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Mažumos Laimėjo Savivaldybių Rinkimuose Lietuvoje
Socialdemokratai, valstiečiai liaudininkai 

ir katalikai rinkimuose nedalyvavo

/

Lietuvos Naujienos
KAUNAS, birž. 20. (Chicago 

Tribune Press Service). — Sa
vivaldybių rinkimuose, laiky
tuose visoj šaly praėjusią sa
vaitę, daugumoj Lietuvos mie
stų laimėjimų turėjo mažumų 
grupės.

Iš 24 Kauno aldermanų lie
tuviai išrinko dvylikę, žydai 
— septynius, 6 lenkų, vokiečių 
ir rusų blokas — likusius.

Suvalkuose (tur būt — Šiau
liuose. Red.), antram didžiau- V-
šiam mieste, žydai išrinko di
džiumą.

Laivas “Lancastria” 
prie Klaipėdos vartų

SLA ekskursijos pasitikimas 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA. — “L. K.” ra
šo: Lietuvių Susivienijimo A- 
merikoje ekskursija šj pirma
dieni, birželio 8 d. atvyko j 
Klaipėdą milžinišku anglų Cu- 
nard Linijos laivu “Lancastria”. 
Laivas de! jo milžiniškumo 
prie kranto negalėjo priplaukti 
ir keleiviai mažesniais kupsto 
laivais buvo -mfkelti krantą. 
Iš viso parvyko 128 keleiviai. 
Juos laive sutiko šaulių vado
vybė, o Viktorijos viešbutyje 
amerikiečiams buvo surengtos 
mažos vaišės.

šaulių rinktinės vadas Bru- 
velaitis ir rinktinės pirminin
kas Vanagaitis sveikindami 
parvykusius svečius, davė ir 
reikalingus patarimus. Be to 
agronomas Kubilius priminė 
norintiems Lietuvoje pasilikti, 
eiti prie naujoviškai tvarkomo 
ūkio Lietuvoje.

Amerikos jaunimas kalba
Ekskursijos vadas Januške

vičius sveikindamas klaipėdiš
kius pažymi, kad jis pirmą sy
kį savo gyvenime kelia koją i 
savo tėvų žemę, apie kurią yra 
daug girdėjęs. Malonu jam ma
tyti Klaipėdos uostas ir kraš
tas, kurs nors ir lietuviškas 
buvo, bet ne Lietuvai priklau
sė. Jis velija, kad ir Lietuvos 
sostinė Vilnius veikiai prie ne
priklausomos Lietuvos prisi
jungtų. Tada kalbėtojas pabrė
žė, kad Lietuvoje yra susida
riusi klaidinga mintis apie 
Amerikos lietuvių . jaunimą. 
Amerikos lietuvių jaunimas nė
ra taip linkęs suamerikonėti, 
kaip daugelis kad mislija. Be
rods, gyvenimo aplinkybės j j 
verčia ištautėti, bet dedant pa
stangas, galima nuo ištautėję 
mo sulaikyti, šitas pastangas 
deda stipriausioji Amerikos 
lietuvių organizacija, • Lietuvių 
Susivienijimas ir savo uždavi
nius pasieks.

Parvykusių svečių vardu Dr. 
Margeris dėkojo už širdingą 
priėmimą, kurs net sujaudino 
parkeliavusius.

šios ekskursijos dauguma 
grįžta atgal į Ameriką, bet 
kaikurie yra numatę pasilikti 
Lietuvoje.

Pirmą syk Klaipėdoje
ši ekskursija dar ir iš kito 

atžvilgio labai svarbi, būtent 
— j Klaipėdos uostą pirmą kar*

...
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Prie aukščiau paduotos ži
nios “Tribune” padėjo antraš
te: “Katalikai susilaikė nuo 
balsavimo; mažumos laimėjo”. 
Tenka pasakyti, kad šiuos rin
kimus boikotavo visos trys 
stambiosios Lietuvos partijos 
— socialdemokratai, valstiečiai 
liaudininkai ir katalikai.

Korespondencijoj kalbama, 
be to, apie Suvalkus, kaip apie 
antrą didžiausią Lietuvos mie
stą. Čia, matyti, padaryta 
klaida. Suvalkai priklauso 
Lenkijai. Korespondentas vei
kiausia turėjo omenėj Šiau
lius.

tą atplaukė milžįniškas Cu- 
nard Linijos laivas “Lancas
tria”, tos pačios linijos, kuri 
ligi vėliausio laiko laikė greitu
mo rekordą ir kurį vėl nori 
greit paimti; * Pirmasis mėgini
mas davė gerus rezultatus. Lai
vas išplaukė iš Bostono gegUr 
žės 28 d. ir po 10 dienų kelio
nės, su ilgesniais sustojimais 
Anglijoje, pasiekė Klaipėdą. Iš 
Klaipėdos laivas plaukia į Suo
miją (Finlandiją) taip jau su 
ekskursija. Viena tenka apgai
lėti, kad Klaipėdos muitinės at
stovas kažin kodėl neleido laik
raštininkams apžiūrėti pirmą 
sykį įplaukusio laivo. Jei leido 
šaulių ir visuomeninių organi
zacijų atstovus, tai juo labiau 
neturėtų trukdyti laikraštinin
kus.

Suokalbis atstatyti 
Vengrijos monar

chiją
Suokalbyje dalyvavo papa 

XI ir Mussolini
Pius

BERLINAS, birž. 22. — Bu
vusioji Austrijos Vengrijos im- 
peratorienė Zita von Habsburg 
paskutiniais laikais ėmėsi ener
gingų žinksnių pasodinti savo 
sūnų Otto į Vengrijos sostą.

Religija, romansas ir didelės 
pinigų sumos °lošė svarbią rolę 
tame suokalbyje, į kurį, pasi
rodo, įveltas papos Vatikanas, 
Italijos Mussolini ir kaikurių 
kitų šalių monarkistai.

Zita ir jos draugai vedė il
gas derybas su Mussolini, kurs 
Zitai leido įvažiuoti Italijon. 
Čia ji pradėjo lankytis Romoj 
ir slaptai tartis su papos kar
dinolais ir su pačiu Mussolini. 
Zitos vaikai tapo suvesti su 
Italijos karaliaus vaikais. Bu
vo sutarta, kad Italijos kara
lius išleis savo 17 metų duk
terį Mariją už Zitos sunaus 
Otto, kurs po to turės būti pa
sodintas į Austrijos Vengrijos 
sostą.
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Mussolini pastangos atstatyti 
monarkijas kol kas išeina jo 
paties nenaudai. Jo pastango
mis tapo apvesdinti Italijos ka
ralaitė Giovanna su Bulgarijos 
karalių Borisu, bet Bulgarija 
po to pradėjo Italijai atšalti.

LONDONAS, birž. 22. — 
Laikina sutartis su ipžinerijos 
pramonės darbininkais, kurių 
skaičius siekia 1,000,000 pada
ryta užvakar po ilgesnių dery
bų tarpe darbininkų ir darbda
vių atstovų.

Avelės Michigan avenue, ties dailės institutu, Chicagoj. Jos varyta Michigan gatve sker
dyklų parodoj, kuri buvo surengta tikslu paskatinti chicagiečius daugiau “steikų” pirkti.

Skolų mokėjimas A 
merikai atidedama 

metams
--------------------- --------------------------- (

Suv. Valstijų vyriausybė sutin
ka ) laukti skolų mokėjimo 
vienus metus, jei ir kitos 
valstybes sutiksi laukti.

WASHINGTONAS, birž. 20. 
— Kad pagelbėti Vokietijai iš
bristi iš ekonominio kryzio, 
Suv. Valst. vyriausybė pareiš
kė, jogei ji nereikalaus iš Eu
ropos valstybių mokėjimo jai 
skolų per vienus metus, jeigu 
ir kitos šalys nereikalaus per 
tą patį laiką iš Vokietijos mo
kėti joms karo skolų, repara
cijų etc. Dalis prez. Hooverio 
pareiškimo tuo reikalu skam
ba taip:

Amerikos vyriausybė siūlo 
atidėti vieniems metams visus 
mokėjimus tarpvalstybinių 
skolų, reparacijų ir pagelbai 
paskolų, — taip pamatinių su
mų, kaip nuošimčių, — žino
ma, neapimant valdžių priva
lumų privačiams asmeninis ar
ba grupėms.

Priklausydama nuo kongre
so užtvirtinimo, Amerikos vy
riausybė nereikalaus mokėji
mų Amerikai, kurie turi būti 
mokami fiskaliais metais, pra
sidedančiais ateinančio liepos 
mėnesio. 1 dieną, bet ta sąly
ga, kad ir kitos svarbios kre
ditorių valstybes atsisakys rei
kalauti vienįems metams pa
našių mokėjimų”.

Trys bankininkai rasti 
kalti

NEW YORKAS, birž. 22. — 
'Bernard K. Marcus, buvęs Suv. 
Valst. Banko prez., Saul Sin- 
ger, pildantysis to banko vice- 
prez., ir Herbert Siriger, jo sū
nūs, rasta kalti suktybe bylo
je, lietusioj subankrotavimą 
$8,000,000 banko, kuriame jie 
vadovavo.

Visi trys padėti kalėjimam 
Nuosprendis ' jų byloj bus iš
neštas rytoj. Jiems gręsia bau- Ji _ . . - . L - 

WASHINGT0NAS, birž. 22. 
—- Apskaičiuojama, kad prez. 
Hooverio paskelbtas monato- 
riumas karo skoloms ir repa
racijoms mokėti vieniems Mie
tams palengvins Vokietijbs sko- 
lų-naštą ateinančiais metais vi
so $425,000,000. Deliai to mo- 

smė kaišti iki 7 metų ir pini* ratoriumo Susienytos Valstijos
ginės baudos 
$1,000. s

. /„'.j*’AtZv.'- ■
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Egipto parlamentas ati
darytas

CAIRO, Egiptas, birž. 22. — 
Praėjusį šeštadienį atidaryta 
Egipto parlamentas. Egipto ka
ralius ir jo vyriausybė laike 
atidarymo buvo dabojami stip
rios apsaugos. Dalykas toks, 
kad įtakingiausia šalies parti
ja — nacionalistai —- boikota
vo rinkimus dėl represijų, ir, 
abelnai, šalis nepatenkinta par
lamento rinkimais.

Latvijos Dainų
Šventė

17,000 choras dalyvauja Dainų 
šventės iškilmėse

RIGA, Latvija, birž. 22. — 
šventadieniškaį apsirengę, su 
tautiškais kostiumais, su gin
tarų karoliais, brasletaią ir Ki
tokiais, ornamentais, 12,000 lat
vių mergaičių ir 5,000 jaunų 
vyrų, narių 300 chorų, susirin
kusių iš visos Latvijos šešta
dienio vakarą, pradėjo Dainy 
Šventę prieš 40,000 susirinku
sios publikos.

Latvija, anot prezidento Kve- 
sis, dar prieš 100 metų sujun
gė savo laisvės dvasią su dai
na. Prezidentas pasakė, kad 
ačiū dainai Latviai pasiekė 
laisvės, ir kaip ąžuolas, kurį 
senovės latviai garbindavo, 
jaunoji Latvija auga į galingą 
ateitį, šios gintarų šalies mer
gaitės, kalbėjo prezidentas, yra 
to ąžuolo lapai ir jaunikaičiai 
yra. jo giles, o laisvė yra toji 
derlinga dirva, iš kurios augs 
tautinė kultūra. Virš 2Q0 Lat
vių Amerikiečių atvažiavo da
lyvauti toje dainų šventėje.

-T—-. . f
■ * ■ f

Moratoriumas paleng
vins naštą Vokietijai 

$425,000,000 ateinan
čiais metais

sumokėti po negaus iš Europos valstybių
skolų suma $245,000,000.

' ■ . ,. _. , . • <i . . ’ • *■' .
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Papa išvadino f ašis 
tų valdžią nepa

kenčiama
Skundžiasi kad Mussolini 

persekiojęs
ji

ROMA,- birželio .22. —- Savai
tės pabaigos įvykiai rodo, kad 
kova tarp papos Pius XI, ka
talikų vyriausio pontifekso ir 
Mussolini, fašistų bosO, bus ko
vojama ligi paskutinės.

Papa išėjo savo pajėgų prie
šakio šaukdamas- Mussolini as
meniniai persiimti. Jis pasaite 
kalbą, kuri, kaip diplomatai sa
ko, atsuks ilgiems mėnesiams 
atgal ginčų tarp bažnyčįos ir 
valstybės laikrodį.

Kalbėdamas į 700 tikybos 
propagandistų, papa pareiškė, 
kad jokio susitarimo nenusi
mato ir kad jis ir Mussolini 
stovi prieš vienas kitą su kar
dais rankose.
Kardi. Mundelein ir propaganda

Papa pasakė, kad bažnyčia 
esanti persekiojama Italijoj 
pikčiau kaip Meksikoj ir Rusi
joj, kad 9,000 organizacijų, 
Mussolinio fašistų padarų, esą 
įgaliotos jį persekioti; vysku
pai iš visos Italijos jam prane
šę, kad nerimas krašte vistąs 
“nepakenčiama priežiūra, prik- 
lįu špionažu, slaptais raportais 
ir nuolatiniais grasinimais.”

Audiencija, į kurią papa kal
bėjo buvo mokiniai naujai įs
teigtos Propagandos kolegijos, 
kurios 
kardinolas 
dalyvavo.

“Mes neiname prie susitari
mo. Iš tikrųjų, nėra galima net 
pradėti kalbėti apie susitari
mą”, pareiškė papa.

įsteigime ir Chicagos
Mundelein veikliai

c
Biržos brangmenų 

nos pašoko
NEW YARKAS, birž. 20. — 

Prez. Hooverio pareiškimas, 
kad Suv, Valstijos sutinka vie
nų metų mpratoriumui karo 
skolų ir reparacijų, iššaukė su
judimą biržoj. Kainos daugelio 
biržos brangmenų, taip Ame* 
rikos, kaip Europos, žymiai pa
kilo* J

Medus ir saldainiai su 
nuodais

Gegužės 12 d. Marijampolės 
apygardos teismas šakiuose nu
baudė Ošerį Mozesną, 87 m. 
amž., 25 lt. piniginės baudos ar
ba 3, parom arešto, kad savo 
krautuvėj laikė parduoti medų, 
nudažytą kenksmingais sveika 
tai dažais.

Tą pat dieną Marijampolės 
apyg. teismas nubaudė Rozen- 
gardą Motelį, 59 m. am., už 
pardavinėjimą saldainių, nuda
žytų anglies dažais,—200 lt. pi-* 
ginės baudos arba 10 parų areš
to.

Plungės burmistras pas 
Vid. Reik, ministerį
Plungės bufmistras užvakar 

lankėsi pas vidaus reikalų mi
nisterį ir prašė Plungės mies 
teliui atsistatydinti paskolos.

Ministeris plungiečiams pa
skolos pažadėjęs suteikti, bet 
kiekvienas turįs paduoti pra
šymą skyrium.

Jo namas su langais — 
tai jis kulokas!

j šiaurę ten jas kolo-

žmonių nesimatė tarp 
Visi jie yra seni vy- 

išėmus vaikus,

buvo 
žila- 

skai-

TRAUKINY PER SIBIRĄ, 
geg. 10. —. Prie Kana upes, pu- 
siaukely tarp Omsko ir Novo
sibirsko, pirmą kartą pamal
čiau rusų kulokų šeimyną, ga
benamas 
nizuoti.

