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Francuos Atsakymo 
Laukiama Šiandien ■ f;’: :
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Suvienytos Valstijos žada Vokietijai su
teikti $300,000,000 kreditą

Bernard Show ir Sovietai kri
tikuoja Hooverio sumanymą

Paryžius, birželio 24 d. Pa
saulio akys šiuo laiku nukreip
tos j tai, kaip Francija priims 
prezidento Hooverio pasiūlymą 
sustabdyti vieneriems metams 
karo skolų mokėjimą. Anglijos, 
Vokietijos ir Amerikos spauda 
ir viešoji opinija skubina Fran- 
ciją greičiau nusistatyti ir pa
siūlymą priimti. Francijos at
sakymo laukiama šiandien. 
Nors Francija principe sutinka 
su Hooverio planu, bet. nori 
gauti garantijų, kad po metų 
Vokietija Francijai vėl mokės 
savo reparacijas pilnumoje.

George Bernard Show, žy
mus Anglijos galvočius, pareiš
kė kad, jei Hooverio pasiūly
mas praeis, tai Amerika galės 
džiaugtis, jei ir po 5 'metų Vo
kietija bepradės mokėti. So
vietai Hooverio pasiūlymą ypa

tingai pajuokė, sakydami, kad 
Amerika nori tuo pasiųlymu pa
ti savo investmentus Vokieti
joj išgelbėti: Amerika ligi šiol 
esanti įdėjusi Vokietijoj apie 
pusšešto bilijono dolerių.

♦

Amerika Vokietijai duos I 
kreditą

F r a n c u z ų apskaitliavimu 
Hooverio pasiūlymą pravedus, 
pasekmės busiančios tokios:

Vokietija iš to laimės $378,- 
000,000 iš kurios sumos $232,- 
000,000 eis biudžeto pataisymui 
ir kita dalis gelžkelių pelnui.

Suvienytos Valstijos nustos 
$230,000,000; Francija nustos 
$92,000,000; Belgija apie $20,- 
000,000; Italija apie $10,000, 
000 ir Anglija, Jugoslavija, 
Rumunija, Grekija ir Lenkija 
mažesnes sumas.

Suvienytos Valstijos svarsto 
galimybę suteikti Vokietijos 
valstybės bankui paskolos 
$300,000,000.

[Acme-P. J# A. Photo]
Baliunas, nugalėjęs pirmadienio audrą .*

Matomasis baliunas pereitą pirmadienį pasikėlė virš Chicagos kaip tik tuo laiku, kada, užėjo 
nepaprasta audra ir baliuną vos nenumetė ant miesto stogų; su dideliu vargu balionui pasisekė 

nusileisti sveikam

Kaip prezidentas ir 
gubernatoriai vaiši

no slapuką

Hamtramack majoras
ir 14 kitų apkaltinti

Lenkijos komunistų 
riaušės

Vienas užmuštas ir 10 sužeista

Varšuva, birž. Vienas 
komunistas užmuštas ir 10 su
žeista kruviname susirėmime 
tarp komunistų ir policijos 
miesto žydų kvartale. Komu 
nistai dalyvavo mūšyje su ak
menimis, o policija su šautu
vais. Visi 10 sužeisti kritiškai.

Ieškos kalnuose gyvy
bės pradžios

Yale universitetas, New Ha- 
ven, Conn. siunčia ekspediciją 
į Himalajų kalnus Azijoj, kur 
ieškos pėdsakų gyvybės 240,-į 
000,000 metų atgal.

Tūlo .vengro studento pasnkin- 
gi prietykiai Amerikoje

Lietuvos Naujienos
Automobilius susidūrė Automobilis užmušė ar

šu motocikliu klį ir sužeidė ūkininką / »

Jžmušta p-lė Bulovaitė, sužeis
tas p. Steponavičius

Birželio 3 d. iš Kauno Uk
mergės plentu į Jonavą moto
cikliu važiavo pil. Steponavi
čius su p-le. B|ulovaite. Ties 
Viruliškių kaimu (apie 10 kil. 
už Kauno), motociklas didele 
jėga susidūrė su susitikusiu 
automobiliu.

Nuo baisaus susidurijįto, p. 
Bulovai te, Cotton fabr. darbi
ninkė, buvo numesta 11 metrų 
į šalį ir mirtinai sužeista. Ste
ponavičiui nulaužta ranka.

Vežant į ligoninę Bulovaitė 
mirė. Automobiliui nulaužta 
prišakinis tekinis.

Fašistas išžagino Jie 
tuvaitę

Birž. 3 d. ties Ukmerge va
kare be šviesų važiavęs auto
mobilis užvažiavo ant ūkininko: 
užmušė jo arklį, jį patį sužeidė' 
ir nesuteikęs jokios pagalbos 
nuvažiavo toliau.

1000 ūkininkų eks
kursija

Žemės ūkio rūmų leidžiamo 
“Ūkininko Patarėjo” ruošiama 
1000 žmonių—to žumąlo skai
tytojų ekskursija įvyks ateinan
tį mėnesį, šiaurės ūkininkai 
važiuos į Suvalkiją, o suvalkie* 
čiai—į Klaipėdos kraštą.

Linksmi majorai 
sugrįžo

Visi gailisi gerųjų laikų ir 
gero vyno i

Indionai ap vaikščioja 
saulės šventę

VVaitsburg, Wash. Pietinio 
Idaho indionai rengia didelę 4 kslais. 
dienų šventę, į kurią susirinks I biama

“Kokie 
sušuko 
Knox,

ba- 
ki-

do-

ir Washington ir Oregon vals
tijų indionų giminės. Tai yra 
jų metinė saulės šventė su ri
tuališkais šokiais ir dainomis, 
šventės baigiamos gausiais pie- 
tais iš žuvų ir mėsos.

1

Ir Alaąkoj dabar kaip 
namie

New York, birž. 24 d. Ką tik 
grįžo 19 Amerikos miestų ma
jorų, kurie l/uvo išvažiavę į 
Franci ją su “geros valios” ti- 

Apie juos čia buvo skel- 
įvairių sensacijų, po

kiek majorai kasdieną vyno iš- 
gerdavę. Grįžę visi pareiškė, 
kad gėrę, bet nė vienam galva 
neskaudėjus; ten, girdi, ne kaip 
čia, kada reikia sirgti gezolino 
pasigėrus. Majorai įsitikinę, 
kad alus ir vynas Amerikoj tu
ri būti grąžinti.

Detroit, Mich., birž. 24 d. 
Šio miesto dalies Hamtramack 
majoras ir 14 kitų asmenų, ku
rių tarpe keletą valdžios žmo
nių, apkaltįnti dėl 16 nusikal
timų ir persekiojimas prieš juos 
pradėtas.

Prieš majorą Gi. Tenerovič 
iškelta 7 kaltįnimai dėl kyšių 
ėmimo, dėl nedorybės namų už
laikymo ir dėl šmugelių su į- 
vairiais departamentų kontrak
tais.

Mafia gengė Italijoj 
išnaikinta

124 gengsteriai gavo ilgus 
kalėjimo terminus

Ateity nešiosime me- 
džio drabužius patys 

nežinodami
Friancija pagamino 125,000,000 

(Svarų medinio šilko

Birželio 1 d. Šiauliuose “Ko 
merei jos” viešbuty atvykęs į 
Šiaulius kažkokiais reikalais 
Italijos pilietis įsiviliojo į savo 
kambarį nepilnametę mergaitę 
X. Y. ir ją išžagino.

Mergaitei nusiskundus, nusi
kaltėlis suimtas.

Tautininkai valysis

Tautininkų sferose dabar ak
tualus valymosi klausimai. Per 
paskutinę konferenciją esą pa
aiškėję kai kurių asmenų slap
tieji tikslai, todėl nuo jų busią 
apsivalyta^

Įdomus čia yra buv. vicepir
mininko p. Kavolio neišrinki' 
mas j naują centro valdybą. 
Bendrai, dabar tautininkų par
tija bandysianti susitvarkyti vi
duje.

Nome, Alaska, birž. 24 d. 
Orlaiviai ir radio padarė, kad 
ir tolimiausiame šiauryje dabar 
galima gyventi kaip namie. 
Dar nesenai čia būdavo didelė 
iškilmė, kada pirmą kartą pa
vasarį atplaukia laivas ir at
veža žinių iš pasaulio po ilgos 
tamsios žiemos. Dabar orlai
viai kasdieną atveža paštą ir 
įvairių maisto produktų. Radio 
įrengti namuose per visą žie
mą suteikė gyventojams žinių 
iš pasaulio.

Bažnyčia nepasiduoda 
' valstybei

Meksikos miestas, birž. 24 d. 
Naujas įstatymas, kuriuo su
mažinama dvasininkų skaičius 
Vera Cruz valstijoj bus igno
ruojamas katalikų bažnyčios, 
pareiškė papos delegatas arci- 
vyskupas Ruiz Flores.

Jei kunigai bus pašalinti iš 
savo bažnyčių einant įstatymu, 
arei vyskupas pareiškė, tai jie 
bus aiitorizuoti laikyti slaptas 
pamaldas.

New York, birž. 24 d. 
žiopliai mes esame!” 
federalis teisėjas John 
išgirdęs iš jauno vengro George 
Robert Gabor, 25 m. amžiaus, 
prisipažinimą kaip jis apgaudi
nėjo žythiausittš’ Aiherikos val
dininkus ir patį Hooverį.

Gabor 1928 metais įvažiavo i 
šią šalį su dirbtiniu paspontu ir 
pastojo į Harvard tfeisių mo
kyklą, bet neilgai trukus mo
kyklą metė ir pasivadinęs 
rouu von Krupp pabandė 
tokios laimės.

Iš Henry Fordo jis gavo
vanomis gerą automobilį, kuriuo 
išvažinėjo Ameriką nuo krašto 
lig krašto. Pasivadinęs Taft 
Thew jis viešėjo Polo Alto pas 
Herbert Hooverį pirm šiam pa
tampant prezidentu.

Illinois gubernatorius persta
tė jį legislaturai. Wisconsin gu 
bernatorius Kohler išrodė asme 
niškai jam visą Madison miestą 
ir perstatė jį Wisconsiiwjenatui.

Suv. Valst. prokurdFas T/$)i- 
relli patvirtino, kad tai 
yra tikra tiesa. Nelaimė Ga- 
borą patiko kuomet jis susi
žiedavo su Miss Eleanora Du 
Pont iš Wilmington, „Del, kuri 
ir patyrė, kad jis nėra “baro
nas Von Krupp”. Dabar jis de
portuojamas.

Baltieji Pietų Afrikoj 
daugėja

Austrija kolonizuos Pa- 
raguajų

Pretoria, Pietų Afrika, birž. 
24 d. Nauju cenzu suskaityta, 
kad nuo 1926 metų baltieji čia 
priaugo ant 8:84 nuošimčių ir 
dabar viso baltųjų yra 1,820,- 
527. Paprastai baltieji kraus
tosi iš sausųjų sričių pietuos'e j 
drėgnesnes Transvaal ir Natai 
žemes ir eina į žemdirbystę.

Roma, birž. 24. Penkiolika 
nuosprendžių visam amžiui ka. 
lėti Sociiljoj teismas davė 15 
svarbiausių Mafia gengės va
dams. Byloje dalyvavo 178 
kaltinami gengsteriai. Iš tų 54 
išteisinti. Kiti gavo po 25, 15, 
10 ir 1 metiis kalėjimo. Gonge 
buvo garsi per ilgus metus ir 
yra nužudžiusi daug žmonių.

Paryžius, birž. 24 d. Užsi
vilkti medinį kimono pirmiau 
reikšdavo visai ką kitą, —taip 
būdavo vadinamas grabas. Da 
gar gi ne tik medinius kimono, 
bet medinės’ kojines, medinius 
apatinius rublis, medinius kak
laryšius ir daugybę kitų nuo 
šilko neatskiriamų drabužių ne
šioja milijonai žmonių, patys to 
nežinodami.

Vienoje tik F*rancijoj pernai 
metais pagaminta dirbtinio šil
ko iš medžio plaušų arti 125,- 
000,000 svarų. Medinis šilkas 
yra labai sunkiai atskiriamas 
nuo tikorjo šilko.

Greit lėksime į 
mėnesį

Londonas, birž. 24 d.
Kipfer, kurs su prof. Piccard 
buvo pakilęs baliune apie 10 
mylių į orą, pareiškė, kad ra
ketiniai orlaiviai netolimoj at
eity bus praktiškiausias būdas 
ir kad nebėra nieko stebėtina, 
kad žmonės kurią dieną pradės 
lakstyti į mėnesį.

Karai ateity busią vedami 
20 mylių aukštybėse, taip kad 
iš žemės nebus visai matyti ir 
karo orlaivių jokie šūviai nuo 
žemės nepasieks.

T. Žiburys nuskendo
Herrin, III. T. žiburys (Zy- 

buris), 59 metų amžiaus, užva
kar bež ve jodamas kanalo per 
kasė įkrito į vandenį ir nemo
kėdamas plaukti, prigėrė.. At
bėgę jo draugai ištraukė žibu
rį jau nebegyvą.

Biržose didelis 
gyvumas

Vokietijos Šerai pakilo ant 30%,

New York, birž. 24 d. Su 
manymas padaryti metams per 
trauką karo skolų mokėjime, 
atsiliepė į visų šalių finansus 
ir biznį. Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos, Japonijos, Italijos, 
Belgijos ir net Francijos biržo
se (stock,markets) žymiai pakį- 
lo akcijų kainos, ypatingai se- 
eurity ir commodity dalykams. 
Vokietijoj pašoko net ligi 30 
nuošimčių.

10 žmonių užmušta 
sprogime Anglijoj

Warehanf, Anglija, birž. 24 
d. Dešimts žmonių užmušta 
sprogus nitroglicerinui, kurs 
sunaikino keletą namų. Devy
niolika žmonių sužeista. Spro
gimas sukrėtė apylinkę per ke
lias mylias aplinkui, kad vienas 
žmogus už dviejų mylių nuo 
sprogimo vietos tapo išmestas 
iš kėdės.

Perkūnai ir audros
Birželio mėn. 1 d. Šėtos vai. 

Gaižpnų km. audra su ledais 
sunaikino 86 ūkininkų pasėlius 
apie 200 ha ploto ir Kirdaikių 
km., . po pat valsčiaus, palietė 
apie 10 ūkių, bendro ploto apie 
70 ha, sunaikindama dalį pasė
lių. Nuostolių padaryta, spė
jama, apie 82,000 lity. Be to, 
Gaižunų kaime išdaužė gyve 
namųjų namų langus ir apdras
kė stogus. Ledai buvo miški
nio obuolio didumo..

Gegužės 30 d. Kuršėnų vai. 
Nutaučių km. nuo perkūnijos 
sudegė pil. žvirblio Povilo dar
žinė ir kūtė su ten buvusiu tur
tu ir ūkio padargais. Nuostolių 
siekia 5000 litų. Turtas neap
draustas. x

Birželio 1 d. Simno vals. Ba- 
brauninkų km. nuo perkūnijos 
sudegė sekantieji trobėsiai ir 
daiktai: gyvenamas namas,
kluonas, klėtik, tvartas po vie
nu stogu, du atskiri tvartai, 
maniežui pastogė, įvairus ūkio 
mAšinų įrankiai, drabužiai, bal
dais^ Nuostolių padaryta 24,- 
830 litų, 
-r-—  .....       r

Kur dar buvo galima 
gyventi

Nome Alaska, birž. 24 d. Del 
didelio maisto padaugėjimo 
šiaurės eskfrnosai pradeda iš
virsti iš narsių medžiotojų į ra
mius namsėdas. Dabar eskimo- 
sai išmoko kepti “stoikus* ir 
“roast briedieną”. Briedžiai 
naujais ganymo budais užauga 
daugiau negu eskimosams rei
kia ir jų gyvenimas darosi vb 
sai geras.

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

Iš dalies debesiuota, kięk la
biau atšils; galimas lietus ir 
ptrkunija. Vidutinis vėjas, 
daugiausia iš pietų.

Temperatūra vakar buvo apie 
71 ligi pietų ir apie 78 popiet

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:29. Mėnuo teka 1:22 rytą.

Asuncion, Paraguay, birž. 24 
d. čia atvažiavo buvęs Austri
jos žemės ministeris Thiler, 
kurs ištyrė Chili, Argentiną ir 
Paraguajų, kur geriausia steig
ti Austrijos emigrantams kolo
nijas. Paraguajus žada suteik
ti austrams didelius plotus že
mės Chaco kolonijoj, kur gy 
vena tik 2,000 Menonltų sek
tos šeimynų atvykusiųXš šiau
rės Amerikos ir Kanados.

“Vilkai avinų kailiuose”

Roma, birž. 24 d. Naujo į- 
tempimo tarpe papos ir dik
tatoriaus laukiama kaip pasek
mė suareštavimo tūlo kunigo 
Colledoni viename šiaurės Ita
lijos miestely. Kunigas išvadi
nęs valdžią “plėšriais vilkai avi
nų kailiais ęrisidęngusiais”.

Vancauver, B. C. birž. 24 d. 
Gražiai pasirėdęs jaunas ban
ditas įsilaužė naktį į vienų tur
tingų piliečių namus ir bese- 
lindamas per miegamąjį prikėlė 
jauną Miss I. Harvey, kuri pa 
šokusi iš lovos griežtai paliepė 
banditui išsinešdinti. Banditas 
pasvyravęs momentą, pagriebė

Kunigui gresia ištrėmimas- į. merginą, prispaudė, pabučidvo
Lipari salas. Hr nusilenkęs išėjo. ' ,

.71

Tokio vėl sukrėsta že
mės drebėjimo

Tokyo, Japonija, birž. 24 d. 
Šią savaitę jau antru kartu su
krėstas šis miestas žemės dre
bėjimo. Gyventojai baimėje iš
bėgiojo J gatves. Yakegatake 
kalnas išsiveržė nauja lava. Ki
tas vulkanas Asama taip pat 
atsigavo.

žemės drebėjimai sukrėtė 
Naujosios Zelandijos keletą vie- 
K ■ . . c.' ■

—U

Argentina,f Buenos Aires, 
birž. 24 d. Savotišką streiką 
paskelbė šio miesto radio ana- 
unceriai užvakar, atsisakydami 
anansuoti laike 5 minučių viso
se radio stotyse. Po 5 minučių 
visi radio vėl prabilo ir anaun- 
ceriai paskelbė, kad jie sustrei
kavę protestuodami prieš su- 

1 varžymą garsintis.
ii

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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



[korespondencijos
Thorp, Wis.

Throp apielinkes lietuvių 
farmerių piknikas įvyks neda
lioj, birželio (Junc) 28 d. J. 
Kurtinaičio formoj. Visi lietu
viai yra kviečiami piknike da
lyvauti. — Rengėjai.

Racine, Wis.
Iš SLA 100 kuopos veikimo

Kultūrinis ir labdarybės žy- 
dinčlis, 100 kuopa, neparstoja- 
mai rusena. Nemažas skait
lius vietinių lietuvių priklau
so, bet yra proga ir daugiau 
tapti nariais, apsidrausti gy
vybę ir drauge darbuotis lab
darybės bei kultūriniam dar
be?

, Per šių metų pusmetį 
kuopų nelauktoji viešnia 
atsilankymu ištraukė iš 
tarpo du nariu, 
junų ir Steponų 
Liūdim jų netekę, bet jie liko 
amžinais SLA. nariais.

Vietinės draugystės pereitų 
metų piniginių sųskaitybių ne
subalansavo, — po keletą šim
tų dolerių turėjo deficito. Pa
tariu augusieins lietuviams, 
kol dar visai nesusenę, rašyki- 
tės prie milijoninės organiza
cijos SLA 100 kuopos. Susirin-

100 
savo 
mus 

— Mykolų Vi-
Sinkcvičių.

Lietuvių Radis 
PROGRAMAI
NEDALIOMIS wcfl 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

KETVERGAIS WJJFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Rankine Viktrola vertes 
$35.00 
už ....

GRAŽUS REKORDAI PO 75c 

No. 

16211—“Balandžio dienelėj“ dain.
Pautas 
ir ‘Petras Mylėjo Katriutę’ 
Pauras

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

16209—“Liudvinavo polka, instrum. 
ir “Paukščių polka“ instr.

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

164h 3—“Duok rank?”, polka Ma- 
hanojaus orkestrą.
ir “Jieškau Tavęs“ polka, 
Mahanojaus orkestrą.

16214—“Sudiev, Panaitėle” dain. 
S. Pauras 
ir “Marsaletė” S. Pauras.

1 6205—“Subatos Vakarėli” 
ir “Vilniun Trauk”, dain.
A. Vanagaitis ir J. Olšaus
kas♦ 

1 6207—“Worcesterio
ir “Charles
J. Dirvelis 

' 16208—“Patarimai 
monologas.
ir

Džekis” polka 
Jurkee” polka, 
ir jo orkestrą.

Ūkininkams” 
J. Petrauskas, 

Aitvarų Polka” J.
Petrauskas, Armonika 
nuoja V. Dineika.

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

dai

ork.

Siunčiame į kitus miestus*

J. F. Budrlk.
Ine.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

laikysis. Tam pačiam pirtike NbtnokČšiU gyveiiti? Septinių 
iš ryto įvyks 9 vai. 10-to ap- dėŠimll jau KeVfi^st ptosttifcihį 

išauginau, ir taėinokŠBiu

kimai 
pirmų 
pietų, 
No. 5. 
kuopa

laikomi kas mėnesio 
sekmadienį, 2 vai. po 
Union Hatl kambaryj 
Turiu pranešti, kad 100 
ruošia piknikų birželio

28 d. p. S. Mockaus Parke. 
Vieta randasi nuo Racino į 
šiaurę, ketvirtoj muile j prie 15 
kelio, į vakarus prie Root Ri- 
vcr. Tam piknike dalyvaus 
Kenosha ir Racino jaunuoliai; 
eis į persitikrinimų bolgemyj. 
Raciniečiai ruošiasi perti kailį 
kaimynams kenosbiečiams, o 
Kenosha jaunuoliai lengvai 
nuo čiampionato nesitrauks,

iš ryto Įvyks u vai. lu-to ap
skričio pusmetinis sttvttžittVi-, 
inas. Kuopų atatoVRi pasiliks 
ir piknike, bus svaHhi W jhis 
susipažinti.

Kviečiami lietuviai skaitliu-? 
gai dalyvauti birželio 28 dienų 
šitame piknike. Tai yra pirmas 
vasaros sezono lietuvių pik
nikas. Bus svarbu pamatyti 
naujų puošnių salę it* pagra
žintų parkų. Plotas 15 akerių 
gražus žaliuojantis miškas ir 
tekanti upė dėl žvejojimo 'bei 
maudytis. Teko girdėti, kad iš 
Cbicagos svečiai atvažiuos į tų 
vasarinį pokilį iš vakaro. Va
liuokite kas galite— vietos ir 
linksmumo užteks visiems.

— NL.l 100 Org.
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARKHRIS

Ant laivo
Didžioji dalis šitos antrosios 

SLA ekskursijos sėdo laivan 
Ncav Yorkc, o mažoji dalis — 
Bostone. Viso, rodos, bus apie 
150 lietuvių.

Pavažiavus apie dvi dieni 
nuo Bostono, teko susitikti su 
senais pažįstamais ir draugais. 
Pasirodė, kad tai seni LSSA 
nariai, rengę kadaise hiato pra
kalbas ir, bendrai, dalyvavę 
socialistiniame judėjime. Kai 
kurie ir dabar dar stiprus so
cialistai, nusitarę
kuopas atgaivinti įr uoliai dir
bti progresyvį ir 
darbą. Labai įdomu.

Ne visi keleiviai, ypač SLA. 
ekskursantai, patehkinti. Ru- 
goja, guodžiasi, išmetinėja, o 
kai kurie ir nusikeikia ant 
SLA ponų ir, bendrai, agentų. 
Ir ne be priežasčių 
daro. Pavyzdžiui, 
klasės keleiviams
baisiai prastos. Šiais laikais, 
kada tiek daug mokania už 
kilvakortę, iš tięsU, tokiuose 
ankštuose tylipk|topse, \ 'tiesiog 
mizernuose kambarėliuose Siu 
grūsti po tris keleivius, tai jau 
per 'didelis ir skaudus papras
tųjų žmonelių pažeminimas ir 
skriaudimas! Kone visai ant

ko išvidines (dvasines) gar
bes, o pasiputimu bei snobiz
mu apsvaigę dvasios tuŠthb- 
liai tik išorinės (žibučių) garr 
bes teieško.

Kažkas paleido gandus, kad 
musų laivas sustoHiųs Liepo
joj, nė Klaipėdoj. Kone kilo 
revoliucija, žinote, tokia, kaip 
“Vilnies 
vinie.

šerininkų susivažia-

ncnuveŠ Klaipčdoh, 
boba jam akis išdra- 
karščiuojas mažas,

inirusias

naudingų

jie tatai 
trečiosios 
patalpos

te suprasti koks oras. Susivie
nijimo viršininkai, | prieš paė
mimų laivo savo ekskursijai, 
turėtų laivan nueiti ir patal
pas ištirti. Čia yra daug žmo
nių, kurie jau po kelis kartus 
yra keliavę per Atlantikų ir 
sako, kad tokių nepakenčiamų 
trečios klesos patalpų nėra 
matę.

Bet turistinės klasės patal
pos, tai, rodos, ir perdaug 
puošnios. Čia oro nestinga, sa
nitaru ir, bendrai, labai jau
ku. Nežinau, kaip yra kituose 
laivuose, bet šitame (Lancast- 
ria), tai turistinė klasė skiria
si nuo trečios klases, kaip 
ugnis nuo vandens. