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Reparacijų Paliaubos
Visos šalys sutiko;
Francija dar abejoja

Nušoko 2000 pėdų, pa
taikė j kapo duobę

atsikvėpė, 
mokėjimo 
premjeras

Rochester, N. Y. birž. 23 d. 
Jaunas, 19 m. studentas lakū
nas Brodine, vakar iššoko iš 
orlaivio su parašiutu ir nusilei
do iš 2,000 pėdų aukštumos 
stačiai į kapo duobę ką tik iš
kastą ant White Haven kapi
nių. Studentas žada daugiau 
parašiutu nebešokinėti.

Washington, birž. 23 d. Iš
skiriant Franciją visa Europa 
entuziastiškai pasitiko preziden
to Hoverio pasiūlymą vieniems 
metams sulaikyti karo skolų 
mokėjimą.

Vokietija lengviau 
nujausdama skolų 
pertrauką. Anglijos
MacDonald telegrafavo Iloove- 
riui sutikimą. Italija priėmė 
Hooverio pasiūlymą be sąlygų. 
Tik Francija žada. padaryti 
svarbių rezervacijų. Berlyne 
ir New Yorke nepaprastai pa- 
kįlo akcijos.

Vokietija atsiduso
Amerikos prezidento pasiūly

mas sustabdyti vieniems me
tams karo skolų mokėjimą ir 
duoti Vokietijai laiko atsi
kvėpti, suprantamas tik tuo at
veju, jei visos valstybės be iš
imties sutiks su pasiulymu. 
Valst. sekretorius Stimson pa
reiškė, kad pasaulio padėtis 
yra tokia, jog nebegalima lauk
ti jokių konferencijų tuo rei
kalu, bet reikalinga tuojau sko
lų vieni kitiems mokėjimą su
stabdyti.

Anglija, Austrija, Italija ir 
Vokietija su Hooverio pasiūly
mu jau sutiko. Laukiama, kad 
ir Francija sutiks, jei gaus ga
rantijų, kad po mętų 3^61 ■ bus 
mokama tvarkoj.

Hindenburgas, "Vokietijos 
prezidentas, pareiškė: “Tautos 
laukia galutino žlugimo, jei ne
bus tuojau pagelbėtos. Ameri
ka nulėmė karą. Dabar, po try
likos metų, jei nugalėjusios 
valstybės priims jos vadovybę 
taikoj, kaip jos priėihė jos pa
galbą kare, Amerika parodys 
kelią į Europos politinį, ekono
minį ir finansinį pastovumą”.

Akcijos pradėjo kilti

New York, birž. 23 d. Hoo- 
veriui paskelbus karo skolų su
stabdymo pasiūlymą, vakar die
ną nepaprastai pakįlo stock 
marketas, kaikurie Šerai pašok, 
darni ligi 2 ir 10 pfcnktų. Toks 
stako pašokimas bebuvo tik 
1929 m. rudenį. Amerikos fi- 
nasininkai ir biznieriai bendrai 
išreiškė pritarimą Hooverio 
planui ir pranašauja geresnių 
laikų grįžimą.

6 žmonės užmušti 
riaušėse dėl kunigo

^leksikos kunigai priešinasi 
dvasininkų* sumažinimo įsta
tymui

Vera Cruz, Mexico, birž. 23 
d. Užmuštas policijos virši
ninkas, du jo oficeriai ir trys 
civyliai ir didelis būrys žmonių 
sužeista kruviname susirėmime 
šeštadienį tarpe katalikų minios 
ir policijos.

Išleidus įstatymų, kuriuo su
mažinama kunigų skaičius,' ku
nigai nepasiduoda atleidžiami ir 
prašo parapijonų jų nepaleisti.

Majoras Alkade gavo minios 
grasinimų, kad visa jo šeimyna 
bus pakarta, jei sumažins ku
nigų skaičių valstijoje.

Ispanija paruošė 
naują bažnyčios 

statutą
Bažnyčia bus atskirta nuo 

valstybės

Padaro po 3200 paveiks
lų per sekundę

Paryžius, birž. 23 d. Fancu- 
zų Mokslo Akademija paskelbė 
naujų išradimų, kuriuo bus ga
lima per vienų sekundę nuimti 
nuo 2,000 ligi 3,200 judomųjų 
paveikslų. Su pagalba to iš
radimo bus galima fotografuo
ti mažiausių gyvūnėlių judėji
mus ir skridimų ir paskui fil- 
mose studijuoti. Ligi šiol buvo 
galima fotografuoti ligi 250 pa
veikslų per- sekundę.

Madridas, Ispanija, birž. 23 
d. Po mėnesio darbo tam tikra 
mokslininkų komisija paruošė 
projektą sureguliuoti bažny
čios santykius su ..valstybe. 
Statutas bus patiektas konsti
tucinei tarybai. Statutas bus 
žymiai kitoks kaip buvo pada
rytasis 1851 metais.

Metais 1860 Ispanija buvo 
konfiskavusi bažnyčios turtus 
su* ta sąlyga, kad kasmet'išmo
kės bažnyčiai atgal su 3 nuo
šimčiais. Vietoj to buvo mo
kama kunigams ir vyskupams 
algos. Konfiskuotų turtų su
ma buvo 400,000,000 pesetų. 
Dabar, ištirta, kad per tą lai
ką kunigams išmokėta kas met 
po 60,000,000 pesetų, tokiu bil
du išmokėta nepalyginamai 
daugiau negu valstybė 'buvo 
bažnyčiai skolinga. Be to prie
dams valstybė maitino 10 vys
kupų daugiau.

Statutas numato visišką vals
tybės nuo bažnyčios atskyrimą.

Nautilus nesiseka kelio 
nė po ledo

ORH

Cork, Airija, birž. 23 d. Va
kar tik atplaukė Sir Wilkins su 
savo submarinu “Nautilus’ ir 
17 žmonių. Iš čia jie rengiasi 
į kelionę į šiaurės ašygalj po 
ledu, jūrių apačia. Bet kelio
nės pradžia Jjuvo nelaiminga. 
Nautilus skaudžiai nukentėjo 
nuo audrų, ir vienų žmogų pra
rado; jį audra nušlavė nuo til
telio.

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

Nepastovu; vietomis smul
kus lietus, galbūt ir perkūni
ja. šilta; švelnus, vidutinis ry
tų ir pietryčių vėjas.

Temperatūra vakar siekė 
laipsnių 1 vai. popiet.

Maži laikraščiai turi pa
sisekimo

77

Buenos Aires, Argentina, 
Tabloidiį typo tai yra mažiukai 
laikarščiukai čia paėmė viršų. 
Prieš 3 metus perdėtas EI Mon- 
do mažo formato turi 
sisekimo, dabar ir keli 
mažino formatus

gero pa 
kiti 6u-
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Lietuvos Naujienos
Smarkiai kliuvo sučigo- 

nėjusiam lietuviui
Nori statyti grybų 

fabriką

įH 
s

Kupiškis. Gegužės mėn., ku
piškėnai turėjo progos pamaty
ti čigonų kautynes. Tarpusavy
je susimušė trys čigonai, -į jų 
tarpą įsimaišo kelios čigonės. 
Kautynių įrankiais vartojo pei
lius, akmenis ir lentagalius. At
kakliai kovėsi pakol nepribu
vo policija. Pamatę policiją, 
vyrai kruvini krito arti žemės 
ir gulėjo neva negyvi.

“Karžygiai” buvo susodinti į 
vežimą ir nuvežti daboklėn.

Kautynėse smarkiai nuken
tėjo čigonu virtęs, lietuvis, ku
ris išmoko jų kalbos, vedė či
gonę ir sykiu klajoja su čigo- 
nais. Kažkokiu daiktu jam 
smarkiai prakirsta galva.

Vienas pirklys iš Alytaus pa
davė finansų ministerijai pra
šymų, kad jam leistų Alytuje 
pastatyti moderniškų grybams 
apdirbti fabrikų, kad apdirbtus 
grybus butų galima eksportuo
ti užsienin. Be to, piliečių ap 
saugos departamentas prašo
mas, kad leistų įvažiuoti Lietu
von iš Karaliaučiaus Lenkijos 
piliečiui Ottui šermanui, kuris 
esųs didelis grybų specialistas.

Pirkliai nenori kiauši 
nių štampuoti

Papa su Mussoliniu 
nesusitaria kuriam 
priklauso jaunimas

Nepadaryta nė per milimetrų 
pažangos susitarti )

Roma, birž. 23 d.* Papos Piaus 
XI ir diktatoriaus Mussolini at
kaklumai neleidžia jiems susi
tarti ir, anot spaudos praneši
mų, jiedu pasiekę atkakliausio 
susirėmimo laipsnio. Vatikano 
autoritetai pareiškė, kad “ne
padaryta net per vieną mili
metrą progreso link susitari
mo.” -J'

Papos ir direktoriaus ginčų 
objektu yra Italijos jaunuome
nė, kurią abudu savinasi: Mus 
solini sako, kad ji priklauso 
valstybei ir fašizmui, papa sa
ko, kad—bažnyčiai.

Mussolini turi uždaręs 15,- 
000 katalikiškos jaunuomenės 
kliubų su 600,000 narių. Papa' 
su pagalba sporto, žaislų ir kul
tūrinio veikimo auklėjo iš tų 
jaunuolių aktingus savo šali
ninkus.

Bolševikai Kinijoj paė
mė 20,000 šautuvų

Hongkong, birž. 23 d. Gene
rolui CJtien Ming Shu bekovo
jant su savo priešinga armija 
ties Kiangsi, raudonųjų komu
nistų batalionas jį iš pasalų už
puolė ir atėmė 20,000 Autuvų, 
100 mortarų x kanuolių ir 30 
kulkosvaidžių. Gen Chen Ming 
turįs 200,000 kareivių toje apy
linkėje. Komunistai gi Fukien 
provincijoj rengiąsi įsteigti so
vietų valdžių.

$1.67 phosphąto davė 16 
bušelių kviečių

> ■-------------------------------------
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McPherson, Kas. čia padary 
ta daugybė bandymų kaip tręšy 
ti dirvas su pelnu ūkininkams. 
Išdavose rasta, kad superphos- 
phato kaina $1.67 vienam ak
rui apsėti, davė ant akro po 16 
bušelių daugiau kviečių.

Bulgarijos valdžia nu 
galėta

Cepelinas važiuoja 143 
mylias

NaujaiBerlinas, Vokietija.
pagamintas savotiškas vagonas 
“Cepelinas ant ratų”, bandymo 
važiavime padarė 143 mylias 
per valandų. Tai yra naujas 
greito traukinio tipas, tik išro
do panašiai kaip cepelinas.

Perkūnas susimušė 
su lenkų kareiviais

Penki kareiviai užmušti, 
18' sužeisti

Varšuva, birž. (23 d. Naktį. į 
sekmadienį nepaprasta audra 
siautė Varšuvon apylinkėse, 
žaibas smogdamas į maršuo- 
jančią kareivių kuopą 5 karei
vius užmušė vietoje ir 18, sun
kiai apdegino. Kruša, vištos 
kiaušinio didumo sunęikino 
daug laukų ir suardė susisieki
mą.

Trys bankieriai 
bausti

nu-

■PriNew York, birž. 23.
siekusiųjų teismas pripažino 
kaltais už prigaudinėjimą dc- 
pozitorių 3 bankierius ir tuojau 
visus pasiuntė į kalėjimą. Jų 
laukia baušrhė ligi 7 metų ka
lėjimo. Kaltininkai yra B. K. 
Markus, The Bank of United 
States viceprezidentas ir dar du. 
Jie esą prigavę depozitorius ant 
$8,000,000. • ■

I

Greta Garbo išvažiavo 
tekėti

Kopenhaga, Danija. Filmų 
žvaigžde Greta Garbo nuvažia
vo į Švediją apsivesti su 
•pirkliu Andersonu.

Kiek Jugoslavijoj 
ventojų

vienu

gy-

f Belgradas. Jugoslavija, 
naujausio f cenzo, turi 13,929, 
989 gyventojų, iš kurių vyrų 
yra 6,894,000 ir moterų 7,035,- 
000.

sulig

Bus pertvarkyta visa taktfų 
' sistema

Sofija, Bulgarija, 
gautais rinkimų daviniais, nu 
matyti, kad Bulgarijos valdžia, 
kuriai pirmininkavo A. Liapt- 
čęv, tapo galutinai nugalėta. 
Parlamente iš 273 vietų - val-i 
džia gaus tik vos 65 vietas, gi 
opozicija tikisi gauti 150 vietų.^tvarkyti.
. t

Dalinai

Washington, bjrž. 23. d. Prezi
dentas Hoover grįžęs rengiasi 
pėržiureti visą Suv. Valstijų 
taksų sistemą ir padalinti ją 
tinkamiau tarpe federalinių ir 
vietinių valstijų.

Washingtone gauta protestai 
-iš/- Nevy York, Illinois, Massa 
chusetts valstijų, reikalaujant 
šaukti konferenciją £ taksams

Nušautas maineris ir 
devyni sužeisti ang

lių kasyklose
10 šerifų paleido 100 šūvių į 

250 streikierių minių

Pittsburgh, Pa. birž. 23
Vienas maineris nušautas 
devyni kiti sužeisti anksti

d. 
ir 

va 
kar dienų kovoje tarp streikuo
jančių angliakasių ir deputy 
šerifų, kurie -atėjo priversti pi- 
ketininkus pasišalinti Wild- 
wood mainose,' Pa. Apiė 100 
šūvių paleido 10 šerifų į 150 
streikuojančių vyrų ir moterų 
būrį, kurie nenorėjo pasičhioti 
teismo indžionkšenui prieš pi- 
ketavimą. 

• - * Streikuojančių maršui vado
vauja National Miners Union, 
šerifų užpuolimas įvyko prie 
mainos vartų, kur minia strei
kuojančių 1 susirinko neleisti 
streiklaužių į darbų.

Prof. Ivanauskas vyks i 
Pietų Ameriką

Gamtininkas prof. Ivanaus
kas su dviem asistentais šių 
metų rugpiučio pradžioj išvyks
ta į Pietų Ameriką, kur apie 
pusę metų tyrinės šiltųjų kraš
tų gyvūniją tr augmeniją ir 
rinks įdomiausius jų pavyz
džius. ši mokslinė ekspedicija 
daugiaui sa dirbs Brazilijoj. 
Brazilijos universitetas ir gam
tos institutai yra pažadėję prof. 
Ivanauskui sukeikti paramą.

Ekspediciją lydės iki jos dar
bų vietos “Musų Rytojaus” re
daktorius p. Ant. Bružas.

Ledai daug sunaikino 
cukrinių runkelių

Kellogo paktas sūri 
šo Tautų Sąjungą

Sykį visi pasirašė kiaro panai 
kinimą, nebegalima kariauti'

Gteneva, šveiparija, birž. 23 
d. Kellogo paktas^ kuriuo pa
sirašiusios valstybės panaikiną 
karą ant visuomet, pastatė 
Tautų Sąjungą į keblią padėtį. 
Einant tuo paktu dabar nebe
galima derėtis dėl karų išven
gimo, nes fakrinai karų nebe
gali būti. Lyga dabar galvo
ja pakeisti busimų derybų pa
vadinimą: vietoje “karui iš
vengti”, bus “išvengti karu 
grasinimų.”

žemės ūkio rūmų žiniomis 
nesenai siautusi audra su le
dais labai apkulusi cukrinių 
runkelių pasėlius. ' Antai, vie
name1 Kėdainių apskrity Gud
žiūnų apylinkėse esą ledų su 
naikinta 50 ha cukr, runkelių. 
Nemaža cukr. runkelių esą su 
naikinta ir Šiaulių apskrity. 
Kai kur ledų sunaikintose Vie
tose sėjama iš naujo. '

Kiaziriavimas padidėjęs

WASHINGTONAS, birž. 20. 
Per 11 šių f iškaliu metų mė
nesių Suv. Valst. vyriausybė 
gavo už benderolius ant kazirų 
$4,553,700. Tai yra suma $59,* 
000 didesni, nei vyriausybės pa
jamos iš to paties šaltinio pra
ėjusiais fiskaliais metais.

Prekybos ir pramonės rū
muose įvyko kiaušininkų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
prek. ir pram. rūmų, finansų 
ministerijos ir pirklių atstovai, 
daugiausia kiaušinių eksporte- 
riai iš Klaipėdos. Labiausia 
prieš kiaušinių štampavimą nu
sistatę Klaipėdos krato kiau
šinių pirkliai. Mat, neštampuo
tus kiaušinius jie eksportuoja 
užsienin Rytprūsių vardu, o 
suštampuoti kiaušiniai eisią 
Lietuvos vardu, busią -pigesni 
ir dėl to Klaipėdos kiaušinių 
pirkliai turėsią nuostolių.

Kiaušinių štampavimo reika
las perduotas finansų ministe
rijai. į ■>

Vien®veide _. „ 
—paleidžia, kitų ne 

.......
Sliesoraitis paleistas ligi teis* 

mo iš kalėjimo už 15,000 lt. už
stato, Steikunas ir Požėla—po 
10,000 lt. Ginerčio prašymas 
atmestas. Be to, mes sužino
jome, kad atentato dalyvį Vait
kevičių ginsiąs pris. adv. Tu
mėnas, 
nuo gynėjų 
ma, kad ir 
teisman J>e 
pats. C

matininkus

Dalis voldemarinirikų 
atsisakanti. Mąno- 
Voldemaras stos 

gynėjų ir ginsis

Statyba Kaune
... .

Gegužės mėn. vyriausia sta
tybos inspekcija išdavė 200 lei
dimų mediniams ir mūriniams 
namams statyti Kaune.

šiandie kariuomenės teismas 
Kaune sperndžia p-lės Danile
vičiūtės baudžiamąją bylą, kal
tinamą už šnipinėjimą Len
kams.