Jaunų 
kulokų.
rai ir moters, 
kurių esama4 nemažai — ber
naičių, mergaičių ir kūdikių.

Mano draugas lenkas 
su manim. Jis paklausė 
barzdžio senio, kodėl jis 
tomą kųloku.

—Todėl, kad mano namas 
buvo vienintelis visame kaime 
su langais — atsakė senis.

Ir tai, atrodo, buvusi vienin
telė priežastis, dėl kurios senis 
pateko į neapkenčiamą ir per
sekiojamą Rusijoj gyventojų 
grupę.

Taip rašo Henry Wales, “Chi
cago Tribune” korespondentas. 
_ .j....................—.................     —

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

IIMMIEHOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
• Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Vyras (kirto, žmona 
skiedras rinko

šakių, apskr., Jankų v., Va
lių km. gyv. Stasys Juodviršis 
pranešė girininkui šipailai, kad 
eigulys Mažeika Antanas su 
Visgirdą Pijum nakties metu 
parsivežė iš miško pušį. Be to, 
Dainelis Juozas, paskundė jį 
šakių miškų urėdui, kad Mažei
ka kirto kitą pušį, o žmona 
skiedras rinko. Mažeikos pri- 
žiurimoj eiguvoj buvo padaryta 
revizija, kurios metu atrasta 
128 kelmai, savotiškai nukirstų 
medžių 120,96 lt. sumai.

Antanas Mažeika, 46 m. am.f 
buvo paliuosuotas iš tarnybos, 
o gegužės 18 d. Marijampolės 
apygardos teismas jį nubaudė 
25 litais pinigais arba 3 pa
roms arešto. Be to, iš jo pri
teisė Miškų d-tui pajamų 389 
litus 50 centų be vieno cento.

Pradžios mokyklų 
. statyba

Miesto riboms išaugus, tenka 
susirūpinti bustais priemiesčių 
pradžios mokykloms, nes buvu
siųjų apskrities savivaldybės 
mokyklų tuose rajonuose neuž
tenka, tp kai kurios mo
kyklos turi labai, menkus bu
tus. ■ t

Birželio mėnesį naujai pri
jungtuose prie miesto rajonuo
se bus daroma mokslo amžiaus 
vaikų registracija, bet jau da 
bar paaiškėjo, kad Aleksote ir 
Vilijampolėj teks statyti nau 
jas mokyklas, nes ten negalima 
rasti tinkamų mokykloms na
mų. Numatoma Aleksote sta 
tyti šešių komplektų, o Vilijam
polėj—keturių komplektų pra
džios mokyklas. Norima tuoj 
pradėti darbą, kad iki rudens 
šių mokyklų mediniai namai 
jau butų pastatyti.

Išrinkta Venezuelos 
prezidentas

i

CARACAS* Venezuela, birž. 
20—Čia tapo išrinktas šalies 
prezidentu gen. Juan Vicente 
Gomez. Jis išrinkta po to, kai 
rezignavo, nebaigęs tarnybos, 
prez. Juan Bautista Perez.
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Lietuvių Knygos Augimo Etapai
(Tęsinys)

Tačiau rankraštinės katali
kiškos knygos Lietuvoje ir 
bendrai ne ilgai viešpatavo. 
Nors nuo spaudos išradimo 
pradžios praėjo veik įštisas 
šimtmetis, kol ir Lietuvoje 
pradėta spausdinti knygas, o 
katalikiškas net praėjus pus
antro amžiaus, bet spausdintos 
knygas Lietuvoje atsirado grei 
čiausia XV amž. 50—60-ais 
metais. .Jos buvo daug piges
nės už rankraštines, duUg len
gviau gaunamos, o pradžioj įr 
išorini ne blogiau už rankraš
tines atliktos. Spausdintus 
knygos labai greit pakeitė 
rankraštines bažnytines špy
gas katalikų bažnyčiose. Glau
dus ryšiai tarp Lįetuyos ir 
Vakarų Europos, keliai einan
tieji per Rytprūsius, davė ga
limumo vakarų Europos kny
gai susirasti Lietuvoje plačių 
rinkų ne tik bažnyčioms aprū
pinti, bet ir šiaip skaityti ir 
vartoti. XV amž. pabaigoje, 
XVI amž- pradžioje Lietuvoje 
jau randame pirmąsias biblio
tekas. Pirmieji knygas renka 

• didieji kunigaikščiai — Zig
mantas Sepasjs — jų pėdomis 
eina besistengiu nuo jų neat
silikti stambesnieji didikai. Tų 
rinkinių žymi dalis buvo vė
liau išdovanota, išdalinta baž
nyčioms, vjenuolynams, mokyk
loms ir tuo budu jos paskly
do po visų kraštų. Jei dabar
tiniu laiku visoj Lietuvos teri
torijoje vadinamų inkunabulu 
(XV amž. spaudinių) vos apie 
porų šimtų priskaitoma, (di
džiausias jų rinkinys yra Kre
tingos bernardinų vienuolyno 
bibliotekoj įsteigtoj XYIĮ amž. 
pradžioj), taj vis dėlto bent 
XV—XVI ųmž. jų būti, turėjo . . . . . . daug daugiau: kaipo'grobis? 
kaipo XVIII amž. pabaigoje 
Lietuvos užkariavimo pasėka, 
jos buvo iš Lietuvos gabena
mos į visas šalis, ir dabai-ti- 
niu laiku inkunabulai su pažy
mėjimais, kad jie kilę iš Lie
tuvos bibliotekų, susekami vi
suose didesniuose pasaulio in- 
kunabulų rinkiniuose. Deja, 
bendrosios inkunabulų biblio
grafijos, neišskiriant ir nau- 
sios dabar leidžiamos Berlyne 
ir tarptautinio instituto reda
guojamos, nurodydamos, kur 
koks inkunabulas yra, nenuro
do iš kur jis į dabartines bib
liotekas pateko, nors tų butų 
lengva nustatyti iš knygose 
esamų užrašų. Toks gi nežy- 
mėjimas neleidžia mums kalbė
ti apie platumų susidomėjimo 
knygomis Lietuvos teritorijoje 
XV—XVI amž., neleidžia mums 
kalbęti apie jų prasiplatinimų 
ir iš to nustatyti tikrąjį Lietu
vos kultūros vaizdų.

II.

Spėjmmi, kad jo spaustuvė pa
siliko Vilniuje, bet ji neveikė, 
ir tik 1575 m. atgijo parėjus 
Uąujon Mamoničių spaustu
vėm Kai kurią yašytojų Žiųįp^ 
apie atskirus rąstus,, įšsputto- 
dmtus Vihiįujc 1525—15/5 pi, 
laikotarpyje, yra kilusios ar 
dcl neteisingo išskaitymo kny
gų antraščių ar sąmoningą! 
buvo sufabrikuotos, ka*P ta'P 
padarė pąvyyzdžiuį Narbutas.

Tačiau kilęs tuo laiku Lietu
voje ąmąrkųs politinis ir tiky
binis sąjūdis, kova tąrp kata
likų, pravoslavų ir įvairių prq- 
testantų atskalų, reikalaute 
reikalavo spausdintos knygos. 
Dalį jų gabenta iš kitur, iš 
Lenkijos, bet ir jos negalėjo 
greitai atsiliepti visiems Lie
tuvoje kylantiems klausi
mams. Tuo tarpu augantis 
Lenkijoje spaudos darbas ir 
platus jo išsiplėtimas kaimyni
nėje Vokietijoje pagamino ei
lę keliaujančių spauslųvnin- 
kų; kitur spaustuvės negalėjo 
duoti darbo visiems pramoku
siems spaudos meno ir atlie
kami spaustuvninkai pradėjo 
ieškoti darbo Lietuvoje. La
biau įsivėlę į Lietuvos vidaus 
kovas didikai sutinką įuos iš
skėstomis raųk°juis, duoda 
jiems savo dvaruose prieglau
dą ir lėšas spaustuvėms įtai
syti; tuo budu, gal ir visai ne
žinodami apie Skorynos pa
darytą Vilniuje pradžią, jie 
plečia toliau Lietuvos spaudą. 
Ji atgijo ir vėl stiprėjo ne cen
tre, bet provincijoj, ir tik į pa
baigą XVI amž., dcl tikybinių 
persekiojimų pasunkėjus pro
vincijos skaudinimo darbui, ji 
konceiitruojasi YUpiujc. Apie 
1560 metus įsipurią spąųsluvės 
Nesvyžiuje pas Radvilą, 1657 
m. Ząbludove pas Grigą J<ątr. 
ącevičių, kur dirba pabėgę^ iŠ 
Maskvos pirmieji : Rusijos 
spaustuvninkai Mstislaviec ir 
Jonas Federovas, Ostrogc pas 
.Kastantą Ostrogiškį, Lietuvps 
Brastoj pas Mikalojų Radvilą, 
Pinčove, Loske, Lubčėj. Spau
stuvninkai čia įvairus, įvairių 
tautybių' ir tikybų: Danielius 
iš Lenčicos, Jonas Ęartzanąs, 
Jonas Kiška, Kmitą, Vojevod- 
ka ir kiti; vietoje ilgai nesėdi, 
vis ieško naujų vietų, išlėto 
traukia į didesnius centrus. 
Taigi ir jų vedamos spaustu
vės dirba su pertraukomis, bet 
vis dėlto sugeba duoti tokios 
vertės spausdinius kaip Ostro- 
go ar Lietuvos Brastos bibli
jos.

Kiek pasunkėjus aplinky
bėms veikti provincijos pra
voslavų ai- protestantų ir kitų 
nekątalikų spaustuvėms, jos 
susispietė į Vilnių, kur gąuna
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kalgM Krį«tųpui

M SBWtuvę ii įįetuvoą: pras
tos, ir čia prųc^jo spąuįjinti1 
kątųlikįškus p|tus. pp 
Radvila dovanojo ąųyo spaus
tuvę Vilniaus Jėzuitų Akade
mijai, kuri tęsė tos spaustuvės 
darbą iki savo kasaciįos. 1773 
—1794 m. spaustuvė veikia 
jau prie aukštosios inokyklos 
ir formąjiai buvę Jąijroma ka- 
pltyup pųosųvybeįe; po 1794 
pi. YČ1 gauna akademijos 
spaustuvės vardą; nuo 1803 m. 
vadinama universiteto spaus
tuve; 1805 in. ją išnųomųoją 
Juozas’Zųvųdskto- Nprs pq 
1826 p), sutartis su Ząvaęls^iu 
nębųvo atĮiadiin^’ fet 
rųnkiškui ii nobevpįkl 
ir ukg^TOiibs spaustuvės trų- 
dįęįjy pąvęldėtdip HHo ^uvąd- 
skio spąųslųvė. ši firma vcij^ė 
ikj 
atžvilgiu jėzuitų spųųstuvę pę- 
visadų siuvėjo tinkamoj aukš
tumoj, tačiuu gyvuodama virs 
trijų šimtų Uietų, jį sąvąįpm 
vįrto svarbiausiu Lietuvos 
varstotu, iš kur įšeiduvo į kra
štų lųkslipėįgi Huygyt ir hi'į 
nukmihųrw0gY9 Y|tws kitus 
spaustuves. Re kito to (Jaųg 
padėję ir jvuirips YUistybmėS 
valdžius spųųstųvei suteikia
mos privilegijos spausdinti lo
biausiai reikaiuujmmis kny
gas: Lietuvos statutą, Seimų 
konstitucijas, kalemjorius il
tį. Daugumas Didžiojoj Lietu
voj spausdinamų lietuviškų 
knygų irgi iš akademijoj 
spaustuvės įšejo. 1

Provincijos spaustuvninkas 
Danielius iš Lenčicos, atkelia- 
yęs į Vilnių, Upįe 1580—1600 
m. laiko čia kalvinų spaustu
vę, kuri tačiau dįde^nip pasi
sekimo neturėjo; provincialai 
Kartzanaį spųiisdipa Vilniuje 
1580—1620 m. Be jų tuo pačių 
laiku veikia trumpalaikės

P 
rmųlių ordinus 
iSdamas jęzlti|u? 
i-uoli, vis dėlto savo specia
liam darbui plčsSli , stengiasi 
tiirčti savą SbaųStuvę, juo la
biau, kmt liĮi jos įstejgiums 
reikalavo kięk Ife
O vėliau buvo nesunku ją ves
ti, hirįpt nei^pkapią patalpą 
pačiom vįeimpl^e. Tuo 
tpki<tf rųšįes #0iętųyių įsikū
rė nemažu. Jš jų ilgiausiai^ 
daugiau kaip dvejus šimtus 
metų, veikė unijotų bazilijpny 
spaustuvė, kurią tįkvBoYP fe 
rusai XJX a. ųaikipdaipį uniją. 
Apie 1670 m. įkurta pranciš
konų spaustuve gyvavo yisą 
jįmtifek

Žinomas istorikas M o t i e j u s 
Pugįįįs — Rogielw, pjjprusi

tpo ląihl Motuvoje

čios, Malkcro Petkevičiaus, 
Sultzerių, Jokūbo Morkūno, 
Petro Blasta Kmitos’Tr kitų, 
kurių vardai; • žymimi
tjk vienoj kitoj knygoj, dcl kp 
ir kyla abejonių, ar jie buvo 
savarankiški spaustuvninkai, 
ar tik dirbdami kiįose spaus
tuvėse sąyp pųyardę knygose 
dėjo.

XVI amž. įkuriama ir pra
voslavų spaustuvė, pradžioje

šv. IJvasios Brplijos y arelių ji 
veikė daugiau kaip pusantro

je Lenkijoje, Krokuvoje, pra
dėta spausdinti knygos specia
liai pravoslaviškai Lietuvos 
daliai skirtas, tačiau pradžioje 
lenkų spauda didesnės Lietu-

spauda atėjo kitu keliu. Pra
nas Skoryna, gudas iš Poloc
ko, 1517 1519 m. spausdino
Čekijoj, Pragoję, gudiškąjį 
psalmynų ir bibliją, o kejetai 
metų praėjus atvažiavo su 
spausdinimo medžiaga Vil
niun, ir čia, BabiČo namuose 
įtaisė spaustuvę, kuri 1525 m. 
išleido dvi knygas — Aposlo] 
ir Maja ja podarožnąją knyga 
Tuo budu 1525 metus tenka 
skaityti Lietuvos spaudos pra
džia, tiesa nepasįovįa pradžią, 
nes bent Vilniuje po 1525 m. 
spauda sustoja ištisiems pen
kiasdešimčiai metų. Pats Sko
ryna, matyti, greitai iŠ^ikfdė 
Polockan, savo tėviškėj, bp( 
spaustuvės su savim nepasiė
mė, neą jokiu iš to 
Jocko spausdinių ;

varžomai dirbti.
Pirmoji 1575 m. įsikūrė 

Mamoničių spaustuvė, kuri, 
kaip manoma, paveldėjo ir 
dalį Skorynos spaustuvės ipe- 
džiagos. Mamoničių spaustuvė, 
veikusi apie keletu dešimčių 
melų atgaivino Vilniuje spaus
dinamų knygų ir kartu su ki
tomis spaustuvėmis išjudino 
tų kultūrinį sąjūdį, kuris išti
siems amžiams pavertė Vilnių 
kultūros centru ne tik visoms 
Lietuvos dalims, bet ir kitiems 
kraštams, ypatingai Lenkijai. 
O Rusija, kur spauda iki Pet
ro Didžiojo laikų vos teklėstė- 
jo, ilgus metus traukė iš Vil
niaus knygas, kad ir gudiškai 
rašytas, bet Rusijoj “lietuviš- 
kęmia” vadintas. MąmoniČįų 
spaustuvėje daugiausia spaus
dino gudiškas knygas, bet pa
sitaikydavo ir lenkiškų. IŠ čja 
išėjo jr teisingai jšgarsihtąs 
trečias Lietuvos statutas 158$ 
m. ir pirmas jo lenkiškas leidi
mas 1619 metų.

Y eik viepu ląiku. su Mamę- 
ničjų SBflMMvyP. .1576 m. Vii- 
niuje steigiama ir pirmoji ^$7

laiko P- ‘aĮikU spaustuvė. W$ĮfiWs 
pežmomę. Radvilos Rudojo stiliui, Mi-

kiškos reakcijos ir pastangų jų 
likviduoti — re'miama organi
zuotos visuomenės ši spaustu
vė lengviau už privačias spau
stuves galėjo atremti įvairius 
puolimus ir apsiginti nuo per
sekiojimų.

Tuo budu XVI amž. pabai
goje Vilnius virsta spaus
tuvių centru, juo labiau kad 
daugumas provincijos spaus
tuvių tuo laiku turėjo likvi
duotis. Tačiau XVII ar XVIII 
amž. vėl raudame keletą nau
jų provincijos spaustuvių, pra
džioje Ivjej, Mobileve, Kutei- 
noj ties Orša, Kijeve, Počajo
vė, Supraslėj, Polocke, Slucke, 
o vėliau dar Čerųigove, Gardi
ne, bet, visos jos veikia silpnai, 
kartais per ištisus metus neiš-1, 
leidžia nei vienos knygos; jų 
atsiradįmas neretai buvo iš
kauktus grybui atsitijčtipų 
reiškinių ir jos' negalėjo kon
kuruoti su vilniškėmis spaus
tuvėmis. Kiek nuošaliai jų sto
vi 1652—1653 m. Jopųšo Rad-. 
vilos Kėdainiuose įsteigta 
spaustuvė, kuriai vadovavo 
spaustuvninkas Retas, persikė
lęs iš JH spaustuvę
mums yra ytin fdoini, kąipp 
pirmoji spaustuvė įkuria spe
cialiai lietuviškoms knygoms' 
spausdinti. Tačiau ir ji, maty-l 
ti, gaisro ąunaikinta, gyvavo 
tiktai vienerius — dvejus me
tus, vpą keletą knygučių iS- 
spąusdinusi.

aniž. pąfeąi^, tįęk reik“

stis VijĮniujft tatfu 
kutiniuoju bandymu kiu-li pri- 
vates spaustuves. ( XVIJ jr 
XVIII amž. jų jau nėra. Nau-

- ■ ■ ■' ' ' ■ ■

į754 nu (ĮroenUftyn
tuo lijilęų Įįjetjjyoįe pijorų 
spaustuvę, OltFiųa j|ęj« pą- 
‘nlMk|injs UęlųYPs spaustuvių 
fląfbps,.-- Co<|ex dįpiQjn(itįciis. 
XVWJ aiftž. pįbaigoįe Vj|njSMg 
yMppiM-. įsteigė
Sj’6UStUY;«v liMcist? vėlWP *pi- 
sioiKirioms, kuri kad ir 1812 
!«• FMSU valdžius ųlrtsrytii, vis 
dėlto <hir ištisus melus mie
galiai spaU^liiip. .lez.uitus 
naikinus ir kariu žlugus vi- 
sojps jų spųųsiųyės pjtyilegį- 
jonis, sioS'.'vieiiuplyųų .SBgųs- 
tuvės savavaliai perima iš jos 
spausdinimą daugelio asketi
nio turinio lietuviškų ir len
kiškų knygučių, kurias jmns 
duodavo dW4ii ųNfr 31* 
amž. jas ir šioj srityje nukon
kuruoja privąčios spaustuves. 
Viiiiiąiis ųiiivęrją|ęlq
tas i n telėk įipįs Judėjimas (Lie
tuvoje kartųk išjįąukė tiek dį- 
delį sųsidoniėjių^ knygopiis, 
kad jų spąušuihimas vįrgtą 
RPbiiųgu b
kio. įjąvyzdys r°dč» ife §Hgc- 
Ifet tidbamųį ąiikšjHRkoj 
spaustuvę pastatyti ir ko/uęr- 

h Y^ti, ąiv 
šihioka ir įo dąrbb jmtis. Jr 
Y^b fe?? ^ąKafe-
je? ąf^asį įile ęriyąčįą ^ų- 
stuvnį; 1<un6s yąrp savp darbą 
iki 1863 “ metų sukilimo, 
kada buvo likviduotos vi- 
sos spąustuvps, spąUiStįinan- 
čios lietuviškas ar lenkiškas 
knygas, čią jtfįnėtinos Antano 
iMarcinovskid 1817 m, įsteigtą, 
Tc^fiĮįo Gluctsbcrga, Įfekątp 
Danilavičiaus, žinomo Lietu
vos praeities tyrinėtojo Adų- 
mo Kirkoro ię kitų spąųsttyvės. 
ch«inkięniĮga,' kad ly žydif 
spaustuvės, kijrįos nuo ^VJII 
amž. pabaigos pradėjusios žy
du knygas spausdinti, pavertu 
VilnilJ centru, tiekiančiu žydų 
tikybines knygas bpmaž visąi 
Europai, irgi yra pagauųamp^ 
bendro sąjūdžio ir greta žydų 
knygų pradeda spausdinti ir 
nežydiškas knygas ir ne tik
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plpmąvičyms, Dvorįjąų§t Sol- 
spws||iyes. Lietu- 

vių knygopis daugiausia iš jų 
ilzšitarnavo “fJeumano spaus
tuvė.

ĮU.
: IdętuYiikai knygai atsirasti 
Didžipjoj Įdętuvoje veikė XVI 
amž. pabaigoj spaustuvių dar
bų įšąiplė|imas ViĮniųje. Sįąįp 
ikį laųi iąikpĮ jei ir hfe 1^0 
jas Lietuvoje spausdiųti, ne
būtų kur, jei bent provincijos 
spsyst'jygęę lįctųviškųs 
Liętlivps rįbų. JFuk nereikia 
ųžpiiršli, kad kiek nebūtų gi’ 
|aųą yisuppĮęnipm ręikalo 
knygas rašyti, 'bfe nestiprėtų 
iiptųyįą sąmoningas judėjimas 
Lietųvp|e? vis deltp sprendžią- 
pią vaidmenį knygas spąusdį- 
įiant turėję, o iš dalies ir turi, 
spaustuvės ir leįd^jąb P nese
niems ąpi^įąips viepęs tik 
Spaustuves, kęrįps kartų Iju vę. i
• • . m * •- m • . .1 • 1

čių skaičius nuolat didėja. Bet 
ir XVI amž. jau padąvytą ąti- 
tinkama pradžia, suradus 
Kaupę jietuviškų nespausdin
tų popiežiaus Grigo XIII bulės 
vertįmą.

Spaustuvių nesusidomėjimas 
lietuviukais spausdiųįais galė
tų paveikti ar valdžios ar pri
vatinių asmenų mecenavimas. 
Apie valdžios veikimų ta kryp
timi Ljetuvoj XVI—XVIII am
žiuje ir kalbėti netenka, nes ir 
yęjęsnįpis ąmžiąip, kada ir vi- 
sį valdžios organai ir aukštes
nioji bajoriškoji visuomenė 
priėmė lenkų kultūrų, nežino
me nei vieno fakto, kad toji 
valdžia sayq lėšomis spaus
dintų nors vipną lenkiškų kny
gų. Ne tokių buvo jos organi
zacija, ne taip ji suprasdavo' 
savo uždavinius, kad imtųs to
kio darbo, o ką bekalbėti apie 
lietuviškos spaudos rėmimų, 
jei lietuviškoji kalba sąmo
ningai valstybiniam gyvenime 
buvo paneigiama.

(Bus daugiau)

DRESĖ EQp■ i¥vŲAS,nyG
DYKAI pasiėmimas ir

pristatymas
Mes valome V‘»M nuo pirštinių iki I 
d"Hcto "c’iEANERs'”1 
14 IV. WĄihinffton St. Dw. 0087 Į

i^L - ’ jS v

f

Hylojų Miroj M-
IvilgM jUgųktų HU neišspatis- 
(IjnlM ronkrofcčiHS- Nors tokių 
XVĮ »nį jięUiy$h — katali
kių roi»krftii^U ir perinom, 

iiP geUifl Indi, M din
gą- Tflm įrodyti pakuoki pn- 

Md ir ViJnm? ųniversį- 
teto XJX ajnž. laikotarpį, ku
ris kaip dabar aiškėja, davė 
daug daugiau rankraščiuose 
pasilikusių lietuviškų knygų, 
pegų spflH?4in|M. T° laikotar
pio žinomų lietuviškų rankraš-

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So, Halsted St. Tel. ęąluinet <§89

?5ę

Padėtis M depresiją vis dar tebėra. Darbą yra sunko gauti; kodėl of- ' 
važiuoti' į Lictpyą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengsite suslgrudimp. Jus 
važiuosite k{ątu su daugeliui savo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
į jii^aipEdą

PER KOPENRASENA

Liepos-July 3 d,
Kąivil Frederik VIII

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

KĘTYPHGAIS WHFC 
įn«e 'Mlifcf.SY- Hfaf-

trgla.vartės .

59.50

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS J LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

A

“Balandžio dienelėj

.. _'etras
Pauras

dajn.
Np- 
16211

u^Metras Mylėjo Katriutę’

J p'ra,1d'

162|2—“Pupų daip- L
tėna$ 
ir 'Augo Miške Baravykas’

•
|6213—“Dų^k. ra|i.k?’\ flolĮką Ma-

polka.
MphAąpjajįs orkestrą.

1 6214—“Sudiegi Pąpaitėlc’-’ dain.
S. PaiĮrAs 
ir “Marsaletė” S. Pauras.

dain.
A. YįĮjmįitis ir J. Olšaus- 

' kas

-“Worcesterio Džekis’’’ polka

16205

U 6207

1620ą^’Pat«fe ? Ūkininkams’’ 

' monologas, * J. Petrauskas, t i Palte” J.

16206—•“Štoyįų 'prjdi tave” 
Ir. ”(!«; Mergelė.?!
Pict^

Siunčiami į . mastus.

J. f. Budrik,
3417-21 S.’Tlalsted 

Te|. Boulevard 4705

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

SCANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
LIETUVOS RAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Notb La SąĮIe Street, CHICAGO.'lLL.

248 Washington St., Bostop, Mass.— 27 Wbitehall St., Ncw York, N. Y.
a.lUrilĮV1' 1 'i-1.' I.ĮW!'Wf" 1 ' Įi .......

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE? Išleista 1926 metais. Apdaryto .......--------------$2^
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai. •

MAISTAS ĮR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro $1.50 
Mokykloms ir ŠeimininkSma vadovėlis ir pamokymai, 
Itoip gaminti sveikus.ir skanius valgius sveitpe#^, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS’ APGYVENTOS VIETOS ______ -_____ r------
' Šioje 735 purpiu knygoje telpa daviniai pi^OP Lietu

vos žmonių surašymo. Surašyta Visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, 'skaičius gyventojų, ’kipk 
yra ųkinipku, kaip toli geležinkelio stotis ir arč^ų-

KAUNOaSAPLBUMAS ........______________ ----------- --------
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno inies|o.

VINCO^ KRĖVĖS KRAŠTAI. Septyniuose tomuose---------
n LIETUVIŲ K ALBOS RAŠYBĄ....:*_____ ---------------- .......

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistą 
, 1926 metais. ’

< NĄftĮŲRUOŠOS VADOVĖLIS ......
• t Namų dalbai, paminš šeškai 

pigiai šeimyną užlaikyti?

$7.00

. ,v:.

.55
ikaitybt ir biudžetas. Kaip

193 Grand §|ręęt ;
* <
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[korespondencijos
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Ratine, Wis.
S. L. A. Dešimto Apskričio 

suvažiavimas jvyks 28 d. bir
želio, 9 vai. ryto, Stasio Moc
kaus parke, Four Mile Road ir 
Root River.

Tą pačią dieną S. L. A. 100 
kuopa renkia ten pat pikniką. 
Bus visokių žaidimų, — Raci- 
ne ir Kenoshos S. L. A. jau
nuoliai loš “beis bol”.

Nepamirškite atvažiuoti. Tai 
yra puiki vieta, prie vandens. 
Svetainė dėl šokių nauja. 
Taip-pat rengia šokius kiek
vieną šeštadienio ir sekmadie
nio vakarais. Yra puiki vieta 
dėl mažų parengimų, ar ves
tuvių. Tik nepamirškit atva
žiuoti ir pamatysit kaip bus 
birželio 28. — J. F. K.

po 24 valandas į sdvaitę. O 
kuomet Fordo dirbtuvėje dar
bas sumažėja, tai darbo suma
žėjimas labai atsiliepia ir j vi
so šio miesto mažesnes dirbtu
ves, kurios dirba dėl pono H. 
Fordo automobilių reikmenis.

Detroit, Midi
Birželio menesio įvykiai

Birželio 1, 2, 3 k dienomis 
Ford Motor Company iš Riveb 
Rouge dirbtuvės paleido j be
darbių eiles apie 30,000 darbi
ninkų. Likusieji darbininkai 
turi vis tiek smarkiai dirbti ir 
didžiuma jų gauna dirbti tik

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

r BAGDONAS BROS. ’ 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Re«. Tel. Yarda 3408

V

Martin Jayol, 72 metų senu
kas ir jo moteris Emelija 70 
metų, gyveno 82 Kenikvorth 
Avė. Neturėdami darbo nė 
pinigų, jie neturėjo nė ko vąl- 
gyt. Jiedu prašė iš miėsto 
labdarybės fondo kokios nors 
pagelbos, bet negavo ir jau se
nukai buvo 3 dienas nevalgę. 
Martinas nuėjo į bažnyčią, ku
nigui pasipasakojo visas savo 
nuodėmes, suvalgė dievą ir iš
ėjo lauk, — ant gatvės apalpo 
ir parvirto. Tada jį policija 
nuvežė į Receiving Hospital, ir 
ten jis policijai pasipasakojo 
savo ir savo moters likimą. Po
licijos viršininkai pridėjo pil
ną pintinę įvairaus maisto ir 
tuo labai pasididžiavo, kad 
alkaną žmogų pavalgydino sy
kį ar du sykius.

Labdarybės fondo raštinin
kas A. F. Lewis gavo mėnesi
nės algos $130, bet jis to f&n- 
do $210,000 išeikvojo įvairiems 
savo reikalams. Re to, jis da
vė pašalpą 329 Fordo darbi
ninkam, kurie dirbo pas Fordą 
po 24 valandas į savaitę ir už
dirbo ne mažiau kaip $21 į sa
vaitę. Tačiau senukai mir
dami badu negalėjo gaut pa
šalpoj. Tai taip iki šiol buvo 
tvarkomas labdarybės fondas. 
Dabar kas dien vietiniuose 
dienraščiuose rašoma sieksni
niai straipsniai apie tą fondą.

\

jų darbai. Aš manau, kad 
nieko bendro neturi šokiai su 
idėja. Aš turiu pasakyti, kad 
jus ne idėjinį darbą dirbate, 
ale chuliganišką. Taigi To
ronto komunistėliai, darydami 
pikniką, nedarykite “monki 
biznį”, nes jei daugiau pasi
kartos toks “jomarkas”, tai su
silauksite tik savo “čystos“ pu
blikos. — A. J. L.

Toronto, Ont
‘Toronto čempianas"

■ \

negali

Sąjun-

Ant Woodward Avė. pradė
jo važinėti gatvekariai, kurie 
eina į Zoologijos daržą ir į 
Royal Oak, Mieli., Detrojaus 
priemiestį. Tikietas kainuoja 
iki 8 Mile Road 6 centai, o iki 
Royal Oak 12 centų.

‘ »
Detroit miestas maitina 39,- 

000 bedarbių šeimynų ir daug 
tuksiančių pavienių, kuriems 
duoda šiokios tokios zupės pa
srėbti. Tačiau yra ir tokių, 
kuriems nereikėtų duot pagal
bą, o jie gauna. Taipgi yra ir 
tokių, kuriems yra labai reika
linga pašalpa, bet jie 
gauti.

» » »
Lietuvių Socialistų

gos 116 kuopos sekamas rtiėne- 
sinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, birželio (June) 27 dieną, 
pirmą valandą po pietų pas 
draugus, A. F. Bud vidus po 
num. 4094 — 9th St., Escorse 
Mieli., Detroit priemiestyje. 
Todėl yra būtina pareiga vi
siems LSS, 116 nariams at
vykti į susirinkimą, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvars
tyti. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti prie LSS. 
116 kuopos. Tų, kurie prita
ria socialistų įdėjomis, yra bū
tina pareiga prisidėti prie ben
dro LSS. 116 ktiopos veikimo 
ir sykiu darbuotis dėl geresnės 
darbininkų ateities.

; s a »

* [Acme-P. A. Photo]

P-lė Anne Lee Patterson, 
“Miss United States”, laimėju
si tarptautiniame gražuolių 
konteste, Galvestone, Tex., ant
rą prizą.

S. Union Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas it E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

P. Paulauskas —- teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

' PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas Ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards J069 .

Į ■
■................... I II lllllll .1 J|||IB1PWI«II.H« ■ —

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyiių ir pianų maveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigas.

817 West 34th SL
Tel. Boalevard 9336

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Telef. Republic 6396 ___

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

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

Mano Stadijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų 'patyrimą.

Pranei k it iš anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street
........................................... ... ....................................... ............................................

M. J. KIRAS
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894 

_________________ >

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St 
TeL Republic 8899

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. SaT. 

Pa rdaodam 
OAKLAND IR P0NTIAC 

Automobili  tu 
80S W. 81 St. Victory 1«9*

Išparduodame Victor Radios, 
setai — specialiai Birželio

8 tūbų 
mėnsiui 

S89.50
CENTRAL DISTRICT 

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

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžios Keksas

2424 West 69th St 
6558 So. Westem Avė.
LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS

PIRTYS IR VANOS 
Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 

Geriausia patarnavimas.
2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. Pakštls

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai gero* rųiies it 

vert?#, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boalmni 9122

Birželio 10 . dieną Trinity 
parke, kaip lietuviai vadina 
lietuvių parke, įvyko mušty- 
<nes. Toronte žinomas “spor
tas”^ Šakalys susitiko V. S. ir 
nieko nesakęs smogė į veidą 
bei suplėšęs siutą pabėgo, kaip 
šuo įkandęs.

Montreal ir kituose Kanados 
miestuose tas peštukas jau bi
josi pasirodyti už savo “ge
rus” darbus. ,

— Taip Aš.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz. 2430 W. 
46 PI.,, pag. Kaz. Kačinskis. 7204 
S. Rockwell St„. nut. rašt. Joe Da- 
bulskį, 2046, W. 22 St., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų Sargas P. Tiškevičia, ligonių ko- 

'mitetai — A. Čėsna ir O. Davė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kilę-

- vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas,. vice-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rast., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raccviče. S. 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet. Audito- 
rjios Atstovai; J. Vitas, P. Paulau
skas, A. Žilinskas—Draugijų Susiv. 
Atstovai; J. Yushkevičius—teisėjas;

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockioell St.
CHICAGO, ILL.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, G.Itm skau
de juna, ir taip visokiu* skaudėjimu* 
(tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria *v* 
lig naudo* gydymo.
Kaina 78 centai. $1JJO |r $3.00. 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekoHus t ei p 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 

Hartford, Conn.

vietoj pikniko radau “kermo
šių”. Žiūriu, vienas ant bak- 
so pasilipęs paukščius parda
vinėja iš varžytinių, —. tik rė
kia: kas daugiau, kad daugiau. 
Kitas “geras”- knygas, trečias 
“bimbizmo apŠvietos” siulina 
su nupiginta kaina.

Publikos buvo atsilankę ne 
visai niažai, bet, pamatę tokią 
“rinką”, traukę tuojau namo. 
Pasiliko tik jpusų “geri” dar
bininkai — dolerių viliotojai. 
Be to, dar puvo ir “pamoks
las”. Užšokę barberis su kny
ga ant baksp, na, ir drožia ką 
jisai žinojo) iš sayo “įeitros” 
galvęles, Lįppe .rąšytįs į Ko
munistų partiją ir poterius, kal
bėti, kad Rusijos “rojus” nesu
griūtų. Aš liežuvį padėjęs ant 
lupos klausausi, ar tik nepasa
kys : draugai, meskime tą pra
keiktą kapitalistų Šalį ir trau- 
kim į “rojų”-. -Bet to negirdė
jau. Aš manau, kad tą barbe- 
rį ir surišę nenuvežtų. į tą jų 
“gerą tojų”. Aš pamenu, kaip 
prieš porą metų turintys gerus 
darbus visai nesvajojo apie 
kokias ten. idėjas, o tik rito 
bačkutes “rudžio” ir gyveno, 
kaip “ponai”. Kuomet dabar 
užėjo sunkus laikai ir darbų 
neteko, tai tie vyrukai pradė
jo “progresuoti”, nes jau nėra 
už ką to gero “štųfo” pirkti. 
Jie dabar prisirašė ,prię “dar
bininkiško judėjimo”. Aš ne- 
priešįngas jų tam “judėjimui”, 
jei jie savo “gerą” darbą dirb
tų. Bet tie “galvočiai” žiuri, 
kaip nors, pakenkti kitom or
ganizacijom.' Kaip tik pamato 
lapelius, kad “Jaunimo Sąjun
ga” ruošia Koncertą ar šokius, 
tai tie “kovotojai” griebiasi ūž 
darbo, — surengia kur nors 
šokius ir, bėgioja po aųzaš, 
prašydami, kad ateitų į jų “ba
lių”. Vėliau prisineša “Štofo” 
ir tuština garažiuj susirinkę ir 
tuo budii stiprina Savo “dar
bininkišką” Įdvasią. Tai tokie 
musų “geri” > komunistėliai ir

II' ■■»»*■*■ 1*1 ■■Uin*r iAii * nu

STAR DUST Copyright Mldwe«t F««ture Surrvtęė'i

Pas LSS. 116 kuopos sekre
torių galima užsiprenumeruoti 
arba atnaujinti “Naujienas” ir 
“Keleivį”. Taipgi pas jį gali
ma gauti knygelių “Tėvynes 
Laukuose” ir “Kirpikai”. Tos 
knygelės jau yra kaip ir išsi
baigusios ir kitur negalima jų 
gaut. Knygelės turi labai di
delės vertes.

Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas LSS. 116 kuopos 
raštininką F. Lavinską, 3932 

Street. — B. Dobilas.B

Komunistų Kermošius

Birželio 14 dieną Toronto 
komunistėliai surengė pikniką. 
Nuvažiavau ir aš pažiūrėti to 
jų pikniko, bet apsirikau, —

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas' 

be
VIRINIMO, 
triNimo, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Linco Products Corp.
. Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

darbo

ifteNE 
RICH

BORN 
BUFFALO

'AT s.
SI/TEEN, 
FEUL.IN 
LOVE-ANO 
MARRIED

. LATER 
HOLLYMOOD - 
ANO BXTRA 
FOR VITAGRAfH

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba M31 metams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut, sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė,, fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Thtoop St„ 
kontr. Ona Daraškienė, 3018 So, 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radževičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

Garsinkitės “N-nose”
Greitas Laivų Patarnavimas 

į Europą
Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja feguliariai kas savaitė. Taipgi reguliariai 
išplaukimai musų populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 
Prieinamos Kainos .■

_ Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

Hamburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rast. Peter Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt., Jonas Stanaitis, 6^18 So. 
Map!ewood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mene' 

šio pirmą sekmądienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. (

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas,. pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Ju6ž.' Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St„'7:30 vai. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdybi: pir
mininkas. Juoz. Rūta, 3I411 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 ' St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia, 3220 S. Union Avė., fin. 
rašt. Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. P. Petraitis, 3228

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHJCAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Daktaras rį WISSIG,
Kapitonas _ BHBr Pasauliniame Kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir poslės, užnuodijimą krau- 

, jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
■ roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

priėjo jas išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Ave„ TeL Crawford 5573

PRANE SIMAS
-   - - - - * - - -I - - -

DR. A. J. BERTASH
praneša perkėlimą sav6 ofiso

.‘'i ■ ■ . i
756 W. 35th Street

Šiaurrytinis kampas So. Halsted 
. ir 35th St.'

Tel. Boulevdrd 5913 ir 5914

Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M.
• ■ •

4 - < ' ■ it ' . . ■

WITH ENK 
VJILLIANAS
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—yr-

4 .r

LEADING LADY 
FOR. DUSTI N 

FARNUM, |N- THE. 
MAN IN THE OPEN <
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praneša perkėlimą savo ofiso ir 
permainymą telefono i <

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.

BY WESTPHAL
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newe

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8300

Užslsakyino kaina t 
Chicagoje — paltu:

88.00

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
88.00 per year in Canada
$7.00 year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chiouro 
8o per copy

k Entered as Second Clsss Matter 
March 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, I1L undor thO act of 
Mareh 8$ 1879.
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Dėdė Šamas turėjo pradėti ką nors daryti, kad Euro
pa, kuriai Amerikos bankininkai yra paskolinę tiek 
daug pinigų, visiškai nenuvestų nuo koto. Viši manė, 
kad tie be reikalo dabar viėši Anglijoje iždo sekreto
rius Melionas ir ketina aplankyti įvairias Europos 
sostines valstybės sekretorius Stimsonas. Spėjamą, kad 
netolimoje ateityje bus sušaukta didžiųjų Valstybių 
konferencija, kuri svarstys karo skolų sumažinimo ir 
kitokius klausimus, liečiančius Europą ir Ameriką.

Amerika, kad ir dar taip norėtų, negali stovėti at
siskyrus nuo pasaulio. " .

MM

en,

17® S.
DL Telefonas Roosevelt 8500. 
.............. ... ir... j t ri-rnr-i
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KOVA SU KRIMINALYBE

Butlegerių karalius Al Capone tapo suimtas ir ap
kaltintas. Jam grasina keletas metų sunkiųjų darbų 
kalėjime už mokesnių nemokėjimą federalinei valdžiai 
ir už konspiraciją prieš prohibicijos įstatymą. Teisin
gumo departamento atstovai surado tiek įrodymų prieš 
AL Capone, kad jisai nebegalėjo nė išsisukinėti ir pri
sipažino esąs kaltas. Birželio 30 d. teismas paskelbs 
jam bausmę.

Federalinė valdžia ir vietinė policija džiaugiasi, 
kad galų gale esąs suduotas mirtinas smūgis “gengste- 
rizmui” ir kriminalybei Chicagoje. Bet kažin ar ne per- 
ankstyvas šis džiaugsmas?

Al Capone’s karjera, gal būt, yra sunaikinta, — 
nors ir tai dar negalima tikrai pasakyti. Capone veikė 
ne vienas. Jisai turi daug padėjėjų ir didelę organiza
ciją. Jeigu jam pasiseks paslėpti nuo valdžios didesnę 
dalį savo turto, tai jo suorganizuotoji mašina nesu
stos ir jam sėdint kalėjime. Capone ir iki šiol mažai 
tesikišdavo j savo biznio smulkmenas. Jisai dažniausia 
gyvendavo Floridoje arba kur kitur, kuomet jo leite
nantai vesdavo jo pramonę.

Tečiaus, kad ir .Capone’s organizacija butų su
griauta arba patektų į kitas rankas, jam atliekant sa
vo bausmę kalėjime, tai butlegeriavimas, “gengsteriz- 
mas” ir kiti tos rųšies kriminalybės reiškiniai vargiai 
sumažėtų. Ją pagimdė tam tikros sąlygos, kurios susi
darė ne vien Chicagoje, bet ir kituose Amerikos did
miesčiuose, įvedus prohibiciją. Capone’s ir padėjėjų su
ėmimai tų sąlygų nė kiek nepakeičia. Jeigu slapta svai
galų prekyba neužsiims “Scarface Al”, tai ja užsiims 
kiti, kol tame biznyje bus pelno.

Norint tos rųšies kriminalybę panaikinti, reikia 
naikinti jos priežastis.

RENGIAMA VĖL LEISTI “APPEAL TO REASON*

Netrukus gal vėl pasirodys savaitraštis “Appeal to 
Reason”, ėjęs prieškariniais laikais ir buvęs be galo 
populerus radikalėse darbininkų masėse. Jo cirkuliaci
ja buvo milžiniška; specialės jo laidos būdavo ^išplati
namos milionuose ekzempliorių.

Specialė “Appeal to Reason” laide, pašvęsta Me- 
yer-Haywood gelbėjimui, 1907 metais, pasiekė 3,100,000 
skaitytojų. Laida, kurioje buvo įdėtas Dėbso atsaky
mas Rooseveltui, 1909 m., buvo išplatinta 3,000,000 
ekzempliorių. Per 1912 m. rinkimų kampaniją išėjo de
šimtis specialių “Appeal to Reason” laidu, viso 10,976,- 
416 ekzempliorių.

Tas populerus socialistų savaitraštis, ėjęs Gibard 
mieste, Kansas valstijoje, turėjo didelį pasisekimą, kol 
jį redagavo Fred D. Warren. Kokios buvo kitos kliū
tys, pakenkusios jo gyvavimui, sunku pasakyti. Bet 
Warren’ui pasitraukus nuo “Appeal to Reason” vairo, 
jisai ėmė smukti ir paskui visai užsidarė. Milžinišką 
savaitraščio spaustuvę su jos galingais presais įsigijo 
Haldeman-Julius, kuris leidžia milionais pigias kny
gas, parduodamas jas po 5 c. kiekvieną.

Dabar Haldeman-Julius susitarė su 
ren’u vėl atgaivinti “Appeal to Reason” 
publiką, kviesdamas ją rašytis į “Appeal 
miją. Jeigu atsišauks ne mažiau, kaip
norinčių skaityt laikraštį ir jį platinti bent per metus 
laiko, tai jisai pradės eiti. Jo metinė prenumerata bus 
$1.00 bet keletui prenumeratorių užsirašant laikraštį 
kartu metinė prenumerata bus tik 50c.

Atrodo, kad tas sumanymas gali turėti pasisekimo. 
Dabartiniais nedarbo laikais atsirastų miŪUnai žmo
nių, kurie skaitytų smarkų, gyvai vedamą socialistinio 
krypsnio savaitraštį, kaštuojantį tik pusę dolerio per 
metus.

Fred D. War- 
ir atsišaukė į 
to Eeason”ar- 

10,000 žmonių,

AME^A GELB®S EURPFJA t

’ Po ilgo galvojimo Jungtinių Valstijų valdžia, galų 
gale, viešai pareiškė, kad ji tariasi su kongreso atsto
vais apie budus padėti šiai šaliai ir Europai atsigriebti 
nuo ekonominio krizių. Ji sakosi esanti ypatingai sUsi- 
rupinusi Vokietijos padėtim.

Tame nėra nieko netikėtino. Anksčiaus ar vėliaus

i Apie Įvairius Dalykus ,į|

Aklųjų Švietimas
Ak-Keturi aklųjų periodai, 

lųjų gerbimas.-— Prieglau
dos aklieins. — Steigimas 
akliems mokyklų.— Aklųjų 
šriftas.—Tat p aklųjų ran
dasi daug talentingų žmo
nių.—Vokietijos aklieji. — 
Aklieji gali dirbti ir fabri
kuose.

Apie aklųjų švietimą vienas 
laikraštis rašo sekamai:

Aklųjų švietimo idėja yra 
nesena. Prieš 150 metų nebu
vo akliesiems nei mokyklų nei 
knygų. Aklieji, anot vieno vo
kiečių aklųjų pedagogo aklųjų 
būklės apibudinimu, pergyve- 
rio keturis pčriodus. Pirmas— 
aklųjų būkles periodas buvo 
verhrt — aklųjų gerbimo lai
kotarpis; antrasis — crnaehrt 
— aklųjų aprūpinimas tik 
maistu; trečias — belehrt — 
pradedama akluosius šviesti, 
ir ketvirtas — bewchrt —ak
liesiems pripažįstamos lygios 
teisės visuose darbuose. Pa
žvelgus į aklųjų gyvenimo is
toriją, mes tikrumoj ir mato
me tuos keturis periodus.

Senų senovėj graikuose bu
vo susidariusi nuomonė, kad 
aklieji esą ypatingomis dievų 
dovanomis apdovanoti. Juos 
laikė pranašais, žyniais. Visi 
aklieji buvo laikomi ypatin
goj pagarboj.
pažiūra buvo prasiplėtusi ir 
kitur. Juk ir Lietuvoj butą 
žymių dainių, vaidilų aklų. Ir 
Lietuvos istoriniuose pasako
jimuose apie akluosius dai
nius, vaidilas atsiliepiama su 
didele pagarba. Tačiau ne vi
suose kraštuose ši pažiūra vy
ravo. Tuose kraštuose, kdr 
buvo kreipiama daugiau į kū
no kultūrą dėmesio, ten aklie
ji ypatingai buyo niekinami. 
O Spartoj aklieji vaikai tiesiog 
buvo žudomi. Romos imperi
joj aklieji buvo išmetami lau
kan ir paliekami be jokios 
priežiūros.

Keičiantis kultūrai, keitėsi 
ii* į akluosius pažiūra. Aklieji 
tampa visiškai pamiršti. Aklie
ji paliekami badui, skurdui, 
elgetavimui. Kai 
kraštuose akluosius 
naudoti šlykštiems darbams. 
Pavyzdžiui, Japonijoj aklosios 
mergaitės buvo atiduodamos 
paleistuvystės namams. Įsiga
lėjus aukštesnei kultūrai, pra
dedama rūpintis aklųjų būk
lės pagerinimu.'Aklieji tampa 
labdarybės objektu. Prasideda 
ernaehrt periodas. Pradedama 
steigti akliesiems prieglaudos. 
Jau IV amžiuj Cezarijoj biivO 
įsteigia akliesiems prieglauda. 
Akliesiems buvo teikiamos 
privilegijos elgetauti, pavyz
džiui, kur buvo regentie- 
siems elgetoms uždrausta iš
maldas yinkti, ten akliesiehaš 
buvo leista. Europoj pradėta 
daug vėliau panašios aklie
siems prieglaudos steigti. Vie
ną iš pirmųjų tokių prieglau
dų bUvb įsteigta 1260 m. Pary
žiuj^ Ji dar ir šiandien tebe
gyvuoja. 1331 m. bhvh įsteigta 
Londone gųt’si prieglauda /Br 
Sipgp HeM&T- Panašiu 4 pa
vyzdžiu imta steigti ir kituose 
kldšiuošė akliesiems priė- 
glahdOš* Tušė prieglaitdese 

teikiamos tiu būtiniau
sios sąlygoj * gyvybei palaiky
ti. Auklejjiua bei uiokyhm. 
reikalais visiškai nesirūpinta.

Ši į akluosius

kurititisė 
imta iš-
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Niekieno neauklėjahii, nemo
komi aklieji pradėjo ištvir
kauti. Ir garsieji Paryžiaus 
labdarybės tikslais įsteigta 
prieglauda patapo ištvirkavi
mo ir elgetavimo židiniu. Ak
lieji eidavo į Paryžiaus gat
ves šlykščiausiais tūbais apsi- 
tengę it nepadorias komedi
jas vaidindavo, šis aklųjų el
gesys sukėlė žmonėse nepasi
tenkinimo.

At šiaip at taip tokia pažiū
ra ir toks aklųjų išlaikymas 
negalėjo patenkinti nei pačių 
aklųjų nei . labdaringosios vi
suomenės. Pradėta galvoti ak
lųjų morales būkles pagerini
mu. Buvo įsakyta prieglaudos 
išlaikomiems akliesiems duoti 
kokio nors darbo. Apie aklųjų 
mokymą dar negalvota. Prati
nant akluosius prie darbo, 
gimsta naujos idėjos — akluo
sius mokyti. Tų idėjų pirmta
kas yra franeuzas filantro- 
pistas Valentinas Haueg, gi
męs 1795 m. J

Valentinas Haueg, susipaži
nęs su filosofo Diderot’o raš
tais, su garsia jo laikų akla 
pianiste Maria Theresia voil 
Paradis, ryžtasi akluosius per 
mokslą ištraukti iš šlykštaus 
elgetavimo. 1784 metais jis įs
teigia akliesiems mokyklą. Iš 
pradžios jo idėjoms maža kas 
pritarė, bet kai 1786 m. Kalė
dų metu surinkęs' savo ge
riausius mokinius, pasirodė 
viešai karaliaus rūmuose Ver- 
salyj, iŠ karaliaus ir jo dva
riškių susilaukė nepaprastos 
pagarbos. Didžiausia sensaci
ja. Aklieji -—/kurie iki šiol 
buvo laikomi vien tik elgetavi- 
rtio profesijai tetinkamais, 
dabar skaitb, rašo, ^toj a, įvai
rius darbus dirba, šis nepa
prastas dalykaš labai stiinterc- 
sayb visUoinenę. Staiga jo mo
kykla pagarsėjo visame pasau
lyje. Napblėonui Bonapartei 
uždarius šią mokyklą, Valen- 
tihas HaUėg buvo pakviestas 
rusų caro Alekšandro 1 suda
ryti aklųjų mokyklų planą. 
Jo pavyzdžiu -ihiama steigti 
Vokietijoj it kitur akliesiems 
mokyti • mokylos. Pradėjus 
akluosius ihOkyti, pasikeitė ir 
į akluosius pažiūra —belehrt 
periodas. Dabar į akluosius 
žiūrima, kaip į gaiiričids mo
kytis rašto bei kokio darbo.

Valentinas Haueg davė pa
grindu aklųjų mokslui. Dar 
nešUkako lygiai 150 mėtų nuo 
aklųjų mokšlo*?pradžiOš^ o jau 
jij mokymai geroką pažangą 
padarė. Pėr šį, trUmpą laiko
tarpį aklųjų mOkyinas ir taš- 
taš įgavo pastovias forHia’s.

Iš ptadžių akląjį' taštu'i 
bUvoi vartOjUnips iškįlOsios lo- 
tyhiškošioš špaušdinaiūos rai
delės. Tas šriftas sudarė daug 
nepatogumu patiems skaityto
jams, o be to,, sunkiai para
šomos^ Ilgai išsilaikyti negalė
jo. Pradėta tobulinti. Kai ku- 
riimsfe kraštimsė buvo įvesta^ 
trlanguliaritfės sistemos šrif« 
tas. Vėliau suprastintosios lo
tyniškosios abėcėlės pavidabu 
paskiau Vokietijoj taškelių 
sistemos pąįvi^ailti. Tąčiau, nei 
vienas; nei kitas; ši’iftąs pilpai

uivl įhuiuuuv ppuuoiaio Ltiaįr* 
‘kdks Žymeli taštažerikliUS. Tą 

patobulino ir pritaikė 
aklųjų rašftii 18^1 m. aklas 
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mąs aklas, jis labiau suprato

s——.ws ■. ■ ■ • i •
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Prez. Hoovcris ir jo žmona, o taipgi Indianos gubernatorius Harry S. Leslie Indianapolise, 
kur prezidentas laike prakalbą

aklųjų rašytojų ir skaitytųjų 
pageidavimus ir sudarė nepa
keičiamą aklųjų šriftą. Dabar 
šis Braillcs šešių taškų siste
mos šriftas vartojamas visuo
se kraštuose, tik kiekviena 
kalba sau prisitaiko atskirus 
savo kalboj tevartojamus raš- 
taženklius. Tuo pačiu šriftu 
rašomi skaičiai ir gaidos.

Dabartiniu laiku ir aklieji į- 
pareiguojamį kultūriniam 
darbui dirbti. Visuose kultū
ringuose kraštuose steigiamos 
akliesiems mokyklų. Vienoj 
Vokietijoj tokių mokyklų yra 
25. Iš jų viena yra Marburge, 
kurios mokymo programa ly
gi universiteto kursui. Toj mo
kykloj per penkerius metus 
(ji įsteigta 1917 m.) studijavo 
180 aklųjų. Iš jų 52 baigė auk
štąjį mokslą: 7 teologai, 5 fi
losofai, 13 filologų ir 27 juris
tai. Lietuvoj randasi 1 
mokykla, Latvijoj—1, 
joj — 6, Šveicarijoj —

Prakirtus į mokslą

aklųjų
Austri-

Prakirtus į mokslą šviesų 
akliesiems-; įaugą, atsivėrė. pla
ti darbo dirva. Iki šiol visi 
aklieji beprasmiai stūmė savo 
gyvenimo dienas, be jokios 
sau geresnės vilties. Laukė iki 
mirtis pakirs jų vargingąjį gy
venimą. Dabar aklieji gyveno 
atgimimo laikotarpį, bcvvehrt 
periodą. Istorija parodė, kad 
ir iš aklųjų nemaža esama 
tiek protiniu, tiek fiziniu dar
bu produktingų. Esama nema
ža aklųjų, kurie yra pasižymė
ję tai mokslo, tai kitose srity
se. Butą nemaža kunigų, teo
logų, ypatingai Anglijoj. 18 
amž. buvo pagarsėjęs Gamb- 
ridge universiteto aklas mate
matikas profesorius Soundefs- 
on, Newtono draugas. Sound- 
ersori apako nuo raupų pir
muose savo amžiaus metuose. 
BUdamaš aklas, kaip matomę, 
pasiekė aukšto išsimokslini
mo ^laipsnio. Tavvcct, apakęs 
18 metų amžiaus, buvo . pa
skirtas Gambridge universite
to politinės ekonomijos profė- 
soripipi, vėliau parlamento 
nariu ir pagaliau Gladstono 
pašto diręktoriumi. Jo suma
numu,, paštas buvo pavyzdin
gai sutvarkytas. Miltonas apa
kęs parašė vieną iš žymiausių 
savo, veikalų. Muzikos srityje 
irgi randame įžymybių. Maria 
Theresia ’von Paradis buvo 
savo laiku žymi pianistė. Ga- 
lingtiirėjo didelio pasisekimo 
Londone. Daug kartų griežė 
žymiausiuose koncertuose ’ su 
goriausiuoju tų laikų smuiki
ninku Joacluwu. Vunderkin
das austras Stėinberg — turė
damas 10 metų — jau viešai 
kohceytavo ir gerai išpildė 
apysunkius dalykus, čia butų 
galima suminėti visą eilę ir ki
tų sričių įžymybių, sakysime, 
oftamologas Javai (Paryžiuj), 
daktątąs / Ąrnūtage, > natūralis
tas * ’
■ną .
mo ('vadovėlių* ir kt.; bet tai 
butų per daug skaityto j ams 
nuobodų; visa litanija skaityti. 
Tačiau reikia pasakyti, kad ne 
įvisiems akliesiems pasiekia
mas inokslas it ne visuose iš-

ugdomas talentas. Daugiausia 
aukšto išsilavinimo pasiekia 
tie, kurie turi ypatingai geras 
sąlygas. Kiti gi priversti ieško
tis kokių pragyvenimo šalti
nių.

Gana įdomią lentelę paduo
da G. Strehl apie Vokietijos 
akluosius. .To parodymais iš 
2,814 aklųjų 86 užsiima moks
lo profesijomis, 325 prekyba, 
266 masažu, mašinėle rašymu, 
1,185 amatais, 453 paprastu 
darbu, o likusieji 499 tebesi
moko ar tebesigydo. 

r
Iš pradžių manyta, kad ak

liesiems dirbtuvėse darbas ne
įmanomas. Už tai ir buvo ten
kinamasi tik pramokius ak
luosius vieno kito amato arba 
patalpinus į vien, aklųjų kolek
tyvinę šepečių ar kitų išdir
binių dirbtuvę. Pastaruoju lai
ku pradėta bandyti leisti ak
liesiems dirbti sunkius komp
likuotus dirbtuvėj darbus. Pa
vyzdžiui, Vokietijoj inž. Perl- 
sas, didžiulio elektros reikme
nų fabriko direktorius, pradė
jo priiminėti į fabriką akluo
sius karo invalidus. Iš prad
žių jiems davė paprastcsniuo- 
sius darbus, o vėliau kompli
kuotus, prie mašinų. Ir nuo
stabu, aklieji įgudę, neblogiau 
už regenčiuosius atlieka dar
bus. Perlso fabrike iš 4,300 
darbininkų dirba 175 aklieji. 
Darbas akliesiems veikia tei
giamai. Turėdami darbą, ak
lieji pasijunta lygiateisiais Su 
regiančiais. Jie pasidaro jud
resni, aktyvesni. Kai kurie 
net pamiršta savo aklumą per 
darbą.

Iš paminėtų čia kelių iš 
aklųjų gyvenimo ir jų švieti
mosi istorijų pastabų, darosi

idąįrėįyie^ 
tinipkavi-

aišku, kad aklųjų švietimas 
duoda daug naudos ne vien 
patiems akliesiems, bet ir vi
suomenei. " Už tat dabartiniu 
laiku Visuose kultūringuose 
kraštuose aklųjų reikalais su
sirūpinta. Įvestas akliesiems ir 
privalomas mokslas. Tik per 
mokslą tėra pasiekiamas sa
varankumas. Savarankus žmo
nės valstybei yra naudingi, ne
duoda nuostolių.

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

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

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios ’lalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
I

Siųskite money orderį arba k rasos 
ženklelius.

Gar sinkites “N-nose”

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paraše UNTULIS

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

. f parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip, lietuvius krikštyti, kad 
jiė neapsikrikštytų. ,

; 11. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati- 
’ v kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams—.baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lepkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais įniršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrove 
Siųskit monėy orderį ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

IV.

VI.
VII.

Viii.
IX.
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ANTANAS BAGDONAS
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Kaip Sobieskis nuo pa
čios puštalietą saugojo

luliudime vyrą 
Veroniką, Pet-
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ietory

Musų patarnavinias lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti *ąži

masmpus 
barška

Pbpne Ganą/ 2118

TAI yraį plukti Jeigu gali taip 
■padaryk 1— ---- -i!’ -x—
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5 bilijonų 
i, skelbia 
palaikyto
se tą pa-

IGN. |. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mc? visuomet teikiąmę širdingų, simpatingą ir ramų

127 N
1_______ ___ ___

Valandos': nuo 9 ryto iki T P® pietų

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Avenue 
1742

3103 S
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuviui Gydytojai

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Laidpt 
rius C 
1138/

Amerika išpirks ; 
paskolą su perviršiu 
jos sumanytojai ir j 
jai. Hcarsto planą

Joscph Burk c pž pasinaudoji
mą. Tie yra Samuel Flower, 
buvęs prezidentas; Alexander 
Flower, buvęs pirmininkas ir 
Frank Elower, direktorius, ir 
Louis Frapk, kasierius.

susidarė liau
kai Capone

areštuotas Pcter J.
15 mptų nuo 37,(XX) 

už tai, kad susiti-

$5,000,000,000 paskola 
seksis

<72?

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Vyriškų ir Vąikų ligų

Tel. Boulevard 7589 
i iki 8 vak 
mlock 7691

Keturi banką viršjnin 
kai apkaltinti

nulydėta į ŠV. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Mankienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiasi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveįkingną.

Nuliūdę liekame, v
Vyras, Dukterys, Supus 
ir Giminės.

Laidotuvės?“ patarnauja grąį>9* 
el.‘ Boulevard

lb prašo. Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gengsterių
kės veSako, Capone netikras 

bosas
Torio tyčia pasiuntęs Capopę 

sėdėti.

Druskininkai” žada 
Įiųpirkt Cfricagą

skola pagerinti depresiją, pra 
detją paremti didesnis 
čius žymesnybių. ,

I, nuo 6 iki 
10 iki 12.

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kių norą mažu iš pažiūros

dėl, kad paturime iš 
laidų užlaikymui sky

, J. Lulevičius
GRABORIU3 IR 

balsamuotojAs
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
Veltui. > 

alsted S t.

Dr. Susan Ą. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų
Seredomįs ir nedėliomis pagal susitarime 

Ofiso Tel. Lafayctte 733 7 
Rcz. Tel. Hyde Park 3395

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—

Nedėliomis nuo

5514 Blackstone 
nuo 

su v ars-

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Kopinę fa dykai 

710 Wesi,18th Street
Tel„ CįųijĮ. 3I§Į,..

Phone .Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PR. A. J, KARALIUS 
(Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

JR«z. 651
Jei. Republic 9723

Ą. MONTVĮD, M. D.
West Towų State ganfc Bldg. 

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

Tel. Wwt ?860
Namų telefonas Brpnsvvick 0597

Vakar 
Sobieski 
W. 64th st 
kęs policjstą jis išsiėmęs re
volverį iš kelipių kišenio ir o neva bandęs įdėti i kitą kurį 
kišenių. Teisme paklaustas, jis 
aiškino, kad nenorėjęs šau
dyklės palikti namie, kad pati 
radusi nesusižeislų; bet poli- 
cistas vėl aiškina, kad Sobies
kis puštalietą išėmęs taip 
butų norėjęs į jį šauti. T 
jas dėl viso jiadėjo jį po $13, 
(XX) 'bondsu.

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Hatatcd St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo & Iki 2 no pie
tų ir nuo o iki 

9 vai. vakarę

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

A. K. Rutkauskas, M. p.
4442 South Western Ąvenue

Ycl. pafąyęttę 41^6

VAbANCjPS:
nuo 9 iki 11 valandą! ęy^o 
nuo 6 iki 9 valandai

Salt Lake City vaizbos buto 
i n vest menių komiteto pirmi
ninkas Bcii Bedmap vakay at
siuntė Cbicagos majorui Cęr- 
makui tokią telegramą: “Laik
raščiai pranešė, kad jūsų mie
stas yra nusigyvenęs (broke). 
Kiek jus norite už tai kas dar 
liko? Mes turime gan pinigų 
investmentams ir sutiktume 
nupirkti Chicagos miestą ir 
paversti jį savo priemiesčiu.”

Salt Lake City vaizbos buto 
direktoriai tą telegrąmą auto
rizavo.

29 S. La Saite St.
Tel. Central G8&0 
Rezidencija 6158 S. Talman Av«

‘ TeL Prošpetf 8g2p

Keturi Roosevelt Bankers 
State Bank viršininkai, trys 
iš jų broliai, patraukti į kri- 
minališką teismą pas teisėją

. JŪSŲ GRABORIAI
. ,<z Didysis Ofisas
4605-07 South Hęrmila

Visi Telffapn-, YARDS 1741

Office Phone Cam

dr; m. j. s# 
GYDYTOJAS lįt' c___ n
Office 1724 So. Loomis St

J? h Waę Island Avė.
Valandos: 10 to 12 A. M., 2J

V 7 to 8:30 P. M.
Res. Phone Fairfaz 6353

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart iveptaditpiu ir ketvirtadienio

Phone Anpitage 2822

DR. W. F. RALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

33Q7 Ąuburn Avė, 
' CHICAGO, ILL.

Dr, A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė,
Ofiso valandos 10 rytp 

Residence Phone Hėi

Musu che- 
•ado sustata 

ledraaky- 
tas sun-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Du vyrai pašauti, viemts 
turbūt mirtinai, gengsterių 
naujame kare iš kulkosvaid
žių užvakar naktį ties saliunu 
ant 1137 West 69th st. Susi
šaudymas įvyko tarpe dviejų 
gengsleyių automobilių. Už
pultieji abu pabėgo sveiki. Į 
gengsterių ugnies tarpą patai
kė svetimas autoniobilis, kurį 
kulkos 5 vietose pervėrė.

Sužeistieji yra James Janis, 
32 m 
avė.
7039 Throop st. 
lytas 12 šūviais.

Spėjama, kad 
ja gonge po to 
pradėjo tampyti po teismus

SVARBI žinute 
DR. M. T. STRIKOL 

Liptuvys Gydytojas 
ir Chirurgus

Perkėlė abu $ayo o/isu į nauja vietą po nr. 

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Imamai: 
6641 So. ĄĮhany Avė.

Tel. Prospect 1930

dantis ,yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tąrpu ga' * 
metimas yra

Liaterino, dantų tepalas, vato 
dantis nauju budu. 
įnikai pagalios sui 
leura ištikro Iveižl 
damas dantų emalis 
Iras uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co., Saint 
Lo^is, V. S. A.

................'1 T

______ ...............................................................

PR. RĘRZMAN
i JS ĘŲBITOg

Hetyviąms žįflpip^ E 
is k3>P° patyręs gydytojas,

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŲMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4^49 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
iTeL Boulevard 6487

1900 So. Halsted St.
RęzidencįjV 

4193 Archer Ąve. 
Vai Aidos: '7,—4 po p 

Phone l,ąfąyęHe 0091

J. P. WAITCBES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kprtflp.K — puo 3 iki 9 
Snbatomis nuo 9 iki 9 

5Z Bėt lOTfli St. 
kampa* Michigan Avė.

ei. Pullman 5950—n^mę Pult 63 i 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Kctvergai* o/isai' uždaryti.

A. A SLAKIS

PETRONĖLĖ MANKIENĖ 
po tėvais Navickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 21 dieną, 3 valandą ryte 
1931 m., sulaukus apie 47 metų 
amžiaus, gimus Alytaus apskr. 
Simno parap., Aleknonų kaime* 
Amerikoj išgyveno apie 45 metus. 
Paliko dideliame 
Joną. 4 dukteris 
ronėlę, Elzbietą ir Miną, sūnų Jo
ną ir gimines.

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

Laidptuvės įvyks seredoj. birže
lio 24v41ieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Haltttd St., Chicago 
arti 3ht Stcaet

Valandoj: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliojau ir švęntad. 10—

Phone CanaL 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Mrs. A. K.
JARUSH

• * /'

PHYSICAL
THERAPY

W MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą*, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. ' Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikų*. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

t fto om 2117 
ijlph 6727 

, nd St. nuo 6-9 
Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
imi1’“ FLVTTO'IT I

Antaną ir Pranciškų, 
— Marijoną Kasten ir 
ntą Stanislovą, vięną 

Povilą ir Juo- 
Lietuyoj vieną

Kūnas pašarvotas, randasi 3417 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
birželio 25 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, - kurioje atsibus gedų|iųgos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. ' •

Visi a. a. Ant. Balčiaus giminės 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinipią. ,

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sanai, Dukterys, 
Broliai, Žentas, Antikė 
ir Giminės.

tuvėse patarnauja gr 
S* p* Ivlažęika “

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J580 MilMmk" Apę. 

(kampas North ir Damen Avęs) 
TeL Brųnsurick S281 

Utarn., Ketv. it Subatomi* 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-S p. m.

NedėJiomi* pagal lųaltarta)

ADVOKATĄ!
IĮ South La įaUe 

Room 1934 TęL Rai 
Valandai nuo 9 ryto ik*

Plis—Ųtarp., Ketv. it S

'5 
iirttrga*

Gydą staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
męęodų?- X-^y ir Jt^kiųg ę^ktro;

t ■ J,
<025

Valandos: ųuo 10
nuo 6 ild 7 -

SIUSKIT.EER
NAUJIENAS I S. D. LACHAVICH
PINIGUSUETUVON | LJETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti* 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23|4 > W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, U|.
Tel. Cicero 5927

nuo 
Thotnas Norton

Janis

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčįa Dovanai 

Turiu autompbiliųs visokiems reika- 
i lamą. Kaina prieinama .

3319 Ąubpyo Ayepue
CKICACiO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 17 dicųą, 1931 m., Dcming, 
New Mexico, sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Utenos apskr., 
Anykščių parap., Kiškelių kaime. 
Paliko dideliame nubudime moterį 
Elzbietą, po tėvais Jo^aiČiutė, duk
terį Lillian, sūnų Richard, 5 bro
lius — Joną, Danielių, Petrą, Al
fonsą ir Mateušą, seserį Veroniką, 
švogerką Stanislavą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4447 
S. Fairfield Avė., Lafayetję Į196..

Laidotuvės įvyks ytarniųke, bir
želio 23 dicp^, 8‘vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo P. Sy. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vęlionio siel^, p~ iš tęp bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapipes.

Visi a. a. Antanę Bagdono gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Vaikai, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

AMELIA MA?RIMIENĖ

Persiskyrė su 
želio 21 dieną, 
ryto 1931 m. 
amžiaus, 
Telšių apskr. 
nubudime 
Skolastiką 
seseris — 
rijoną ir 
seseris — 
doviką ir

Kūnas pašarvotas, randasi 3926 
W. 111 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 24 dieną. 8:30 vai. ryto 
iš namų į St. Kristinos parapijos 
bažnyčią, ant Hpman Avė., netoli 
110 St., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į Šv. Kaimie
tę kapinęs.

Visi a. a. Amebos M^žrinjienis 
giltinės, draugai ir pažįsfami <'e*at 

(-nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jąi paskutinį 
patarnavimą ir afsųveikinipią

Nubudę liekame.
Vyras, Vaikai, Seserys 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnąųja 
rius J. F. R.adžius, Tel. 
4088.

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 Ashląnd Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

ANTANAS BALČIUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu bir

želio 20 dieną, 7:10 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr.. 
Šilalės par., Indijos kainu?. Paliko 
dideliame nubudime moterį Mortą, 
2 sūnūs - 
2 dukteris 
Elzbietą, 
anūkę, du broliu 
zapą ir gimines, 
seserį.

Nauja įdomi versija pasigir
do, būtent kad Capone nėra 
tikras gengsterių karalius, bet 
tikrasis esąs Johny Torio, tas 
kurs pirmasis pargabeno Ca
pone į Chicago už pastumdėlį, 
tai yra girtuokliams iš saliu- 
nų metyti ir kam reikia ap
kulti. Torio buvęs pasitraukęs 
iš “biznio” dėlto, kad Morą no 
gonge jį buvo smarkiai įbai- 
džiusi; Torio pasitraukdamas 
pats palikęs Capone savo vie
toje.

Dabar užėjus “depresijai,” 
Torio atvažiavo iš savo rezi
dencijos Floridoj ir po ilgų 
konferencijų su Capone, įsake 
Cąponei prisiimti kaltes už 
visus 5,000 kaltinimų ir eiti į 
kalėjimą “biznio 'ir gengste
rių labui.” Torio už tai žadąs 
rizikuoti savo kailį už tolimes
nį gengės biznį. Tas versijas 
daliųai patvirtina ir autorite-

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

710*. B St. 
Tel. Roosevelt 7532

JOHN
(John •

JLIETy 
107

Telepbi 
Vakarais 215

organ St. 
12 pietų ir 

7:3P «al. vakare 
Canal Ji 10

Hyde 680Q

šiuo pasauliu bir- 
3:30 valandą iŠ 
sulaukus 41 m. 

gimus Rietavo parapijoj. 
Paliko dideliame 

vyrą Adomą, 1 dukterį 
1 sūnų Stanislovą, 2 

Julijoną Bružienę ir Ma- 
gimines. o Lietuvoje 4 
Grasildą, Petronėlę, Liu- 
Kazimierą.

Ilgai Užsitepusios Ugos 
filrdlės. Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki, 
mul eekmintai gydomi. Taipgi Akių? Ausų.

~ Noaiea ir Gerklei 
Akiniai primokami

DR. ALEX .W. MARMOR
Tel. Indenendence 0038 

Valandos: 0 ryto Ūd 1 dleupa. V«k* 0 iki O.

Telefonas Yards 0994 —

Dr, MAURO KAE
4631 South Ashland Avenut 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. TelePbon« Phza 3202

DR. T. DUNDULIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Ąvfnue

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

f ik,i l 2 dieną, t
Telephonai dięną ir naktį Virųipia 0036

Lietuviai Gydytojai
Rex. 6600 South Artesian Aveptu 

Phone Proipect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HMuI Stmt 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CŲICAGOJ

I Laidotuvėse pątarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, ka^ 

/'Si priklausau.’ prie gra- 
, bų jšcįirhystės.

OFISAI: 
668 W. 18th Street

1 Tek.ęanal 6174' 
BOįfcfr . SKYRIUS:

Tek Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Bęųley^d ]Q42

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 Su. Ashland Avė.
ąrti 47gi Sjręęj

Specialistas gydyme chronifikę ir naujų 11- 
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilap- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Ifiegzanilnavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei ad apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus ju8ų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino ilegzaminavinio-—kas jums yru.

Dr. J, E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki Tpo pietų.

I >, , i ■ ' I r [ Į | .f I -jf.| '.SJ1

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

M. S, Alkn
Praneša apie perkelį|n 

ofiso iš 3506 So

Buy 8lwp$ with Vfhot 
it suves

kojele. • Ltsterfne Tart* Fųęįjj $ 
didelio tūbas parsiduoda ui v 
25c; Ji valo ir kpsaugo dan- -.j 
tu. Be to gaMte suUuplntl ; 
>8. ui kuriuos faUtę nusipirk- v- 
U piratinei te« ar M kita. :>

~ ~r 
.w <» ’ * ■*. r f< <•'.--'r

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS

John Kuchinskaą
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St
Ąrti Mirte Y 

Teigto^ Ct^tal 
Valandos 9 ryto iki $ 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo

t. Washington and Clark Sts.
Ofiso TfL Central 2978 

Tft ^5

B0RPEN

" r " . , (.’V

Paul M. Adoniąitis
Advokatas 

p/tes tidąrmięjtyjt

'' Tel. Boulevarif 1310 
Valandos: UU9 6 ikį 8 tai* Mtteteų 

vakara, iflkFM
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

pirmin. ' ’ J
Pavyzdžiui, _ Jelgti žmogau^ 

< 
roms ar nenoroms turėsite ta

>ut toks pat už- 
aromas ic. jums.



Graboriai

S. D. LACHAVICH

pražuvęs
Graboriai

Ravenswood 16 $4Nam

Akių Gydytojai ’
Advokatai

127

yrb

0332

Boulevard ^589

ANTANAS BAGDONAS

John Kuchinskas

.ętprn

3395

Hyde

2 lubos

Kaip Sobieskis nuo pa
čios puštalietą saugojo

6657 So. 
Telefonas

dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros

Dukterys. 
Antikė

Asnland Avenue 
Prospect 6257

sterili 
ės vė

mašinpuš 
barška

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysi? Ofisas

5 bilijonų 
i, skelbia 
palaikyto* 
su ta pa-

GYPYTOJAS IR 
|588 

(kampas North it 
T d. Brunsw .

Utarn., Rety, it Subatomio
Ofiso valandos: 1-3 it 7-8 r 

NedėJioipb papai stųitarimą

pinigų 
sutiktume 
miestą ir

Pr. Susan Ą. Slakis
Specialistė Moterų

(.ISTERINE 
tooth paute

Avenue 
1742

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

SIUSKIT,PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Amerika išpirks 
paskolą su perviršiu 
jos sumanytojai ir ] 
jai. Hearsto planą

Joseph Burk c už pasinaudoji
mą. Tie yra Samuel Flovver, 
buvęs prezidentas; Alexander 
Flower, buvęs pirmininkas ir 
Frank Elower, direktorius, ir 
Louis Frank, kasierius.

nuliudime vyrą
Veronika- Pe(-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
h nuo 6 iki 
10 iki 12.

jut toks pąt už
taromas ir jums.

DR. MARGIRIS 
Išvažiavo Lietuvon. 
GrjS liepos menesio 

pabaigoj.

skola pagerinti depresiją, pra 
dedu paremti didesnis skai 
čius žymesnybių. „CHICAGOS 

ŽINIOS

Keturi bankų viršjnin 
kai apkaltinti

Druskininkai” žada 
nųpirkt Chicagą

$5,000,000,000 paskola 
seksis

Salt Lake City vaizbos buto 
investmentų |tQpijįeto pirmi
ninkas Ben Redmap vakar at
siuntė Cbipagos majorui Cer- 
makui tokią telegramą: “Laik
raščiai pranešė, kad jūsų mie
stas yra nusigyvenęs (broke). 
Kiek jus norite už tai kas dar 
liko? Mes turime gan 
investmentams ir 
nupirkti Cbieagos 
paversti jį savo priemiesčiu.”

Salt Lake City vaizbos buto 
direktoriai tą telegramą auto
rizavo.

1646 W. 46th St,

Telefonai 

Boulevard 5203

Boulevard 8413.

Paul M. Adopiąitis
Advokatas 

pfjjaj vMinuicsrij*
DR. T. DUNDULIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 pp piętų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10

< iki , 12 dieną, i
Telephonai dięną ir nak,t| Virgipia 0036

Phone .Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Telepbone
Vakarais 2151 1

One North La Šalie'Sti 
Cof. £a Šalie and Madison 'St*. 
Ofiso Tek State 2704: 44-U

J. Lulevičius
GRABORIU3 IR 

balsamuotojAs
Patatnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
Veltui. į

3103 S. Ralsted St.
1 Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Sako, Capone netikras 
bosas

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teilęiiamę širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Valandos nuo 10—
Nedėliomis nuo

Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

TeL' Pjwp*ęJ 8^5

Torio tyčia pasiuntęs Capopę 
sėdėti.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakofny 
Koplyįją dųkąi , 

710 West 118th (Street
Tek, 31$U,.k u

Lietuviui Gydytojai 
i*R^**<w******ww*^w^vwwwvwwww*7v%**^wwm**vWU 

DR. A. J, KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Hajstęd Street 

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

Caponei prisiimti kaltes už 
visus 5,000 kaltinimų ir eiti į 
kalėjimą “biznio 'ir gengste- 
rįų labui.” Torio už tai žadąs 
rizikuoti savo kailį už tolimes
nį genges biznį. Tas versijas 
dalinai patvirtina ir autorite-

Keturi Roosevelt Bankers 
State Bank viršininkai, trys 
iš jų broliai, patraukti į kri- 
minališką teismą pas teisėją

Tel. Ęoulevard 7589 
p iki 8 vakaro, 
emlock 7691

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W, 63rd Sk ?

Rez. 6515 So. Rocktvett St.
Jei. Republic 97.23.

Rhpne Camd 2118 
Valandps; 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSRĄ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Ręzidencįją: 

„ /L93 • ■
Valandos: 2—4 po pięt 

Phone LafqyęUe 0098

2221 West 22nd St
Ąrg Lcąvįtt St. . 

Cwl 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

3307 Auburn Avė, 
' CHICAGO, ILL.

* V'*,

CHIRURGAS 
*• 4pf. 
Damen Avės) 
<3284 .

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m*

.52 m. nuo 
avė. ir Tliomas 
7039 Tliroop st. 
tytas 12 šūviais.

Spėjama, kad 
ja gengė po to

Duokite savo aki? išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŲMENTHAL 
—OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
Ashlond Avė. 

kampas 47th St.
Tel* Boulevard 6487

Tel. Ken^yood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
y nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart šveptadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti s<ži 
ningas ir pebrąpj|Uf Jo 
dek kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

w. L ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Grabučius Chicagoj

Akiniai primokami
DR. ALEX W. MABMOR

Tol. Inijepcndence 0038
Valandos: O ryto iki 1 dieno*. V«1F. 8 W 8.

Du vyrai pašauti, viemis 
turbūt mirtinai, gengsterių 
naujame kare iš kulkosvaid
žių užvakar naktį ties saliunu 
ant 1137 West 69th st. Susi
šaudymas įvyko |arpe dviejų 
gengsterių automobilių. Už
pultieji abu pabėgo sveiki. Į 
gengsterių ugnies tarpą palai
kė svetimas automobilis, kurį 
kulkos 5 viętpse pervėrė.

Sužeistieji yra James Janis, 
5514 Blackstone 

Norton nuo 
Janis suvars-

SVARBI žinute 
DR. O IBM

Lictuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu sayo ofisų į naują vietą pp ąr.
4645 So. Ashland Avė.

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

|4amai:
6641 So, Ąlbany Avė.

Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Weiteęp Ąvenue 

p|. |-afąyme 41^6 

VAbANPPS:
nuo 9 iki 11 valandą CHO 
nuo 6 iki 9 valandai

LIETUVIS GRABOĘIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23Į4.W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 CourL Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

JOHN
(John 
LIETI

PETRONĖLĖ MANKIENĖ
> po tėvais Navickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 21 dieną, 3 valandą ryte
1931 m., sulaukus apie 47 metų
amžiaus, gimus Alytaus apskr.
Simno parap., Aleknom} kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 45 metus. 
Paliko dideliame 
Joną. 4 dukteris .
ronėlę, Elzbietą ir Miną, sūnų Jo
ną ir gimines.

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

Laidptuvės įvyks seredoj, birže
lio 24 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurjoje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš tėn bus 
nulydėta į ŠV. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Mankienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvočiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveįkinįpęų*

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Supus 
ir Giminės.

Laidptuvės? pątarnąuja grave
rius I. J. 2plp, Tc|. BoukVard

DR. VAITUSH, DPT. I 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą*, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
ąc^ręipiama į ipokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlipj nuf> 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

.akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

J. P. WATTCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kprtUQ5« — puo 3 iki 9 
Sijbatomis nuo 9 iki 9 

l07th St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—^nąmę Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N, Dearborn St 
Ketvcrgais ofisai uždarytu

AMELIA MA^RIMIENĖ

Persiskyrė su 
želio 21 dieną 
ryto 1931 m. 
amžiaus, j 
Telšių ap 
nuliudime 
Skolastiką 
seseris 
rijoną 
seseris 
doviką

Kūnas pašarvotas, randasi 3926 
W. 111 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 24 dieną, 8:30 vai. ryto 
iŠ namų į St. Kristinos parapijos 
bažnyčią, ant Homan Avė., netoli 
110 St., kurioje atsibos gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kepinęs.
, Visi a. a. Amęlios M»Žrin|ienės 
giminės, draugai »< pažįspmi<esąt 

^nuoširdžiai kviečiami dalytinu lai
dotuvėse ir suteikti jąi paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinime-

Nubudę liekame,
Vy^as, Vaikai, Seteryą 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnąuja Rtąbp- 
rius J. F. Radžius. Tel. Vicrojy 
4088.

Room ^elf^Randolph i

Valandai nuo 9 ryto iki 5 yifl.

Plis—Ųtarju Ketv. ir Snb«toa vak.
Va.all.—Paą.. fcf. if pk.

Room 2117 
ph 6727 
f St. nuo 6-9 

___ Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Armitagc 2822

DR. W. F, KALISZ
1145 Miltoaukee Avenue 

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

Nedėlioj pągal sutartį

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY • 

U MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

A. A. SLAKIS
AP¥9JW?s

TAI yra; pinku jeigu gali taip 
J padaryt,kitiem patiktum. 

O vienok, tfaznai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirthin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tąrpu ga' ‘ 
metimas yra

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kuys ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis —■ tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo i«- 
riltas.

Dideli tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlckoriu. 
Lumbert Pharmaca] Co., Saint 
Lo^is, U» A*

Dr, A. P. Razlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė,
Ofiso valandos 10 

Residence Phon

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 17 djępą, 1931 m., Dcming, 
Nciv Mexico, sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Utenos apskr., 
Anykščių parap., Kiškelių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime moterį 
Elzbietą, po tėvąis JozaiČiutė, duk
terį Lillian, sūnų Ričhard, 5 bro
lius — Joną, Danielių, Petrą, Al
fonsą ir Mateušą, seserį Veroniką, 
švogerlją Stanislavą ir gimines.

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

Laidotuvės įvyks utąrninke, bir
želio 23 diepą, 8 vai. ryte iŠ Eu- 
deikio koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo P. šv* parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gędu|in^os pamal
dos už velionio sielą, p iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero papines.

Visi a. ą. Antanp Bagdono gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patąrnąvim-J ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Vaikai, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tęl. Yarčjs 1741,

įvairus Gydytojai .....yvLn —, 'f f i iy 
gffice Phone Canal 1912

DR. M. J. SHBRMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

Office 1724 So. Looma St.
18 h Bla« Dland Ąve. 

Valandom 10 to 12 A. M., 2 to 4
& 7 to 8:30 P. M. 

Rea. Phone Fairfax 6353

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 3lst Straet

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 vak.
Ncdėliomų it švfotąd. Į0—lį 4Į0®*

susidarė liau
kai Capone 

tampyti po teismus.

volverį iš kelipių kišenio ir 
neva bandęs įdėti i kitų kurį 
kišenių. Teisine paklaustas, jis 
aiškinu, kad nenorėjęs šau
dyklės palikti namie, kad pati 
radusi nesusižeistų; bet poli- 
cistas vėl aiškina, kad Sobies
kis puštalietų išėmęs taip, lyg 
butų norėjęs į jį šauti. Teisė
jas viso padėjo jį po $|3,- 
(XX) bondsu.

S. M. SKŲDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR/ BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Te|. Roosevelt*’ 7532

Specialistas gydyme chronifiktj ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, alBilap- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iftegzaminuvi- 
moH atidengs jūsų tikrų liga ir jei aė apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums pugryš. Ei
kit pus tikrų specialistų, kuri* neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galuUno ificgzaminavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto jįd Tpo pietų.

Phone CanaL 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

šiuo pasauliu bir- 
7:10 valandą 

1931 m., sulaukęs pusės 
, gimęs Tauragės apskr., 
par„ Indijos kaime* Paliko 

nuliudime moterį Mortą, 
— Antaną ir Pranciškų, 
— Marijoną Kasten ir 

žentą Stanislovą, vięną 
Povilą ir Juo- 
Lietuvoj vieną

Ant. Balčiaus giminės 
pažįstami esat nuošir- 

dalyvauti ir su- 
patarnavimą

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Victory H15 
Valandos:

ųuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakarė

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

i Laidotuvėse pątarnau- 
ju geriau ir pigiau, 

^"'7W| negu kiti todėl, kad 
priklausau: prie gra- 

..bųjšclirbystės. ' 
OFISAI:

■ 668 W. 18tb Street
I Tel...Ganai 6174'

. SKYRIUS: 
3238 6. Halsted St.NHSBJr Tel/ Victory 4088

ANTANAS BALČIUS 
Persiskyrė su 

želio 20 dieną 
vakare 
amžiaus, 
Šilalės 
dideliame i 
2 sūnūs - 
2 dukteris 
Elzbietą, 
anūkę, du broliu 
zapą ir gimines, 
seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 3417 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
birželio 25 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią,- kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlipnip sielą, p iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines, 

Visi 
draugai 
džiai kviečiam 
teikti jam paskutinį 
ir atsisveikinime*

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, 
Broliai, Žentas, 
ir Giminės.

Laidptuvėse patarnauja grabo- 
rius S* p* Mažeika, Tel. Yards 
1138*

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

šiuo pasauliu bir- 
3:30 valandą iŠ 
sulaukus 41 m. 

gimus Rietavo parapijoj, 
»skr. Paliko dideliame 

vyrą Adomą, 1 dukterį 
i, 1 sūnų Stanislovą. 2 
Julijoną Bružienę ir Ma- 

ir gimines, o Lietuvoje 4 
— Grasildą, Petronėlę, Liu- 
ir Kazimierą.

Telefonas Yards 113 8

{Stanley P. Mažejka
Graborius ir 

Balzamuotojas 
>■ -i i- ■ - T*lf .1, *• 7' «

Moderniška Kokplyčįa Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika- 

( lamą. Kainąpripnamą^

3319 Ąubura Avenue
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Nauja įdomi versija pasigir
do, būtent kad Capone nėra 
tikras gengsterių karalius, bet 
tikrasis esąs Johny Torio, tas 
kurs pirmasis pargabeno Ca
pone į Chicago už pastumdėlį, 
tai yra girtuokliams iš galiū
nų mėtyti ir kam reikia ap
kulti. Torio buvęs pasitraukęs 
iš “biznio” dėlto, kad Morano 
gengė jį buvo smarkiai įbaj- 
džiusi; Torio pasitraukdamas 
pats palikęs Capone savo vie
toje.

