laikų sa
vo apeigoms • buvo reikalinga 
knygų. Jų dalis ateidavo Lie
tuvon iš kitų kraštų, iš Rusijos 
gilumos, iš Bizantijos, iš pie
tų Europos slavų pravoslaviš
kų kraštų, bet daugiausia jos 
buvo vietoje, Lietuvos gudiš
kose dalyse, gaminamos, nu
rašomos. Kad ir amžių bėgy
je, karų ir šiaip įvairių visuo
meninių nelaimių aplinkybėse, 
nemaža tų knygų galutinąi 
dingo, bet vis dėlto pasiliko 
daug įvairių rankraščių kny
gų nuotrupų, ir tai daugiausia 
vietos vienuolynuose ir prie 
bažnyčių, įvairių aukštesnių ar 
žemesnių bažnyčios tarnauto
jų pagamintų. Su tokiomis 
nuotrupomis, išlikusiomis da
bar įvairiose Rusijos ir kitų 
slavų kraštų bibliotekose ir 
archyvuose, o prieš karą ir 
Vilniuje, mes susiduriam jau 
bemaž nuo dešimto, vienuolik
to amžiaus. Seniausios čia ži
nomos Supraslės evangelijos 
X—XI amž., Turovo evangeli
jos XI amž., Polocko evange
lijos XII amž. Visi tie senovės 
rankraščiai, vadinami papras
tai vardu to miesto, kuriame 
jie buvo surasti ar pagaminti, 
veik išimtinai yra tikybinio 
turinio — evangelijos, šventųr 
jų gyvenimai, pamokslai. Kiek 
vėliau atsiranda ir metraščiai 
taip pat dvasininkų surašomi, 
bet siekiantieji ne tik tikybi- 

valstybi-

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louif Avė. 

, CHICAGO, ILL.

, Chicagoj teisėjo Daniel Trude 
teisme eina dvi bylos panaildn- 
ti Reno, Nevada, išduotus di- 
vorsus. Vienas skundėjas yra 
liūgo Meyer, kurs nori, kad ne
pripažintų Reno uždėtos mokė
ti alimonijos $75 kas savaitė 
savo trečiai divorsuotai žmo
nai, kadangi jis pirmom dviem 
turįs mokėti po $1,700 kas mė
nesį.

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namas kaip moro taip it me 

džio noo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieihamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. S»T. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80< W. 81 St Victory 1S9«

NEW PROCESS BAKING OOMPANY 
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

risis 
Mills 
Jam 

teks Susikibti su Nazareno Pog- 
gi, pagarsėjusiu italų ristiku.

me sau 
miausia 
kad ik
rankraštinių
vimo laikais

Keturiolika Metų Darymo 
Morgičių Nepražudant nė 

Vieno Dolerio Inventoriui

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th"SL
. r Tel. Yurdu 5069

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor. 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tek Boulevard 9122

miero teisyną 1468 m. ir kitus 
Nors pirmoji gudų kalbą iš
spausdinta ir Lietuvai skiria
ma knyga — 
vos pslamynas 
dė naują knygos kelią, tačiau 
dar ir XVI amž. rankraštinė 
knyga ilgai konkuruoja su 
spausdinta, net ir tuomet, kai 
spauda atsirado ir pačioj Lie
tuvoj. Tik nuo antros XVI 
amž. pusės spausdinta knyga 
galutinai išstumia rankraštinę 
gudišką knygą.

Bet ir didžiausio rankrašti
nes knygos prasiplatinimo Lie
tuvoje laiku, ji ne aukštai sto
vėjo techniško atlikimo at
žvilgiu. 1 Neturtingi vienuoliai 
ar kunigai, gamindami knygas 
daugiausia sau, o ne įvairių 
mecenatų užsakymais, kaip 
tas buvo Vakarų Europoje, į 
knygos išorę pusę veik dėme
sio nekreipia; kad ir iliumi
nuoja knygas, tačiau beveik 
visos knygų iliustracijos ir pa
gražinimai būdavo labai pri
mityvus, nemeniški. Prasta 
medžiaga, by koks apdaras ir 
skubotai surašytas tekstas ne
apsaugodavo knygos ilgesniam 
laikui, todėl iš tų senų knygų 
daugiausia tik fragmentai iš
liko, ir jos nesudarydavo to 
meniško įspūdžio, kurį iki mu
sų laikų iššaukia , išlikusios 
Vakarų Europos rankraštinės 
knygos.

greičiausiai ir kitur buvo ra
šomos bažnytinės knygos, ta
čiau daugelio jau rites nežino
me.

XIV amžius duoda jau pla
čiai išsiplėtusią tikybinę Lietu
vos literatūrą, išimtinai gudų 
cerkvė kalba rašytą, plačiai 
paplitusią ne tik Lietuvos ry
tuose, bet ir centre, kai prie 
kunigaikščių dvarų, greta pa
gonių liętuvių, rinkosi nema
ža ir proslavų gudų. Iš to laiko 
išsilikusių ar bent žinomų 
rankraščių skaičius yra daug 
didesnis negu XIII amž. Be
maž kiekvienas kiek didesnis 
politinis ar tikybinis centras 
duoda ir eilę įvairių rankraš
tinių knygų.

Greta jau iš XIII amž. žino
mų Polocko ir Vitebsko rank
raščių, žinomi dąr iš Smolens
ko, Oršos, Naugardėlio, Supra
slės, Turovo, Mstižo, Minsko, 
riet Trakų (Trakų XIV amž. 
.evangelijos). Tos knygos ne 
tik aprūpina vis didėjantį 
skaičių pravoslavų bažnyčių, 
bet padeda savaime 
raštingumui. Lietuvos valsty
biniam gyvenimui besiple
čiant, raštingumas darosi aiš
kiai reikalingas ir naudingas' 
ir, valstybiniam darbui, nes 
jau nėra didelio vargo suras
ti raštingą kunigą ar vienuolį 
valstybiniam raštui surašyti; 
tačiau kadangi veik iki XIV 
amž. pabaigos, vieninteliai 
raštingi Lietuvos teritorijoje 
buvo pravoslavų dvasininkai, 
kilimo gudai ir rusai, tik ret
karčiais atėjūnai iš kitų pra
voslaviškų šalių, tai ir patys 
valstybiniai raštai buvo sura
šomi patiems rašytojams vie
ninteliai žinoma kalba ir raš
tu —- gudiškai. Tuo budu gu
dų kalba ir raštas, svetimi di- 
desniai Lietuvos daliai, keletai 
amžių virto Lietuvos valstybi
ne kalba ir raštu, pradžioje vi
sai natūraliai, vėliau iš įprati
mo. Tik 1697 m. seimo nutari
mu visiems raštininkams buvo 
įsakyta rašyti valstybinius raš-. 
tus ne gudiškai, bet lenkiškai, 
nes lenkų kalbą buvo perėmęs 
valdantis Lietuvos luomas.

Nors jau pirmoj XV amž. 
pusėje vakarų Europoje buvo 
išrasta spauda, tačiau bent į 
pravoslaviškai gudišką Lietu
vos dalį ji ilgai jokios įtakos 
neturėjo, ir pirmosios spaus
dintos knygos jos nepasiekda
vo iki XVI amž. pradžios. Lie
tuvoje gaminamų rankraštinių 
knygų skaičius nuolat didėja, 
ir jų turinys smarkiai įvairėja, 
nes jau apima ir ištisas teisės 
reikalams pavestas knygas,’ 
pav. Jogailos 1423 m. statutą, 
Vislicos statuto vertimą, Kazi-

mitage Avė., birželio 18 d. la 
bai apsidžiaugė sulaukęs bu

■ • '■ . .

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

nius, bet ir bendrai 
nius reikalus.

XIII amž. tų raštų 
Jų centrai Polockas, 
kas, Lietuvos kunigaikščių 
valdomi^ su Lietuva artimai 
susiję. Čia XIII amž. pabaigoj 
surašomas be kitų žinomos 
Polocko evangelijos ir Poloc
ko psalmynas. Be šių miestų

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

8335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894 -

Nors ir maža teturime 
apie seniausias knygos 
Lietuvoje, tačiau šiokį 
bendrą vaizdą ir dabar 

susidaryti, čia pir- 
tenka konstatuoti, 
spaudos išradimo, 

gų viešpata- 
visos Lietu

vos dalys buvo vienodoj padė
tyj. Pagoniškoji, grynai lietu
viškoji Lietuva, savo išoriniam 
ir vidaus gyvenime apseidavo 
be knygų, žinoma, jei vieno ki
to diplomatijai reikalingo raš
to, ir tai ne lietuviškai rašy
to, neskaitysime knyga. Nors 
kartais ir buvo skleidžiamos 
legendos apie tariamąsias se
novės lietuvių raštu parašytas 
knygas, kurios neva Lietuvoje 
buvusios, tik išnykusios, bet 
tai buvo tik legendos, nes ne
turime nei vieno tikro įrody
mo, kad jos kada nors yra bu
vusios.

Tačiau, kaip žinoma, jau 
bent nuo XIII amžiaus pra
džios, o gal ir anksčiau žy
mios lietuviškos Lietuvos da-

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. Pakštia

S. P. Kazwell and Co< 
REAL ESTATE, SUBD1VIDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd SL 
Tek Republic 8899 •

specialiai Birželio 

$89.50 
CENTRAL DIŠTRICT 

FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Halsted SL

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local ® Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Offi« Td. C»lom« 3399 

Rra. Td. Yarda 3408

756 W. 35th Street
■ ■ • 

šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir35thSt.

M. NARVYD, 
KEPYKLA 

Kepam Ruginę ir Balų Duoną it 
Gardžius Keksus 

2424 West 69th St 
6558 So. Western Avė.

Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaukių, inkstų ir pūsles, užnuodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumarizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite ėia ir persitikrinkite, ką jis )uras gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanėius ligonių. Patarimas 
dyka L OFISO . VALANDOS: Ka»die nuo (0 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki l vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.. Tel. Cravrford 5*71

BILE xDRESĖ U Oi
IŠVALOMI 1111

DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

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

EXCELLO CLEANERS
14 IV. Wa»hington St. Dear. 0087 

Browning Bldg.—Suite 612

Gydo, Reumatiama, Ranku, Kojų. 
Nugaros skaudėjimą. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dueufi, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne eonas ).
Tūkstančiai žmonių yra Ilsigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria su. 
lig naudos gydymo.
Kaina .75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
\ DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

Green Mill Duona
SURAIKYTA 1 

Tai gardžiausia balta duo^
_ na Tinka pasidarymui

x valgių piknikams ir į dar-
J bą einant. Taipgi ir kudi-

kiams parėjus iš mokyk-
M l°s’ mo^hos Sreil Pa" 

duoti jiems skanų užkan-
— Green Mill Duoną,

1 k11™ yra pagaminta taip
kaip balta duona, turi būt

.. r . pagaminta.-
VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTA SURAIKYTĄ

DUONĄ

1. Periodines fizines ir dantų eg- 
zaminacijas. įskaitant šlapumo 
tyrintus.

2. Bile kokias chirurgijas, kokios 
jūsų šeimynai bus reikalingos.

I • •

3. Prižiųrėjimą ligoninėje.

4. Vaikų priežiūrą dėl jūsų vaikų.

5. Pasitarimą ofise bile laiku.

6. Ofiso gydymą kada reikalingas.

7. X-Ray ir vaistus už nupigin
tas’ kainas.

Visa tai. už $25.00—pridedant po 
$2 už kiekvieną jūsų maitinamąjį— 
Į METUS įškalno. 1

Už. vižitą namuose extra mokestis 
$5.00 dėl Dr. Cleminson, $3.00 pa- 
gelbininkapis, už pašaukimus naktį

Tikslas Žios SVEIKATOS GLO
BOS yra .užlaikyti . jus ir . jūsų šei
myną' sveikus.

' t r. ,

Ofiso valandos: dienomis 9 a. m. 
iki 9.. p.\. m., .nedėliomis 1Q iki 
12 a.m.', 7 , iki 9. p", ni.

'3201 W. 63rd Street
'f<T«l- Pfospect 2240 

Atsiheškite >šį ipg. 'su savim.
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bažnyčia susikirto su valdžia *
Lietuvoje — bažnyčia pralaimėjo. <

Kodėl Vera Cruz valstija dabar sumanė taip ašt
riai susiaurinti kunigų teises, aiškių žinių nėra. Iš kai 
kurių pranešimų galima numanyti, jogei nusistatymas 
prieš bažnyčių yra remiamas tuo, kad “katalikų bažny
čia auklėja fanatizmų masėse0.

Tame yra tiesos. Katalikų kunigai, iš tiesų, moki
na žmones ne “artimo meilės0, kaip kad jie turėtų da
ryt sekdami Kristaus mokslų, bet neapykantos ir ne
tolerancijos prieš visus, kurie mano kitaip,1 negu kle
bonas. Meksika, matyt, turėjo daug nemalonaus paty
rimo su savo1 kunigais, jeigu ji dabar taip aštriai ima 
juos į nagų.

grūdant, jis tampa labai labui 
varžus ir clastiškas. Mes pri
valome žinoti, kodėl kartais 
metalas nei Šio nei iŠ to nu-

: Apie Įvairius Dalykus
E —r^fįf-Įį Į- j- - i-aa-Biaagl

AAAAAAaAAAAA&AA
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Kalbėdamas prie Lincolno kapo Springfielde, III., 
prezidentas Hooveris ragino Amerikos gyventojus 
gerbti krašto įstatymus. Jisai turėjo galvoje daugiau
sia 18-jį konstitucijos amendmentų ir prohįbicijos įs
tatymus, kurie dažnai esti žmonių nepaisomi ir peržen
giami. tBet Jungtinės Valstijos turi įstatymų, kuriuos 
ir pati valdžia visiškai ignoruoja.

Yra, pav. 14-is ir 15-is konstitucijos amendmentai. 
Pirmasis suteikia pilietines teises negrams, antrasis 
draudžia balsavimo klausime duoti pirmenybę vienam 
piliečiui prieš kitų pilietį dėl rasės arba spalvos skir
tumo. Bet tuodu konstitucijos amendmentų niekuomet 
nebuvo ir nėra vykinami daugelyje valstijų.

Visa eilė pietinių šteitų negrams balsuoti nelei
džia. Tečiaus atstovai į kongresų yra renkami iš tų 
šteitų sulig gyventojų skaičium, į kurį įeina ir negrai. 
Vadinasi, tie šteitai gauna daugiau vietų kongrese, ne
gu jiems priklauso sulig balsuotojų skaičium, kas yra 
priešinga 14-am konstitucijos amendmentui, kuris sa
ko, kad atstovų skaičius kongrese turi būt sumažintas, 
jeigu daliai gyventojų tam'tikroje valstijoje atimama 
balsavimo teisė; ir, antra, tie pietiniai šteitai laužo 
15-jį amendmentų, nepripažindami piliečio teisių juo
dos rasės žmonėms.

Jungtinių Valstijų valdžia tečiaus tuos konstituci
jos laužymus toleruoja. Nei kongresas, nei prezidentas 
nesirūpina, kad pietiniai šteitai vykintų 14-jį ir 15-jį 
konstitucijos amendmentus. Jie neskiria pinigų ir ne
siunčia , sav^i agentų į tuos šteitus prižiūrėti, kad tie 
amendmentai nebotų laužomi, Hooveris jr jo republi- 
iįoniški rėmėjai kongrese rūpinasi tiktai, kad butų vy
kinama prohibicija.

Jeigu, kaip prezidentas pareiškė Springfielde, res
publika negali gyvuoti, kuomet žmonės negerbia įsta
tymų, tai valdžia turėtų vykinti visus įstatymus, o ne 
rinktis tarp jų, kurie jos nuomone turi būt vykinami, 
o kurie ne. Įstatymų gerbimo pavyzdį privalo duoti 
žmonėms valdžia, tiktai tuomet ji gali reikalauti, kad 
ir žmonės juos gerbtų.

Ultravioletinis mi 
kroskopas

* '' t i

Mikroskopas, ’kurifo padidina 
daiktų 0,000 kartų, 
no stebėjimai 
mikroskopas, 
spinduliai. —
Prieš 20 metų, 
“nuovargis”. — 
ma pagerinti grūdinio budus

Milži- 
. — Sudėtinis 
— Violetiniai 
Metalų sudėtis.

— Metalų 
Bus bando-

(diametrą) 
1 * 

įsivaizduoti, ką 
Prileiskime sau, 

nors dangiškame 
(milžinai. Rake-

NAUJAS BAŽNYČIOS STREIKAS MEKSIKOJE

Meksikos .valstija ,Vcra .Cruz tik-ką išleido įstaty
mą, kuriuo apribojamą kunigų skaičius. Toje valstijo
je dabar galęs būti tiktai į kunigas ant kiekvieno 
100,000 gyventojų. Kadangi Vera Cruz valstijoje gy
vena 1,100,000 žmonių, tai įkunigų tenai galės bųti viso 
tiktai 11.

O iki šiol jų buvo tenai tūkstančiai. Vera.Cruz val
stija turi 3 vyskupus ir 2,200 bažnyčių. Aišku, kad prie 
kiekvienos bažnyčios yra mažų mažiausia vienas ku
nigas, o prie didesniųjų ir po keletą. Įėjus į galią inau- 
jam įstatymui, ta milžiniška kunigų armija pasilieka 
be vietų.

Katalikų bažnyčios dvasiškijai Meksikoje, supran
tama, tai yra baisus smūgis. Jos galva, papos nuncijus 
arkivyskupas Leopoldo Ruiz y Flores, pareiškė, kad 
jisai neklausys y era Cruz įstatymo ir neskirs vienuo
likos kunigų, kurie toje valstijoje sulig įstatymu turė
tų teisę eiti dvasines pareigas. Vietoje to, jisai davęs 
įsakymą visiems kunigams pasilikti savo vietose ir lai
kyti mišias, iki jie negaus kitokios instrukcijos.

Bet bažnyčios vyriausybė Meksikoje tokį savo nu
sistatymą, įur-but, jau pakeitė, suprasdama, kad atvi
ras kunigų pasipriešinimas valdžiai prie nieko gero 
neprives. Meksikos vyskupai atsimena tą nuožmų ka
rą, kuris prieš keletą metų ėjo tarp Meksikos valdžios 
jr bažnyčios ir kur jame bažnyčia buvo visiškai sumuš
ta. Anot Vera Cruz arkivyskupo, Dr. Rafael Guizar 
Valencia, ;toje valstijoje katalikų bažnyčią šiandie be
turi tik apie 200,000, pavapi jonų,, y adinasi, mažiau kaip 
penktą dalį gyventojų, kudmet seniau beveik visi 
žmonės Meksikoje buvo katalikai.

Paskiausios žinios iš Vera Cruz sako, kad katali
kų kunigai gavo įsakymą iš savo vyriausybės perduoti 
visas bažnyčias valdžiai įr apleisti valstiją. Taigi vįsos, 
2,200 bažnyčių Vera Cruz valstijoje ketinama uždaryti 
Kunigija eina į streiką* Šiuo streiku ji, ;žiupma, .UQrj 
sukelti tikinčiųjų sentimentą prieš valdžią. Bet kažin 
ar jai pavyks, nes visur, kur pastaruoju laiku katalikų

Prieš keletą savaičių laikraš
čiai paskelbė, kad tapo išrastas 
naujas ultravioletinis mikros-, 
kopas. Tą stebėtiną -. instriH 
plentą išrado pagarsėjęs Ame
rikos mikroskopų ekspertas 
Francis F. Lucas kartu su vo
kiečių optiškų instrumentų fir
mos Carl Zeiss, Ine., pagalba. 
Dr. Lucas su savo išrastu in- 
sitrumentu darė eksperimentus 
Vokietijoj ir gavo pilnai paj 
tenkinančius rezultatus. Trum-. 
poj ateityj naujas mikroskopas 
bus atgabentas į Ameriką, kur 
jis bus naudojamas stebėjimui 
neįmanomai mažyčių daiktų. 
Tas naujas ihstrumentas duos 
galimybės patirti daug ligi šiol 
nežinomų gamtos paslapčių. 
Pro jį bus galima matyti ,dąųg 
tokių daiktų, ktirių” Jai’ niekas 
nebuvo matęs, —: jis padidins 
daikto skersinį 
6,000 kartų!

Bandykime 
tai reiškia, 
kad kuriame 
kūne gyvena
tos ar kokio nors kito prietai
so pagalba jie nusileidžia ant 
žemės, žemes gyventojai jiems 
atrodo lyg kokios dulkės. Jie 
paima menką žmogiuką ir pra
deda jį tinti su tokiu įpikros- 
kopų, kokį paejarė Dr. Lucas. 
žiūrint pro mikroskopą, žmof 
gus atrodytų 6,000 kartų dil 
dėsnis. Kitaip sakant, viduti
niško ūgio žmogus, žiūrint pro 
mikroskopą, butų septynių my
lių aukštumai j

Bet taip padidinus žmogų, 
miltinas mokslininkas negalėtų 
visą jį susyk pamatyti. Jis 
turėtų žmogų stebėti dalimis; 
iš .pradžių pjaukus, kaktą, vei
dą ir t.t. Kiekvieną, pro mik* 
roskopą matomą dali, jis galėt 
tų nufotografuoti. Ir iš tų 
^tskirų fotografijų, kurių susi
darytų .maždaug J50, butų jau 
galima sudaryti pilną žmogų. 
Fotografijos parodytų kiekvie- 
ną kūno dalį ir tos dalies visus 
nedateklius: mažiausis odos 
randelis ar bruoželis butų kuo 
aiškiausia matomas.

Tai Joks yra tas stebėtinas 
Instrumentas, kuriuo neužilgd’ 
galės naudotis žmonės. Sii jo 
pagalba bus galima studijuoti 
mažiausius gyvybės vienetus-^ 
atskiras ląsteles. Galimas daife 
tas, kad Jai prisidės $net prįol 
išaiškiipmo gyvybės misterijos,' 
—tos misterijos, dėl ku'rios per- 
daugelį jau šimtmečių tiek mo- 
ksĮinipkai, tįek filosofai suka 
sau galvas. <

Pažiūrėkime dabar, kaip vei-' 
kia mikroskopas. Didinimai/ 
kurį suteikia paprastas mik- 
Įroskopąsę ((paręįna " Uuo 
rio artumo stovės Runas nuo 
obejktyvo, ir kiek iškilę bu$ 
ląšidi’ (linzės) . Juo arčiau bt»S| 
kūnas nuo lęšio, juo didesnis 
bus ir jojo vaizdas, bet ir juo 
toliau jisai bus nuo objektyvo. 
Kadangi vaizdas turi būti vi-

suomet tam tikro tolumo nuo 
akinio, nes bus tik tuomet aiš 
kiai matomas, jei paprastoms 
akims jo tolumas nuo akių ,ne
praneš 2^ centimetrų, tad ar 
tinant įkuną į objektyvą, reikė
tų būtinai tolinti nuo ?jo aki- 
nys. Pats vamzdis tuomet 
pasidarytų labai ilgas, kas yra 
nepatogu, todėl ir artinti kūną 
į .objektyvą tegalime ligi tam 
tikros ežios.

Pažiūrėsime dabar, kurios 
reikšmės turi objektyvo -iškilu
mas. Juo labiau iškilęs lęšis, 
juo stipriau jisai laužia spin
dulius, juo arčiau prie lęšio 
gauname kūno vaizdą. Sudėki
me dabar du mikroskopu, kurių 
objektyvai yra ne vienodai iš
kilę. Tas mikroskopas, kurio 
objektyvas yra iškilesnis, la
biau vdidina kūną, kadangi,, no
rint, < kad vaizdas butų vien odo 
artumo nuo akinio abiejuose 
mikroskopuose, kūnas turi būti 
daugiau tpriartintas prie labiau 
iškilusio objektyvo, taigi ir jo 
vaizdas bus^ didesnis. Taigi, juo 
labiau bus iškilęs objektyvas, 
arba juo trumpesnis bus jame 
didžiojo žįįįnip * tolumas, juo 
labiau didins mikroskopas.

Kadangi'‘hkinys atstoja pa
prastą mikroskopą, ir kadangi 
didįpiiųas, . kurį suteikia pa
prastasis mikroskopas, bus juo 
žymesnis, juo labiau bus jisai 
iškilęs, tad, sutraukę visa į 
krūvą, (galmic, pasakyti,' kad 
sudctinis/‘jį|rtkroskopas juo la
biau didikį juo iškilesni bus 
jo objektyvas ir akipys, arbą 
juo mažesni bus objektyvo ir 
akinio židinio tolumai. Ka
dangi labai iškilusiuose lęšiuo 
se paprastai būna didelė chro
matinė oberacija, kuri kenkia 
kpnų aiškumui, tąd labai iški- 
lusių lęšių negalima ir vartoti. 
Geri mikroskopai didina kūpą 
1,500—2,000 kartų.

£ia bus ne pro šalį pažyipė- 
Ii dar ir taiį kad juo trunipes- 
pjų baugu Įšviesa yra naudo
jama,, juo įpikroskopas (labiau 
didina' daiktą. Praeityj tai bu
vo .atsiekiama sekamu bildu: 
pbjektyvąs Jr stebimas daiktas 
būdavo įmerkiami (į aliejų, 
Tame skyslyj šviesos spindųj|ų 
bangos susitrmnpioa ir .jųp 
hudu gaunama Žymiai padi
dintas daiktas. Dr. Jiuęas su
manė tiesioginiai-... panaudoti 
violetinius spindulius, kurių 
liąngps yra labai trumpos. Ir 
tai jmn .pilnai ?pasisęke. yįetoj 
stiklinių lęšių jis t panaudojo 
kvarco Jęšius, Kuomet .stęįii- 
mnis daiktas (randasi mikros
kopo židiny j (fokuse), tai j|ą- 
syk jį įgalima im,fotografuoti, 
Nuiiuąmą paprastai ^keturios 
fotografijos, kįękvieną^ kartą 
tpi|p.uiį .jpakeičiapt iidinį. Jš 
lįeturių 'fotografę viena ,yis- 
vjep '■ ' J J

|Pradžioj jau buvo minėtą, 
kįid naujas ,MikAWk9Pas bipf 
kįgijos r^okSitii turėsi labai dfi- 
dhlės -reikšmės. Atrodo, Jsadw 
metalurgijos srityj jis vaidins 
tiek jau ^vaįbįą rpję. (Reikia 
žinoti, kad niušų technologijos

Su pagalbą paprasto mikros
kopo toj srityj jau daug kas 
padaryta. Per paskutinius 
penkiolikę metų metalų ap
dirbimas tąpo neįmanomai pa
gerintas. Dar visai • neseniai 
automobilistai turėdavo daug 
nemalonumų, kuomet beva
žiuojant staiga nuliiždavo au
tomobilio ašis. Tai būdavo pa
prastas atsitikimas, šiandien 
tai didele retenybė. Jeigu prieš 
20 metų butų buvę bandoma 
padaryti tokius tvirtus auto
mobilius, kaip šiandien, tai jie 
butų pasižymėję neįmanomu 
Sunkumu. Juo tolyn, juo auto
mobiliai daroma lengvesni, 
greitesni ir tvirtesni. Ir tai vis 
dcl to, kad mes dabar dau
giau žinome apie metalus. O 
pažinti metalus mums dau-i 
giausia pagelbėjo mikrosko
pas.

Ar naujasis ultravioletinis 
mikroskopas parodys mums 
tai,* ko mes dar nežinome apie 
metalus? Faktinei jis jau ati
dengė kai kurias labai svam
bias paslaptis. Per ilgą laiką 
buvo kalbama apie metalų 
♦‘nuovargį.” Kuomet metalas 
yra nuolat trankomas ir truk- 
čiojamas, tai jis pasidaro silp
nesnis ir, ant galo, nulūžta. Ta 
savybė, dėl nebuvimo tinka
mesnio vardo, tapo pavadinta 
“metalų nuovargiu.”

Mokslininkai bandė įrodyti, 
jog tas nuovargis pareina nuo 
kristalizacijos. Naujasis mi
kroskopas išaiškino tikrąją 
priežastį. Pasirodo, kad meta
lą begrudąnt pasidaro mikro
skopiški plyšeliai. Tie plyše
liai arba įtrūkimai nuo nuo
latinio trūkčiojimo bei tran
kymo nuolat didėja. Pagalios, 
mažyliai plyšeliai virsta dide
liais plyšiais ir metalas nulūž
ta.

Vadinasi, . mętalurgai dabar 
žino tikrąją metalų “nuovar
gio” priežastį. Jie žino, kad tas, 
“nuovargis” pareina nuo ne
tikslaus grūdinio. Na, o žino
dami tai, jię dės visas pastan
gas, kad surasti tinkamesn 
grūdinio būdą. Reiškia, toki 
būdą, kuris visai pašalinti 
plyšelių atsiradimą. Jei ta 
pasiseks padaryti, tai per me
tus žmones* ne tik sutaupys 
milionus dolerių, bet Jr išvepgš 
daugelio nelaimingų atsitiki
mų. — K. A.