•H

H

*
1

*-
Mjj

-

■4

*1

"i

ii

t!®

i
i

Zbyškos ristynės su 
šoferiu

New York. ,Vladek Zbyško, 
žinomam lenkų ristikui “risty
nės” su šoferiu kainavo $500, 
būtent už tai, kad Zbyško no
rėjo pakratyti šoferį už neat 
sargų, važiavimą.

K«. įeina 
inadon
... . ...... ?»'■'

Stockholm, Švedija. Kremato-
rijos arba numirėlių deginimai 
čia įeina madon., Stockholme 
jau yra dvi krematorijos ir 8 
kituose miestuose po vienų

I ■'
: .'-v.

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

NAUMENO s
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdfe nuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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Reparacijų Paliaubos
Visos šalys sutiko; 
Francija dar abejoja

VVashington, birž. 23 d. Iš
skiriant Franciją visa Europa 
entuziastiškai pasitiko preziden
to Hoverio pasiūlymų vieniems 
metams sulaikyti karo skolų 
mokėjimų.

Vokietija lengviau atsikvėpė, 
nujausdama skolų mokėjimo 
pertrauką. Anglijos premjeras 
MacDonald telegrafavo Hoove- 
riui sutikimą. Italija priėmė 
Hooverio pasiūlymą be sąlygų. 
Tik Francija žada padaryti 
svarbių rezervacijų. Berlyne 
ir New Yorke nepaprastai pa- 
kįlo akcijos.

Vokietija atsiduso
Amerikos prezidento pasiūly

mas sustabdyti vieniems me
tams karo skolų mokėjimą ir 
duoti Vokietijai laiko atsi
kvėpti, suprantamas įtik tuo at
veju, jei visos valstybės be iš
imties sutiks su pasiulymu. 
Valst. sekretorius Stimson pa
reiškė, kad pasaulio padėtis 
yra tokia, jog nebegalima lauk
ti jokių konferencijų tuo rei
kalu, bet reikalinga tuojau sko
lų vieni kiltiems mokėjimą su
stabdyti.

Anglija, Austrija, Italija ir 
Vokietija su Hooverio pasiuly
mu jau sutiko. Laukiama, kad 
ir'Francija sutiks, jei gaus ga
rantijų, kad po mąįų jyėl ->bus 
mokama tvarkoj.

Hindenburgas, "Vokietijos 
prezidentas, pareiškė: “Tautos 
laukia galutino žlugimo, jei ne
bus tuojau pagelbėtos. Ameri
ka nulėmė karą. Dabar, po try
likos metų, jei nugalėjusios 
valstybės priims jos vadovybę 
taikoj, kaip jos priėihė jos pa
galbą kare, Amerika parodys 
kelią į Europos politinę, ekono
minį ir finansinį pastovumą”.

Akcijos pradėjo kilti
New York, birž. 23 d. Hoo- 

veriui paskelbus karo skolų su
stabdymo pasiūlymą, vakar die
ną nepaprastai pakįlo stock 
marketas, kaikurie Šerai pašok, 
darni ligi 2 ir 10 pimktų. Toks 
sitako pašokimas bebuvo tik 
1929 m. rudenį. Amerikos fi- 
nasininkai ir biznieriai bendrai 
išreiškė pritarimą Hooverio 
planui ir pranašauja geresnių 
laikų gi-įžimą.

Nušoko 2000 pėdų, pa
taikė į kapo duobę

Rochester, N. Y. birž. 23 d. 
Jaunas, 19 m. studentas lakū
nas Brodine, vakar iššoko iš 
orlaivio su parašiutu ir nusilei
do iš 2,000 pėdų aukštumos 
stačiai į kapo duobę ką tik iš
kastą ant White Havcn kapi
nių. Studentas žada daugiau 
parašiutu nebešokinėti.

6 žmonės užmušti 
riaušėse dėl kunigo

leksikos kunigai priešinasi 
dvasininkų* sumažinimo įsta
tymui

Vera Cruz, Mexico, birž. 23 
d. Užmuštas policijos virši
ninkas, du jo oficeriai ir trys 
civyliai ir didelis būrys žmonių 
sužeista kruviname susirėmime 
Šeštadienį tarpe katalikų minios 
ir policijos.

Išleidus įstatymą, kuriuo su
mažinama kunigų skaičius,' ku
nigai nepasiduoda atleidžiami ir 
prašo parapijonų jų nepaleisti.

Majoras Alkade gavo minios 
grasinimų, kad visa jo šeimyna 
bus pakarta, jei sumažins ku
nigų skaičių valstijoje.

Ispanija paruošė 
naują bažnyčios 

statutą
Bažnyčia bus atskirta nuo 

valstybės

Padaro po 3200 paveiks- 
lų per sekundę

Paryžius, birž. 23 d. Fancu- 
zų Mokslo Akademija paskelbė 
naują išradimą, kuriuo bus ga
lima per vieną sekundę nuimti 
nuo 2,000 ligi 3,200 judomųjų 
paveikslų. Su pagalba to iš
radimo bus galima fotografuo
ti mažiausių gyvūnėlių judėji
mus ir skridimą ir paskui fil- 
mose studijuoti. Ligi šiol buvo 
galima fotografuoti ligi 250 pa
veikslų per sekundę.

Madridas, Ispanija, birž. 23 
d. Po mėnesio darbo tam tikra 
mokslininkų komisija paruošė 
projektą sureguliuoti bažny
čios santykius su .valstybe. 
Statutas bus patiektas konsti
tucinei tarybai. Statutas bus 
žymiai kitoks kaip buvo pada
rytasis 1851 metais.

Metais 1860 Ispanija buvo 
konfiskavusi bažnyčios turtus 
su" ta sąlyga, kad kasmet 'išmo
kės bažnyčiai atgal su 3 nuo
šimčiais. Vietoj to buvo mo
kama kunigams ir vyskupams 
algos. Konfiskuotų turtų su
ma buvo 400,000,000 pesetų. 
Dabar, ištirta, kad per tą lai
ką kunigams išmokėta kas met 
po 60,000,000 pesetų, tokiu bil
du išmokėta nepalyginamai 
daugiau negu valstybė 4)uvo 
bažnyčiai skolinga. Be to prie, 
dams valstybė maitino 10 vys
kupų daugiau.

Statutas numato visišką vals
tybės nuo bažnyčios atskyrimą.

Nautilus nesiseka kelio
nė po ledo

Cork, Airija, birž. 23 d. Va
kar tik atplaukė Sir Wilkins su 
savo submarinu “Nautilus’ ir 
17 žmonių. Iš čia jie rengiasi 
į kelionę į šiaurės ašygalj po 
ledu, jūrių apačia. Bet kelio
nės pradžia buvo nelaiminga. 
Nautilus skaudžiai nukentėjo 
nuo audrų, ir vieną žmogų pra
rado; jį audra nušlavė nuo til
telio.

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

Nepastovu; vietomis smul
kus lietus, galbūt ir perkūni
ja. šilta; švelnus, vidutinis ry
tų ir pietryčių vėjas.

Temperatūra vakarzsiekė 77 
laipsnių 1 vai. popiet.

Maži laikraščiai turi pa
sisekimo

- j. į .r 1
* * * * 'Buenos Aires, Argentina, 

Tabloidų typo tai yra mažiukai 
laikarščiukai čia paėmė viršų. 
Prieš 8 metus pardėtas EI Mop- 
do mažo formato turi gero pa 
sisekimo, dabar ir keli kiti Su
mažino formatus.

Chicago, BĮ., Antradienis, Birželis-Jtme 23 d., 1931

[Acme-P. « A. Photo]
Momentas iškilmėse Marione, O., laike atidarymo buvusiam prez. Hardingui paminklo. Kairėj 

stovi prez. Hoover, o dešinėj buvęs prez. Coolidge
' r

Papa su Mussoliniu 
nesusitaria kuriam 
priklauso jaunimas

Nepadaryta nė per milimetrą 
pažangos susitarti >

Roma, birž. 23 d: Papos Piaus 
XI ir diktatoriaus Mussolini at
kaklumai neleidžia jiems susi
tarti ir, anot spaudos praneši
mų, jiedu pasiekę atkakliausio 
susirėmimo laipsnio. Vatikano 
autoritetai pareiškė, kad ‘‘ne
padaryta net per vieną mili
metrą progreso link susitari
mo.”

Papos ir direktoriaus ginčų 
objektu yra Italijos jaunuome
nė, kurią abudu savinasi: Mus 
solini sako, kad ji priklauso 
valstybei ir fašizmui, papa sa
ko, kad—:bažnyčiai.

Mussolini turi uždaręs 15,- 
000 katalikiškos jaunuomenės 
kliubų su 600,000 narių. Papa' 
su pagalba sporto, žaislų ir kul
tūrinio veikimo auklėjo iš tų 
jaunuolių aktingus savo šali
ninkus.

Cepelinas važiuoja 143 
mylias

Bėrimas, Vokietija. Naujai 
pagamintas savotiškas vagonas 
“Cepelinas ant ratų”, bandymo 
vAžiavime padarė 143 mylias 
per valandą. Tai yra naujas 
greito traukinio tipas, tik išro
do panašiai kaip cepelinas.

Perkūnas susimušė 
su lenkų kareiviais

Penki kareiviai užmušti, 
18 Sužeisti

Varšuva, birž. <23 d. Naktį. į 
sekmadienį nepaprasta audra 
siautė Varšuvos apylinkėse, 
žaibas smogdamas į maršuo- 
jančią kareivių lai opą 5 karei
vius užmušė vietoje ir 18, sun
kiai apdegino. Kruša vištos 
kiaušinio didumo sunąikino 
daug laukų ir suardė susisieki
mą.

Nušautas maineris ir 
devyni sužeisti ang

lių kasyklose
10 šerifų paleido 100 šūvių į 

250 streikierių minią

Trys bankieriai nu
bausti

Pittsburgh, Pa. birž. 23 d. 
Vienas maineris nušautas ir 
devyni kiti sužeisti anksti va 
kar dieną kovoje tarp streikuo
jančių angliakasių ir deputy 
šerifų, kurie -atėjo priversti pi- 
ketininkus pasišalinti Wild- 
wood mainose, Pa. Apie 100 
šūvių paleido 10 šerifų į 150 
streikuojančių vyrų ir moterų 
būrį, kurie nenorėjo pasicluoti 
teismo indžionkšenui prieš pi- 
ketavimą.
. Streikuojančių maršui vado
vauja National Miners Union, 
šerifų užpuolimas įvyko prie 
mainos vartų, kur minia strei
kuojančių ' susirinko neleisti 
streiklaužių į darbą.

Lietuvos Naujienos
f——   ■■■■■■!■ I I

Smarkiai kliuvo sučigo 
nėjusiam lietuviui

Kupiškis. Gegužės mėn., ku
piškėnai turėjo progos pamaty
ti čigonų kautynes. Tarpusavy
je susimušė trys čigonai,-į jų 
tarpą įsimaišė kelios čigonės. 
Kautynių įrankiais vartojo pei
lius, akmenis ir lentagalius. At
kakliai kovėsi pakol nepribu
vo policija. Pamatę policiją, 
vyrai kruvini krito artt žemės 
ir gulėjo neva negyvi.

“Karžygiai” buvo susodinti j 
vežimą ir nuvežti daboklėn.

Kautynėse smarkiai nuken
tėjo čigonu virtęs. lietuvis, ku
ris išmoko jų kalbos, vede či
gonę ir sykiu klajoja su čigo
nais. Kažkokiu daiktu jam 
smarkiai prakirsta galva.•

Prof. Ivanauskas vyks į 
Pietų Ameriką

Gamtininkas prof. Ivanaus
kas su dviem asistentais šių 
metų rugpiuČio pradžioj išvyks
ta į Pietų Ameriką, kur apie 
pusę metų tyrinės šiltųjų kraš
tų gyvūniją ir augmeniją ir 
rinks įdomiausius jų pavyz
džius. ši mokslinė ekspedicija 
daugiaui sa dirbs Brazilijoj. 
Brazilijos universitetas ir gam
tos institutai yra pažadėję prof. 
Ivanauskui sukeikti paramą.

Ekspediciją lydės iki jos dar
bų vietos “Musų Rytojaus” re
daktorius p. Ant. Bružas.

Ledai daug sunaikino 
> cukrinių runkelių
« ....... II .1 II.

žemės ūkio rūmų žiniomis 
nesenai siautusi audra su le
dais labai apkulusi cukrinių 
runkelių pasėlius. Antai, vie
name' Kėdainių apskrity Gud
žiūnų apylinkėse esą ledų su 
naikinta 50 ha cukr, runkelių. 
Nemaža cukr. runkelių esą su 
naikinta ir Šiaulių apskrity. 
Kai kur ledų sunaikintose Vie
tose sėjama iš naujo. '

Nori statyti grybų 
fabriką

Vienas pirklys iš Alytaus pa
davė finansų ministerijai pra 
šymą, kad jam leistų Alytuje 
pastatyti modernišką grybams 
apdirbti fabriką, kad apdirbtus 
grybus butų galima eksportuo
ti užsienin. Be to, piliečių ap
saugos departamentas . prašo
mas, kad leistų įvažiuoti Lietu
von iš Karaliaučiaus Lenkijos 
piliečiui Ottui šermanui, kuris 
esąs didelis grybų specialistas.

Pirkliai nenori kiauši
nių štampuoti

Prekybos ir pramonės rū
muose įvyko kiaušininkų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
prek. ir pram. rūmų, finansų 
ministerijos ir pirklių atstovai, 
daugiausia kiaušinių eksporte- 
riai iš Klaipėdos. Labiausia 
prieš kiaušinių štampavimą nu
sistatę Klaipėdos krato kiau
šinių pirkliai. Mat, neštampuo
tus kiaušinius jie eksportuoja 
užsienin Rytprūsių vardu, o 
suštampuųti kiaušiniai eisią 
Lietuvos vardu, busią -pigesni 
ir dėl to Klaipėdos kiaušinių 
pirkliai turėsią nuostolių.

Kiaušinių štampavimo reika
las perduotas finansų ministe
rijai. ■ & .

—

Vienius voldėmarininkus 
— paleidžia, kitų ne

Sliesoraitis paleistas ligi teis, 
mo iš kalėjimo už 15,000 lt. už
stato, Steikunas ir Požėla—po 
10,000 lt. Ginerčio prašymas 
atmestas. Be to, mes sužino
jome, kad atentato dalyvį Vait
kevičių ginsiąs pris. adv. Tu
mėnas. Dalis voldemarinirikų 
nuo gynėjų atsisakanti. Mano
ma, kad ir Voldemaras stos 
teisman be gynėjų ir ginsis 
pats.

Bolševikai Kinijoj paė
mė 20,000 šautuvų

Hongkong, birž. 23 d. Gene
rolui Chen Ming Sliu bekovo
jant su savo priešinga armija 
ties Kiangsi, raudonųjų komu
nistų batalionas jį iš pasalų už
puolė ir atėmė 20,000 Autuvų, 
100 mortarų x kanuolių ir 30 
kulkosvaidžių. Gen Chen Ming 
turįs 200,000 kareivių toje apy
linkėje. Komunistai gi Fukien 
provincijoj rengiąsi įsteigti so
vietų valdžią.

New York, birž. 23. —Pri 
siekusiųjų teismas pripažino 
kaltais už ' prigaudinėjimą de- 
pozitorių 3 bankierius ir tuojau 
visus pasiuntė į kalėjimą. Jų 
laukia bausmė ligi 7 metų ka
lėjimo. Kaltininkai yra tB. K. 
Markus, The Bank of United 
States viceprezidentas ir dar du. 
Jie esą prigavę depoziitorius ant 
$8,000,000. ’ ;

Greta Garbo išvažiavo 
tekėti)

Kellogo paktas suri
šo Tautų Sąjungą

Sykį visi pasirašė kiaro panai
kinimą, nebegalima kariauti'

Kiaziriavimas padidėjęs

$1.67 phosphato davė 16 
bušelių kviečių
\ -----------------------------------------------

McPherson, Kas. čia padary 
ta daugybė bandymų kaip tręš-/ 
ti dirvas su pelnu ūkininkams. 
Išdavose rasta, kad superphos- 
phato kaina $1.67 vienam ak
rui apsėti, davė ant akro po 16 
bušelių daugiau kviečių.

1 1 ~ ■ •

Bulgarijos valdžia nu
galėta 

/ ■

■ r

Sofija, Bulgarija. Dalinai 
gautais rinkimų daviniais, nu 
matyti, kad Bulgarijos valdžia, 
kuriai pirmininkavo A. Liapb, 
čev, tapo galutinai nugalėtą. 
Parlamente iš 278 vietų-val-l 
džia gaus tik vos 65 Vietas, gi 
opozicija tikisi gauti 150 vietų.

‘ J ' ’ ■ ■ i J*. .

Kopenhaga, Danija. Filmų 
žvaigždę Gręta Garbo nuvažia
vo į Švediją apsivesti su vienu 
pirkliu Andersonu.

Kiek Jugoslavijoj gy
ventojų

f Belgradas. Jugoslavija, sulig 
naujausio z cenzo, turi 13,929, 
989 gyventojų, iš kurių vyrų 
yra 6,894,000 ir moterų 7,035,- 
000.

Bus pertvarkyta visa taksų 
' sistema

Washing>ton, birž. 23. d. Prezi
dentas Hooyer grįžęs rengiasi 
peržiūrėti visą Su v. Valstijų 
taksų sistemą ir padalinti ją 
tinkamiau tarpe fėderaliųių ir 
vietinių valstijų-.

Washingtone gauta protestai 
iš . New York, Illinois, Massa 
chuseitts valstijų, reikalaujant 
šaukti konferenciją taksams

GiCneva, Šveicarija, birž. 23 
d. Kellogo paktas/ kuriuo pa
sirašiusios valstybės panaikina 
karą ant visuomet, pastatė 
Tautų Sąjungą į keblią padėtį. 
Einant tuo paktu dabar nebe
galima derėtis dėl karų išven
gimo, nes faktinai karų nebe
gali būti, Lyga dabar galvo
ja pakeisti busimų derybų pa
vadinimą: vietoje “karui iš
vengti”, bus “išvengti karu 
grasinimų.”