Dabar užėjus “depresijai,” 
Torio atvažiavo iš savo rezi
dencijos Floridoj ir po ilgų

Vukar areštuotas Peler Į. 
Sobieski, 15 mętų nuo 37,(XX) 
W. 64th st. už tai, kad susiti-

Ą. MONTVĮP, M. D, 
West Towp State Bank Bldg.

2400 W. MaĄison S^
Vai.: 1 iki 3 po plefty 8 iki 8 vak.

Td. We»f ?860
Namų telefonas Bronswick 0597

M. SL Allen
Praneša apie perkėljms savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

.............. •’ ’ 1? T 11’ ’’ *T' T "iį-f

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

K. SUGIS 
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS ,

Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo yictz 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kkkiim

Nedehoj nuo 9 iki

Puy glovąj wiHi whot 
it sqye?

gsursr s 
koMių. • Ltstertne 
dldoU* tubM parsiduoda ui ' 
2&C. Ji valo Ir apsaueo dan- >1 
tfB. Be to salite *uUupinU

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SPECIALISTAS DŽIOVOS

vakiro. Nedėl. puo 1Q iki 12 «/dien|

Phone Bouleyąjd

DR. C. Z. VEZĘLIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė, 
ąrti H 7$ S|w«

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų 
Seredomis ir nedėliomis pigai susitarim: 

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

Lietuviai Gydytojai___
Re*. 6600 South Artetian Avepue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

PU. IIERZMAN
4- is ĘŲSIJ0S

Ęeraį HųMvijm, m 25 me-
ros Uroo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akutis. , / ,

Gydp staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausius 
męfodų?- X-Bąy ir |t^ki^ ęlęktroj 
pr^ąimis.

4025 S..
Valandoj; nuo^lO—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 lai. vakare 
TeV Canal 3110
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Iš 18 apylinkės

Mt. Greenwood

180,489

111,470

SPORTAS

1

DuOda dykai laivo 
Europą paveikslą

Šioje laidoje telpa specialis apgarsini
mas, kuriame North German Lloyd li
nija pasiūlo visai dykai rotograviuros 
paveikslą be rėmų, milžiniškojo laivo 
Europą. Kurie skaitytojų nori pasi
naudoti šiuo pasiulymu, iškirpkite ku
poną ir pasiųskite jį Lloyd linijai.

................ ........... ... ” ........................................ ■■■..................... ——

de

Rūky
tojų

T- . ■ ■ ■ ,■/ 7.; <• ■■ T: 2 ■;>: / >2z

Naujienos, chicago, iii.
" - .....................................Į........ -----

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

...........  m ~—-................................. ....................... ................................. ............................................ ...

bendrai dirba 247. Į SIŲSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Pirmadienis, birž. 22, 1931

Jonas Burblis sunkiai susir
go. Daktaras Biežis padare 
operaciją Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Draugai ir pažįstami, 
malonėkite aplankyti ligonį, 
ypatingai nauiniestiškiai. Li
gonis eina sveikin, nors ir la
bai sunkią operaciją turėjo, 
yra pilna viltis kad pagys.

Joną galima lankyti nuo 9 
vai. ryto ligi 9 vakaro, Šv. Kry
žiaus ligoninėj, privačiame 
rūme No. 300.

Parapijonas.

menomis 1
Bankuose dirba ir brokerių 
darbe 34,836; Insurance ir real 
estate 39,436; automobilių 
agentūrose ir filling stotyse 
13,798.

Garo ir gatvių gelžkcliuose 
dirba 8(5,279 žmones; paštuose 
12,593. Telegrafe ir telefonuo
se 32,124. Garažuose ir alieja- 
vinio stotyse 12,191. Gatvių 
taisyme ir valyme 6,538. Tran- 
sportė ir komunikacijoj 30,764.

Pasilinksminimo vielose 18,- 
721, ir kitokiose profesinėse ir 
pusiau profesinėse ‘vietose 92,- 
749. Viešbučiuose, restoranuo
se 71,956; skalbyklose ir pro- 
syklose 23,639; namų darbuose 
91,653.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Didelis smagumas

Pypkes ir
Cigaretų

........................     -.-M, ,,,,,, , t .

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos, 
i Rašykit, telefonuokit ar ateikit.

BONDS REALIZATION TRUST 
134 N. La Salk St.

316 Tel. S6te 4030

. For Rent
PASIRENDUOJA štoras tinkamas dėl 

barbernės ar kriaučių šapos. šiame 
štore barbernė buvo per 9 metus. Pigi 
renda. Kreipkitės į storą

3267 So. Halsted St.

Room

----- o-----
SKOLINAM PINIGUS 

ant pirmų morgičių 
Kreipkitės pas •

JOHN KUCHINSKAS 
2221 W. 22 St.

Laisvės 
norite

Naujie-

PASIRENDUOJA barbernė. Pigi 
renda. 

752 W. 33 St.

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

Dėkavojame nuoširdžiai vi
siems, kurie dalyvavo laidotu
vėse Kazimiero Jonkaus bir
želio 17 d. ir suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Kazimiero kūnas tapo palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai ilsėtis pilkoje žemėje. 
Nuliūdę liekame moteris ir 
duktė. Niekuomet nebegrįši 
prie musų tėveli, bet mes ank
sčiau ar vėliau pas tave parei
sime. Lauk musų ramybėje.

Tariame širdingą ačiū gimi
nėms už gražias gėles. Taip 
pat Joniškiečių Kliubui, kurs 
atsiuntė gražų vainiką ir ap
mokėjo velionio pomirtinę. Jo
niškiečių Kliubo daugelis na
rių dalyvavo laidotuvėse.

Taip jau tariame širdingą 
ačiū Simono Daukanto Drau
gijai, kuri prisiuntė grabne- 
šius. Ačiu-grabnešiams už nu
nešimą Kazimiero į jo ramy
bės vietą.

Gražus būrys mašinų paly
dėjo. Joniškiečių Kliubo vien 
buvo 10 mašinų. Joniškiečių 
lydėjo visa Kliubo valdyba. Ir 
likusiems gyviems Ifengtesile 
širdis, kuomet draugai tiek 
nuoširdumo parodo.

Liekame nuliūdę,
Elena Jonkuvienė,

Business JService
_ - - - - ---

9x12 KAURAI 
Domestic 

IŠVALOMI ------  ,$1.75
Gyvumus ir spalvos atstelglamos 

kaip naujiems.
Nieko neimam už pasiėmimų ir pristatymų 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. 

PEN8ACOLA 7983
CRY8TAL CARPET CLEANER8 

Dirbt.. 4420 Elston Avė., prie Montrose

----- o----
RENDAI 4 kambarių flatas, maudy

nės. Randasi 3329 Auburn Avė., Savi
ninkas, 3341 So. Halsted St. Tel. 
Prospect 3938. 

■

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai pabalinami ant 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai.

• SOUTH-PARKWAY LAB. 
1 403 E. 61 St.

Normai 5303
Valandos 10 a. am. — 5 p. m. 

7-9 p. m.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Mrs. Amelia Earhardt Jutnam prie autogyro orlaivio, kuriuo 
ji nupuolė žemėn birž. 12 d. prie Abilene, Tex.

Rhinelander, Wis. kad turįs 
labai gerus laikus. Oras ar 
gamta tiek malonus kad nega
lįs atsigėrėti. Be to, iš ežero 
pagalinąs daug žuvų, ir nau
dos turis dauginus ne kad Real 
Estate biznyje. Rep.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- f>TT nosyje, burnoje 

ir gerklėje
' ' J- ‘ ' '■ h ■ ‘ .

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

Šiandien risis Karolis 
Požėla

MES PALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig muaų orlrinallo visoj Saly žinomo pie
no, intonuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik H žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

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

nų, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. II- 
vengkite algų nnraėinėjimo, garnlimentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia paeiraiytojų: nėra *red tapė*; Jokia 
suma nėra tol mus per maža ar per di
delė. I

Mes teimam mažų kalnų už patarnavimų 
ir iisiuntlnėjlmų.

AMERICAN AMORTIZATION CO.
Sukt 440 30 N. La Salk St.

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

apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali ’ MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau. gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tnojaus į 

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

SHEET METAL B ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

H. O. STONE CO. 
Fairmont Apartments 

Bondbolderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

prisiųsklt savo vardą ir adresą 
Bond Holderių mitingui 

M. Benson, 348 S. Homan Avė.

360,526. Namų ir personale 
tarnyba užima 187,248 darbi
ninkai; transportas 
darbininkus.

Profesijose dirba
chicagiečiai ir 31,383 dirba dėl 
“public Service.”

Namų statyboje dirba 109,- 
205. Plieno liejyklose 30,814 ir 
kitokiose plieno dirbtuvėse 
94,298 darbininkai. Skerdyklo
se ir pakavimo įstaigose dir
ba 25,937. Drabužių industri
joj 42,488; automobilių fakto
rijose ir pataisymų šapose dir
ba 20,082; kepyklose dirba 
14,580.

Biznyje, didmenomis ir maž-

NAUJIENAS . 
Galima gauti pas 

A. F. STANEVICZE 
3451 S. Wallace St.

Automobiles
PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 5 3 6 S.Clark st.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Nlght and Moming to keep 
them Clean* Clear and Healthy 

Write for Ftee ftEye Care” 
ar ftEye Beauty” Book

šiandien Mills stadione, 4700 
Lake St., įvyks ristynės po at
viru dangum. Ristynėse daly
vaus Hans Steinke, Jim Mc- 
Millen, Glinkstock ir kiti. Vie
na įdomiausių porų bus Karo
lis Pažėla ir Nazareno Poppi. 
Poggi yra jaunas italų risti- 
kas. Jis yra tvirtas ir gana 
greitas. Todėl galima tikėtis, 
kad Požėlos su juo ristynės 
bus įdomiausios. — N.

PRANEŠIMAI Help Wanted—Male-Female
. Darbininkų Reikia

MADOS MADOS MAIlbS
West Pallman S. L. A. 55 kp. na

riams. Šluomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. S tilt kas, 
656 W. 120th St.

REIKALINGA 25 
PARDAVĖJAI — 

Vyrai arba merginos, patyrimas nerei
kalingas, galima uždirbti nuo $5 iki $10 
į dieną.

Kreipkitės 
3352 So. Halsted St. 

Chicago. III.

ir

Marųuette Park
Išniko atostogoms

pif
Al..

K

2968

šika

Ar 
vo

M

duktė
Ona, švogeris Valantinas- 
Giminės.

Kiek ir kokius ^ darbus 
chicagiečiai dirba

CL ASSIFIED ADS
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Educationąl
Mokyklos___

K. Mačiukas, kuris turi “Real 
Estate” biznį, adrėsu 6812 So. 
AVestern Avė., praeitą pirma
dienį su savo šeima išvyko į 
Wisconsin valstiją, praleisti 
kokias dvi savaites atasto- 
goms. Kartu išvyko ir p-lū 
Elena Kriaučiunaitė, pamatyti 
Wisconsin ežerus ir pasigėrėti 
vasaros gražia gamta.

Dabar Mačiukas rašo iš

1,558,949 turi Naudingus užsi- 
, ėmimus.

Kuo chicagiečiai verčiasi ir 
koks skaičius ką dirba, paduo
da cenzo biuras.

3,604 žmonės užsiima žem
dirbyste; 225 dirba miškuose; 
1,221 mineralų gamyboj.

Manufaktūra ir mechaniška 
industrija turi nuolatinių dar
bininkų 624,951; biznis (trade)

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Furniture & Fixtures
Rakandai- įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška 
mina turi parduoti tubjaus. Tik 11 
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

šei-
sa-

Business Čhances
Pardavimui Bizniai________ _

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

taip, tai mes turime cash pirkine. 
__22_1 2_ - ^ — -'2__ Greitas, kon-

»a tam avi mas pirkėjams ir parda
vus specialybė roothing houee, ga- 

' j ir garažai. Tel. Del. 9420. Mr.
.m. 603, 612 N. Micbigan Avė.

Jei ___  _____ __
kurie raibu t to ir pageidauja, 
fldenelalie pi 
vfijama. Mi 
ao stotys t_ ____________
Ryan, Kn 2__. 222 2‘.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Nudažykit debesis su saulės Šviesa Ir 
ElektrikiniU 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuota elektrikini Refrlgeratorių už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1735 Jackson Seeley 10000
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgewater 1300

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

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.

I Box 1311, 
Naujienos, 

1739 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

Jie niekad jos 
nekviečia

kvapas), draugijos 
kurios niekas neat

buvo priežastis, 
nėra reikalo turėti 

Gerklės plovi-

COOK
KRAFT 

American 
Cheese

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg.* 
Franklin 5664

2968 —Vasarinė suknelė su švarku. Ją galima dėvėti be švarko kada 
švarku kada pasidaro šalčiau. Tai labai praktiška suknelė. Sukirptos mieros

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

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.

Atimti elektrikinial refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks.

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDUOSIU restaurantą už cash, ar
ba mainysiu į automobilį — 4>argenas, 
pasiskubinkite.' 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

I

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

PARDUODU bučeme ir grosernę 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780

RAKANDAI už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio. kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

PARDAVIMUI gerai įrengtas ir pel
ningas ręsta u rantas arba ieškau pusinin
ko. 2701 W. 35 St.

jus žinote, kodėl ji bu- 
nepageidaujama? Ji pa

ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs 
klaida, 
leidžia, 
Jums
halitosis.
mas su Listerine tuojans su
naikina dvokiantį kvapą it 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmacal Co., St. LoAis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmu&a 200,000,Q0Q perų

lt meltn to a smooth and creapay 
sauce. And what flavort A rich, 
tlme«mellowed flavor that only 
“cave euring” can give.

Try lt for rareblts, saucee for 
vegetableo, baked diahes, toaoted 
sandwiches. Your grocer bu Kraft 
American Cheese. Ordertoday.

JU

■M

ir SU
16, 18, taipgi 36, 38, .40 ir 42 colių per krutinę.

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

KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—-Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

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 firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

PARDAVIMUI kriaučių štoras, Vili
mo ir taisymo, su visais naujais įrengi
mais, tik už pusę kainos.

4501 So. Wood St.

KETVIRTA—Nepadarykite 
Saukite

klaidos.

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph

Miscellaneous'
įvairus

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

Žemos kainos.' Visos Unijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

Real Estate For Sale
Namal-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
. REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam* parduodam* mainom namui, 

lotus, firmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apieltnkės ir kur yra m 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

2060
PURNISŲ rąstai ir malkos. Geroą kie

to medžio malkos bekernėms. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

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

................. ... ..................... .. ....... - i- ................................ ............................... .. i i—»■

TUOJAUS paskoliname apt automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S; Ashland Avė. T«L Stew*rt 8815

■. ■■■ ■ ■

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guąrantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

—................--.iii .................................................... ............

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis/ seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 132?,

MODERNIŠKAS 2 flatų mūrinis, 
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 kampinis 2 flatų. 5 
ir 5 kamb., karštu vandeniu šildomas 
2 karų garažas, 1901 S. 49 Avė., 5 mi
nutės ėjimo į Weitern Electric Co., gera 
fransportacija.
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