ŽMONĖS YRA

Rašo Dr. A. Moiūvidas
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pa išgudrejo ir apie ligas ir 
0pie įstatyčius. Mano patiri- 
inu, jęi lietuvis nori meluoti 
apie Aąvo-nesveikatą, jis gerai • 
pataiko. Man yra tekę daug 
uykių liudyti • teismuose apie 
lietuvių susižeidimus arba 
darbe gautas ligas. Netoli visi 
bilgs išlošia pe tik todėl kad 
turėtų gerą advokatą arba kad 
mano, liudijimas butų jau te
kis -tobulas, o kad .jr jie patys 
moka savo nesveikatą tinka
mai nupiešti. Gydytojas gali 
ištirti tik objektyvius dalykus, 
subjektyviai pasilieka atpasa
koti pačiam (ligoniui. Teisėjas 
gali netikėti, bet gydytojas bu
tų iš proto išėjęs, jei ligoniui 
sakytų meluoji, kuomet ligo
nis pasakoja apie skaudėji
mus, kūno dalių užtirpimus, 
koktumą, svaigimą, nemiegą, 
apetito nebuvimą, nuolatinį, 
nuovargį ir dešimts kitų daly
kų. Ęsama nemaža ne tik 
chroninių, o ir staigių ligų, 
kurias gaĮima patirti tik iš 
ligonio išpasakojjmo. Jeigu jis 
pats savo gudrumu arba pasi
rinkęs lietuviškame laikraštyj 
aprašytą ligą, ko pas mus ne- 
stoka, ir pastudijavęs kaip li
gonis .tokioj ligoj jaukiasi, atęi 
Ui pas gydytoją ir /atkalbėtų 
savo skundą, /gydytojas gali 
Virinėti jr nieko nerasti, vienok 
jis tikės, kad žmogus serga, 
nes jo skundas atątinka žino
mai ligai. Jr kiekvienas gydy
tojas, visai nemanydamas jr 
negalėdamas žinoti ar žmogus 
tikrai serga ar jis turi tikslą 
ką nors apgauti, nedrįs išva
dinti jo melagiu jr apgaviku 
(nes gali būti klaida) ir duosi 
jam Jiudijimą apie ligą, kuris 
yra geras pašalpos gavimui iš 
draugijų. Nė draugijų valdy
bos, nė jų pasiųstų tirinėtojų 
pasipriešinimas negelbsti. Yra 
įstatymai, kad ligonis turi tei
sę pats pasirinkti savo gydy
toją ir niekas jo negali pri
versti eiti pas tą, pas kurį jis 
nenori. Draugijos gali daug ko 
įrašyti į savo konstitucijas, bet 
jei tje įrašymai ncatatinka įs
tatymams, jie neturi legalės 
vertės. Kurioms draugijoms 
yra tekę bilinėtis teismuose 
dėl jižsispirimo nemokėti pa
talpos, tos moka net ir tuose
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atsitikimuose, kur yra abejonė 
apie nario sirgimų.

• Ne tik lietuvių, o ir kitų tau
tų pašaipiuos organizacijas 
nesąžiningi nariai šiais bedar
bes laikais nubankrotuotų. Jei
gu nors ir 10 nuošimtis butų 
nesąžiningų ir.Ttai butų bloga. 
Pašaipiuos organizacijos pasi- 1 
laiko vien tik narių sąžiningu
mu. Čia jiems nėra kokio spe- 
cįalio reikalo būti labiau sąži
ningais, negu kitur. Kaip jie 
yra sąžiningi čia, taip ir vi
suose kituose reikaluose. Taip į 
vadinamų blogų žmonių yra 
nelengva surasti. Kvailų yra 
kur kas daugiau.

NAUJAS “KųUiuųs” jiuf 
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

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

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastū)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. HalstedSt.

CHICAGO, ILL. ' t
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NAUJIENOSE

Tūli mano, kad netoli visi 
žpioncs yra sukčiai, apgavikai, 
vagys, melagiai, vęidmalniai 
ir kitokie griešninkai. Mano 
jr kitų geros valios tirinėtojų 
supratimų, nemažiau rkaip 
pupšbptis žPtePįų yra pUoŠir-j: 
dus ir sąžiningi. Gerų žmonių 
gulima rasti net pas bolševi
kus ir krikščionis. Žindmp, 
jeigu negerąis imsime vadinti j 
visus tuos, kurie kitaip tiki iri!; 
protauja, nęgu mes, i kurie laur. 
žo senus papročius ir I 
elgiasi, nors savo elgesiu žalos 
plekam nedarų, tuomet xvisi?į( 
bus negeri. ■; ■

Nors yra Šimtai kitų įrody-,1 
mų, bet imkime miųns arčiau- / 
šiai žinomą žmonių sąžiningu- • 
pio pavyzdį iš musų pašalpi-h J 
įiių draugijų. Dabar nedarbo 
laikas, kuomet didžiuma narių 
turi laiko ąpsijpesti <4|gadr{ « 
^puti pašalpą, kuri tūliems ' 
butų labai reikalinga. Ar jie 
tai daro? Visai ne. Sakysite, 
jįe yya kvaili, nes nemokėtų, 
Sirgti ir bijo, ?kad prgapUaęija 
įtars j gos nesergant ir .ųžsi-;;
Spirs pašalpos nęnidkėti. Jęf ir 
ęsama tulp kvįjjįfų 'skaįtUąųs,

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 1
Dideli. Modemiški Motorlaiviai ■

Keleiviams, Paštui^ ir Prekėms Pervežti * 
' Tarp jP

NEWYORKO-KTAIPEDOS

Specialės Ekskursijos į Lietuvą p
Visos Išplaukia Motorlaiviu “GR1PSHOLM” Lj 

BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia | 
Amerikos Lietuviu Ekon. Centras.

RUGPIUČIO 1 d. Specialė. Lietuviu Ekslkursija. I
RUGPJŪČIO 19 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija. L

Platesnių Informacijų ir laivakorčių kroipkitėa t aavo laivakorčių g 
agentą, ar bet kurią Švedų Amerikos Linijos raštine.

SS W E D I S H AMERICAN LINElJ
181 N. Michigan Avenue. Chicago, III. Fa

. 21 State Street, New York ■
10 State Street, Boston, Mass.
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Virš 30,000 žmonių
pavienių ir visoje šalyje žinomu fa- 
jrįHantŲ depozituoja savo pinigus.če- 
kiu ir taupimo sąskaitose Uentral 
Manufacturing District Banke.
Ši didelė grupė patenkintu rkostupie- 
¥iu yra pasekmė daugelio .metų as
meninės, rūpestingos atidos musų 
^gąbių Direktorių, viršininkų ir dar- 
‘Wninkų.
Jeigu jus dar nesate kostumeris, šir
dingai kviečiame atidaryti čia čekių 
ar taupymo sąskaitų ir tuo susirišti 
su progresyviu — betgi konservaty
viu - banku.

t

ifeCentralm^5”?Bank
rdflllgmu Žiuol i apie juQS. i

M|ln)s .ręikąjjiigą Jungti ipe-1 
itąįų ąii46tis,;jies^itąįp,inęš.Įie- | 
įgąlėąimę. .^rasjj, kpęlęl vje^ 
naip grūdant metalas pasidaro 
kietas, bet trapus, o kitaip

■i*., I. . ■

itihgų. Daugelis prįklaųsoęke- 
lipms organizacijoms ir gau- 
ų po keliatą dešimčių dolerių 
:ąs savaitę. Bedarbiui tai gera 

parama
>Jet ir musų žmonės jau ga-

t.

’ ATRUSTCOMRĄNY i j
U10Wert35tb Street 

A State Bank..... AOMriarliMteanft

TRUST KOMPANIJA
lt i •Valstijmis'Bankas Clearing House Batikas"1
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Illinois .sęnątpriąĮps ikonęeiftys 
kelti! —Pustapėdis.Tarp ChicagoS 

Lietuvių
Mano Spaktyva

Jo

Rašo Nemunas.
TURTŲ VARGAI.

Teisingai mane draugas 
nas pastebėjo, sako: “Aš lai
mingas, kad neturiu pinigų, 
bet turiu dąrbą.” Gal būt, kad 
Jonas laimingas, bet yra šim
tai Jonų, Petrų, Vincų, kurie 
neturi nei darbo nei pinigų —< 
jie yra tikrai nelaimingi. Bet 
tuos nelaimingus mes norime 
užmiršti, apie juos mažai bile 
kur prisimenam vien todėl, 
kad mes egoistai—mes vien 
kalbam apie save, kad mano 
pinigai nežūtų banke ir tt. 
Dauguma nervuojasi, prieina 
net arti durnavojimo, kad 
banka neišduoda sykiu visų 
reikalaujamų pinigų, kad bon-

dąų ,vęrtė nųpuęle, (Jęad jnąrgi- 
Čio ląiku neatmoka, jęad 
gpi paskolinti nęsųgrąž|pąBąi į 
žadėtą tęrmįi|ą. Taįp, ?viep ,bč- 
duqjanąa savo jieląimįngu 
šeniu, bet norime būti 'spangį 
ir kurčiai apie tuos nolųimųi- 
gus, Jkurie pusbądžiai gyveno, 
neturi kuomi maitinti ąavo 
vaikučių, neturi kuomi priden
gti savo ir savo šeimynos silp
no kūno. Ne, tas mums ..ne
svarbu, suk devyni ,.su jaisl 
Neturi ko ėsti gali ba$u .stipti, 
gali išmatomis maitintis — 
man daugiau svarbu, »kad mpj 
no Šerai <25 .nuošimčiais ,nįi| 
puqle, dkad už mano t^ond&lisį 
tiktąi 50,nuošimčius nuo mano1 
investuotų ;Pmigų duoda, kąd 
ne visos kaukus mti()šimči|is 
moka, ikad nuomininkas neap
moka laiku nuomą — 
man yra tikrai „svarbu.

Tai tik bedarbiai

Ką Chicagos komunistai 
Springfielde pagiedojo

tas tai

Jus Galite Turėti 
Stiprius Nervus

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga-Tono 
atiteikia naują apčką ir jėgą silpniem* ner
vam*. Jeigu ju»i| nervai yra silpni, arba 
jeigu jų* esate nervuota* ir susierzinantis 
ir negalite gerai miegoti naktimis, būtinai 
imkite Nuga-Tone. Šie pastebėtini vaistai 
iėvalo kūną nuo ligų perų, kurie silpnina 
visu* organus Ir verčia jus jausti* seną ir 
nunikamavusi. kuomet jų* turėtumėt būti 
stipru* ir gyvas. Nuga-Tone suteiks jums 
Kausią sveikatą, stiprumą ir gyvumą. Jis 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo. paprašykite j| užsa
kyti dėl ju« iš savo urmininko.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU L 
KARŠTU VANDENIU APŠIL-’ 

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime parū
pinti pilną įrengimą dėl , 
paprastos penkių kamba
rių bungalow, įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- 
pas, fittingus ir valves, 
už $259.50. Mes taip- ' 
gi paskolinsime įrankius, j 
kad patys galėtumėt įsi- į 
vesti.
mc parūpinti pilnus • 
plautus su pirmos kietos 
vartotomis medžiagomis už didelį 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų 
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

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

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

ir

su

irt-

/s galėtumei jsi- q u 
Mes taipgi gali- I/*

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

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

Pameskit is anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

visokius

r i

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai .
švediškas Mankstinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo. Šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikiniai) prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai. ' ' ' ;į'

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Ųtatjiįa-, 
gitais nuo 8 iki 12 vąl. nakties. ę 

• Kambariai dėl * pergulėjimo. '

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties.
Nedėliojai* ąuo „8 jki yA. 4 

po pietų.
Phona Boulevatd 4552

- —

Apie trys savaitės laiko vie
nas Chicagos lietuvis profesio
nalas nuėjo pas kitą profesio
nalą skolintis pinigų. Vaizd-- 
žiai nupasakojo kritišką padėt 
dį sergančios jo moters ir 3 
metų vaiko, prašė paskolinti 
pinigų. “Kiltaširdis” atsakė — 
“Kas mums galvoje, kad tavo 
moteris ir vaikas serga — te
gul miršta, kas čia tokio-’. 
Žmonės, kurie turi turto ver
tės mažiausia apie $30,(XX) at* 
sisakė savo draugui profesio
nalui suteikti piniginę paramą 
bent trejetą šimtų dolerių ir 
dar įžeidžiančiais žodžiais 
padarė pastabą. Minėtam pro
fesionalui, sunkioje padėtyje, 
pagelbėjo vargšas darbininkas 
paskolindamas penkis šimtus 
dolerių, kuomet pačiam likę 
vos poras šimtelių. Biaurus 
materializmo kirminas nors 
pats dvėsdamas, bet ėda šak
nis musų lietuviško gyvenimo. 
Nors patys esam spaudžiami 
sunkios naštos dabartinio gy
venimo sąlygų, bet i tarsi tas 
šykštuolis netekęs pinigų mai
šo, mirdamas prašo, kad jam 
į karstą įdėtų nors ir tuščią 
maišą, kuriame buvo jo myli
mi pinigai.

Chicagos komunistų komisa
rai surinko būrį paklusnių sau 
Žmonių ir'vpašiuntė j Spring- 
field, }I11., kaip bedarbių f’ar- 
miją”., \

jPęmto ketvirtadienio /♦•Vil
nis’* jąu .aprašipėja tos armi
jos laimėjimus. Rašo taip: “Su- 
yąrš pni3 visus j parką .ir pa
statė policija ir milicija ir ne
prileido net pašalinių žmonių 
prięiti prie musų, nė musų ne
leido niek u r išeiti iš parko.”

Vėliau, sąįo, ąąsįuntė dele
gatus j valstijps sostines (ca- 
pitol) namą, o kaip delęgaitai' 
ąugrį^p ,už pusės valandos, ,tai 
armiją >pąike uždainavo revo
liucines dainas.

^Pasirodo, kopiisarąi .pasiuntė 
tuos žmpnęs pe bedarbių rei
kalais rūpintis, kad Illinois val
džią privertus bedarbiams pa
galbą duoti, bet nusiuntė Juos 
Sjiringfieldo ponams (dąinų pa- 
daįnuoti! Jęi, sulig (kPWnistą 
kppiisarų, dainos atokios jau 
galingus, .tai .pakaktų ^nueiti 
prie uždarytų fabrikų durių ir 
ten uždainuoti, ir durys .pačios 
atsidarytų, ir ratai pradėtų 
suktis ir darbas eiti.

Deja, taip neina. Todėl, be 
juokų, smerktini Chicagos ko
misarai, kurie iš bedarbių žmo
nių juokus krečia ir juos varo

*
t i

Laiškai Naujienų 
r . m ■ ■ ■■ ■ -• -
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Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vąl. vak- Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

1725 S. STATE $T. 
' I ATDARA VAKARAIS

„ ' v *• L * ... I s. ’; « ■ t . .

Calumet 5200
NEDEGIOMIS įp .'1 VĄL. :pO PIET.
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UŽSISAKYKITE DABAfl, 0 SUTAUPYSITE
Barzdęnis, Anton 
Bągtlušepskas 

Mike
Grom, Ciigs 
Gescvičius, P. 
Ųrįius, Ęflna 
Gusauskis, Fr. 
Greičius, M^e 
Gręitjųrgis, V. 
Jankauskas, L. 
J ukubauskas, J 
Kloviui, Dom. Z 
Križius, Ant. 
Kuzmicki, J. ’ ■ ■ •
Ųatonis, John 
Ppceta, jos. * ‘ 
Rugepiui, K. 
Samuolis, 5Vm 2 
Slioelius, ,P. 2 
Si t arčius, K. 
Shupetis, J. P. 
Vožnonis, V. > 
Vcnckaiticnė Marijona 
Venckus, Juozapas 
Witt, ĘęlU 
Wells, Wm. 
Zelis, Sophįa

'W

KOMBINACIJOS 
KRANAS

Ji
Visas iš žalvario, ^ųikeliųptiį 
kranai su indu 
muilui, soecialiai kJICzbMV

S—r-

' DelJ4 ^kambarių- ir in&udynės, j750 pČ 
dų radiacijos boileris,^ŽiOįkv^dr. pė 
dų nauįostyliaus radiAtoriai, baipos, sujungimai, vėl vos ir 
^automatine vandens ’-kontrolė. * Smulkmeniški -pienai ir nu
rodymai su ‘kiekvienų užsakymu apšildymo plento.

; šis pasiūlymas yra tik trumpam laikui. 
Telegrafuokite';CA’Liimet 5300 ir vienas musų apšildymo 
ekspertų inžinierių apsilankys pas jus paiogiąpiBįų įuips 
laiku, dieną ar vakare. k

, ‘Musų yįnžinierystės departamentas yi;a .visuomet prisiren
gęs* noriai jums patarnauti.
Gausite tinkamą dovaną su įcickvįcpu apšildymo P.ląntu 
.parduotu iš šio apgarsinimo

šįjdytojas ąu .dvigubu
i ' • * • »v <
bcpil. 30 galionų talpos.

<• daliai ,po

1! I

L .. Ul n
■ i ■ii ’ ■ 

į 4

. IRI11į

Gasinis Šildy
to jas

JJauj.0 styliaus gasinis ,vandens

variniu !l

Spe-

Baigtos golden ąžuolu ar4nA- 
įpgany.a^i- £4 
kelio zųvgsąis J1 ■ 
M?|ipos, 4u^voi,_..|ą|to« 
orenid se-

•/"r ®
Stebis ZO-

u

.MAUDYJšW‘AWto'AS 
Susideda iš vienos 5 pėdų x 30 colių tynios 
(vanos) su nulenktomis briaunomis, ant kojų 
ir ąu fittipgais; iš vienus ,|7xll) colių nulenk- 

• tomis briaunomis prausyklos i“ H-------*—
klozeto aptfito, |u į^uolo ar j 
dyne, kaip aprašyta, 
specialiai 

, '7.'. . ■ '

Mes negalime rugoti, kad 
curopieęiai mumis vadina pi
nigų maišais, kad mumis ka- 
rikaturuoja jaučio stuomeniu, 
o gaidžio galva. Juk tiesa pa
sakius, dauguma -musų kaip 
tik tokiais esame. Lietuvoje, 
bent man taip rodosi, kad var
giai rasime profesionalą, (ku
ris atėjusiam kolegai pggęįbos 
prašyti pasakytų: *‘Kas (inan 
galvoje, kad tavo moteris ir 
vaikai serga ir arti mirties, te
gul sau jie miršta.” Aiųerikos 
lietuvių gyvenime tas nėra 
naujenybė. Europos darbinin
kai irgi giliai atjaučia vieni 
kitų reikalus — jie ten laikosi 
posakio: “Visi už vieną, viens 
už visus”, Jkuomet Amerikoje 
yra įsigyvenęs posakis: ^Gel
bėk pats sau.” Europos dar
bininkai laikydamies posakio 
—viens už visus visi už vieną; 
sėkmingai subudavojo stiprias 
savo organizacijas, šalių tvar-! 
kymosi laipsniškai pareina į; 
pačių darbininkų rankas. Męs 
Amerikoje laikydamies posa
kio — gelbėk pats sau, esam 
pasilikę mažiausia 30 -metų 
užpakalyje Europps darbinin
kų. Tiesa, mes kai kurie susi
krovėm pusėtinai įturto, bet, 
deja, musų įgytą turtą kandis 
jau baigia ėsti. Jeigu dar gy?į 
veninio sąlygos, kaip kad da
bar yra, pasitęs porą metų — 
Ui kandys suės ne vien mu^ų 
turtą, bet ir maišelį, kuriame 
musų turtas glūdėjo.

.Mažiau egoįzmo, bet dau
giau broliškumo, dąugiau ąt- 
jąutimo viepi kitiems — mes 
veik visi vienu keliu važiuo? 
jam, yiepą vagą ariame viepą 
draugiškunio ir dtfiną dąi- 
nuokime.

—

SIUSKIT PįK

NAUJIENAS
HNIGUS LIETUVON

s

lopraIpLietuvosžmonėsir
feįp pataria. Lietuvos baria

........... .........................................................INI || Al ■ ■ . ■ U 1 111 . ............

Užprašome Pamatyti
Geriausias elektrikines ledaunes namie ledą daryti, už 
labai nustebinančiai mažas kainas. Tik $27 reik įmokėti

RADIOS Į AUTOMOBILIUS TIK UŽ $65 
$4,000 vertės Radio mes parduodam už ma- i 

žiau negu pusę tikros kainoj.
, • " I« i i ■ j

Už .$20 galimą pirkti $300 vertės .radio. Pamatysit, patys,! 
' ’ persitikrinkit. i i

Žmones gal mokėt net 2 metus lengvais išmokėjimais, 
nes mes -savo pinigais vedam ibiziiį.

General
Lietuvių Technikų Įstaiga.

3856 Archer Avė., prie Rockwell Street 
Phone Lafayette 6195 

KRAUTUVĖ ATDARA KAS VAKARAS

*vv

P A TARI Al A S
Nelaikykite savo pinigų na 

mie-pavojinga.
. . ... C : - I <

Jei jus nesenai išėmėt savo pini
gus iš kokios nors bankos, nelai
kyki! jų pas save arba namie, bet 
atneškite j musų stiprų ir Saugų 
lietuvių valstijiųį bankų. Jus čia 
galite saugiai „taupyti savo pini
gus arba investuoti j tikrai gerus 
pirmus niorgičius. Atvažiuokite 
ir pasitarkite su mumis.

'a

a <r

Metropolitan 
State Bank

I f
ROLL OF HONOR BANK

! • . ■ • • -

.2201 West^2nd St,Mmpas
f

CHICAGO

i.ni.,—i ■hiLihji. ■ iv,! r,.rį|- ■ iUR«^WfrrHli i . .mTii. iiiTT       f i 1.1 u| į. ■ . i

METINE ATSKAITA
Vy tau to B u i t di n g As soči alio n

Baigiant Metus Kava įO, į93įr'

i 
ib:

&

TURTAS:

Paskolos ant nejudomo turto ............... $375,500/00
įPąąkolos ant užstatytų akųjų ...................'. '17,97,5*00
Nuošimtis ..............................    61(6.32
Įmokejimai ant užsijikusių knygučių .... 15,709.37 
Namai parduoti ant kontraktų ....... 8^35O.gO
Taksai užmokėti ant padarytų paskęjų .50.00
Konto priimamas................................... ..... . ; 1. Ė53.17
Raštinės 'namas ..........     ^Š.^OO.OO

. R^akapdai ir knygos „.........   764.39
Pinigai ant rankų „pas kasierių ...........   20,800.3 5■■ ? 4 • ’-r--------------- ——-

, Viso turjto .......................................... $469,418.60

J
ĮPLAUKOS:

/Pinigų „kąsąje, finąn, jrnę(ų prad|ipje ..
; Savaitinė kolekcija . Rankoje" .............

(mokėjimų‘priimta per metus’..................
Pilnai sumokėti šėrai .................... ............

>Nuošimtis ........................ ................. .
•frezijos .........  ...f.,.....,.,............

i$4>882*56 
. 5,21,4,1.8 
1 19,374,0,5
70,300.00 
2,3,027.77 

. 1,637*50
> Pervedimas sėtų ................. /...,............   34.-25'

Pabaudos ......................... ......................  ,J.65<00
-Rendos ................   2,049.40

Paskolos ant nejudomo turto atmokėtos (05,000.00 
Paskolos af^tKtoJkętos ant knygučių .....
Namai pandųotia^ąt kontraktų ...........
Takiai ,užtekėti .apt^padarytų paskolų 
S>|a j banką .....................................

4)Uqs prgrp^os ...I................... .........
<^>njo kukama? .—......a......
lApys^ąijtos priimtinos ............ .
Raktinės namui ................. ...... .......
Paskolos baigiamos ..... . .................... . .......
Pripuolamas Fondas ................. . ............... .
P. ir L. nuo (mokėjimų ................
P. ir i L.) balansui  .................. .,

Višo

t

14,775.00 
.... 650.00

26L54 
3„4u 000*00

į1.537,91 
... 1^3.25 
.. ,500100 
10,029.10 
... 200.00 
..... „48.29 
..... 11.1.70

įplaukų
—„a m, , —...................... ■ ,

... \ $398,309.70

„SKOLINYBĖS:

.Paprasti (mokėjimai vųž akcijas ......... $248,525.38
(mokėjimai nuo akcijų užmokėta jš kalno 4,979.08 
.(mokėjimai nuo akcijų priklausančių ir
' heužmokėtų Į........ ......... ...................... 15,709.37
Užmokėtos ąkcijos ........................................... 6,850.00
Užbaigt,oe akcijos .........  126,195.00
tBiios mokamos ................................................. -25.000.00
įKp^ito riųokamąs ..................   J.2-73.JJ1
Nuošimtis priaugus ^t bilų <m<ąkaJUU......... 2.1-75.00
Pripuolamas' Fondas ....................   ,8.500.00
Pelnas (padalintas) ................. .................. 8Ž6.I96.25
Pelnas (nepadalintas) .,.......................................  14.71
Namo budavojimo fondan .............. s............. 4,000.00
» f —

Viso skuJinybių7 J,..:.....................
• "" : " ' \

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolos ant Nejudpmo turto ............ .
Paskolos ant užstatytų akcijų ............
(mokėjimai ant įŠįmtų ir fUbrendusių 

. akcijų . .................... ....... ;............
Subrendusios akcijos .................................
Pilnai sumokėtos akcijos ................i.......
Nuošimtis ąnt bilų /nokapių ir subrendusių 

,4ę*jy .. ............. . ........................
Namai parduoti aut kbntraktų ................
gksai užmokėti ant padarytų paskolų 

os ir . Konto mokami . .. ..................
os priimamos ............. . .................... .......

Kpnlo mokamas ...........    r
Konto priimamas hnt nejudomo turto.........
Nuošimtis ant bilų mokamų ir subrendusių 

^dįų .............................. f..........
Paskolom jbaigįamos ....................... . .......... .
Rakandai ir knygos .................... ...............

, Generalinės ., išlaidos  i............................
.Išlaidos algpms ........................................... .
Išlaidos, rašmenos, kratos ; ženkleliai ir 

spauda .......... ........ . .....................
Pinigų pas kasininką ant rankų ........ .
P.,ir L. Pripuolamui Fondui ............
P. ir L- riuo įmokėjimų ........... ......... .
Namo Budavpjiąio Fondan ................

Viso išmbklta ..............................

$469,418.60

$116,250,00 
.... 9,610.00

108.786.00 
1,650.00 

... 43.890.00

12.031.05
.. 9,00.00 
... 311.54 

. ,46.169.59 

... 4,000.00 
...... 264.10 

.... ,1,276.42
. i

... 7,61432 

.•40,029.10 
.......... 88.00 
... , 1,606.19 
... 3,729.004 -i-

...... 396.20 
.. 20,800.35 
........ 200.00 
........ 107.84 
.... .. 500.00

■ *

$398.309.70

■

t

i

|

• • ' • JT v . • > ' .

TĖMYKITE KAIP SPARČIAI ALGA r
1928

<19^ 

lūąi ., f

$304^28.56 
U8<>,658.03 
$449.597.42 

$469,418.60
r,\ r--' i, ; ■ ■- t • ■ . ' • ■rr 5. ’

® SI’CLKA YR A p© VALSTIJOS
J^^^^iųifininkas

ANTOK PATFHCK, > vįce1Pir/niriinkas

. . ................................................ ....
ąufti ^buna kįėkvieną trečiadienio vakarą, spulkos raštinėje 

__ _ i 1 •' > r ’■'< ■'
ięląro pirmą' lącpos. įstojimo mokestis visai ..nyi^a. . Kyiedįąme 

’ ' ' I '■ k ' I X . .1

1923
1924
1925
1926
1927 

t (

t
nr.-T

.......

... $110.,927.12 

... $149.023146 

... $181.838.6,6 

... $21.0,22^87 

...) $256.-40«,5O

< DIREKTORIAI:
' .■ . .... A i'fiP*’ ■ ft.'M .........

F.
' Pisi

, , $auja sęrija .a 
pradėti taupyti.

wnii»—»in m—
3F, X’»;< V -$*. \y .S -Mfi'■ ?. i j



Po truputį
Pernai metų cenzas rodo 31,430

Ideališka vieta

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA

Vartoti Karai

Kviečia

WCFL

Ačiū

16209

ins

16207

LIETUVIŠKAS
VASARNAMIS

Kiek Lietuvoj gimu 
šių yra Chicagoj

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite Spas savo groser- 
ninką LINCO WASH,

Pardavinėjamas kvdrtinėmis 
bonkomis

Nuo Šios dienos per Kimball 
Avė. vaikščios 5 busai kas 5 rrii- 
nmtes nuo Peterson Avė ligi 
elevated stoties ant Lawrence 
ir Kimball Avė. kampo. Forai 
po 7 centus tiks ir persėsti į 
Lawrence Avė. streetkarius.

pasisvečiavę ii* atsisveikinę su 
visais draugais grįžome atgal 
tais pačiais keliais į Chicago. 
P. Untuliai dar iki Kenošiaus 
palydėjo, o kaip 1 vai. po pus
nakčio jau buvome Chicago.

Esame labai dėkingi musų 
brangiems draugams ir kaimy
nams Glėbiams, Vasiliauskams, 
Untuliams už tokj malonų mus 
priėmimą.

—M. Karčauskas su šeimyna.

Per paskutinius 10 metų 
daugiau padidėjo skaičius kitur 
gimusių Skočų, Lenkų, Jugo
slavų, Rumunų, Lietuvių, Italų 
ir Turkų, būtent—149,622 Len
kijoj 
462 Rusijoj; 
65,735 Švedijoj 
Slovakijoj; 47,385 
7,404 šiaurės 
Lietuvoj; 29,831 
26,237 Anglijoj.

GRAŽUS REKORDAI PO 75c

Chicagos majoras Cermakas 
ieško nesuranda savo miestui 
paskolos. Ar jis negalėtų pasi
skolinti iš Caponio, tas jam 
be jokių nuošimčių duotų tiek 
ir tiek, su viena maža sąlyga, 
būtent, kad majoras duotų Ca- 
ponei policijos patirolvageniis 
naminei išvažinėti.

nupuolė, ypatingai Ispa- 
kur juodieji turėjo tur- 
kirpyklas ir avis ganė 
vilkai.

111,366 Vokietijoj; 78,- 
73,969 Italijoj; 
; 48,^14 Čeko- 

Airijoj ir 
Airijoj; 31,430 

Canadoj ir

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del žindamų motlk 
nų. Nei vienas ne- 
gąji būti be'

Chicagiečiai turime daug ge
rų draugų tolimesnėse koloni
jose. Visi tikėjomės ,kad bir-

Lenkija, Vokietija, Rusija, 
Švedija ir Italija iš eilės sudaro 
didžiausį skaičių Chicagos gy
ventojų, gimusių ne Amerikoj, 
kaip parodo 1930 m. balandžio 
1 d. cenzas.

Kitos tautos eina iš eilės to
kia tvarka: Čekoslovakija, Ai
rijos nepriklausomoji valsty
bė, Lietuva, Kanada ir Angli
ja. Lenkija yra pateikus Chi-

Jaunuolis Hartley DeGerald, 
sūnūs Vice-Prezidento Peoples 
National Banko, gavo užkvieiti- 
mą iš Chicago-Detroit > AirvVays 
pasivažinėti oraliviu Šiandie.

Tėvai leidžia ir jaunuolis 
Hartley važiuos. Kelionė iš Chi
cago į Detroitą užtruks tik 99 
minutes.

Reikia pažymėti, kad šis jau
nuolis jau nesykį keliauja ir į 
tolimas keliones. Pereitą vasa
rą jis važiavo j pietines šalis, o 
šią vasarą jau yra prisirengęs 
važiuoti toli į šiaurius —t-į pat 
šiaurinę dalj Canados.

Nors dar jis yra jaunas, bet 
turi užtektinai drąsos keliauti 
kad ir j tolimas šalis. Kiti 
jaunuoliai gali jam pavydėti to
kių puikių ir įvairių kelionių, 
bet aš jam nepavydžiu — lai 
vendravoja po platų pasaulį.

—Kaimynas.

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilną įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

Chicagiečiai svečiuo 
se Racine

Kreipkitės
1739 So. Halsted St.

; Atdara kasdien

cagai Lenkijoj gimusių 149,622 
žmones.. Iš viso Chcagoj ran
dasi* 842,057 kitose šalyse gi
mę Žmonės. Viso Chicagos gy
ventojų yra 3,376,438. 1920 me
tais Chicagoj buvo 805,482 ki
tur gimę žmonės. Užsieniuos 
gimusių tarpe" vyrų skaičius 
perviršija moteris ant 45,000. 
Pačioj Chicagoj gimusių baltų
jų yra 2,275,674. Nigeriu Chi
cagoj yra 233,903.

Amerikoj, šako, pareina “ge
ri laikai”. Tai ačiū Chicagos 
komunistams, kurie nuvažiavę 
į Springficldą padainavo kcle-< 
tą revoliucinių dainų. Tos dai
nos taip išgąsdinę blogus ■ lai
kus, kad tie veik visi subėgę į 
“Vilnies” pastogę.

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotas po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga — Klaipėda.

Gal ir praktiškas patarimas, 
žmonės kalba, kad dabar turė
sime susilaukti praloto Olšaus
ko Amerikoj aukų rinkti. Yra 
du praktiški išrokavimai, vie
nas įai kad pralotas Olšauskas 
jau čia yra buvęs ir turėjęs di
delį pasisekimą aukomis, kita 
kad jis dabar pasidarė gana 
populiarus. Galėtų virve, veži
nas lankytis po kolonijas, kaip 
koks Texas karvavaikis (cow 
boy). —Pustapėdis.

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS 

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

Pasitikėjimui

* ___
0OO »<* CO*»A‘***<" 

Mnt»w<a * 
OOOOlC*t****

Džekis” polka 
Jurkee” polka, 
ir jo orkestrą.

Ūkininkams*' 
J. Petrauskas, 

Aitvarų Polka” J. 
Armonika, dai 

Dineika.

Chicagos juodųjų “Draugas” 
ir B6stono tinginių “Darbinin
kas” iš kailių narstosi, kad 
Romos papuniui avių kirpimo 
stakas 
nijoje, 
tingas 
jupoti

Kimball Avė. vaikš 
čios busai

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Lietuvių Radio 
PROGRAMAI
NEDALIOMIS WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

KETVERGAIS WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
, ■' R- e n s * 3 
Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 

Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII 
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES 

Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

Rytoj, t. y. sekmadienį, bir
želio 21 d. bus gražus lietuvių 
radio programas iš stoties 
WCFL, kurį duoda Jos. F. 
Budriko krautuvė. Dalyvauja 
p. J. Sauris vargonų virtuo
zas,, p-lė Francis Garuckaitė 
Jadviga Gricaite su gražiais 
duetais. Taipgi bus* transkrip
cijos muzika. Programas bus 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Sos.

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Buvęs Chicagos majoras 
Thompsonas kad ir ant di
džiausio skolų maišo sėdėda
mas ir tai kiek galėdamas 
spyrėsi neužleisti vietos kitam. 
Tad kas čia stebėtina, kad Ge
gužis ant milijono sėdėdamas 
nenori* nuo jo kelt.

želio 7 d. laike “Naujięnų” pik
niko visiems bus progos susi
tikti, nes veik kasmet į “Nau
jienų” pikniką suvažiuoja drau 
gai ne tik iš Chicagos ir apy
linkės, bet ir iš kitų miestų. 
Dėja, lietus visų musų viltis 
sugadino. Pikniką^ dėl lietaus 
visai negalėjo įvykti ir niekas 
ne tik iš (tolimesnių vietų, bet 
iš pačios Chicagos negalėjo nu
važiuoti ligi Oaks park daržo.

Nepavykus tai progai, rūpėjo, 
kokiu budu susitikti savo ar> 
timuosius raciniečius, kurie ža
dėjo ir negalėjo atvažiuoti. Na
gi, štai birželio 10 dieną gau- 
nus laišką iš tų pačių draugų, 
iš Jono Glėbio, Racine, Wis., 
su pakvietimu, kad būtinai tib 
rime atvažiuoti į Racine. Be to 
laiške pranešė nesmagią žinią, 
kad musų visų draugas Anta
nas Vasiliauskas staiga apsirgo 
ir birželio 6 d. staiga nuvežtas 
į ligoninę ir padaryta operacija 
ant apendicitis. »

Su nekantrumu laukiau su- 
batos, kada galėsiu išvažiuoti ir 
savo sergantį draugą .aplankyti. 
Nedėlios rytą, anksti pasišėrę 
savo arkliuką Studebekerį, kurį 
man neseniai Antanas Kasin
is su p. Zabuku Midland Stude- 
backer. Motor Sales Co. išmai
nė ant forduko, pasipusryčiavę 
su Šeimyna kaip 7 vai. ryto pa
traukėm link Milwaukee Avė., 
paskui keliu 42 stačiai į ipat 
Racine.

Traukinys vos neužklupo

Laukai atrodė labai gražiai, 
daržai žydi, visur gražu. Va
žiuoti smagu. Tik ties gelžke- 
io linija vos nelaimė nepatai

kė. Privažiuojant vėžes iš to
lo pastebėjau, kad signalai ju
da, bet jokio traukinio nesima
tė. žadėjau paspaudęs savo' 
naują karą pravažiuoti vėžes, 
bet pamaniau verčiau sustoti, 
ir vos tik brekes uždėjau kaip 
tame pat akimirksnyj praūžė 
traukinys. Jei bučiau nesto
jęs, tikrai bučiau pataikęs kaip 
tik po traukiniu. Dabar ir ki
tiems patariu būti atsargiems 
ir verčiau palaukti, kaip ban
dyti pravažiuoti, nes palaukda
mas visuomet liksi, o bėgdamas 
gali tikrai giltinę užbėgti.

Gerokai traukinio išgązdin- 
ti toliau važiavome su didesniu 
atsargumu. Atvažiavus į 'Ra
cine, mieste matėsi daug dirb
tuvių, didesnių ir mažesnių ir 
gražių namų, bet ir suvargusių 
buvo gana daug.

Mano kaimynas Glėbas turi 
pasirinkęs gyventi grąžią vietą, 
ant Linden Avė. turi savo na
melį iš 8 kambarių su vėliau
sios mados įrengimais ir gra
žiai užlaiko kaip iš ląuko taip 
iš vidaus.

Apie 20 draugų susirinko
Besikalbant su namiškiais at

važiavo ir daugiau svečių. Pir
miausia atvažiavo naujienietis 
F. Vasiliauskas, Juozas Glėbas 
su šeimyna naujame kare ir p. 
Untuliai iš Kenošiaus su savo 
nauju Nash. Susidarė daugiau 
kaip 20 asmenų senų gerų drau
gų ir kaimynų su jaunaja gent- 
karte sykiu. M

Ponia Glėbienė pagamino pui
kius pietus. Bepietaudami 
klausėmės Budriko radio pro
gramų; laukėme kada Olšauskas 
su kanklėmis mus palinks: 
deja šį kartą jo negirdėjome. 
Taipgi išklausėme Peoples Fur- 
niture programos, ypatingai p. 
Biežienės dainų.

Po to visi nuvažiavome į St. 
Mary ligoninę lankyti musų 
sergantį draugą Antaną Vasi
liauską. Antaną radom atski
rame kambarėlyje, ramiai ir 
švariai užlaikytą. Norėjome 
Antaną imti ir vežtis su sa
vim, bet daktaras sakęs, kad 
dar negalima, bet greitu laiku 
jau galėsiąs važiuoti.

Ligonis nusiskundė tik tuo, 
kad juodosios nursės yra ne
mandagios; visai kitokioj bal
tosios, tai tikros seserys pa- 
slaugo ir prižiūri.

Prašė aplankyti jo namus, 
kur gyvena jo žmona ir graži 
10 metų dukrelė, ką mes ir pa
darėme, o apie 9 vai. vakaro 
grįžome atgal pas p. Glėbius 
ant vakarienės. Apie 11 vai,

MALTTONIG’O 
arba 

Ertra Fale Alaus

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Stret, N tu) York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Sallt St., Chicago, III.

969 St. Antoine St., Montreal, Qut., Canada.

Budriko Radio 
valanda

Rankinė Viktrola vertės

S™. . $9.50

VISI PERDIRBTI
DABAR PARDUODAM UŽ PUSĘ KAINOS 

Atsišaukite Tuojaus

Kiras Motor Sales,Ine.
Pardavinėtojai CHRYSLER ir PLYMOUTH 

Automobilių.
3207-09 S. Halsted St. Tel. Calumet 4589

Worcesterio 
ir ‘‘Charles 
J. Dirvelis

16208—“Patarimai 
monologas, 
ir “f 
Petrauskas 
nuo ja V.

16206—“Stoviu prieš tave” 
ir “Oi Mergele.” 
Lietuvių Mahanojaus ork

Siunčiame į kitus miestus.

16211—“Balandžio dienelėj” dain. 
Pauras
ir ‘Petras Mylėjo Katriutę* 
Pauras

16210—“Cit Bobule” Polka
ir “Oi Praneli Negaliu”, 

‘Liudvinavo polka, instrum.
ir “Paukščių polka” instr.

16212—“Pupų Senis” dain. J. Bu
tėnas
ir ‘Augo Miške Baravykas’ 
Butėnas.

16213—“Duok ranką”, polka Ma
hanojaus orkestrą.
ir “Jieskau Tavęs” polka, 
Mahanojaus orkestrą.

Sudiev, Panaitėle” dain. 
S. Pauras
ir “Marsaletė” S. Pauras.

16205—“Subatos Vakarėlį”
ir “Vilniun Trauk”, dain.
A. Vanagaitis ir J. Olšaus-

PIKNIKĄ—LINKSMĄ PIKNIKĄ
\ Rengia 1

DRAUGYSTĖ GARSUS VARDAS LIETUVIŲ

Nedėlioję, 28 d. Birželio, 1931
ALEX KUČINSKO DARŽE, priešais Tautiškas Kapines 

Pradžia 10 vai. ryte.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS: ‘
Kviečiamą vųus atsilankyti į šį pikniką ir linksmai praleisti laiką prie 

geros muzikos ir su gerais draugais. Kam rupi linksmumas ir puiki draugija, 
tas atvyks į musų pikniką ir papuoš savo skaitlin- 

jT gurnu musų surengtą- pikniką ir prisidės prie šio 
prakilnaus darbo, nes VISAS PELNAS EINA DEL 
ŠELPIMO IR GEROVĖS LIETUVIŲ.

Šis piknikai*/ bus su gausinga ir turtinga do
vana. Draugija laikydama priešmetinį susirinkimą 
nutarė suteikti dovaną lietuvių jaunuomenei, nuo 18 

____ ______ _______ metų iki 25, dovaną šiame piknike iri iki Naujų 
Metų'. * To amžiaus jaunuoliai galės įstoti į šią draugiją dykai. Tad 
brangus lietuviai, nepraleiskite progos, bet pasinaudokite ja, rtes ateity 
bus labai patogu. 

'___________________ KVIEČIA KOMITETAS.

Vakacijas praleisti ii 
“weeks end” pa

silinksminti
Atdara dieną ir naktį.

Šiemet numažinta kai
na — pilnas užlaiky
mas tik $15 i savaitę

Vaikams pagal metų

GALIMA ŽUVAUTI. MAUDY 
TIES — VISOKIŲ FRUKTŲ — 
GRAŽIOS APIELINKĖS IR MAN 

DAGUS ŠEIMININKAI 
TAIPGI COTTAGE DEL 

ŠEIMYNŲ.

' Charles 
Rakauskas

Box 104, Rivėr Road %
BENTON HARBOR. MICH. 

Galite Šaukti
Tel. Benton Harbor 7 — 1232

Jis y yra’ rekomen- 
'duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

■

šeštadienis, birž. 20, 1931

Per dvidešimt septynius metus 
Peoples Bankas visus reikalus 
vedė taip, kad įgyti kuodidžiausį 
pasitikėjimą jo kostumeriuose. 
Šios pastangos pilniausia apsi
mokėjo laike pastarųjų dešimties 
dienų, tuo lojali škumu, kurį pa
rodė tūkstančiai musų depozito- 
rių, ypač tie, kurie bankininkavo 
pas mus per eilę metų. Žmonės, 
kurie dar nėra susipažinę su šia 
įstaiga ir kurie ieško absoliutės 
apsaugos savo sutaupoms, mes 
kviečiame juos atidaryti čia savo 
taupimo sąskaitą.

Nelaikykite
Pinigus Namie
Naujienų 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 gražuti.
Ant notų ar antrų morgičių nesko-

. liname.po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp. 
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

NAUJIENOS, Chicago, III.

Jaunuolis pasivaži 
ries dykai orlaiviu

‘Peoples J^fitional ‘Bank.
and ^rust Company 

of Chicago

, 47TH STREET AND ASHLAND AVENUEr
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Graboriai

S. D. LACHAVICH

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon

Graboriai

Lietuvės 'Akušerės
Pbone Armitage 2822

PADĖKAVONĖ

Akių Gydytojai
Advokatai

CHICAGO, ILL.

ANTANAS BAGDONAS

Ketvergais ofisai uždaryti.

Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai

Vincentas Skirius

Visi Telefonais YARDS l^Pfc <1742 6657 So. 
Telefonas

Mrs. A. K 
JARUSH

IGN. J . ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

ant 
kad 
taip 
prie

Giminės.
Mažeika, tel

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų i. 
patarnavimą, kuomet j iš yrą labiausiai’ reikalingas. į

Kas daryti kad karštą 
dieną nebūtų šilta

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEHIĮ

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturimu iš 
laidų užlaikymui sky.

skaičiaus 
baltieji žmones 

843,557 svetur gi-

A. A. OLIS 
R. A. VASALUS

ian, sūnų Richard, 5 bro- 
Joną. Danielių, Petrą, Al

truputi daugiau, būtent vaikų 
mažiau kaip vienerių. metų am
žiaus Chicagoj yra, vaikučių* 
25,374, mergaičių yra 24,683.

1646 W. 46th; St
Telefonai ' 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So.< 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

Kaip kiti žmonės daro, kad 
butų šaita? Frank Palonis, tra- Vidikas- 

Lulevičienė 
AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

buvo policininkas Chicagos miesto. Pa 
motiną Kastanci- 

Žigmontą, William ir An-

kitokius - elektros

į

fiko policistas prie Wacker 
drive ir Madison St. paklaus
tas atsaku: “Kaip aš darau, kad 
butų šalia? Aš; nedarau, kad 
butų šilta; aš darau, kad virs
tų! Aš nėsu toks policistas, 
kurie stovi dideliais lietsargiaiš 
prisidengę. Ąš manau^ kad 
lietsargiai yra nuo lietaus.įžiū
rėk į mano drabužius, jie yra 
tie patys, kuriuos nešiojau prie 
zero temperatūros. Mums vasa
ra yra tik nuo birželio 24 d. Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

GERB. Naujienų skaityto
jos* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Specialistas gydyme chroniškų .ir, nauj 
gų. Jei Riti negalėjo jum!a išgydyti 
kyklt pas mąne. Mano • pilnas ( iSeg: 
mas atidengs jūsų tikrą ligr ' 
Imsiu juo* gydyti,’ l . 
k|t pas tikrą specialistą,* 
kur ir kas jums- skauda,

l, a tel lau
žam i nu vi*

____  _ TJ aš apsl- 
sveikata jums SUgryŠ; EK' 

’ kuris .neklaus jūsų 
__ ___ ____ ______  bet pats pasakys

galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

Tyrimas Chicagos gyventojų 
amžium, spalva ir tautymėmis 
rasta, kad iš 3,376,438 Chicagos 
gyventojų yra 583,048 turintie
ji amžiaus nuo 35 ligi 44 metų 
arba 17.3 nuošimčiai; gi po 75 
ir daugiau metų amžiaus yra 
30,690 arba 0.9 nuošimčio.

Iš visų gyventojų 
yra 2,275,674 
Čia- gimiai 
mę baltieji ir 233,903 nigeriai, 
ir dar 24,804 priklausą “įvai
rioms rasėms”.

Vaikų vyriškos lyties yra

Iki 3 vai.' kortuose 
Subatomis nuo 9 ikf 9-

52 East 107th St
kampas Michigan Avė.

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

Moteris^ ir Giminės,
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas

Yards 1741. • ' ’ •* •

Gyventojų amžiai Chi 
cagoje

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552
Valandos 9 ryto iki

Seredoj ir Pėtnyčiojn

Nusipirk kokį nors paveiks
lą, kuriame butų išmaliavota 
šiaurės meška, ledo gabalą lep
šėmis apsikabinus, pasikabink 
tą paveikslą savo kambary ant 
sienos ir žiūrėk į jį neatsitrauk
damas, ir jei dar neatveši, tai 
paduok savo žmonai kokią 
nors knygą skaityti, kur butų 
aprašinėjama sakysim Birdo 
kelionės po ledų kalnus pietų 
ašygalyje arba Nobile vargai 
šiaurės ašygalyje, o jei žmonos 
tuo tarpu neturi, atsigulk į vo
nią ir pats skaityk. Tikrai pa- 
mačys!

J. LulevičiUs
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se/ visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo- 

. derniška koplyčia 
veltui.

3403 S. Halsted St 
| Chicago, III., 

tel. Victčry 1115

—...... r. . .,,,
Phone Canal 2118 

Valandos: 6—8 vakare

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži.,"-koplyčia: dykai

,718W.*18St.
TeL.Rooscvelt 7532 : *į

Antano Bagdono gi- 
draugai ir pažįstami esat 

kviečiami

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
’ 4649 5. Ashland Avė,

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 18 d., 3 vai. ryte, 
1931 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Tauragės ap
skrity ir para p., Gargasų kaime. Amerikoj išgyveno 26 
metus. Paliko dideliame, nuliudime moterį Kotryną, po tė
vais Juseliutę, ir gimines. Kūnas bus nuvežtas j Kewanee,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėlibmis nuo 10 iki 12.

Paul. M.. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 2414 *

One.tNorth; La Salia > Bldg, 
OneNbrtbLkSMfeSt;, j

(Cor. LaSalle-andil Madiaonh Sta.) y 
Ofiso Tek State 27041 4412

DRi A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So* Halsted Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė,

* (kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. Jį SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomie St, 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Pbone Fairfax 6353<

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

, T5tklft«fiMlpb 0333 
Iki 5 < vaL valu 

St: TO^Victorv 0563 
- 7 ikii 9? vakare 

Subatoa. vale.;

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bnulevard 7589 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė,, 2 fuboo 

CHICAGO. ILL. ' 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir VaiMj ligų 
, OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 k 6 iki 8 P. M.

S e rėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

-- ------rrr-A ------------------

BUTKUS
Undertakirig Co.

Wm. A. Pakorny< 
Roplyčikl^ykni y >' ■’> 1 

710 Wės£ t&tlii Street
Tel. CanSl 3Į61

Pigiai Pasirenduoja Flatai
2, 3 ir 4 kambarių flatai pasirenduoja už labai pigią 
kainą. 2 kambariu 
ir 4 kanib 
krautuvių disLrikto 
arti vieno didžiųjų terminalo sandelių.

KREIPKITĖS PRIE JANITORIAUS.

1705 S. Canal Street

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

Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofitatt 3102 So, Halsted St,, Chicago 
arti 3 Įsi Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7-
Nedėliomis ir šventad. 10—12. dieni.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
ČYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
. Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredoinis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Malonus skaitytojau, kada šį 
pamokinimą skaitysi, galbūt, 

“reinkautą” ir “umbrelių” 
savęs turėsi, bet atmink, 
šie žodžiai yra parašyti, 
sakant, “prakaite kaktos”, 
93 laipsnių karščio. Tai-

$5 į mėnesį; 3 kanib. — $6 į mėn.
$9 i mėn. Gera transportacija. Netoli gerų 

Centre geležinkelių apielinkės ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris ėsti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
tiumparegystę 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-.1 Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 
1. akinim, Kainos,j pigiau, > kaip ? kitur, 

4712 South Ashland^ Avė.
Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W ėst e m Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 • iki 11' valandai1 ryto 
nuo 6 iki 9. ’ valandai vakaro

ADVOKATĄ!
11 Soutb^ La Šalie Street 

Room 1934:Z ., ' 
(Valandos n 
3241 5. H

Valam
Olisrr—Utarn^f Ketv.
Vasalle--Pin., Ser. ir Pėtnyčios vald

SVARBI ŽINUTE
DR, M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį • 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

' Tel. Prospect 1930

Laidotuvės įvyks panedėly, birželio 22 d., .8 vai. ryte 
iš graboriaus koplyčios,. Kewanee, III., į vietos parapijps 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Marijos kapines. .

Visi a-, a, Vincento Skiriaus giminės, draugai ir. pa* 
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 17 dieną, 1’93 l>m„ Deming, 
New Mexico, sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Utenos apskr., 
Anykščių parap., Kiškelių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime moterį 
Elzbietą, po tėvais J ozą lėlutė, duk
terį Lilli 
liūs-----
fonsą ir Mateušą.- seserį Veroniką, 
švogerką Stanislavą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4447 
S. Fairfield Avė., Lafayette 1196.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 23 dieną, 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo P. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a 
minės 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Vaikai, Broliai, 
Seiuo ir Gimines.

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

KAZIMIERAS JONKUS
mirė birželio 13 d., 1931 m. ir palaidotas tapo birželio 17 d., o 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidė
tiems. kurie suteikėjam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą 

amžinybės vietą. • "
Mes atmindami ir apgailėdami Jo prasišalinimą iš musų tarpo, reiš- 

suteikusiems
B. Walan-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevek 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1*439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5927

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

463 Ij So. Ashland< Av* 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell Si, 
TeL Republic 97.23.

K. GI GIS
ADVOKATAS^ 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbprn St., Room 1113

Telefonas Central1 4411
Valandos: nuo fi ryto iki, 4 po piet^ 

, Gyvenimo vįeta.
3323 South Halsted Street

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hcmlock 9252

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

kuris 
dabar 
kavot 
neišvengiamą

kūme giliausią padėką- dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 
vainikus draugams: Joniškiečių Kliubui, pp. D. Janams, .. 
tinams. p. J. Burry. dekovajome tiem, kurie paaukavo, ant Mišių Šventų; 
pp. K. Andrijunams. pp. Bernadišiams. pp. Sobutams, dekavojame Šv. 
Jurgio parap. kunigams, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo. sielą: de
kavojame Pralotui M. J. Ktušui už puikų pamokslą bažnyčioje, ir kun. 
Šaulins^ui už ppmoksk’ kapinėse: dekąvojame graboriųi A. Masalskiui, 
kurs savo getu ir mandagiu patarnavimu garbingai, nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęst nuliūdimą ir rūpesčius: dekavojame grabne- 
šiams Simano Daukanto Draugijos, ir pagalios dekavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms: o tau musų mylimas vyreli ir tėveli sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Gedulingos pamaldos už a. a. Kazimiero Jonkaus sielą bus laikomos 
trečiadieny, birželio 24 d., 8 vai. ryte, Šv. Christinos parap.- bažnyčioje, 
Mt. Gifeenwood. III.' ir pirmadieny, liepos 13 d., 7:45 vai, ryte, Šv. Jur
gio pa ra p, bažnyčioj. _____Nuliudusi, Moteris Elena, ir, duktė, Onę^,

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies, Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki
mai sckniingai gydomi. Taipgi Akių, Ausų.

Nosies ir GerkMe 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgus, OsteopatM 

4407*0 - North Kedgie Avė. 
Tol. Independence. 0033

Valandos: 9 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 1U. 9.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė, 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

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. Cbicago, III.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
it; akušeris. '

Gydo staigias • ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus' X-Ray 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
10J25 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110- 
Rezidencijos' telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Mykolas Marozas
Persiskyfč su šiuo pasauliu birželio 17 d., 5 vai. va

kare, 1931 m., sulaukęs 29 metų amžiaus. A. a. Mykolas 
gimė Chicago, III 
liko dideliame nuliudime moteij Elsie, 
ją, tėvą Mykolą, 3 brolius 
taną, švogerką Petronėlę, seserį Oną Balčaitienę, švogerį 
Juozapą ir gimiries. Kūnas pašarvotas randasi 534 W. 
33 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, birželio 22 diėną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos'bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Marozo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ,
Moteris, Tėvai, Broliai, Sesuo, .Švogeris, 

švogerką ir
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. 

Yards 1138.

Phone Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A A. ŠLAKIO 
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyjt 
Room 1502' 

CHICAGO TEMPLB BLDG.t 
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington and ' Claris Stu 
Ofiso Tel. Central 297Si 

Namų Tel. Hyde Park 3395.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue r •
Valandos 11 ryto iki I po pietų, 2 iki

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 
iki 12 dieną. > 

Tėlcphonai dieną ir. naktį Virginia 0036

JOHN E. BOBDBN 
(John Bagdžiunaa, Borden)' 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adome-St., Room 2117 
Telepbone. Randolph 6727 

yakaraie .21511 W. 21ntl St. noo > 6*9y 
Telepbone Roosevelt* 9000 

Namie 8-9* ryte. TIL, Republic 9600

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ, SPECIALISTAS

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. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
... . '• 4 
Moderniška .Kokplyčia .Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-
■ ; lams; Kainą/ prieinama: 
• • •
3319 Auburn Avenue

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

.ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Dr. Siisan Ai Slakis 
r , Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki, 6 po pietų. 
Stredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

20 IV. Jackson Blvd., netoli State St: 
Kambarys -1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO; ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1» po 
pietum nuo,: 5 iki 7:30 vakaro. Nedė-r 

lioj nuo 10 rvro iki 1 pp pietų... ,
*■•*-------.'jrt’.T n ........ .... ■*'

V. W. RUTKAUSKAS 
' ADVOKATAS-

29 S. La Saite Stl Rbom 730 
Tel. Central 6890- Vai, 8t—4 
Rezidencija 6158 3. TilMaa A v.

Tel. Prospeet 8525

šeštadienis, birž. 20, 1931

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuviai Gydytojai 
^rv^ur*^**^*********^***^*******^*^*********^^^**^*  

Rez. 6600 South Ar t et ian Avenue 
' Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. PRABISH
Lietuvis (Srafeorius

Sąžiningai ir pi- 
8*a* patarnauju 
d*en? h

■ v*sose «**«to da- 
lyse- Moteris pa- 
S^bininkė.

2205 Lake St.
J ’.J Tel. Melrose

Park 797

Ashland Avcnue 
Prospect 6257



šeštadięnis, birž. 20, 1931
r-w-

«■*>

Ėxchange—Mainai

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madiion Street
Furnished Rooms

-RENDON kambarys su valgiu arba 
be valgio. Maža šeimyna. Atsišaukite 
vakarais. 4212 So. Rockvvell St.

NAUJIENOS, Chicago, UI 
-«yi r"

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kada bus “Naujie 
nu” piknikas

Naujienų” piknikas, kuris 
turėjo įvykti birželio 7 d., de 
lietaus negalėjo įvykti. Lietus 
su mažomis pertraukomis lijo 
visą dieną. Bet nežiūrint į tai, 
nemažai atsirado žmonių, kurie, 
nepaisant lietaus, vistiek atva
žiavo pažiūrėti,—ar bus pikni
kas, ar ne. Pamatę, kad nebus 
pikniko, pradėjo teirautis, “ka
da dabar bus ‘Naujienų’ pikni
kas”. ‘ Komisija, taip sakant, 
lietaus išnetyčių užklupta, nie
ko tikro negalėjo pasakyti. Sa
kė: nieko tikro negalime pasa
kyti, bet piknikas bus 
ir apie tai pranešime 
nose”.

Po to, daug žmonių 
telefonu ir asmeniškai 
jienas”, klausdami, kada įvyks 
“Naujienų” piknikas, nes jie 
bijojo, kad kartais gali laik
raštyj nepatėmyti skelbimo ir 
tada gali neturėti progos daly
vauti piknike. O praleisti 
“Naujienų” pikniką, tai reiškia, 
nustoti daug—nustoti to malo
numo, to smagumo, to įdomumo, 
to smagaus laiko ir daug nau
jų pažinčių, kuriuos Chicagos 
ir kiti lietuviai randa “Naujie
nų” piknikuose. Tad nieko 
stebėtino, kad taip žmonės įdo
maujasi “Naujienų” piknikais. 
Be to, “Naujienos” paprastai 
rengia tik du pikniku metuose. 
Vieną praleidus belieka tik vie
nas... O jei, nelaimei, pasitai
ko, kad dėl svarbios priežasties 
antrame piknike nėra galimybės 
dalyvauti, tai ir vėl lauk kitų 
metų!

Dabar turime malonumo pra
nešti Chicagos ir apielinkių lie
tuviams, kad vietoj neįvykusio 
pikniko turėsime kitų “Nau
jienų” pikniką visai artimoj at
eityj. Piknikas įvyks liepos 4 
d. (Fourth of July) buv. čer- 
nausko darže, dabar vadina
mam Birutės darže. Tikimės, 
kad visi tie, kurie buvo pasiren
gę važiuoti į “Naujienų” pikni
ką birž. 7 d. ir kurie tada nega 
Įėjo atvažiuoti dėl lietaus, da
bar atvažiuos ir savo kaimynui 
bei pažįstamus pakalbins atva
žiuoti. Programas bus taip pat 
įdomus, kaip buvo tikėtasi tu
rėti birželio 7 d.

—“Naujienų” Pikniko 
Rengimo Komisija.

neužilgo 
‘Naujie-

kreipėsi 
j ‘‘Nau-

“Birutės” piknikas 
neįvyks

Del tūlų t tekniškų kliūčių 
“Birutės” piknikas, kuris turėjo 
įvykti birželio (June) 21 d., 
tai yra rytoj, Justice Parke, 
prie Archer Avė. ir Kean Avė., 
tampa atšauktas ir šiuo tarpu 
visai neįvyks.

Kitas įvyks, tai yra rengia
mas “Birutės” išvažiavimas j 
p. Varkalos farmą, kuri randa
si arti Michigan City. Įvyks 
liepos (July) 12 dieną. Apie tai 
daugiau bus pranešta kitu kar
tu.—“Birutės” Valdyba.

Vakar buvo 94 laips
niai karščio

• ____ t _________ •

Vakar dirbti jau beveik bu
vo per šilta su temperatūra li
gi 94 
saulėj

Jei 
visas 
savęs,
dar karščiau, nes rytų Minne
sota ir vakarų Wisconsin jau 
siekė virš 100 laipsnių.

laipsnių pavėsyje. Sako, 
buvo daug daugiau.

savaitės gale tokia
miestas išbėgs pats

Pranašaujama, kad

bus, 
nuo 
bus

Pasiimkite vakari 
joms knygų

Dvorak Pk. Branch knygy
nas ant W. Oullerton ir Fisk 
Sts. praneša, kad per vasary 
knygos galima bus imti tomis

pačiomis kortelėmis, kurios tar
navo per žiemą. Knygos įvai
riomis kalbomis ir angliškai 
galima gauti ir vakacijoms pa
siimti. Norintieji prašomi už 

j(|iti, knygynas padės knygas 
pasirinkti.

NAUJIENAS 
Galima gauti pas 

A. F. STANEVICZE 
3451 S. Wallace St

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

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

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

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

Lietuviškos Tautiškos Draugystės 
Vhynybė priešmetinis susirinkimas atsibus 
birželio 20 d. šeštadieny, 7 vai. vak., 
paprastoje M. Meldažio svet., 2244 W. 
23rd PI. Visų narių buvimas pagei
daujamas. Valdyba.

North Side. Ateinantį sekmadienį, 
rirželio 21 d., N. W. Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia savo draugišką išvažiavi
mą į Eikš Grove girias. Komitetas pra
iro visas kliubietes moteris, kurios turi 
savo automobilius, susirinkti sekmadie
nio ryte kai 9 vai. prie pp. Prūsių namų, 
3247 Beach Avė. Kurios narės neturi 
savo automobilių, tai nuveš tie, kurie 
važiuos su automobiliais. —• Komitetas.

Draugijos Lietuvių Dukterų pus
metinis susirinkimas įvyks Šiandie, 
lirželio 20 d., 7 vai. vakare, pa
prastoj svetainėj. Susirinkimas be 
falo svarbus: yra daug neužbaigtų 

reikalų atidėta ant šio susirinkimo. 
Tad gerbiamas nares prašau nesi- 
vėluoti, susirinkite laiku, išgirsime 
vairių raportų, taipgi turėsim išsl
inkti komisiją knygų pertikrinimui. 
rlalončkite visos dalyvauti.

A. Dudoniene, nut. rašt.

Bridgeport. — D. L. K. Vytauto 
draugija laikys mėnesini susirinki

mą sekmadieny, birželio 21 d., 12 
vai. dieną, Ch. Liet. Auditorijoj, 
J133 So. Halsted St. Nariai butinaj. 
dalyvaukite, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstyti. Taipgi nepamirš
ote apsimokėti savo mokės 
draugijai. Neapsimokėjus šiame 
sirinkime nustosite draugijos teisių 
caip narys. —P. K., nut. rašt.

mokesčius
> su-

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

piet

Iš radio WCHI stoties, ■ 
1490 kilocycles

Nedėlioj, Birželio 
(June) 21 d.

nuo 1:30 iki 2:30 vai. po 
(Chicagos laiku)

Programas susidės iš gražių 
giesmių ir kalbų. Kalbės B. 
Kardelis temoje:

“Kas išgelbės pasaulį?”
Tai yra Dievo pranešimas 

suraminimo ir vilties.
Ir dar bus dviejų pasikalbė- 

.imas temoje — Kas yra tikro- 
i bažnyčia.

Programas bus įvairus ir 
domus, verta girdėti kiekvie

nam.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo ištaiga 
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 
atidengiamu. Už mokslą mokestis dabar 
žymiąi sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių .
Mokykla

3106 So. Halsted St..
CHIGĄGGi ILL:

Educationąl
Mokyk los___

Financial
Finansai-Paakoloa

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

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

W Automobiles
PACKARD 6 VĖLIAUSIO 
t MODELIO SEDANAS

Mano išvažiuotas tiktai 8000 my
lių ir yra kaip dieną išėjęs iš dirb
tuvės. Jus negalėsite suprasti kaip 
?gražus šis karas yra, jei neateisite 
r patys jo nepamatysite, šeši ori

ginaliai balloon tairai kaip nauji. 
Aš rūpestingai karą prižiūrėjau ir 
jis kiekvienu žvilgsniu yra visiškai 
naujas. Kainavo man virš $2,400 
trumpą laiką atgal. Aš turiu tuo
jaus sukelti pinigų ir paaukosiu jį 
tiktai už $450. Turi būti cash. 2238 
North Sawyer Avė., Apt. 1.

Musfcal Instruments
Muzikos Instrumentai

KAS norite mainyti Italian Ac- 
cordion armonikų ant 102 key kon
certinos, telefon/uokit Yards 5810, 
A. F. S.. 3451 S. Wallace St

Personai /
Asmenų Ieško

REIKALINGAS senas auksas. Cash 
už seną auksą, sidabrą, platiną, dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S. State St., kamp, Monroe.

Situation Wanted
____ _ Darbo Ieško

NORĖČIAU gauti darbą ant ūkės 
už valgį Ir mažą užmokestį. Esu 
blaivas ir darbštus ir patyręs. J. 
Kruger, 1114 W. Adams St.

Farnts For Sale
________ Ukiąi Pardavimui z

PARDAVIMUI 80 akerių farma 
Illinojaus valstijoj, su gyvuliais, ja
vais ir įrankiais. Iš priežastieš sa
vininko mirties parsiduoda pigiai. 
U. Silinskas, 717 W. 28 St.

MAINYSIU 50 pėdų lotą ant au
tomobilio, grosemės, kendžių krau
tuvės ar kas ką turite. Tel. Kildare 
1440, Mažeika.

KADA SKOLINĄTĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos,
šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

612 Tel. Randolph 
-- -------O---------

CADILLAC NAUJAUSIO MODE-
• , LIO SĘDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo 
karą, kuri pirkau , tik keli mėnesiai 
atgal ir kuri išvažinėjau tik kelis 
šimtus mylių. Pilnai Jrengtas. Ge
ras originalia užbaigimas. Tairai 
kaip visiškai nauji. Karą reikia pa
matyti, kad ji įvertinus, nes jis yra 
tikrai visiškai naujas karas. Aš esu 
priverstas parduoti, kad sukelti pi
nigų. Pirmas' $350. paims ji. Namie 
visą dieną nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė. Apt. 1.

REIDAI kambarys vaikinui, mergi
nai ar vedusiai porai. Prie mažos šei
mynos. 2 f r. 4233 S. Rockwell St.

PASIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis bedruimis, su visais patogu
mais, 3309 S. Union Avė., antros lubos 
iš fronto, Tel. Boulevard 8143.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris į bu- 
černės biznį su mažu kapitalu.

319 E. 58 St.

Room 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.

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

NAŠLĖ PAAUKOS
Buick Master 6. vėliausio modelio 

sedanas. Jis buvo storadžiuj per 10 
mėnesių ir yra beveik nevartotas. 
Aš neturiu kas važiuotų mano ka
ru, todėl aš' turiu jį parduoti Karas 
yra ,pilnai įrengtas su 4 ratų brū
kiais, balloon- tairais kaip nauji ir 
daug extras. Kainavo man beveik 
$1900, paaukosiu jį už tiktai $325, 
2538 North. California Avė., lst fl.

KAMBARYS rendon prie mažos 
šeimynos, šiltas vanduo, vaikinams 
arba merginoms. Su ar be valgio. 
6955 So. Rockwell St., 2 lubos. Tel. 
Hemlock 9499 ’» o--- ■

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, suprantan
ti Beauty Shop biznį. Taipgi dar
bas dėl dresių siuvėjos. 727 W. 18 
St.

RENDAI gražus kambarys mer
ginoms arba vyrams. 8402 South 
Auburn avė., 3 fl.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino. 827 W. 34th PI., 2-ros lu
bos iš fronto.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI? •

_ „ taip, tai mes turime cash pirklius, 
kurie galbūt to ir pasreldauja. Greitas, kon- 
fldendalls patarnavimas pirkėjams ir parda- 
vfiiams. Mus specialybS rooming house, ra* 
so stotys ir garažai. Tel, Del. 9428. Mr. 
Ryan. Hm. 603, 612 N. Michiran Avė.

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

Real Estate For Sale
Namai-ŽemėPardavimul

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 p 
▼omi 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
--------- O— ■

linam 1 ir 2nd mortgage leng- 
(lygomb. Teisingai ir greitai

Jei

PERKAME Lietuvon Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Bos No. 1258.

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos, 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

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

STUTZ STRAIGHT 8 SEDAN
Vėliausio modelio. Finansinės ap; 

linkybės priverčia mane paaukoti 
savo karą, kuris yra pilną! įreng
tas su daug extras. Karas mano iš
važiuotas tiktai 9,000 mylių labai 
atsargiai turėjo geriausią priežiūrą. 
Man labai reikia pinigų ir turiu 
tuojaus parduoti karą. Priimsiu 
$350. 3719 North Sawyer Avė., 2nd 
flat. ■

PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui, arba merginai, prie mažos šei
mynos. 3549 So. Wallace St., 1-mos 
lubos.

PROGA moterei arba vedusiai 
porai. — Už apvalymą ofiso gau
sit du fumišiuotus rumus gyveni
mui. J. P. Varkala, 3112 S. Halsted 
St

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

o

PRIVERSTA parduoti Dodge Six 
sedan pigiai. Subatoj visą dieną ir 
nedėlioj iki piet. 4002 S. California 
Avė. .

For Rent

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St.
TUOJAUS paskoliname ant automo

bilių, rakandų ar algos.
WEST HIGHLAND LOAM CO, 

7848 S. Ashland Avė. Tel. Stevvart 8815

1 * 5 ’ L t
IEŠKAU $4000 piųįgų apmokėjimui 

pirmųjų morgičių. Geras, didelis kam
pinis bizniavas namas. Mokėsiu 6%. 
857 E/75th St. Tel. Triangle 7157.

Fumįture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir* iri; Privatiška šei- 
mina turi parduoti .Ųiojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mpzart St.

Nudažyklt debesis su saulfis šviesa Ir 
Eįektrikinlu ■ P 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą galite nusi
pirkti garantuotą elektr tinį,Refrlgeratorlų už$59.50 jJaugš,

REFRlGi^TGR.8AXE9 
yy . Seeley 10090 
‘F- Edgewąter 1800

PASIRENDUOJA užeigos vieta — 
Road House — netoli nuo Chicagos, 
pigi renda, gera vieta, galima pirkti. Ra
šykite į Naujienas^ Box 1313.

..................................... ..............v............... 11
PASIRENDUOJA Storas tinkamas dėl 

barbernės ar kriaučių šapos. Siame 
store barbemė buvo per 9 metus. Pigi 
renda. Kreipkitės į Storą

3267 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Shoe repairing shop. 
Turiu parduoti į trumpą . laiką, nes 
svarbių reikalų verčiamas išvažiuoju į 
Lietuvą. Parduosiu pelningą dirbtuvėlę 
už prieinamą kainą. Del platesnių in
formacijų rašykit.

Box 1311, 
Naujienos, 

1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA už morgičių 7 kam
barių rezidencija, ant kampo, arti gat- 
vekarių, platus lotas, furnasu šildoma. 
Kaina $5,000.

6 kambarių muro bungalow, karšta 
vandeniu šildoma, aržuolo trimis, arti 
gatvekarių, prie Marųuette Parko. Mor
gičių kompanija parduos už pirmą tei
singą pasiūlymą.

Taipgi tariu daug kitų gerų bargenų 
ant pardavimo, arba mainymo, namų ir 
lotų, taipgi priimam bonus ir morgičius 
už pirmą kainą.

Norint pirkti ar parduot, matykit mus 
visuomet gausit teisingą patarnavimą.

A. N. MASULIS « CO.
6641 So. Westem Avė.

TeL Republic 5550
- --------O---------

4

PASIRENDUOJA barbernė. 
renda.

752 W. .33 St.

Pigi

PARDAVIMUI drabužių valymo it 
kriaučių šapa, garu šildoma, karštas van
duo. 4 kambariai pagyvenimui užpa
kaly. Garantuota, kad daro gerą biz
nį. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu mie
stą. 4440 Archer Avė., Tel. Virginia 
2555. ~ '

ALGONQUIN, ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo', gasas, suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės 
1 JOHN DVORAK, Jr.

Telefonas Algonųuin 8J 
--------- O---------

■ - t........ ; $59.50
ALLIED > 7.T 

1735 Jackson 
L401 W. Randolpk 
5081 Broadway

RENDAI 4 kambarių flatas, maudy
nės. Randasi 332? Auburn Avė., Savi
ninkas, 3341 So^' Halsted St. Tel. 
Prospect 3938. ____

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė iš priežasties išvažiavimo į kitą 
miestą. Saukit Victory 8218.

3 KRĖSLŲ BARBERNĖ 

Parsiduoda labai pigiai, įmokėt 25

DIDELI BARGENAI
4 flatai parsiduoda už morgičius. 6 

ruimų katadžius parsiduoda už morgi- 
čius. Bizniavai namelis irgi už morgi- 
čius. Gera proga pasipelnyti.

Saukite
Republic 1861 

FRANK RIDLAUSKIS
* > -i ' " 'O- .... . . ~

PASIRENDUOJA 4 kambariai iš 
priekio, šviesus, patogus, mailftlynė, 
tik $15. 1813 S.’String St.

lerius. kitai pagal*suarti; mainyritt į 
tą

do- 
lo-

Business Service

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

BARGENAS.—Hoover vac. deaner 
su atač.,$15, ger. stovy. Ęnglewood 7640 RENDAI 6—5 kambarių flatas, 

karštu vandeniu apšildomas. 3354 S. 
Auburn Avė.

arba automobilį.

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

Tel. Yards 6751

9x12 KAURAI 
Domestic 

IŠVALOMI------ $1.75
Gyvumas ir spalvos atsieinamos 

kaip naujiems. 
Nieko nelmam už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžiu. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. 

PENSACOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmen^,' galima ir fehduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, ėlektr. radio,/vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
1.1. Parduosiu visus : arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

Personai

PARSIDUODA mažas candy štorelis 
pigiai.

950 W. 18 St. »

BARGENAS
3 flatų namas, 3 po 5 kamb. apart- 

mentai ir miegamieji porčiai; 3 karų 
mūrinis garažas. Perdėm moderniškas, 
gerai finansuotai. $17,500, atba mai
nysiu. Arti 73 ir Maplewood Avė,

E. J. GLACKIN
7330 S. Westem Avė, 

Tel< Hemlock 6375 
. ■ o '.....- .

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

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $ 1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir ren^odeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
deltoj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grande A ve., Berkshire 1321,

DUMAN-
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St, 
Saukite, Yards 0385

BUDAVOJU naujus ir taisau senus 
namus ir visokį darbą prie budinkų. 
Ant lengvų išmokėjimų. Atlieku 
atsakančiai ir pigiai.

F. Skrabutėnas, 
5348 S. Halsted S(. 

Yards 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 Jokias prieinamai kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
^030 Archer Avė.

Lafayette 2082 ’

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40*r-kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

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

RAKANDAI' už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Wa$hlngton Boul., Tel. 
Columbus 4180. , , ■
---------—--------- ;■ .............--------------------------------------

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius.. rakandus-^seklyčios setą, du 
9x12 Wiltpn .kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir f trankąs. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Ave„ lst apt,, tel. 
Triangle 4146.. <>

Juodieji inkštirai, spuogai pabalinami ąnt 
visados, taipgi visokie odos ISblrlmal.

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

, ■ Normai 5308
! Valandos 10 a. am. — 5 p. m. 

7-9 p. m.
—----- ;—:--------- 7-------------------

■ MES PALIUOSUOSIME JŪS
NUO SKOLŲ

Sulig musų orlglnallo visoj Saly žinomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo ly* 
miaueiu biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik jį žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO, 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite į mėnesinį pie

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. H-' 
vengklto nlgu anra6tn6jimo, garnifimentų, la
bai griežtų kolektavimų. „ • ,

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikią pasirašytojų-, nlra 'red.tape*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di« 
delfi.

Mes teimam mažą kalną už patarnavimą 
ir ilsiuntlnejimą. \
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

PARDUOSIU ar mainysiu saldainių, 
aiskrimo, mokykloms reikmenų ir vi
sokių smulkmenų krautuvu, — 
ar automobiliaus. 2546 W. 69 St. Tel. 
Hemlock 6346.

ant loto

PARDAVIMUI bučernė, elektrikinė 
refrigeracija, maišyta apielinkė, greta 
National Tea Storo ir bekėmės. •Išva
žiuoju į Michiganą, veikite greitai. 
3933% W. 63 St., tel. Republic 3576.

NAMAS pardavimui ar mainymui, 
tikras bargenas, 6 pagyvenimų, yra ga- 
radžius. Geroj apielinkėj. . *

Atsišaukite greitai >
J. SPAITIS, 

(bučernėj) 
3611 So. Halsted St., 

Chicago.

PARDAVIMUI 6 kambarių kata- 
džius, fumisu šildomas, 2 karų ganh. 
žas. 5954 S. Kenneth St.

.1.1 II.........  ............................ .... ... .............................. ,

PARDUOSIU pigiai Chrysler ar
ba mainysiu į pigesnį' automobilį. 
Aplinkybės mąne verčia šį karą pa
leisti. Karas puikiame stovyje. Ga
lima matyti ir nedėllomis iki 1 v. 
po piet.

3400 Lowe Avei

PARDUOSIU restaurantą už cash, ar
ba mainysiu j automobili — bargenas, 
pasiskubinkite. 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

. y , k. ... ■ y. /■ > . ,

PARDAVIMUI delicątessen it smulk
menų krautuvė su rakandais —- tik 
$700, greitam pardavimui, apleidžiu Chi- 
cagą. 1045 W. 69 St.

REIKLINGA NAMŲ MAINIT 
80 a kerių farma netoli Chicagos su 

visais intaisymais kaina $6,500.
5 akeriai. 10 mylių nuo Chicagos, 

visi intaisymai.
2 lotai, nėra morgičių, priedas pinigų. 
Mažas namas, nėra morgičių, kaina 

$6,800. .
C. P. SUROMSKIS CO.. 

3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

FIKČERIAI grosernei arba
Visas setas, taip'1 kaip* naujas, 
pigiai, greitam' pardavimui.

Kreipkitės
J. SPAITIS, 

(bučernėj)
3631 So. Hajsted St.

- ---------------- ' . ..
NAŠLĖ moteris parduoda keturių 

kambarių rakandus, yisus šykiu. Ga
lima matyti visados. 3122 South 
Halsted St.,. 2-ros lubos užpakalis.

I ■ ! r .' ' ‘ '|,, .. .............................

Miscellaneous
įvairus •

' MAIN BUS DEPOT
St. Louis,* $3 ..„a,,........ Detroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos
10 busų persamdymui, pigiai. / 

• Vidurm. Stotis 232 N, Clark St.
4640 South Park Avi, Drexel 8080

bučernei.
Labai

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
ar parduodami. E.Sand^rs, 53 6 S.Clark st.

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

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

4213 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė 
iš priežasties 
ministratorių 
Union Avė. 
Canal 0552.

‘ĮMAINYSIU bizniavą lota Westem 
avė. ir 69 St. ant namo arba par
duosiu pigiai, John Kražauskas, 
4445 S. Washtenaw Avė.

mirties. Kreipkitės pas ad- 
J. Jasinskas, 1727 So. 

Tel. Columbus 9248, arba

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St,., -Telefonas 
Englewood 6425. 3

DEM6SIUI NORINČIŲ GYVĘNT 
LIETUVOJE. Delei nesveikatai skubiai 
parduodu veikiančią dirbtuvę vilnų ver- 
pyklą ir audinių apdirbimo, su nuosava 
žemė, namu ir įvairiomis mašinomis^ kas 
duoda gryno pelno apią 13000 litų pet 
metus. Parduosiu .už 6000 dolerių. 
Kreiptis Lietuva, Kretinga, T. Poluckui.

....- ...... ...... ■»... ...........—
. PELNINGA lietuviška valgykla, 

kartui 18 kamb. “ruiminhaus” biz
nis, vieta išdirbta: prie šapų-gara- 
žų. Renda tik $85 mėn. Kaina pi
gi. Savininkas 1403, S. Jefferson.

MODERNIŠKAS 2 flatų murjnis, 
4 ir 5 kambarių, aliejum šildomas, 
kiekvienas kamb. saulėtas, gera 
transportacija, 1 blokas Humboldt 
Park. $9,500. Kreiptis 1024 N. 
Spaulding Avė., 1 flat.

PARDAVIMUI- kriaučių Storas ir 
4 kambarių nauji rakandai už pri
einamą kainą, nes savininkas ap
leidžia miestą. 425 N. Marion St., 
Oak Park, III

PARDAVIMUI pigiai medinis 6 
kambarių namas su trimis lotais, 
Stickney, III. Norintieji kreipkitės 
Srie savininko. Ch. Paul, 5159 So. 

[aršhfield Avė. Phone Grovehill 
1235.

FURNISŲ rąstai ir malkos* Geros kie
to medžio tnalkps bekernėms. Patarnavi
mo kalba. Tel. Prospect 6394.

........ ..................................... ... —... .......- 

KARPENTERIO, plasterlo, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitįiavimas. Tel. 
Diversey 8775.

DIDELIS PELNAS PIRKTI
7 ' VIŠTUKES

, Mes auginame' ir'pardavinėjame pasi-i 
^alinimo pelnu pagrindu investoriams 
$10 ir daugiau. Mes siūlome pardavi
nėjimo darbą* Del ąmulkinenų kreipki
tės 2512 Irviną Pąrk Blvd« Atdara va
irais iki 81 įiedėlibmis įuo IT iki 4i

H. O. STONE CO. 
Fairmont Apartments 

Bondholderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

prisiųskit savo vardą ir adresą 
Bond Holderių mitingui

M. Benson, 348 S. Homan Avė.
.... i<< !■■.*.,.. i ........... j... ............. ...............................

PATENTAI išgaunanti, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sandėrs, 536 S.Clark st.

PAIĘŠKAU savo vaikų Jono Ke
palas ir Marijona Kepalas, po vy
ru Naftkuvienė, turi tris dukteris, 
paeina iŠ Gegužinės kaimo, Šimo
nių apskr, Dešimts metų atgal at
vyko Chicagon. šeši metai kaip ne- 
tui’ėjaulaiško. Esu labai išsiilgus. 
Susimildami atsiliepkite. Prašau ra
šyti arba atsiliepkite, kas apie juos 
žino. Busiu dėkinga. Karalina Ke- 
palienė, 3085 Wl <2nd St.; Chicatfor

PARDAVIMUI cigaretų, saldainių, 
ice cream, magazinų, sporto dalykų 
ir tt, Storas. 2616 W. 63 St

PARSIDUODA “sandwich shop”, 
švariai užlaikoma viėta. Parduosiu 
pigiai su visais forničiais. 818 W. 
18th St.

PARDAVIMUI bungalow 5 kam
barių, dar 5 kambariai gali būt pa
daryti viršuj, 3 karų garažas, vis
kas concrete, vertės $9500, parduo
siu už $5,500. Randasi Lisle, III., 24 
mylios nuo Chicagos, pusė valančios 
traukiniu, arba mainysiu ant Chi
cagos prapeftės- Kreipkitės prie sa
vininko, Wm. Mitrevitz, 739 No. 
Troy St., Chicago, tel. Nevada $509

PARSIDUODA 11 kambarių room- 
ing houSe. Kambariai išrenduoti. 
Labai gražioj vietoj arti vandens. 
Pigiai iš priežasties apleidžiu mies
tą, Tel. Radcliff 5824.

PARSIDUODA grosemė, išdirbtas 
biznis per keletą metų, lietuvių ap
gyventa vieta, o aš nesukalbu lie
tuviškai. 2584 W. 45th St.

BARGENAS BIZNIERIAMS. 4 
flatų kampinis muro namas ant biz-' 
nio gatvės, biznis geras — minkštų 
gėrimų, aiskriminė, cigarų ir x taba
ko. Priežastis didelė — patirsite ant 
vietos.

Savininkas
3932 So. California Avė.

NORIT pinigų padaryt, pirkit da
bar biznį, — pelninga vieta. 95th 
ir Kean Aye. S. W. kampas, netoli 
Tautiškų kapinių

BUNGAL0W 5 kambarių, .mūrinė, 
moderniška, fumąsu šildoma, 5 me
tų senumo, gražioj vietoj — 100 St 
ir Calumet Avė., parduosiu, arba 
mainysiu ant biznio, loto, farmos 
ar gero automobilio.

408 W* 103rd St
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