WASHINGTONAS, birž. 20. 
Per 11 šių fiskalių metų mė
nesių Suv. Valst. vyriausybė 
gavo už benderolius ant kazirų 
$4,553,700. Tai yra suma $59,- 
000 didesni, nei vyriausybės pa
jamos iš to paties šaltinio pra
ėjusiais fiskaliais metais.

Statyba Kaune
—   ■■■——*

Gegužės mėn. vyriausia sta
tybos inspekcija išdavė 200 lei
dimų mediniams ir mūriniams 
namams statyti Kaune.

šiandie kariuomenės teismas 
Kaune sperndžia p-lės, Danile
vičiūtės baudžiamąją bylą, kal
tinamą už Šnipinėjimą Len
kams.

Lietuvon
ZbyšKos ristynės su 

šoferiu
New York. /Vladek Zbyško, 

žinomam lenkų ristikui “risty
nės” su Šoferiu kainavo $500, 
būtent už tai, kad Zbyško no
rėjo pakratyti šoferį už neat 
sargų, važiavimą.

1 ■, ■ v
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Krerfiatorija įeina 
madom

. » ■ ■

Stockholm, Švedija. Kremato- 
rijos arba numirėlių deginimai 
čia įeina madon. . Stockholme 
jau yra dvi krematorijos ir 8 
kituose miestuose po vieną.

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

/r

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street -

CHICAGO, ILL.
■ ' ■ v

Ofisas atdaras kasd/e nuo 7 iki 8 valandai*
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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"Vietoj to 
pftaMk LUCKY

Komunistų paradas ir prez 
Hęoverio Atsilankymas

GRAŽUS REKORDAI PO 75c

D akUu'as Paukštis,- 
f 1

Amerikoj yrą 
bet lįęįuvių

AKLĄUSYlC 

įęky Strike 
}kių orkestro, 
uris griežia 

A.n“ 
adięni, Ketvir-

.U^dėĮcite ąąvoirJtft ant getktas-^antvadinamo jo *‘Adomo 
,Qbup|ię.”Jp8 dąfoftr aktualiai.palytejpte Iarynxą. Tai jūsų 
garsinė dėželė -J^ioje jūsų garsinės gyslos.

V ' • »»,r * v > ■*,; ■ £ ’. ■ '■

Nerizikuok erzinti gęrkl,ę -rabummk, jpgjaO,679, Amerikos 
gydytojai pareiškė, kad LUCKlĘS magiau erzina gerklę 
pcįgū kiti cigaretei.

Vienas gydytojas rašo:
U “Aprūkau Luęky Strike cigaretus visuomet, nes jie mažiau 

<• į araina mano geri? negu kiti cigaretai. Tikrenybėje jis 
vra rreriauid?*

Ęordas jau turi pasidaręs as
tuonių cilinderių naują auto- 
mębilįų. Manoma, ,kad greit tie 
automobiliai .pasirodys manke
te. Tik kyla klausimas, kas 
juos pirks šiais nedarbo laikais.

Vandupė.

•K. Paukštis tb(iį(įė (laktyi'p 
■fiMį.

Šį 3penesj, &WQjnęt yi^s jup- 
kyJhllęis jimlęidžm >WQkip|us -vgj 
kącijupis, ikdlutąs vicgos diųUH 
vj|l jąiuniMjįn įbuigė .ąpkštęs-! 
njibs įnoMuP 4r ,ga<vp fdįjdp-į 
mus. Jš jų Wqlą mmlmi 
reikalą ,įr .spaudoje jiąžymųti, 
kad ,ir Litų Lolonijų jaunimas 
galėtų susipažinti su musų ga
besnių jaunuolių mokslo ei
ga. Visų pirma tūrių .pažymėti 
daktaro Kazio Paukščio moks-* 
lo istoriją. Kazys Paukštis gi- 
,mė Kenęsha, Wųs., ir . tunais 
.pradinės mokyklos išėjo pen
kis skyrius. J919 metais, tė
vams ])ęrsikqlus (gyventi į

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

KETVERTAIS WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

35 ir 86 seimuose. Tą i p be- 
staugiančius ir marguojančius 
iš visų pusių lydėjo miesto ir 
viešųjų kelių policija. Atlikus 
jiems savotiškas ceremonijas, 
policija išvarė juos visus iš 
miesto ir laikė iš visų pusių 
apsupusi buvusiam Zoo Parke. 
Liųtuyiškos komunistiškos cyp- 
davatkės vaikščiojo po lietuviš
kas krautuves ir rinko porčą- 
pą, polish sausage, duoną ir 
kitką ir gabeno belaisviams — 
policijos apsuptiems svečiams 
maitinti. Demonstracijoje vie
tos komunistukai nedalyvavo. 
Nesimatė matuojančių eilėse 
nė vieno iš mūsiškių. Tiesa, 
čia komunistųkai dar nėra, taip 
didėliais biedniokais. Daugelis 
komunistų pas mus yra biznie
riai. Vieni iš jų laiko valgo
mas krautuves, o kiti daro sau 
gyvenimą iš prieky. Laužo 
18-40 konstitucijos amendmen- 
tą, grietiną ir potam pakuta- 
voja per dienas važinėdami 
Bukikais ir kitokiais gražiais 
automobiliais. Dar Jiiti 
perka geresnius darbus 
pigus angliakasyklosc, 
geriau dirba ir ^paskui 
angliakasių uniją, kad negerą, 
.petįkuą.

Kiek teko patirti, tarpe at
silankiusių demonstrantų irgi 
.vargiai radosi badaujančių be- ' 
darbių. Man pasikalbėjus su 
.pekuriąis jš jų, .paaiškėjo, kad 
iš jų taępo randasi ir tokių, ką 
yra verti kelias dešimts tūks
tančių ,doląrių. Vienas toks -bu
vo iš ’West Frankfort, 111., kpr 
ten yra vadinamas “lietuvišku 
milionierium”. Praturtėjo par
davinėdamas darbus ir užsiim
damas butlegeryste. Už išprą-' 
šymą darbo imąs po $75, $100 
ir $200 — kiek iš ko išlupa, 
tai jo hikė. Thi yra, sako, iš 
pupų nevaromas sutvėrimas ir 
niekuomi nepavaduojamas niek-, 
šas. Tai didžiumoje iš pąnaąiųį 
gaivalų susidėjo komunistiški* 
demonstrantai-bedarbiai. Jų ko
mitetas pirmadienyje atsilan
kė į legislaturos rūmus ir spy- 
keris Shanahan daleido jiems 
legislaturoje ‘pakalbėti 20 mi
liutų. Pakalbėjus, spykeris pa
linkėjo komunistų komitetui 
“good kiek”. Ir potam jiems 
buvo įsakyta nešdintis j ten, 
iš,kur atvyko. Legislatoriai vi
sai nekreipė domės į komunis
tų išdėstytus reikalavimus, bet 
vedė savo reikalus pirmyn. 
Komunistai per savo mitingą 
Reservoir Parke metė lapelius 
prieš angliakasių U. M. W.' oi 
America uniją ir gyrė savąją 
“National Miners Upiųn”. Ar 
girdite! Jie jau ir vėl agituoja 
už “National” savąją ,uniją. O 
tik dar neperseniai jų .visi 
smarkiausi spykeriai-organiza- 
toriai dirbo ir agitavo už Jbe- 
wiso .uniją. Reikštai Illinois 12 
distriktas susitaiko su Lewisu. 
Daugelis angliakasių: Pcnpąyl-j 
vanijos, Ohio, sWest Virginijos, 
ir Kentuky išeina j streiką ir. 
organizuojasi ir rašosi į U. M.- 
W. senąją uniją, tai šitie bur- 
liokiški veidmainiai pameta Le- 
vvisą ir vėl išlenda su savo 
“National” komunistišku pada
ru. Šmeižia ir vėl Lewisą i? jo 
uniją, o giria savąją ir prašo 
aukų. Aukas vjsus liepia riek
ti ir siųsti adresu: National 
Miners union, Frank Borięh, 
secęętary, 611 Penn Avcpue, 
Room 519, Pittsburgh, Pa. Kai 
tik angliakasiai išeina į strei
ką ir rašosi prie unijos, tai ši
tie veidmainiai ardo ir

: lįauoja ^tręjkpojąnčips 
! šasi vadais-Muzėmis.

Birželio 13 d. keli draugai iri 
viena draugė susitarėme pąt-! 
raukti per tiltą anapus Detrql-‘ 
įtp ,ųpės j rKąpadps JĘustp-: 
jome Windsore pas ponus Tau-4 
jjpjįilųjs, kurie ,jap ilgus metus

•i , 13207-09 So. Halsted St

kai yra linksmi ir mąięnys 
žmonės ir seni socialistai. Jie. 
augina dvi dukterys,lĘiKMtCZ 
17 pietų amžiaus, ir ‘Eugeniją,1 
11 (metų. Tėvai ją vadina Ge- 
ne. Tą dieną kaip tik buvo' jos 
varduvių vakarėlis. Susirinko 
būrelis jaunuolių. Svečiams bu
vo suteikta gardi vakarienė, o 
paskui prasidėjo visokie žaidi
mai. P-lė Eugenija paskambino 
pianu keletą muzikos kūrinė
lių. Nors ji dar tebėra visai 
jauna mergaitė, bet skambina 
visai neblogai. Matyti, turi ga
bumą muzikoj. Galima pilnai 
tikutis, kad trumpoj ateityj 
Windsore bus geia lietuvaitė 
pianistė. Eugenija yra linksmo' 
budo ir maloni mergaitė, tad 
VVindsore y .parengimuo
se, ji neatsisakys dalyvauti.

Mums besirengiant važiuoti 
namo, .atvyko ir daugiau sve
čių iš ^Detroito. Būtent, ponai 

(F. ,G. Yurk, p-lč Jonušaitė ir 
kartu su jais G. J. Yųrk, ku
ris gyvena Winsore. Gaila, kad 
mes jau buvome išsiruošę vą-1 
žiųoti, ‘tad neteko progos kar- 
.*tu su jais .pasilinksminti, ypač i 
išgirsti p-lę Janušaitę skambi
nant. Ji nors nelabai seniai pro*-
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dėjo lavintis muzikoj, bet jau 
parodė didelį pianistės talentą. 
P-pią Xprk, Janušaitės sesuo, 
irgi yra gabi pianiste. įla, 
lauksime kitos progos, kąda 
mums visiems kartu teks susi
durti pas ponus Taurinskus.

Su ponais Yurk yra visur 
.malonu dalyvauti, nes jie yra 
•linksmi ir draugiški žmonės. 
Priegtam G. J. Yurk yra ga
bus korespondentas, kuris daug 
rašo “Naujienose” iš Kanados 
gyvenimo.

Diekis” polka 
Jurkee’’ polkai, 
ir jo orkestrą.

Ūkininkams” 
J. Petrauskas.

pradinę mokyklą ir .įstojo į 
High Schdol. Šios mokyklos1 
mokslą .baigė j pųsketv.Uto .jpeJ 
to. Toliau .pasimokinęs ,du me
tu kolegijoj įstojo į Ann Arbor 
universitetą ir ten ėjo mokslą 
keturis metus. Šį mėnesį ,pž- 
baigė mokslą ir gavp .daktaro1 
diplopią. Dabar daktaras ,K. 
Paukštis sgko, kad turįs pada
ręs kantraktą su Mercy Ijo^pi- 
tyil, Janesville,, AViscopsin, kur 
jĮpkpd pkoktiknoti - apie įtrįs 
lįictus, o pptam gal 'Qrąnd 
Rapids ar kuriame kitame; 
mieste atsidarys savo ofisą.

Kazys Paukštis ,nyo pat są- 
vo jaunų dienų turėjo p.aliii“ 
kimą tapti daktaru ir buvo 
nepaprastai gabus jnpkinys.’ 
Tėvai, matydami jo gabumą 
ir pasišventimą, negalėjo (ne- 
išpildyti jauno moksleivio pra
šymą 
abudu ir dėjo 
Kazys atsiektų 
vo pasiryžęs 

fpats vakacijų 
gelbėjo kįck 
vams. Kiekvienas, kuris Bran
gina mokslą, gali žinoti, kad. 
darbo žmonėms norint pasiek
ti aukštesnį mokslą, reikia ne
mažai vargo ir rūpesčių pakel
ti. Bet draugai Paukščiai per
galėjo tas visas sunkenybes ir 
štai jų sunūs Kazys gražus ir 
sveikas kaip lendrė, ir vos įtik 
23 metų amžiaus, o jau tapo 
daktaru, žiūrint į jo šaltą pro- 
itą ir rimtumą, reįkia spėti, 
kad jaunas daktaras turi daug 
progii tapti aukštu jmokslimn- 
ku vienoj ar .kitoj specialybėj J

{Reikia pasakyti, kad <lakta- 
uo K. Paukščio tėvai yra lais
vi žmonės ir gana Jpavy,zdin- 
gai gyvena. Tėvelis .priguli 
prie LSSį 51 kuopos, o $gts 
daktaras K. Paukštis priklau
so SI.A 60 kuopai ir pirma 
buvo jaunuolių skyriaus pre
zidentu 
kaip minėjau, 
gimęs jr augęs 
kalbą ir .raštą vartoja taip, 
kaip kad butų mokslą ejfęs 
Lietuvoj. Tai yra gurbe pe 
tik tėvams, het ir ,tqms .organi
zacijoms, kur paukščių šęipiy- 
na priklauso. Garbe ir visiems 
lietuviams turėti tokius pa
vyzdingus .jaunuolius, . kaip 
daktaras K. ^Paukštis. į

Tiesa, mes įturim ir daugiaiV 
pavyzdingų jaunuolių, kurie 
4į .sezoną ‘baigė aukštesnius 
mokslus. ‘Pavyzdžiu, panelė, 
’Potrdiielė Krulįkaitę. Jos

Į vai yra seni 
tylėjai

Kitas gydytojas rąšo:
“Esu surfikęs dap^elį $ptų Lucky Strike cigaretų ir

> randu, kad jie mažiau erzina -mano Jabjai ijąųtrį jgęrklę.”

‘<.Sp^QIISIWn »PftSalinami tam tikri erziną šiurkštumai, 
kųrįe yrą kįekviepame žaliame .tabake. Tai jūsų gerklės 
ąpsau^a kaitėJrniūs ~ prie
brangųjį bąl&ą.

smąi?kiąi
iK^tos ,įr yįfityj kitos Mivbtu-: 
vės atleidinėja dąubininkus 
su smarkumu. Seniau -būdavo 
geriausiai darbai .eina vasaros 
luikib <0 /šiemet kaip įtik {atbu
lai. Kas (bus ateinančią žįęmą, 

i ir pasakyti.
spėti, kad darbo

ir “Oi MtnMle.” 
Lietuvių Mahanojaus ork.

Siunčiame į kitus miegus.

J. F. B udrik,

UI.MU. !. '.J. ___
BILE F"

DRESĖ kUf
IŠVALOMI <J <J 

.DYKAI pasiėmimas ir’wr 
pristatymas

valppie vi|ka nuo .pirštinių iki 
dreipsų. Atsineškite ši apg. su savim.

niekur nei viens ąavo ^plakgto, 
negavo prqgqp iškelti.

■ |
--------,g!" JU'JTTTg" ’ }

Tėvai visą laiką* dirbo 
pastangas, Kad 
lai, ką jis bu- 
atsiekti. Ir jis 
Jaiku dirbo ir 
galėdamas lė-

Komunistai, išgirdę kad pre
zidentas Ilooyeris Springfielde 
atsilankys, sumanė jam demon
straciją suruošti ir bolševikiš
kai pabaubti. Bet jų tikslai ne- 
išdegė. Jau .bkžalio 13 d. jie 
pradėjo čia suvažiuoti. Ant ry
tojaus, sekmĮulienį, sakomu, jų 
buvo suvažiavę apie 3—d šim
tai. Jie laikė savo mitingą Re- 
seivoir Parke. Per jų mitingą 
buvo prisirinkę nemažai ir pa
šalinės publikos. Bolševikiški 
spykeriai, ‘tiesa, rėžė karštus 
spyčius apie dabartinę bedar-- 
bę-depresiją, angliakasių strei-. 
kus. Nemažai teko prez. Moo- 
veriui, kapitalistams, policijai, 
kariuomenei ir t. t. Policiją jie 
išvadino kapitalistų geltonais 
šunimis ir kitokiais. Policija 
jų kalbas girdėjo, bet jiems 
plūstis nekliudė. Po savo mi
tingui jie parodė savo demon- 
straciją-paradą. Nuo Reservoir 
Pa<rko jie maršavo North Grand 
ir 6th Street gatvėmis į vidur- 
miestį. Maršuojančių buvo ne 
daugiau 200 ypatų. Jie nešėsi 
ir keletą toblyčių su reikalavi
mais. Buvo keletas ir juodų 
brolių-negrų. Bemaršuodcmi jie 
staugė ir baubė visokiais bal
sais: u-u-u-u! taip kaip SLA

Prezidentą Hooverį 
fieldiečiai pasitiko be jokio ęn- 
tusiuzmo. Ant Oak Bidge Ka
pų, tiesa, buvo tūkstantinės mi
nios. Prezidento pasakyta <čia> 

i Jkalba, manau, kad buvo visuos 
se angliškuose laikraščiuose, 
aprašyta, todėl neatkarto^iuj

, ;L?S M kyopąi V jJRg SĮ.Ą 60 
ijųiopąp .Uį(JirtjnJįu. įPetiĮfliielS 
! yrp ,^ąĮi
, aniir rtflhor, tbąjgps <HįgJj' 

School, žada stoti j šv. Marir
I Ljoa ligopUę rniqkytU gąiMiij-; 

gos seselės .profesijos. .Linketi-
> na .energingiems JaumiflUamą 

atsiekti to tikslo; • tkakio jie 
yra jMairyžę siekti. Jnu juos

! (irong ^Uie-i
* nija turime daugiau, negu pu- 
i sę Jiusiną KeUiyaičių, MąioSj 
’ yrą baigusio^ gajleąting^ų 
; sėlių H<gi Kurios jųi
į jau turi ;gapa

tai tiesiog .sunku 
Bet galima 
žmonėms Ji ^bus supkeape, #nę. 
gu pereitą Mjt, visp 
kie fondui .sukčių išaikvoti ii 
(Pgailiko tušti. Toęląl pobys ir Kanadoj

NEATBŪTINAI PAMATYK

C^MBSVObl
H hh w m ii™- H W W *■ ra ■ to 'W|9r w to

SURASIT, KAD JIS YRA .VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

16207—“Worcesterio 
ir ‘‘Charles 
J. Dirvelis

“Patarimai 
monologas.
ir “Aitvarų Polka” J. 
Petrauskas. Arrponįka. dai 
nuaja V.

16206—“Stoviu prieš, Uve”

iž (ko ke(tari>iaipp pagalbi; su
telkti.
W dlk .visur

Sutinki >suvfuĮguni)) (darfep ,žmo- 
nelių, kurie maldauja šiokios 

tftkios’ pašąjppą. $Miępto ka
pitalistai pernjti buvo suaukavę 
apie penkis -milionus dolerių, 
bet tai mažai ką tereiškė to
kiam milžiniškam miestui, kaip 
Detroitas. Buvo, žinoma, susi- 
kuriusios ir kitokios labdarin
gus (ĮraggypB, jfcpiFiog ršeĮpė ąa-. 
jVO/ tautiečius, klęk rtąi buvo 
gulimą. ,‘Norp Maskvos >tavorš- 
<Čiąi vVMliDA $gve ^gętįąusiais 

Daugais, ^vienok 
•prie .bedarbių šelpimo ne-

jpriaidejp ,nei .^iepu t.wtu. Jie 
^bedarbius iš ga-:

,lo: ^vietoj aRVO^USiMis įbedar- 
<biys Šelpti, jie fbėgipęja po 
ątubąs atkišę kepures ;Įr Jkolek- 

ftRja įpinw savo ^uąmukusio 
fbianio palaikymui. ;Mat» 4ą v il- 
mis” jr “VVorkęr’ja” jfcaįp ant 
Vištos ikąįos ^eadaiim,— ,džiova 
jųoa baigią .smaugti.

tuliką mwsą ta-. 
. ^prššiai pbagąvp pinigus viso-Į

jla iPetitfmo jr jp Pikiams jMams.iRet atrodo, kad
j įtiek traudemą, ftiek (kitokio ubą-' 
j ^o ‘tarka ruąprįpildomą. Dabar 
j jie a’epgja dairiose jkolonijose 
■ piknikas ir ašvašiavimus pasi- 
’ kolcktavimui pinigų. Tačiau jir 

• iš to biznio ne kiek naudos.

i Todėl ;^LA #60 jkuqpą ,d«l Jo 
į jnykąlo iUŽbgigimo vęngm Jmn 
J jPggmjIninp jbankiątą. iReikiUj 

tikelią> kad Jr ^panelės T- 4^ru- 
jikaitės, kada ji įbaįgs gaiJes- 

utjngop aeaųįčš muiksl/i, !kupim; 
pir jos ftu|p <p«t mqpmwš.

16211—‘ Balandžio dienelėj“ dain. j 
Pauras
.ir ‘Petras Mylėjo .Katriutę') 
Pauras

Cit Bobule“ .Polka ,
ir “Oi Praneli Negaliu”,' 

»
16209—“Liudvinavo polka, insteum. 

ir “Paukščių polka” instr.

16212—“Pupų Senis“ dain. J. iBu-» 
tėnas
ir ‘Augo Miške Baravykas’ 
Butėnas.

16213—“Duok rank.f’, polka Ma- 
hanojaus orkestrą.
ir “Jieškau Tavęs” polka., 
Mahanojaus orkestrą.

16214—“Sudiev, Panaitėle 
S. Pauras 
ir “Marsaletž“ J

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

Ne Naikink Savo
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Lietuvių Knygos Augimo Etapai

voš 15 knygų (šešio

Radvila

Ideališka vieta

:X<?

musų in

1232

MILDA AUTO SALES

ČA1NT

$2,50

essssbb

spausdinimas 
atrodyti visai 
nereikalingas;

LIETUVIŠKAS
VASARNAMIS

be kitų 
tikybi-

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

3514-16 Roostvelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO, ILL.

protestantų 
minties su-

Vamish
Vertė. $2.50

Galionas už $1.49

Fiat 
Paint

Vertis $2.40

Galionas už $1.85

GALIMA 
TIES — 
GRAŽIOS APIELINKĖS IR MAN

pasirodžiusos kny- 
vėl tenka sujungti 
knygutes 1666 m. 
m., nes ir jos bu-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinerųis 
bonkomis

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tcl. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Išparduodame Victor Radios, 8 tūbų 
setai

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

TEL. VICTORY 7261

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boolev.rd 9336

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tek Boulevard 9122

, ar- nelietuviams 
lietuviškiems pa- 

gramati-

Specialis DUO- 
MALTING P a r o d y s 

jums TIKRĄ Skonį (. ' r '
. patirkite Buckeye naujų, 
' kokybę ir skonį !:Duo-Mal-: 

; ting padarę galimu geru- • 
mą Įcokio moltąs niekad; ' 
pirmiau nežinojo. Ir jis1 < 
yra VAĘUMU PAKUO-- 
TAS, kad išlaikyti visų tų . 
naujų sultingų stiprijmą’ • 
ir skonį jūsų smagumui.; -j

, Pabandykite jį! į i

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 
Sav. P. S. Pakštis

NAUJAS IŠRADIMAS
■ ■ ' 1 ■ .5 < I. J ■ ,-1

DEKSN1O GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumattsma, Ranku, Kpju. 
Nugaros skaudejlma, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą. U* taip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas ).
Tukstanžiai žmonių yra Ualgydo o 

- milijonai- dar nežino apio tai.
Deksnio Galinga Mostla yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. .
Kaina 76 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu . extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptlekoriua taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT. -

DEKEN’S O1NTMENT CO. L 
P. O. Bos 362 >
Hartford, Conn.

ten jau buvo spau- 
buvo nesunku

mo-
o prūsų

dar kartų įrodo tiesioginį ryšį 
tarp knygų spausdinimo ir lei
dėjų,; šį karta prūsų valdžios 
noro tų ar kitų knygų spaus
dinti: šykšti prūsų valdžia duo
davo lėšų tik tuomet, kuomet 
jai tas atrodė būtinai reikalin
ga? patys gi rašytoja^ s^avųjų 
lėšų spausdinti neturėjo.

XVII amžiuje suskaitome dar 
mažiau
liktų, bibliografijoj žymimų Nr. 
41 —1625' m. tenka išbraukti, 
nes tai greičiausia tik dalis

žasties ir tris 1600 m. Vaišno
ro knygutes tenka skaityti irgi 
viena knyga; o du tomai 1591 
m. išleistos Bretkūno Postillės 
tik dėl savo storumo buvo po 
dalinti į dvi knygas, bet fak
tinei sudaro vienų knygų. Tuo
met bendras XVI amžiaus ats
kirų lietuviškų protestoniškų 
knygų skaičius sumažės iki de
šimties knygų; palyginus su 
rašytojų užsimojimais, su pla
tesnių masių reikalavimais; pa
galinu su skaičium paliktų, bet 
neišspausdintų rankraščių, tarp 
kurių buvo ir Bretkūno visos 
biblijos vertimo rankraštis, bu
vo tai nedidelis skaičius, kuris

LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMAS

Padąro 
r Skalbimą

Lengvą ,

NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

PETER BARSKIŠ ”
Mei parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yard. 5069

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną i 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė

1653 met. 
gos). Iš jų 
į vienų dvi 
ir dvi 1685 
vo kartu leidžiamos, nors ir tu
rėjo atskirus antraštinius lapus 

(Bus daugiau)

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

YACL. BIRŽIŠKA.

Telef. Republic 6396 ___

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

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

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už

čiai surašomos, tai neturime 
pagrindo tvirtinti, kad Lietu
voje likę jau nieko neberašė. 
Charakteringų tuo atžvilgiu 
posakį randame lietuvių kle
bono Tilžėje Zachario Bloth- 
nos prakalboje pridėtoj^ prie 
1600 metų Vaišnoro išversto 
Žemczugos Theologiškos: “lie
tuviškame liešuvie nūn tai- 
poieg daug surašita turrime, 
tiektai tiek bereik iag druka- 
vodint nepagalim.” Tarp tų 
rankraščių kurių jie “druka- 
vodint nepagalėjo” neabejoti
nai buvo ne tik tokių, kurių 
bent antraštes ar autorius pa
žįstame, bet ir tokių, kurių 
mes visai nežinome. Tiesa, ka
da mes suvedame bendrų lie
tuviškų knygų balansų, į tuos 
rankraščius netenka kreipti 
dėmesio, tačiau lietuviškam 
literatūriniam ir kultūriniam 
senesnių amžių judėjimui nu
šviesti jie kartais turi daug 
didesnes reikšmes už kitas net 
išspausdintas knygas.

Lietuvių emigrantai Mažo- 
jon Lietuvon rado Karaliau
čiuje savo darbams išleisti 
kaip tik jiems reikalingas ap
linkybes, 
stuvės, kurias 
aprūpinti ir lietuviškai 
kančiais rinkėjais, 
valdžia ar atskiri asmens bu
vo nusistatę materialiai remti 
lietuviškų knygų spausdini
mų, kas prūsams buvo reika
linga tiek katalikybės įtakai 
Prusnose sunaikinti, tiek ir 
savo įtakai Didžiojoje Lietu
voje sustiprinti. Tačiau ir čia 
lietuviams rašytojams sunku
mų buvo; jų platus literatiniai 
užsimojimai nevisada valdžios 
buvo palankiai priimami ir 
dėlto didelė jų rankraščių da
lis liko neišspausdinta, jų tar
pe ir pirmųjų mums žinomų 
lietuviškų rašytojų Stanislavo 
Rapalionio ir Abraomo Kul- 
viškio. •

' Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliui
806 W. SI St Victory 1696

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir reudnojam 
namui 

8335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL 

200 įvairių ralių nuo 5c iki $2.75 nŽ rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popierinotojui

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET

(Tęsinys)
Kas dėl privačių mecenatų, 

tai čia jau matėm, kad bend
rai Lietuvos didikai savo poli
tikai paremti plačiai spauda 
pasinaudodavo ir tam tikrais 
momentais nešykštėjo lėšų; nei 
spaustuvėms steigti, nei kny
goms spausdinti. Tačiau lietu
viškų knygų 
vieniems galėjo 
jų reikalams 
kitus kad ir suinteresavo, ta
čiau dėl savotiškos teorijos
XVI amžiuje Lietuvoje įsivieš
patavusios, kad lietuviškoji 
kalba yra. tik lotyniškosios 
žargonas, paragino tik propa
guoti lotynų kalbų ir lotynų 
knygas, rašytas tariamai “tik
rąja” lietuvių literatūros kal
ba. Bet nežiūrint tokio nusista
tymo atsirado ir keletas to
kios rųšies mecenatų, kurie, 
matyti, ir davė lėšų pirmoms 
lietuvių knygoms Didžioje 
Lietuvoje išspausdinti: vys
kupas Merkelis Giedraitis ka
talikiškoms knygoms ir Zofija 
Morkuvienė Vnučkienč ir,
XVII amž., Jonušas 
reformatų knygoms.

Galima leisti, kad 
gilesnių visuomeninių 
n i ų priežasčių spaustuvių tru
kumas Didžioje Lietuvoje XVI 
amž. buvo vienas asktinų pra-

po 20c už bonkų 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

dėti lietuviškas knygas spaus
dinti Karaliaučiuje. Didžiosios 
Lietuvos neofitų 
būrelis, pagautas 
teikti lietuviškai liaudžiai ti
kybinių lieftiviškų knygų, pra
dėjo jas rašyti, bet savo tėviš
kėj joms spausdinti nerasda
vo nei spaustuvės nei leidėjo. 
Tuo pačiu laiku, susidarius 
aplinkybėms Prusnose laisvai 
ir nevaržomai skelbti savo 
naująjį mokslų ir pasiturin
čiai įsitaisyti naujai kuriamo
se protestantų parapijose, į 
kurias jie buvo kviečiami trū
kstant Prusnose kunigų lietu
vių, bet nuo mažens įprastoms 
gyvenimo aplinkybėms sulai
kant juos nuo išsikeliino sve
tur, galimumas savo rankraš
čius išspausdinti galėjo būti 
tuo krisleliu, kuris nusvėrė jų 
abejones, privertė juos išsikel
ti į Prusus. Juk visj pirmieji 
lietuviškųjų protestantų kny
gų rašytojai buvo kilę iš Di
džiosios Lietuvos ir skaičius 
jų parašytų, bet neišspausdin
tų raštų buvo daug didesnis už 
išspausdintus. Jei mes žinome 
daug nespausdintų raštų į 
Prusus išsikėlusių rašytojų, 
kurių biografijos buvo kruopš-

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALUS kainos — 
vestuvių .'‘atoįrrafij'iE $10 
tuzinas ir auir. Taipgi 
vaiku ir Aeiniynų gru- 
pCs. 1840 N. Wrlls 8t., 
Tel. Lincoln 477ft.

Bus šį VaKarą
1 . ■' Tarpe 6:30 ir 7:30 vai.

ir kiekvieno Antradienio vakare per ištisą vasarą

Iš Guyons Paradise Stoties

WGES
1360 Kilocycles arba 220 Meters

Šituos programas rengia ir finansuoja Lie
tuvių Radio, Rakandų ir visokių namams 

reikmenų krautuvės

The Peoples Furniture Co.
Šie programai bus labai rūpestingai prirengti dėl to ir 
bus žingeidus Lietuviams pasiklausyti. Jų išpildyme da
lyvaus geriausi musų menininkai, dainoriai, muzikai, 
kalbėtojai, juokdariai, ir transkripcijos muzika. Todėl 
nepamirškite kaip šiandien taip ir kas Antradienio va
kare užsistatyti savo radio pasigerėti šiais gražiais pro- 
gramais. ' . . . b ,

Daktaras
Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydė* ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Ji ' 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančiai ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo ‘ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Reelet Avė.. Tel. Cravford 5573

Vak'acijas praleisti ii 
• “weeks end” pa

silinksminti
Atdara dieną ir naktį.

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

A. yj]|tams pagal metų

ŽUVAUTI. MAUDY 
VISOKIŲ. FRUKTŲ —

DAGUS ŠEIMININKAI/ ” 
TAIPGI COTTAGE DEL 

ŠEIMYNŲ.

Charles 
Rakauskas

Bok 104, River Road
BENTON HARBOR. MICH. 

Galite šaukti
Tel.’ Benton Harbor 7

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel., Kedzie 8902

M. BLACKSTQNE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St.
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime parū
pinti* ’ pilną ' įrengimą dėl 
paprastos penkių kamba
rių bungalow, įskaitant 
boilerį, radiatorius, pai- 
pas, fittingus ir valves, 
už $259.50. Mes taip- J 
gi paskolinsime įrankius, 
kad patys galėtumėt įsi- | 
vesti. Mes taipgi gali- i 
me parūpinti pilnus w 
plantus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už 
taUpimą.

Patelefonuokite mums ir 
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

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

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
, s s ' vai. dieną. ,

■
 Mano Studijoj 

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

> I ■ •, •*

Pranykit iš anksto telefonui 
ENGLEW00D 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street

NAUJIENOS, Chicago, UI. ----- - v..
• / f '■ ' • • ■ '

joj Lietuvoj ' nepasirodė nei 
viena lietuviška išspausdinta 
knyga.

XVI—XVII amžiuje visos šios 
knygos spausdinamos vienoj ir 
toj pačioj spaustuvėje/ Tiesa, ji 
žinoma įvairių spaustuvninkų 
vardais: pradžioje ji vadinama 
Hanso Veinreicho spaustuvė, 
jam mirus ją paveldėjo Jonas 
Daubmanas, iš jo —Jurgis Os- 
terbergeris; jam mirus 1602 m. 
ją valdo Daubmanas, Reikė ir 
Jonas Fabricius; iš Fabricių pa
veldėjo Lorincas' Segebadas; iš 
šio Jonas Reisneris; 1666 m. 
jo sūnūs Fridrikas Reisneris, 
o vėliau iki 1730 m. Reisnerio 
įpėdiniai. Nors greta šios 
spaustuvės veikė Karaliaučiuje 
ir kitos, tačiau jos neišleido nei 
vienos lietuviškos • knygos, nes 
apsimokėjo spaudinti tiktai baž
nyčiai reikalingas; joms gi leis
ti išimtiną valdžios suteiktą 
privilegiją turėjo tik toji vie
na spaustuve. Ir tik pirmoj 
XVIII amž. pusėje, spaustuv- 
ninkas Hartungas, įsigijęs 1734 
m. iš Stellterio spaustuvę, gauna 
leidimą ir bažnytines knygas 
spausdinti, tačiau jis jomis ne
pasitenkino ir jau savo inciaty- 
va spausdinimą žymiai išplėtė.

Bendrai XVI amž. Mažojoj 
Lietuvoje priskaitoma 19 lietu
viškų spaudinių. Tačiau musų 
reikalui iš jų tenka, atmesti 
tris valdiškus atsišaukimus iš 
1578 ir 1&89 m., nes tai nors 
ir spaudimai, bet ne knygos; 
be to kurios knygutės Bretkū
no 1589 m., išleistos faktinai 
sudaro vieną knygą, nes nors 
visi tie spaudiniai ir turi ats
kiras antraštes ir net pagina- 
ciją, bet iš spaustuvės buvo iš
leistos, vienu apdaru ir kartu 
subrošiuruotos; dėl tos pat prie-

specialiai Birželio mėnsiui 

£89.50
CENTRAL DISTRICT 

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

Mažvydui pavykus 1547 m. 
išspausdinti savo vardu, nors 
ne jo vieno sudarytą, pirmąją 
lietuvišką spausdintą knygą 
“Catechismvsa prąsty Szadei,” 
lietu,ęa-į. 
vo sunkų erškėčių kelią, nes 
dar amžiai praėjo, kol ji virto 
Lietuvos kultūros ugdymo ži
diniu. Mes žinome ne visas 
net išspausdintas knygas, laiks 
nuo laiko pavyksta šį tą naujo 
rasti, tačiau ir naujausieji ra
diniai jau negales pakeisti 
vaizdo, nes žymiausioji iš
spausdintų knygų dalis, nors 1 
vien tik savo antraštėmis, 
mums yra žinoma:

Visa XVI—XVIII amž. Ma
žosios Lietuvos lietuviškoji 
spauda charakterizuojama ne 
lietuvių rašytojų norais tą ar 
kitą raštą parašyti, bet išimti
nai Prūsų valdžios nusistaty- 
mii parašytus ar net ir nepa
rašytus raštus išspausdinti. 
Tarp išspausdintų XVI amž. 
knygų mes randame vien tik
tai bažnyčios apeigoms reika
lingas knygas, o XVII amž. bę 
jų dar ir tokias, kurios buvo 
reikalingos bažnytinėms kny
goms rašyti 
kunigams 
mokslams sakyti 
kas.

Kadangi tokios knygos buvo 
ilgesnį laiką vartojamos, tai 
jų užtekdavo kartais ilgiems 
metams ir dėl to jos buvo 
spausdinamos ilgais protar
piais, kas kelelą, kelioliką 
metų po vieną, o XVII amž. 
tarp 1625 ir 1653 metų Mažo-

i

Give me 
BUCKEYE

MAn SYM?
•H» ‘ U A ■'i*'

Buckeye
MALT SYRUP - 

VACliLM PACKl«O

MM. /.--..UL,
'...... į.

....
-T-f------- V'i"

■H

» ■

★ * > *

u kiti ne- 
li padarytu 

Patarimas
10 valandos ryto iki J

Tek Cravford 5573

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

PRANE
. ——----------- ........................... . I y.,1,,,   .......

| DR. A. J. BERTAS!!1 ■ į ■
I praneša perkėlimą savo ofiso

3 ; . i

J * 756 W.35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted

» . ir 35th St. /
I

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
i

Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M.iii^8Z3KSiSSSS5iSiS3ESSSiGEiSSiS3MSS

ŠIMAS ----------------- -—--.

DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimą savo ofiso ir 

permainymą telefono j

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St. i

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.
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NAUJIENOS
The UthMidaa baily Neirs

PubUahed Daily* Except Sunday 
The LĮthuanian Newp Puh. Co.»

by

Hateted Street 
Rooeeveh 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Ęubscription Rates: 
per year ta Canadą 
per year outsida of Chicagę

Entared as Second Olas* Matter 
Maręh 7ti» 1M4 rt tha Port Office 
of CNcago, I1L under the art of 
March 8rd 1879.

................... • ........................
Naujienos eta* kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S.Ralsted Si, Chicago, 
IU. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kataat
Chicagojo — paštu:

Metams....... ........... .....—~
Pasai metą........... .............. —
Trim* mėnesiam* , „ „
Dviem menesiams....... ......
Vienam mėnesiui ........ .....

Chieagoj per išnešiotojus;
Vien^ kopiją

$8.Q0 
4.00 
2.00 
1.00
45

......_____  18c
Minėsiu!  .........  75<|

Suvienytose Valstijose, ne CMcagoj, 
paštu:

Metams —~~.................- >7.00
8.50

Metams *~~
Pusei matą

Vienam minorini .... ..  .78
Lietuvon ir kitur aisieniuose 

(Atpiginta) 
Metams ................. ..

* Pusei metu —----------
mėnesiam*

Pinigus reikta siusti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

„T , u ii.M ———

HOOVERIO PASIŪLYMAS

Po neaiškių pranešimų apie prezidento Hooverio 
pasiryžimą padėti Europai ir ypatingai Vokietijai, 
Jungtinių Valstijų valdžios galva staiga padarė viešą 
pasiūlymą suspenduoti karo skolų ir reparacijų mokė
jimą vieniems metams.

Vyriausias Šito pasiūlymo tikslas yra palengvinti 
finansinę naštą Vokietijai* kurios finansai yra arti su
smukimo. Suprantama todėl, kad Vokietija priėmė jį 
su džiaugsmu. Pritariančiai atsiliepia apie Hooverio 
pasiūlymą taip pat ir Anglijos, Italijos, Ispanijos ir ki
tų šalių spauda. Bet Francija yra nepatenkinta. Ji, 
mat, gauna daugiau kaip pusę Vokietijos mokamų re
paracijų.

Be to, prezidento pasiūlyme yra išreikšta viltis, 
kad Jungtinių Valstijų sutikimas nereikalauti per me
tus laiko skolų iš Europos valstybių paskatins šias eiti 
prie nusiginklavimo. Francijos militaristai, išgirdę to
kią sugestiją, pasišiaušė. Jie nusiginkluoti nenori.

Nuo Francijos nusistatymo priklausys, ar Hoove
rio pasiūlymas galės būt įvykintas, ar ne. Kadangi da
bartiniame Francijos parlamente daugumą turi tauti
ninkai ir kitos dešiniosios partijos ir valdžioje taip pat 
vadovauja dešinieji, tai Hooverio sumanymo priėmimas 
yra abejotinas. Francijos atžagareiviai jau užmiršo, 
kiek gero jų šaliai yra padariusi Amerika. Juk jeigu 
karo metu Amerika nebūtų atėjusi į pagelbą francu- 
zams, tai Francija butų buvusi sutrempta, ir šiandie 
ne vokiečiai mokėtų jai reparacijas, bet ji vokiečiams.

Reikia tikėtis tečiaus, kad už laikiną skolų suspen
davimą (moratoriumą) stos Franci joje kairiosios par
tijos — socialistai ir radikalai, kurie reiškia plačiųjų 
masių sentimentą. Francijos žmonės nėra militarizmo 
šalininkai, ir jeigu jie sugebės pakankamai energingai 
parodyti savo valią, ttri ir valdžia bus priversta su jais 
skaitytis.

Hooverio pasiūlymas turės dar būt patvirtintas 
kongreso. Kiek matyt iš atskirų, kongreso narių ir 
spaudos atsiliepimų, tai jisąi bus patvirtintas,

Amerika jau ne pirmą kartą po didžiojo karo ima 
iniciatyvą Europos sutaikyme. Ruhro okupacijos me
tu ji pasiuntė Europos Dawes’o komisiją, kuri suregu
liavo Vokietijos reparacijų klausimą taip, kad francu- 
zai sutiko ištraukti savo armijas iš vokiečių žemės. 
Vėliaus Youngo komisija dar kartą peržiurėjo visą 
reparacijų dalyką ir pastatė jį ant grynai komercinio 
pamato, paliuosuodama Vokietiją nuo politinės sveti
mų valstybių kontrolės.

Su Amerikos pagelba Vokietija atgavo savo politi
nę nepriklausomybę. Dabar eina klausimas apie tąi, 
kad Vokietija butų apsaugota nuo finansinės katastro
fos. Jei šitoje kryptyje Amerikos pastangos bus sėk
mingos, tai Vokietija, o kartu su ja ir visa Europa, 
galės kuriam laikui atsikvėpti ir sustiprinti tas 
jėgas, kurios kovoja prieš fašizmą ir bolševizmą.

savo

TAUTININKŲ POLITIKOS VAISIUS

laiką gyrėsi savo “tautiškumu”, sudavė lietuviams di
džiausią spiugį, kokį tįk galima įsivaizduoti. O kodėl?

Todėl, kad “tautiškumas”, kuriuo Lietuvos valdan
čioji partija dengiasi, yra tiktai skraistė. Jai* rupi vi
sai ne tautos reikalai, bet dvarininkų ir buržujų reika
lai. Tiems ^elementams tarnaudama,' ji ir išleido tokį 
savivaldybių rinkimų įstatymą, kuris atėmė teises liau
džiai. O kadangi didelė dauguma tos liaudies susideda 
iš lietuvių, tai tas smūgis pataikė daugiausia į lietuvius.

ĮApžvalgaĮ

KUNIGŲ PABAUDAS IMS IŠ 
i ALGŲ

“L. žinios” rašo:• * *

“Kaip jau žinoma, už pa
mokslus, kuriuose valdžios 
organai įžiūri agitaciją prieš 
valdžią, teismai yra /langelį 
kunigų nubaudę piniginėmis 
pabaudomis. Kai kurie kuni
gai pabaudas mokėti' atsisa
ko. Tokiais atvejais lieka to
kius kunigus bausti areštu, 
arba kokiu nors budu iš jų 
išreikalauti uždėtas pinigi
nes pabaudas.

“Dabar, kiek girdėt, ata
tinkami organai esą nusista
tę tas pabaudas išskaičiuoti 
iš kunigų algų, kurias jiems 
moka valstybes iždas. Esą 
pabaudos busią išlaikomos 
dalimis kelių mėnesių bėgy.”

BIMBINIAI VALOSI

Komunistų literatūros drau
gijos centro komitetas “Lais
vėje” praneša, kad už opozici
nį veikimą nutarta pasalinti iš 
minėtos draugijos E. Butkus 
ir J. Kuodis. Toliaus pranešime 
sakoma:

“Drauge pastebi ĄLDLD. 
nariams K. Kreivėnui, J. 
Jankūnui, B, Jakuboniui ir 
kitiems, kurie ima dalyvu- 
mą bendradarbiavime arba 
platinime renegatiško ‘Sulė
tino’, kad jie liautųsi tai da-

Centro komitetas tečiaus vis 
tik neišdrįso išmesti Patersono 
“sklokininkus”, kurie išardė 
Bimbos prakalbas. Jiems tik 
duodama viešas pabarimas.

DR. MARGERIS SUSIKIRTO 
SU KUNIGU KLAIPĖDOJE

KODĖL BUVO IŠVARYTAS 
Iš LIETUVOS NUNCIJUS 

BARTOLONI?

vyriausybės nusistatymu, bet 
laikė galimą elgtis toliau 
kaip ręguliariųoąe sąntykiup? 
se su vyriausybe esąs diplo< 
matinis atstovas ir net ron* 
gori dalyvauti jyairiuose kon* 
gresuose. Visa tai, žinoma, 
privedė prie to, kad musų

vyriausybė jautėsi priversta 
' paprašyti, kad Mgr. Barto- 

loni greičiau išvažiuotų iš 
Lietuvos.”
žodžiu sakant, kadangi" po

piežius nesiskubino savo nun
cijų atšaukti, tai valdžia jį iš
vijo.

T

jpįrįi> į w ^^iiė*įwwą^^**wwWwį^<iHŠw*iwww** w,*įwww *>^i*wį wwir wįrwwį^r 1'
' r"r !':i ; ‘tf ♦

; Apie Įvairius
........... . *..... .

Vakar buvo pranešta, Jkad Lietuvos miestų savival
dybių rinkimuose laimėjo tautinės mažumos, Kaune iš 
24 renkamų vietų miesto taryboje (12 kitų tarybos na
rių skirs valdžia) lietuviai laimėjo tik dvyliką* Kitos 
vietos teko žydams, lenkams, vokiečiams ir rusams. 
Antram pagal didumu Lietuvos mieste, Šiauliuose, žy
dai'laimėjo absoliučią daugumą taryboje.

Buvo galima numatyti, kad taip įvyks. Kai tik tau
tininku valdžia paskelbė naują savivaldybių įstatymą, 
kuriuo atimama balsavimo* teisė beturčiams ir daugy’ 
mai inteligentų* bei privatinių įstaigų tarnauto jurtai 
spaudoje buvo tuojaus nurodyta, kad tuo įstatymu yra 
skriaudžiama lietuviškas elementas miestuose ir pade
dama tautinėms mažumoms. "Mat, žydų> vokiečių ir len
kų yra Lietuvoje propoycionaliai daugiau biznierių ir 
namų savininkų, negu lietuvių.

Balsavimo teisės atėmimas plat|ęms gyventoją 
sluoksniams, be to, privertė visas demokratinei Lietu
vos partijas atsisakyti nuo dalyvavimo rinkimuose.

To viso rezultatas yr^ tas, kad Lietuvos miestų 
administracijos šiandie pateko į nelietuvių rankas. Tai 
w tautininkų valdžios “nuopelnas”. Valdžia, kuri- visą

Aprašydamas amerikiečių eks
kursijos priėmimą Klaipėdos 
viešbuty “Viktorijoje”, “L. Ai
das” tarp kitko sako, kad pa
sveikinti ekskursantus atvykęs 
ir kyn. Macijauskas iš Švėkš
nos. Jisai laikęs kalbą, rekla
muodamas eucharistinį kong
resą, kuris įvyksiąs. Švėkšnoje. 
Tai iššaukę pasipriešinimą vie
no keleivio, čjkagiečio Dr. Mar- 
gerio.

“Daktaras Margari?, eks
kursijos dalyvis, kuris visai 
nemanė anksčiau kalbėti, bet 
išgirdęs kum Macijauską rek
lamuojantį kongresus — pra- 
b-10: ‘Mes išvydom tėvynę 
perplaukę ne tik plačius van
denynus, bet ten, aname 
krašte, vargę sunkų vargą, 
taip pat kovoję už lietuvybę 
ir mus veidai tikrai 'giliai 

’ raukšlėti, jais riedėjo džiaug
smo ašaros. yMes atvykom 
aplankyti laisvos Lietuvos, 
o ne klausyti tokių kalbų^ 
kaip sakė viėn&s kalbėtojas, 
Grįąę Arųerikoh, turiu pa
žymėti, ątįtaįsysime tąsHęlb* 
tą netiesą, kad Lietuvoje 
nesą tvarkos, Iš pirmo žing?h 
nip mes pastebėjome šalies 
tinkamą tvarką.’ ”
Atrodo, kad offciozo kųrę^ 

pondentas tendencingai perda
vė tą įvykį Klaipėdą? viešUųty« 
j®, savotiškai *, iškreipdama 
įjargęrioTĮ kalbos ? tu^inį.’J Neįi'aę 
gi galimas*daiktas,^ kad žm<* 
gus, y^pėj^ išliplUiš laįVo* 
tuojaus imtų girti “šąlies tlį- 
karną tyarką”? Bet tąrp 
Macijausko ir Drg. Mar 
matyt, tikrai įvyko susikirtę 
.....  : r ,->v

Valdžios laikraštis “Liek AK 
das” ginčijasi su Vatikano ofi
ciozu “Osservatore Romano” 
dėl klausimo, kodėl papos nun
cijus (pasiuntinys) Bartoloni 
turėjo pasišalinti iš Lietuvos. 
Vatikano laikraštis padavęs 
apie tai netikrų žinių:

“ ‘Osservatore Romano’ 
apie apaštališkojo nuncijaus 
išvykimą iš Lietuvos laiko 
savo pareiga rektifikuoti 
(atitaisyti) kai kurias ne
tikras žinias, kurios kai ku
rių laikraščių skelbiamos 
apie nuncijaus Bartoloni iš
vykimą iš Kauno,

“Prieš kurį laiką Lietuvos 
vyriausybė pranešė Šv, So- 

t stui, kad J. E. nuncijus Bar
toloni nebėra persona grata 
(pageidaujamas asmuo), šv. 
Sostas iš savo pusės atatin
kamai tarptautiniams papro
čiams, Pradier Fodere tom. 
II pusi. 571 reikalauja par
nešti preciziškai (tiksliai) 
priežastis tokio sunkaus kab 
tinimo, bet vyriausybė atsk 
sakė nurodyti priežastis ir 
vėliau tenkinosi nurodydam.. 
labai ‘vague’ (Neaiškias) 
priežastis, remdamasi tarp 
ko kita ir savo demaršu 
(protestu) iš 5. XII 1930, 
nors ta- proga nebuvo pa
skelbtas persona non grata, 
nebuvo kalbėtą, apie atšau
kimą, Neseniai reikalavimai 
atsaukt buvo pakartoti, ne- 
precizuojant;" (tiksliai nenu
rodant) kaltinimų. Vis dėlto 
Sostas, kad ir darydamas 
savo remonstrabees (išmeti
nėjimus), telegrafavo ^bir
želio nuncijui vykti Romon 
informuot, Gi vyriausybe tą 
plat dieną pakvietė. nuncijų 
tuoj išvažiuoti,’1
Į šituos Vatikano laikraščio 

paaiškinimus “L. Aido” redak
cija atsako;

“Muęų iŠ patikimų šaltinių 
žiniomį?, priežastys, kodėl 
Mgr. Bartoloni pasidarė per
sona non grata, yra buvu
sios Lietuvos pasiuntinio 
kartkartėmis konfidencialiai 
Vatikanui1 nurodomos. Kad 
jos galėjo antrai pusei ąt- 
rodyti neužtenkamai svar- 
biOSr tąi yra vien individua
linio įvertinimo dalykas. Mh- 
sų vyriausybei betgi jos bu
vo tiek rimtos, jog faktinei 
visoki santykiai tarp mu?ų 
vyriausybės ir Mgr. Bartolo
ni buvo jau smo kurio lai^o 
visai nutrukę, žinoma, tokia 
dalykų padėtis negalėjo pri
sidėti prie gerų santykių pa- 

- laikymo. Tos «mintiesz vedą- 
zma, musų vyriausybė ir ręį- 
kaUvo Mgr. Bartoloni atį- 

; šaukimo* , p,
"Jėi Vatikanas daugiau 

1 kaip po mėnesio laiko po to, 
kai musų vyriausybės buvo 
padarytas Vatikane oĄciat 
lūs demaršas, reikalaująs 
Mgr. Bartoloni atšaukimo, 
sugalvojo reikalauti |š musų 
vyriausybės dar raštu nuro
dyti priežastį kbdėl Mgr.

nebėra laikomas 
persona tai musą 
riausybė negalėjo nepalaiky- 

< ti to reikalavimo kitaip* kaip 
paprastu dalykų vilkinimu,

Kaip senovėje buvo 
teisiami gyvuliai

Formališki teismai gyvuliams. 
—Kiaule su paršiukais kal
tinamųjų suole.'— M i nykai 
kaltina kiaulę.— Bausmes. 

—Vabalų ekskomunikavi-
mas.— Pagarsėjusi Antano 
apylinkes žiurkių byla. — 
Advokato triukai. — Žiur
kėms nebuvo garantuota 
"asmens neliečiamybe” ir to- 

byla^ktpo išmesta.dęl

, Šen 
nors 
mi ir 
pat, kaip žmonės. Tais laikais, 
kuomet reguliarių teismų ne
buvo, nusikaltusius gyvulius 
leisdavo tie žmonės, kuriems 
jie padarydavo skriaudų. Vė
liau “nusikaltėliai” buvo ga
benami į teismus —f naminius 
gyvulius leisdavo svietiškas 
teismas, o laukinius dvasiš
ki teisėjai, — tiksliau sakant, 
kunigai. Teismas būdavo atlie
kamas su visais formališku-

vej gyvuliai, kurie kuo 
usikalsdavo, buvo tcisia- 
baudžiamį lyginai taip

'~i7)n«|s: skaitymu apkaltinamo
ji 3° akto, bylos nagrinėjimu ir

m, nežiūrint J musų vyriai 
r sybės' • padarythsi ‘demarši 

•gęri&< • jo atšaukimo klausimu ir \

nuosprendį: jeigu su- 
kad teisiamasis ke- 

yra kaltas, tai jį su 
ceremonijomis nur

advokatų bei prokurorų, kal
bomis. Po to teismas išnešda
vo savo 
rasdavo, 
turkojią 
visomis
bausdavo. Tos rųšies teisnlai 
buvo' praktikuojami visoj Eu
ropoj ir dalinai Amerikoj.

Viena labiausiai pagarsėju
sių bylų įvyko 1457. m. Savig- 
ny, kur kiaiilė su šešiais par
šiukais atsidūrė kaltinamųjų 
suole už kriminališką prasi
kaltimą. Kiaulė su savo par
šiukais formališkai tapo ap
kaltinta tuo, kad ji nužudė ir 
dalinai suėdė vaiką, Įrodymai 
buvo aiškus, kaip diena. Ta
čiau kriminalistai turėjo la
bai gerą ir iškalbų advokatą, 
kuris savo įspūdinga kalba su
graudino teisėjus. Tik viena 
kiaulė tapo nuteista.- Paršiu
kus teismas išteisino, 
damas tuo, kad jie 
jaunystės negalėjo 
blogą nuo gero ir pasidavė 
motinos blogam pavyzdžiui.' 

iNelaimingoji kiaulė užbaigė 
savo dienas kartuvėse. Ji su 
visomis * ceremonijomis tapo 
pakarta rinkoj; kur susirinko 
didelė minia žmonių. Per ke
lias dienas ji ten kabojo kaipo 
įspėjimas kitoms kiaulėm?. 
Trims savaitėms prabėgu?, 
paršiukai vėl atsidūrė teisme, 
kadangi jų savininkas atsisa-. 
kė užstatyti kauciją ir tuo 
garantuoti* kad5 ateityj jie tin
kamai elgsis.* Teismas iš sav|- 
ninko paršiukus atėmė ir pa
vedė Juos vienos. prakilnios 
moters globai. To tfeispicp re
kordai; sako Hkrry' Hibsęh- 
maii, yra detalingiau surašyti, 
negu tai šiandien* daroma Nęw 
Yorko teismuose.

Toj pat apylinkėj 1494 m, 
pakliuvo bėdon ir kita kiaulė, 
kuri papildė gaĮvažudyslę Eaž- 
nyčiaiK priklausąpčioj žemėj, 
Dęl tos priežaatięg prOkura? 
rais byloj buvo minykai. Tapo 
išneštas teisprn nuosprendi?, 
kuris maždaug skamba tąip; 
Mes pasibiaurėję ir paripiktv 
nę tuo kriminaliįflcu darbu, pay 
sįryžome išneši! teisingą ir 
bešališką npospręndį, .kurią 
tarnautų pavyz kitoms. 
Musų sprendimu, įkalintoji 
vienuolyne kiaule turi būti pa
karta ir pasmaugta. <

KitP naminiai gyvuliai buvo 
irgi teisiami' u> kriminališkus 
darbus. NeĮolį nuo Moisy 1314 

Ai

pasirem- 
del savo

atskirti

— un h IIII III smiirtl

subadė žmogų. Teismas išne
šė nuosprendį, kad bulius tu
ri būti3 pakartas. Paryžiaus 
parlamentas tą nuosprendi 
patvirtino ir mirties bausmė 
tapo įvykdyta. Pravartu čia 
pastebėti, kad kriminališkų 
gyvulių gynėjai, kaip aukščiau 
paminėtame atsitikime, kar
tais kreipdavosi į aukštesnį 
teismą.

Neišvengdavo bausmės nei 
arkliai. Dijone 1389 m. arklys 
nuspyrė žmogų. Jis diko pa
trauktas atsakomybėn. Teis
mas, smulkmeniškai išnagri
nėjęs bylą, išnešė mirties bau
smę. Ir arklys, žinoma, tapo 
nugalabintas. Už tokį pat pra
sižengimą 1694 m. Aix pro
vincijoj kumelė susilaukė dar 
nuožmesnės bausmės: ji buvoi 
sudeginta ant laužo,

Tarp gyvūnų, kuriuos per 
šimtmečius teise ir persekiojo 
dvasiški teismai, buvo žiogai, 
žiurkės, pelės, skėriai, uodai, 
musės, skruzdelės ir, žinoma, 
gyvatės. Prieš vabzdžius vy
riausia buvo naudojamas pra
keikimas, bet kartais jie buvo 
ir ekskomunikUojami. Pavyz
džiui, 1338 m. Tyrol rajoną 
užpuolė skėriai.

Dvasiškių teismas pripažino 
juos kaltus esant. Kunigams 
tapo įsakyta, kad jie skėrius 
ekskomunikuotų. Su tam tik
romis ceremonijomis tai ir 
buvo padaryta. Bet skėriai nei 
kiek nepabūgo dvasiškių rūs
tybės. Jie pasiliko tol, kol ga
lėjo susirasti sau šiokio tokio 
maisto. Kai viską nuo laukų 
nuėdė, tik tąsyk išlėkė kitur.

Sinoma, kunigai teisinosi,
jų pastangos nuėjo nie

kais dėl to, kad žmonės per
daug nuodėmingi. Girdi, tai 
esanti Dievo rykštė.

Bet gal viena įdomiausių 
bylų visoj istorijoj buvo teisi
mas Autuno apylinkės žiurkių. 
Ta pagarsėjusi byla įvyko še
šiolikto šimtmečio pradžioj. 
Žiurkės tapo apkaltintos tuo, 
kad jos blogais norais besi va
duojamos sunaikino miežius. 
Paskirtą dieną prasikaltė
liams buvo įsakyta atvykti į 
teismą. Tačiau nei viena žiur
kė nepasirodė, žiurkėms ginti 
buvo paskirtas Bartholomęvv 
Chassanee, kuris toj ir kitoi^ 
panašiose bylose parodė labai 
daug sumanumo ir tapo pripa
žintas žymiausiu advokatu vi
soj Franeijoj.

Talentingas advokatas pa
naudojo visus savo gabumus, 
kad^ apginti savo
Jįą gynė žiurkes su tokiu uo
lumu1 ir pasiryžimu,

buvo turtingi žmonės, kurie 
nesigaili pinigų, kad išsisukti 
nuo bausmės. Pirmiąusia jis, 
pasiremdamas visokiais pre
tekstais ir jechnikališkumais, 
stengėsi išvengti teismo. Atvy
kęs į teismą, jis pareiškė, kad 
žiurkės gyvena įvairiuose kai
muose ir todėl iš vieno prane
šimo jos negalėjo sužinoti 
apie prieš jas užvestą bylą. Po 
to jis pareikalavo, kad byla 
butų tinkamai išgarsinta. Teis
mas jo reikalavimą pripažino 
teisingu ir įsakė toj apylinkėj 
esančioms bažnyčioms per tam 
tikrą laiką skelbti iš sakyklų, 
kad paskirtą dieną įvyks žiur
kių byla.

Kuomet žiurkių bylos skel
bimas bažnyčiose pasibaigę, 
Chassanee atvyko į teismą *
ir pareiškė, kad jo klijentai 
negalėjo pribųti. O tai todėl, 
kad kelionė sunki ir pavojin
ga. Girdi, visur landasi daug 
kačių, kurios stato žiurkių gy
vastį į pavojų. Galima patei
sinti, argumentavo jis, kaltina
mųjų nebojimą teismo patvar
kymu, kuomet jičms nėra už
tikrintas saugumas. Kitaip sa
kant, kuomet jie negali be pa
vojaus savo gyvybei atvykti į 
teismo vietą. Pasiremdamas 
tuo, jis pareikalavo, kad visi 
žiurkių skundėjai užsistatytų 
kaucijas ir tomis kaucijomis 
garantuotų, jog jų katės tinka
mai elgsis, t. y. nelies jo kli- 
jentų. Ir tikėkite ar netikėki
te, jo reikalavimą teismas pa
laikė! Skundėjams tapo įsaky
ta užsistatyti kaucijas. O ka
dangi jie nebuvo tikri, kad jų 
katės permainys savo “natūrą” 
ir išmoks žiurkes gerbti, tai jie 
atsisakė užstatyti kaucijas.

Tokiu budu nebuvo išpildy
ta teismo pastatyta sąlyga, — 
tiksliau sakant, advokato rei
kalavimas savo klijentams 
“asmens neliečiamybės”. Po to 
teismui nieko kito nebeliko 
daryti, kaip tik visiškai išmes
ti prieš žiurkes užvestą byją.

Advokatas Chassanee turė
jo ir daugiau panašių bylų, ir 
^cv^jk.yiswon\et jis jas laimė
jo. Kriminališkai prasikaltu
sius gyvulius jis sugebėjo taip 
jau gerai apginti, kaip pagar
sėję musų laikais advokatai 
(pavyzdžiui, Glarence Dar- 
row) kad išgelbsti nuo kartu
vių arba elektros kėdės žmog
žudžius. — K. A.

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

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

klijcntus.

tarsi tai
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i 25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

‘"VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J, RerbačiauskAs, Pivoša, Jul-Bęks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais-metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt

60 et. Dabar Iki metų galo tik 7 litai.,
' Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

j-1*1'-""1. “H r . ..........

i Musų tautiečiai, ar .girdėjot, kad 1931 m
“K Uia U R A”,

mokslo, visuomenės, litetaturos iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, petlPatkytas ic}piįgerintps. ♦ Per įmetus 

jZOO? ml. su virtam didelio formato Hliustruc

»h bulius užpuolę ip mirtinai]

X

sudarys p»£ »U virtam didelio formato Hįįustfuota knyga.'

“K^L^UROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenes
vitVjaŠ mokslo žmonės, kritikai rašytojai ir kt.

■ Atnerikof lietuvi, šį žurnalu pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
LietVĮVąj*'labiau, kad ,,KuUutoĖ,, žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 

!. metime r* tik doleriai. Užsakant kam Lietuvoj 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, LitBuania<
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CHICAGOS
Chicagos plutnberiai tu 

rėš rinkimus
Chicago Journeyman Phim- 

beys Union turės viršininkų, 
rinkinįus ateinantį sekmadienį.

ši pnija yra kaltinama tuo, 
kad jos viršininkai per pasta
ruosius dvidešimt -metų turėję 
suktus viršilas. Bet išreiškiama 
viltis, kad ateinančiuose rinki
muose busiu išrinkti tikrai 
švarus ir sųžįningi darbuotojai.

' . . ............ 1
jos biznio agęnto. Policija no
ri klausinėli j j -ryšyj su nušo
vimu kino paveikslų operuoto
jo, Jacęb Ęaųfmano. Be Mal- 
loy’o ieškoma dar poros unijos 
darbuotojų.

šiuo laiku kąlbąnja ,unija tu
ri susikirtimų su valstybės gy
nėjo ofisu. Mat, unija mėgi
na atlaikyti savo reikalavimą, 
idant kino teatruose butų (ju 
operuotojai. Gi valstijos gynė
jai, atrodo, pritaria nuomonei,, 
kad mažesniuose teatruose 
vieno operuotojo užtenka.

se kovoju ,prieš išsiuntimą jo 
iš Amerikos. Ir Dežinia' kuo 
byla pasibaigs, b» pinigai turi 
didelės galios.

Bet Darbo ^Departamentas iš
davė warautą Factoęį depor
tuoti. Ir tųdęl 'Chicaga vei
kiausia neteks vįepp turtin
gųjų savo gyventojų.

> 7
Duoda vėjo naujai pa

vieto vyriausybei
ir

Deportuos Faktorj

Ieško unijos viršininko

Policija ieško Tarno Malloy, 
kino paveikslų operuotojų uni-

Chicagoj neseniai suimlji| 
John Factur. Jis yra kaltina-! 
maS tuo, kad prigavystėmip; 
Anglijoj iš lęųgvatikių piliečių 
išviliojęs apie $6,000,000.

Anglijos policija prašo su
grąžinti Factorį į Angliją. Bet; 
Factoris turi pinigų ir teismui)-!

minalio teismo klerko, kaip še
rifo ofisas, o taipgi ir pavieto 
kalėjimo raštinė tapę pripildy
ti naujų samdinių, neatsižvel
giant ar tinka jie tiems dar
bams. • ’ '

Grabotfai

INKITŪS 
NAUJIENOSE

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artetian Atimtu 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , . 

1821 So. Halsted Street 
CHięAGQ, ILL,

........... . .................. ■ ■—w i ■■ ■ im—i » >—■

Chicago Crime Commissipn 
prez., Frank jT. Loesch, įsakė 
savo ofiso tyrinėtojams patirti 
ant kiek našus ir jkompeten- 
tiškas yra dabartinių Jirimina- 
jio teismo Jr .pavieto .kalėjimo 
samdinių darbas.
< Dalykai ftoks, kad daugeliui 
piešto darbų .reikalinga yra 
^koippętentiškų darbininkų. Tuo i 
įgi jąąpų eina gandai, kad nuo 
;laiko Jšriukimo naujų Coq|< pa
vieto viršilų, ‘taip ofisas kri-

PKone Bonlevard 4139 
A. MASALSKIS f , ' » ' * ’

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet 4«ži- 
ningas ir nebrangus .to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. * »

Į 3307 Auhurn Avė.
CHICAGO. H.L.

Lietuvės Akušerės

. hih.O" i

DR. MARKERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

____ Įvairus .Gydytojai
o*®*1 4»W

DR. M. J. SHERMAN
GYDY.TOJĄS IR CHIRURGAS 

Otfue >1724 So. iLoomit St, 
Jump. .13 Jf Blne Island Avė. 

^Valandos: 40 to 12 A. -M., 2 to 4 
® 7 to 8:30 P. M.

Ret. Pbone Faįrfax 6353 
....................... ni—r i' n i w ......................    - 

Telefonas Yards 0994

Dr. MAliRICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

......... o

2 to 4

IM

r

i

ANTANAS BALČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 20 dieną, 7:10 valandą 
vakare 193-1..pi., sulaukęs pusės
amžiais, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės par., Indijos kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį Mortą, 
2 sūnūs — Ąntąną ir Pranciškų, 
,2 dukteris . “ ,
Elzbietą, žentą Stanislovą, vieną 
anūkę, du broliu

;Marįjon4 Kasten ir 
ą Stanislovą, vieną

Povįlą ir Juo-

seserj.
Kūnas pašarvotas, randasi 3417 

Aųbucn Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 

birželio 25 dieną. .8 vai. ryte iš 
namų į §v. Jurgio .parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos ųž vįlipnio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. .Rązimiero 
kapines.

Visi a. a. Ant. Balčiaus giminės • 
draugai ir pažįstami esat nuošir- ‘ 
dž|ai kviečiami dalyvauti ir su- f 
teikti jam >caskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinamą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sanai, Dukterys, 
Broliąi, Žentas, Anūkė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. ,P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

f

įDOMININKAS PETRAITIS

.Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- 
želio 22 dieną, 12 valandą djeną , 
1931 m., sulaukęs Vjdurapžio, 

,gimęs Tauragės ąpskr.; ^Eržvilko 
parap., Žukaičių .kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį Mari
joną, 3 dukteris — Bronislavą, 
Vincentą ir. Stanislavą, sūnų An
taną, 3 pusseseres, pusbrolį ir gi
mines, o Lietuvoj senus tėvelius, 
4 brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 848 
W. 34 PI.

.Laidotuvės .įvyks .ketverge, bir- ' 
Želio 25 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atfibps ^gedulingos pa
maldos ųž vęlipnio sielą, d iš ten į 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. <

•Visi a. a. Domininko Petraičio 
gįmįnės. .fĮraųgąi ir pažįstami esat 
pupširdžiat Jkvješįąmi dalyvauti 
l^įdPCHYese ir suteikti Jam pasku
tinį patarnavimą ,ir at«isvęikiniiną.

Nuliui jįefame,
Mozeris, iDtfktęrys, Sūnūs 
Pusseserės, PustįcoĮis ,įr 

•Giminės-
įLaidptuyėse pa taęna^ja grabo- 

,rius s. jP. 'Mažeika, X4rds

IGN. J. ZOLP
Piginusias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

Telefonai

..Boulevard 5203

Boulevard .8413

1327 So. 49th Ct. 

Telefonas 

. Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas i
Moderniška ;Kqkplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rcika- !
lams. Kaina prieinama

3319 Auhurn! Avenue
CHICAGO, ILL.

Ųndertąking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai , 

710 West 18th Street
Tel; iPa!nąl 3161

Vidikas- 
Lulevičienč 

AKUSERKA

3103 S. Halat.d St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

A. MONTVJD, M. P.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvięk 0597

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

B M1DWIFE

6109 South
Albany Ay.

Pbone
Hemlock 9252 /

Namų Tel. Ravensvvood 1664
Dr. j. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1588 Mihoaukee Avė, 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

.Nedėliomis pagal susitarimą

Telefonas Bonlevard 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.

Pbone Armitage 2622

.w*r*

127

1145 Mihvaukee Aveniu 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Td« Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., ChicagO 
arti 31ft Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir iventad. 10—-12 dienų.
— 1.. ..ii H H.i.mil,"* . ....... iri—-

Ilgai Užsitęsusius Ligos 
širdie*. Plaučių. Inkutų Ir .Krauto pakriki
mai Bckuilngai gydomi. Taipgi Aklų, Au»ų, 

Norios ir Gerklfim 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojau, Chirurgas, Osteopataa 

>407-0 North Krdrie Avį, 
, Tel. Independence 0033

| Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. .Vak. 0 iki 0.

TS..... ■-J.'ggJB U'.ĮĮ. iy«"". '■L.Ųij.LĮ.U Į .... »
Advokatai

K.
ADVOKATAS 

MIESTO QF$AS
-N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas -Central 4411
Yąlaąjos: nuo .9 ryto iki 4 po .jpietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

T«l. JBoulevard X31O 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

pakąrą, ižskyrus ketvergą 
wp 9 .mo

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOLl

Lietuyys Gydytojas 
ir,Chirurgas

Perkėlė ąbu savo ofisu į naują vietą po pr. 
hn l 4645 So. Ashland Avė.

i Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare, DR. VAITUSH, DPT. Nedėlioj pagal sutartį I
-LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS TeL 7820

PaĮengvips ąjiri įtempimą, kuris testi *
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, UpėLl AlDciny AVC. 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą ’ T<1. Prospect 1930
akių |kąrštį, nuima kataraktą, atitaiso ' y
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 1 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose A rr DiifL-nllcLnC Itf /T) ' 
ęgzaminavimas daromas su elektra, pato- *** A*-* ALUlyl, 
dančia maŽ^ujiąs klaijda?. Specialė atyda 44.42 .South kritėm Avenue 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj ,nuo 10 iki Tel. .Lafayette 4146
12 Vai. PO pietų. Į uxr
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- p VALANDOS: ............
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. :»»<> į 1 jtyto
Daugely atsitikimų akys atitaisomos .be | ^ao ° -1*1 9 ,valandai vakaro

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė 

.Phone1 Bouldvard 7589 
----rO-----

■'■■T” ’T.-*” ’1 T-F 7" L1T

Akių Gydytojai

ADVOKATAI 
Iii South La Šalie Steeet 

Room 1934 TąL Rąndolph ,(>332 
Valandos nuo 9 tyto iki 5 vąL vak, 
3241 S, Halsted St. Tel. Vutoey 0562 

Valandos —— 7 iki 9 v^k^e
I Olįs—Uurn., Ketv. |r Subąuąs vak. . 
ĮiVasalle—Pan.» Ser. ir -Pėtnyčioa vak.

•

Pi

T?*wr-T?

v

Pbone Canal 2118 j 
Valąndos: 6—>8 vąkąre

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

l'II» < R! I

Arti gavite £t.
Telefonus Canal 2552 

Valandos 9 ryto 
Seredoj ir Pėtnyčii

Lietuvis Advokatas
r1"111 ............ .

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki ;9
m., sulaukus 41 

gimus Rietavo parapijoj, i
Paliko dideliame į kampas Michigan Avė.

Tel. "Pullman 5950—namų Pųll. 6377 
Miesto .ofise pagal sutani 

127 N. Dearbom St. 
Ketvergais .ofisai .uždaiyci.

, .... .1 ,|| II IlgJ !■ «■!»

Paul M Adomaitis
Ofisas vidurmicaąyje i

XNiwVŽi,’3Ž’- h

Tel. Yards 1829

DB. G. SERNEB
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

.»mw*>hp'ww» 1 . ... .. . ................

John Kochinskag

. S. M.'SKUBĄS
" .Lietuvis

GRABORIUS $R BALSA’MUOTOJAS 
Didelė ir g\aži koplyčia dykai

TO iSt.
Tąl. ^oosev^lt .7*532

««««*««

bir-
va-

JŪSŲ QRABORIAI ‘ 
Didysis Ofisas

460H7 South Hermitage Avenue
V$i ^efonait YĄRDS U41 įt ,17^2

AMELIA MAŽRIMIENĖ if 
į 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 21 dieną. 3:30 valandą iš , 
ryto 1931 m., sulaukus 41 m. ■ 
amžiaus.
Telšių apskr.
nubudime vyrą Adomą. 1 dukterį ! 
Skolastiką, 1 sūnų Stanislovą. 2 į| 
seseris — Julijoną Bružienę ir Ma- į| 
rijoną ir gimines, o Lietuvoje 4 ! 
seseris — Grasildą, Petronėlę, Liu- j 
doviką ir Kazimierą.

•Kūnas pašarvotas, randasi 3926 ll 
W. 111 St.

Ląidotpvės įvyks trečiadieny, įl 
birželio 24 dieną, 8:30 vai. ryto įl 
iš namų į St. Kristinos parapijos i] 
bažnyčią, ant Homan Avė., netoli 1 
110 St., kurioje atsibus gedulin- ;j 
gos pamaldos už velionės sielą, o į 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie- ' 
ro kapines.

Visi a. a. Amelips Mažrimicnės ' 
giminės, draugai ir pažįstami esat J 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- J 
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį ] 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, •
Vyras. Vaikai, Seserys 
ir t Giminės.

Laiddtuvėse patarnauja grabo- j 
rius Jr F. Radžius, Td- Vidury 
4088.

PETRONĖLĖ MANKIENĖ 
po tėvais Navickaitė 

Persiskyrė su šįųo pasauliu bir 
želio 21 .dieną, 3 .valandą ryte 
1931 m., sulaukus apie 47 metų 
amžiaus, ^gimus Aliaus apskr. ; 
Simno pąr^p., AUknonų -Kaime. ; 
Amerikoj išgyveno apie 45 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime vyrą 
Joną, 4 dukteris — Veroniką, Pet
ronėlę, Elzbietą ir Miną, sųnų Jo- 
ną ir gimines.

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

• .Laidotuvės įvyks scredoj. birže
lio 24 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten.bus ? 
nulydėta į šv. iKazimiero «|tapi- | 
nes.

Visi a. a. Petronėlės Maųkienės ; 
giminės, draugai ir .pąžįotami esat į 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveįkibW-

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir ^Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

JUOZAS SUBĄITIS

(Persiskyrė su šiuo pasauliu 
žejio 21 dieną, r8:30 valandą 
ikare |1931 >m.. sulaukęs 48 metų 
amžiaus, ginus (Lietuvoje, Leščių 
kaime, Pernaravps par., Kėdainių 
apskr. Amerikoj išgyveno 30 
metų. (Paliko dideliame nuliudi- 

■■ mc dukterį Josephiną, sūnų Edvar
dą, motiną ir tėvą, 3 brolius — 
Adomą, V^adislo.vą ir Antaną, se- ; 
šerį Michaliną Briedienę, švogerį i 
Ąlfonsą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1934 
!§p. AJnipp Avė.
v iLąįjjoĮu.vės įvyks .ketverge, bir
želio 25 dieną, 8:30 vai. ryte iš ' 
namų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus .nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozo Subaičio gi
minės* draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Jiękame, 
Duktė, Sūnūs, T.ėvai, 
Broliai, Sesuo ir Giminės. 

. i 1 

Laidotuyėse .patarnauja graborius 
Butkus, Tel. Canal 3161.

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė, 

Valandos: 2—4 jpo piet 
Pbone Lafagente 0098

j. Ulevičius
Į GRĄĘORIUS IR : 
| BĄLSAMUOTOJAS 

Patarqaųjų laidotuvė
se visose miesto ir 

?miesteljų dalyse. Mp- 
^erp:$ka koplyčia 

veltui.
■A 3103 S. Hąlsted St. 
jSB Chicago, III.

JH. Victory 1115
-T"! ■! 1'

Dr. A. P. Kazlauskis ’J“
Dentistas ***

<712 South Ashland Avę. J
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė Tel. Boulevard 7589
756 West 35th St. 0(is“ Y?landD’ J0 '2° .iki. 8-Z?!“’0- 

kampas Halstsd St. | :Ękw H,mlo«k Z6»l
' Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 "l"'1

Nedaliomis nuo 10 iki 12. Į Pbone Boulevard 7042 
-------- O

“ PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABQRIUS CHICAGOJ

La|dptnyqe jpatarnaji- 
ju geriau ,ir pigiau, 
.negu 'kąi įtųdel, kad 
priklausau ;ptie gra

ibų ^dirby^tės.
QFISĄS: 

*668 )V. 1'8th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
J3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088
-rr "r

.r, r • , ■ .

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

W'.* 
įsmimir' 4wim«

7^,

AMBULANCE PATARNĄVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes vi^ęmet tęikianie širdingą, simpatingą ir ramų 
patronams, ikuomet jis yra labiausiai reikalingas.!

J. F. EŪDMS a eoj*

Duokite savo akis išegzaminuoti I DentistUS
Dr. A. R. BLUMENTHAL 4645 So. Ashland Avė.

OPTOMBTRI3T
Praktikuoja virš 20 m. ,........ ....t .

s4649 S. Ashland Ape. _ _. _ _ ______
.kampas 47tX St. ' DR. J. J. KQWARSKAS

T<1. Boaky^d 6487 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T - 4 • • ' 2403 W- Sfite 8Lietuviai Gydytojai | t,i. Prosp«t 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
. pfisp valandos .2 iki 4, 7 iki (9 

Nedėlioj pagal sutartjDR. A. J. KARALIUS
I Įv.irų.Cydytei.i I 

i ou. nuisieu ^reei

IDB.IEOMAN
^TT- ■IŠ RUSIJOS —

įGetai lietuviams žinomas per 25 4ne- 
tps ,kaipo pątytfis gydytoją*, chirurgas 
k akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir yą|k|l pągal .naujausius 
metodus X-Ray ir . .kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas įr Laboratorija: 
1025 W. 18th St„ netoli Morgan 

Valandos: nuo 1P—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randoli

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

Tel. JKenwood 5107 
VALANDOS:

nuo '9 iki 11 valandai .gyte;
nyo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir /ketvirtadienio
n- ........ i........ *'"■?< i 11 i i'.1.11!1 1

• Pbone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
21201 West 22nd Street ,

Valandos: 1—J h —;8
Sąrcdomis ir nedėliomis pągal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street

Telefonas Republic 7863

DR. T. DUNDULIS 
x GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
.ic 6 ,jki 8 vak. .N.e^U<yn.nup. 10

' U0 1? dlęųąj
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

•<—j - > j ' ............ .... ' ■ '■■■*■•■ •

Dr. Susan Ą. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų jLigų 

414C» Aro^er Ąyę.
Vai- 10 iki 12 ryto; 4 6 po pietų.
Seredomis ir nedėlįomis pagal susitarimą 

Ofiso Tęl. Ląfayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

(Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington St. 

Cor. -Wąshington ,ąnd Claek 
Ofi*o Tel. Central .2978 

Namų T«L Hyde ipągk 3395
1 ■ III "Į m1 HH'MHP HĮII Į»iW|l‘ y

JOHN B. BORDEN., 
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

JQ5 4V. Adams St„ iRoom 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2(154 Mfld St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic. 9600 
■1 yČJt.‘ _ . .

t V. RUTKAUSKĄS
4 ADVOKATAS

— 129 S. La.Ęalle SLRoome. .. įW /"* «75ir> R^pb MOO ĮTeĮ. ,Centai o890
fT’lT AI? T Rezidencija 6158 S.Tąjmąii Av<

Uit. .VtlAKLllip tolwrAL| Pręspeęt 8525
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4719 Sgyth Ashland Avje., ž fuho* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

UOT

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, -nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 <ąL| 
vakaro. JNepiėl. nuo 10 iki J 2 v. dieną

Pbone Midway >2889 ■
11 c.... ""»■?«,' sj11" y1 ?■' u'.j" ry^Į

Drs. S. Ę. AHen
ar »

M. S. AHen
Praneša apie perkėlimą savo ąientisterijps 

ofiso .iš 35.06

,6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

4631 4^
Tel. Boulevard 2$00 

Rez. 6515 So. Rocktoell S
Tek Republic 9723.
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Svarbu!
' 18-tos gatvės apielinkės gyven

tojų dęihesiui

Chicagoj planuojama pada
ryti naują wardą. Miesto plo
tas, kuriame naujoji warda nu
matoma daryti, apima ir vadi
namos 18 gatvės lietuvių kolo
niją.

Deliai to. kad planuojama 
daryti naują wardą, lietuviams 
rūpintis netekty. Bet štakkokį 
keblumą tenka nužiūrėti. į 
naująją vvardą norima įterpti 
apielinkė, kuri randasi šiaurėj 
nuo 16 gatvės. *

() ši pastaroji apielinkė yra 
viena labiausia nusidėvėjusių, 
viena labiausia iškrikusių visoj 
Chcagoj. Nors ir apielinkė i 
pietus nuo 16 gatvės nėra puoš
ni, vienok ji toli pralenkia šva
rumu, gyventojų ramumu ir 
nuosavybės verte savo kaimy
nę apielinkę, kuri randasi tuoj 
į šiaurę nuo 16 gatvės.

Todėl 18 gatvės apielinkės 
gyventojai suskato rūpintis, 
idant naujosios wardos rūbe- 
žium šiaurėj butų 16 gatvė.

Tuo tikslu vakar buvo susi
rinkimas 18 apielinkės biznie
rių ir profesijos žmonių. Susi
rinkimas parašė peticiją (pra
šymą), kad miesto vyriausybė 
nusakytų naujai wardai šito
kius rubežius: šiaurėj — 16 
gatvę; vakaruose — Wes'tern 
avenue; pietuose ir rytuose — 
Chicagos upės pietinę šaką.

Kalbamą peticiją reikia 18 
gatvės apielinkės gyventojams 
pasirašyti. Pasirašyti ją gali
ma “Naujienose”, o taipgi stam
besnėse apielinkės giznio įstai
gose. Ir lietuviai turėtų pasi
rašyti ją, kaip pasirašys ir ki
tų tautų gyventojai.

žemiau paduodama ta peti
cija ištisai. štai ji:

ŽEMIAU PASIRAŠIUSIEJI 
atstovai organizacijų, gyvuo
jančių ir veikiančių Chicagos 
teritorijoj, kuri randasi į pietus 
nuo 16 gatvės ir į rytus nuo 
Westęrn avenue ir kurios rube- 
žių pietų ir rytų pusėj sudaro 
Chicagos upės pietine šaka, šiuo 
nuolankiai prašo, idant rubežius 
naujos miesto wardos, kurią 
norima padaryti Chicagoj, bu
tų aukščiau minėtoj teritori
joj, būtent: kad kalbama war- 
da turėtų kaip rubežių šiaurėj 
16-tą gatvę; kad jos vakarų 
pusėj Wes<tern avenue butų ru- 
bežium einančiu nuo 16 gatvės 
iki Chicagos upės pietinės ša
kos; ir kad Chicagos upės pie
tinė šaka butų pietų ir rytų 
pusės rubežium, einančui nuo 
Western avenue iki 16 gatvės.

žemiau pasirašiusieji šiuo 
tvirtina, kad jie atstovauja vi
sas tautines grupes, gy
venančias aukščiau pažy
mėtoj teritorijoj ir vei
kiančias jos reikalais; kad
pasirašiusieji praktiškai atsto
vauja visus šios teritorijos gy
ventojus.

Joniškiečių L. K. 
Kliubas

• /■

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas susilaukė 

šešių metų amžiaus—špšių metų 
veikimo.
r Pirm šešių metų būrelis jo
niškiečių sumanė tverti Labda
rybės ir Kultūros Kliubą. Tai 
ir padare birželio 15 dieną 1925 
m. Buvo surengtas išvažiavi
mas, j Beverly Hills. Tame iš
važiavime susirinko pritarėjai 
ir priešai. ,

Buvo visokių. Vieni stojo 
sumanytą darbą dirbti, kiti gi 
juokėsi -ir atgitavo, kad darbą 
griauti ir šmeižė sumanytęjy 
tikslą. Bet didžiuma pritarė 
kliubo sumanytojams ir stojo j 
kliubą.

Tame išvažiavime prisirašė 
15 narių.

Išvažiavime buvo kalbėtoėjų 
-—visokių. Kalbėjo iš priešin
gos pusės “Vilnies” redakto
rius Andrulis, J. Klastauskas ir 
Jukelis—visiems žinomas blio- 
feris. i

Iš pritarėjų kliubo tvėrimui 
kalbėjo J. Remkus ir F. Misius.

Po prakalbų ir visos “š«troš- 
nybės” nutraukta paveikslai 
taip Kliubo pritarėjų, kaip prie-.

Joniškiečiai neprotestavo 
priešams. Jie priėmė juos į 
savo tarpą. Jų supratimu, an
ksčiau ar yėliau tie priešai at
eis pas juos, nes atrodo, kad 
pats gyvenimas reikalauja to.

Per tuos šešius metus Joniš
kiečių Kliubas dirbo labdarybės 
ir kuHurs darbą ir tcbdirba. 
Paaukavo reikalingiems tiks
lams šešius šimtus dolerių, ne
skaitant kliubo narių darbo, ir 
stengiasi suvesti į draugišką 
sugyvenimą visus, rūpinasi sa
vo narių reikalais. Ir jei kurį 
narių ištiko liga arba kurio šei
myną atlankė mirtis, tai Kliu
bas stengėsi kaip galėdamas 
pagelbėti nelaimėj. Visus steng
tasi aprūpinti, nesimaišydamas 
| politiką arba itikybos reika
lus.

Ačiū Kliubo darbuotojams 
nariams ir rėmėjams to gražaus 
darbo, kurį atliko per šešius 
metus ir suvedė mus į draugiš
ką veikimą. Ačiū ir lietuviš
kiems laikraščiams, kurie kliu
bą rėmė, o ypatingai “Naujie
noms”, kurios nuo pat Kliubo 
susi tvėrimo dienoę rodė jam 
draugiškumo visuomet.

Ateinantį sėkmadienį, birž. 
28 d., buš Joniškiečių Kliubo 
šešių metų gyvavimo sukaktu
vių minėjimas. Ir tuo tikslu 
rengiama linksmas ir draugiš
kas piknikas, kur galėsime 
inksmai praleisti dieną tyrame 

ore, po žaliais medžių lapais. 
Jausimės taip, kaip Lietuvoj 
su tėveliais ir broliais ir su 
sesutėmis sodnely.

Taigi mylintieji linksmai lai
tą praleisti malonėkite atvyk 
;i į pikniką. Pikniko vieta — 
senajame Blinstrupo darže, pu
sė bloko nuo Kean avenue, prie 
Archer avė., prieš Malinaus- 
tienės namą.—J. B. *

Adv. Borden išvažia
vo Į New Yorką

Gavęs skubų pakvietimą,, 
adv. Borden išvažiavo j New 
Yorką savo profesijos reika
lais. Ketina sugrįžti sekančio 
penktadienio vakare.

Šiandie bus lietuvių 
radio programas

šiandie, tarpe 6:30 ir 7:30 
vai. vakare, iš stoties W G E 
S, 1360 kilocycles, bus duotas 
Lietuvių radio programas. Tie 
programai dabar • paruošiama 
kas antradienio vakarą pastan
gomis ir lėšomis lietuvių fir
mos—The Peoples Furniture 
Co.

Teko girdėti, kad šio vakaro 
programas yra labai rūpestin
gai prirengtas. Jam išpildyti 
yra pakviesti įžymus lietuviai 
radio dainininkai ir dainininkės, 
kurie dainuos solo, duetus, trio, 
ir t. t. Be to bus graži muzika, 
kalbos ir kiti įvairumai ir to
dėl galima pasitikėti, kad pro
gramas patiks klausytojams.

p-nia Lukštienė 
lankytojų pasirodė tiek, kad ir 
namų durys, galima sakyti, ne
spėdavo užsidaryti. Gal taip 
didelis lankymas ligonei esti ir 
nesveikas, bet sulaikyti jų ne
galima ir Dr. Montvido pata
rimas duoti ligonei ramybės ma
žai ką gelbsti. Antrą betgi 
vertus, tai parodo, kaip daug 
draugų p-nia Lukštienė turi. Ir 
tai gali suteikti jai malonumo.

Visi lankytojai velija ligonei 
greitai pasveikti. Aš tam pilnai 
pritariu ir reiškiu tokius pat 
linkėjimus.—N. Rašėjas.

Onofrio, John Kossick, Frank 
Lukoc ir Louis Semanik.

Antroj nelaimėj sužeisti dak
tarai James Lee Brovvn ir Le- 
on M. Billihgą. ši nelaimė į- 
vyko Center gatvėj prie Lin
coln parko.

Cicero
Lietuvių patarlė sako: Viena* 

bėda, tai ne bėda, bet kai dvi 
ar trys, tai ir žmogų suėda. Ir 
Cicero lietuvių kolonija daž
niausia bėdos aplanko buriu.

Jau buvo rašyta, kad Anta
nas Ambrozaitiš, lietuviškų sū
rių spaudoj as, sunkiai susirgęs. 
Dabar jis jau sveikas. Taip ir 
reikia.

Bet štai nelaimė ištiko kitą 
ypatą. Liga paguldė lovon p- 
nią Lukštienę. Ir jau visa sa
vaitė, kaip ji gtfli.

Tečiau ir ji paskutinėmis die
nomis ėmė šypsotis. Tai ženklas, 
kad jos sveikata grįžta.

Kada pasklido žinia, jogei

Cicerų
Netikėtas siurpraiz. Ir arti

miausi tą nejuto, štai praėjusį 
šeštadienį oras buvo, rodos, ne 
prasčiausias. Ir audrų nešima-' 
«te. Bet garnis ilgakojis ne
snaudė.

7 valandą vakare jisai at
nešė p-niai Švėgždai dovaną — 
gražų sūnų. Visa tai atsitiko 
šv. Antano ligoninėj. Už savai- 
tes-kitos p-nia Švėgžda, su sū
numi, jau bus namie, adaresu 
1631 So. 49 court, Cicero.

lįeo Švėgžda visiems yra ži
nomas kaip real estate biznie
rius ir lietuvių spulkos rašti
ninkas. Jo darbui daug pagel
bėdavo ir p-nia Švėgžda.

—N. Rašėjas.

CHICAGOS ŽINIOS
Sullivan pas Sullivanus

John L. Sullivan, 35 metų, 
turėjo “pikniką” praėjusį sek
madienį. Pikniko vieta buvo 
pusėtinai nudėvėtam forde. O 
f ordas apsistojo tuščiame lute 
prie Arthington ir Lavergne 
gatvių.

Piknikas susidarė iš dviejų 
ypatų—paties Sullivano ir jo 
draugės.

Piknikuotojai, matyti, sma
giai laiką leido “tyram ore”. 
Nes apielinkės gyventojai, il
gai netrukę, pradėjo telefonuo- 
ti policijai. Girdi, atvažiuokite, 
sulaikykite triukšmą, ba mes 
savo radijų nebegalime girdėti.

Bet pirm negu skvadas pri
buvo, išgirdo piknikuotojus po- 
icininkas— Roy Sullivan, gi

minietis John Sullivano.
Rojui bemalšinant Johną, štai 

pasirodė ir policijos flyveris su 
seržantu — Robertu Sullivanu. 
Tai jau trys Sullivanai susiti
ko.

Well, seržantas Sullivan nu
gabeno Johną Sullivaną į Fil- 
more policijos stotį, čia seržan
tas Robert Sullivan atidavė 
Johną Sullivaną dželos prižiū
rėtojui—kitam Robertui Sulli- 
vanui.

Reikėjo, kaip sakoma, susta
tyti Johnui Sullivanui “protoko
las.” Kas ji sta/tys? Ogi deskos 
seržantas—Sidney Sullivan! Tai 
buvo tikrąjį Sullivanu piknikas.

Geriausia trivojanti 
pramone Chicagoj

Chicagos (neskaitant prie
miesčių) taksos, o taipgi Mo
kyklų taksos Chicagoj, suda
rančias 65 nuošimčius visų 
miesto >taksų, 1912 metais bu
vo $24,733,839.

1929 metais taksos tokiems 
pat reikalams siekė $146,888,- 
302.

Taksos per tą laiką padidėjo 
493 nuošimčius. O gyventojų 
skaičius tepadidėjo trk 47.5 
nuošimčiais. ' f

Gal būt ir teisingai pastebė
jo neseniai vienas chicagietis, 
kad sparčiausia auganti Chica
goj pramonė esanti— 'tai taksų 
pramonė.

Automobilių nelaimėse 
sužeista septyni

Vienoj nelaimėj automobi
lius, kuriuo važiaVo penki vy
rai, nukrito nuo tilto, nuties
to per Calumet upę, prie 92 
gatvės. Teko pašaukti ugnia
gesius, kad ijimti iŠ po apvir- 
tusio automobiliąus važiavu
sius: Sužeistieji yra Michael

Vakar prasidėjo vasara 
Chicagoj
♦ ----------------------- L----------- --------------

e

Vakar, 4:28 valandą ryto, 
prasidėjo oficialiai Chicagoj va
sara. Oficialiai' taipgi tai buvo 
ilgiausia šų metų diena.

Karštis vėl aplankys 
Chicagą

Kaip trečiadienį vėl laukiama 
Chicagoj karšto oro srovės. Bet, 
sako oro pranašas, viskas pri
klausys nuo to, kokie vėjai pus.

Tut būt seniai taip sun
kiai nedirbo

----- —>--
Praėjusį sekmadienį aseso

rių tarybos nariai ir tarybos 
štabas išklausė 'tarp 1,000 ir 
1,500 piliečių skundų, kurie lie
čia uždėjimą taksų ant jų sa
vasties 1930. m.

Asesoriai dirbę1 sekmadienį 
net 12 valandų. Labai gali bū
ti, kad jie nedirbo taip sunkiai 
jau ilgoką ląiką.

Atostogos sutaupiusią 
miestui $2,390,000

Jei Chicago miesto taryba 
išleis patvarkymą, kuris pri
vers miesto tarnautojus po dvi 
savaiti atostogų be algų, tai 
miestui busią dėka tam sutau- 
pinta $2,390,000.

G ARSINKITeS 
NAUJIENOSE

. ...

MADOS

[3130

Naujos .mados rūbas, kuris 
čia matote ant 

. Tai kodėl 
us praktiška,

Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

' NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 16 centų ir prašąlu

atsiųsti man pavyzdi No. .......... .

Mieros ...

3130 —- 
su didele skrybėlė kįdp čia 
piešinio daro malonų j įspūdį, 
jums tokia nepasisiuti. Bi 
pigu ir grąžui

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

itching a bmished
B! ANBEFriC ŽEMO

If Itching, burning skin makes life 
unbearable, ųuickly apply Žemo, the 
soothing. cooling, invisible family 
antiseptfc. Thousands find that Žemo 
bringaswift relief Irom Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo has been clearing up skih, re- 
lieving pimples, rash and other skin 
irritations. Never be vithout it. Soli 
everywhere—85c, 60c and $1.00.

Buckeye Vadovauja
Buckeye Malt Syrup yra darytas iš 

miežių, kuriuos sudaiginta ir paskui su
džiovinta. Miežių krakmolas pavirsta 
į molto cukrų. Gaminant tamsius gė
rimus, salyklas būna džiovinamas prie 
daug augštesnės temperatūros, kas pas
krudina susidariusi cukrų, nuo ko ir pasi
daro tamsi spalva.

Buckeye mokas jau užėmė savo vietą 
tarp vadovaujančių mokų. Didelė gi 
šį sezohą vedama garsinimų kampanija jį 
iškėlė pačion augštumon.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo- 
inuotOH masažistės. 807 E. 03 St.. Tel 
Mklway 4378.

NAUJIENAS 
Galima gauti pas 

A. F. STANEVICZE 
3451 S. WallaceSt

Specialistas rydyrne chroniškų ir nauju U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateuan- 
kykit pas mane. Mano pilnas leegzatnlnavi- 
maa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino IBcgzaminavimo—kas jums yrs.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietą, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto ifc^ 1 po pietų.

St.

i PO

CLASSIFIEDADS
Educationąl

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Financial7
, Finansai-Paskolos

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY, ,

1416 Foriųan State Bank Bldg., 
Franklin 5664

..........  ————- ———————-------------
KADA SKOLINATfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užrišimos fir

mos, kuri turėjo cbtcagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus,

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite klajos, 
šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearbbrn St.,'

Room 612 Tel. Randolph 2060 
. ............... lt.............. .....................    i n !■.

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

TUOJ AUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO.
7^848 S. Ashland Aye. Tel. Stewart 8815

SKOLINAM PINIGUS 
. ant pirmų morgičių 

kreipkitės pas
JOHN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St.

Į CLASSIFI
Financial

Finansai-Paskolos

ED APS. ]
Furnished Ruonis

RENDAI kambarys dėl vyrų. Antros 
lubos iš užpakalio.

4601 S. Washtenaw Avė
CASH UŽ BONUS 

Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 
Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 

BONDS REALIZATION TRUST 
134 N. La Šalie St.

Room 316 Tel. State 4030

_  z;’;\ „ ’ . . ,

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji InkBtlral, epilogai paiallnami ant 
visados, taipgi viaokie odos išbėrimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. 

Nqrmal 5303
Valandos 10 a. am. — 6 p. m. 

7-9 p. m.
--------- o--------

PERKAME Lietuvai Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box*No. 1258.

e
MES PALIUOSUO8IME JUS 

NUO SKOLŲ
Sulig muaų originalio visoj Baly žinomo pie
no, indorsnojamo ir rekomenduojamo žy
miausiu biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų. kurie tik j| žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

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

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. IB- 
vengkito aign anraAlnėJimo. garnilmentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis: nereikia užstatų; ne
reikta pasiraBytoJų; nėra ‘red tapė'; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes teimam mažą kalną už patarnavimą 
ir itaiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

9x12 KAURAI 
Domestic • 

IŠVALOMI —■— $1.76 
Gyvumas ir spalvos atsteigiamos 

kaip naujiems.
Nieko nei m am us pasiėmimą ir pristatymą 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžią. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų llnloje. Geras darbas ga
rantuotas.

PEN8ACOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

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

. , ....... i ■ .
MASAŽAS per diplomuotas masažis

tes. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2. »LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 

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

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

H. 0. STONE CO. 
’Fairmont Apartments 

Bondholderiai minėto aptart. 
4845-51 N. Lincoln Street 

prisiųskit savo vardą ir adresą 
Bond Holderių mitingui

M. Benson, 348 S. Homan Avė.

DUMAN.
SHEET METAL « ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halited St. 
Šaukite Yatds 0385 PATENTAI išgaunami, lengvi ism., kny

gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuvėj, 

9x12 $2.50, 8x10 $2. Tel. Douglaa 8813.
1

Automobiles IEŠKAU Antano Vaitkaus, 4 metai 
atgal gyveno Kenosha, dabar buk gy
venąs Chicagoj. Yra svarbus reikalas 
pasitarti apie jo tėvą Lietuvoj. Prašome 
jį patį, ar kas žino atsiliepti —, busi
me labai dėkingi. Ieško sesuo, brolis 
ir motina. Rašykite Mary Žigus, 1317 
— ,64th St., Kenosha, Wis.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimą 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 

j ‘ ilusimi.m iinnini.i" i... ...  ■■ i " n m i

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas ant far- 
mos, kad mokėtų arti su arkliais. 3019 
S. Union Avė., 2 lubos front.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis.

1208 E. 93 rd St.
---------------- ------ ------- ------

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEPIRKITĘ rakandą iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St. ,

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 25
PARDAVĖJAI'—

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

Kreipkitės 
3352 So. Halsted St.

< Chicago, III.

Nudažyki! debesis su saulės šviesa Ir 
Elektriklnlu 

REFRIGERATOR1U 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinį Refrigeratoritj už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REYRIGERATOR SALESk 

1735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph
5081 Broadwąy Edgevrater 1300

REIKALINGA moteris ar mergina ne- 
jaunesnė 20 m., be šeimynos: valgis ir 
guolis ant vietos. 944 W. 37th PI.

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

REIKALINGA mergina ar moteris 
dirbti į restaurantą už waiterką. 5821 
Rooseveit Rd., Cicero. Tel. Cicero 4557,

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai tnee turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimaa pirkėjama ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house. go
to stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Hm. 603. 612 N. Michigan Avė.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—Kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogdėn Av. Rockwell 7540 PARDUOSIU restaurantą už cash, ar

ba mainysiu į automobilį — bargenas, 
pasiskubinkite. 4108 Archer Avė. xTel. 
Lafayette 5107.

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

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

PARDAVIMUI gerai įrengtas ir pel
ningas . restaurantas arba ieškau pusinin
ko. 2701 W. 35 St.

PARDAVIMUI kriaučių Storas, vali
nio ir taisymo, su visais naujais įrengi
mais, tik už pusę kainos.

4501 So. Wood St.

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

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

ELEKTR. SKALBIMO mažina. $20, gerams 
stovy j. 4825 N. Leairitt, 1,‘ tel. Rav. 3299. 
------------------:--------- 2--------->.------- --------- £-------- Real Estate For Sale 

Nam&i-žemš PardavimuiMiscellaneous 
įvairus * ' Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

--■. » ..........  4 ■;.... —------------------ ę-----------  
. MODERNIŠKAS 2 fintų mūrinis, 

4 ir 5 kambarių, aliejum šildomas, 
kiekvienas l^amb. saulėtas, gera 
transportacija, 1 blokas Humboldt 
Park. $9,500. Kreiptis 1024 N. 
Spaulding Avė., 1 flat.

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai.

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

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekernėms. Patarnavi
mo kdina. Tel. Prospect 6393.

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

. ' ___________ :_ ... r ’

DIDELIS PELNAS PIRKTI .
VIŠTUKUS ■

Mes auginame ir pardavinėjame pasi
dalinimo pelnu pagrindu investoriams 
$10 ir daugiau. Mes siūlome pardavi
nėjimo datbą. Del1 smulkmenų kreipki
tės 2512 Irving Park Blvd. Atdara va
karais iki 8, nedaliomis puo 11 iki 4.

PARDAVIMUI kampinis 2 flatų, 5 
ir 5 kamb., karštu vandeniu šildomas 
2 karų garažas, 1901 S. 49 Avė., 5 mi
nutės ėjimo į Wcstern Electric Co., gera 
transportacija.




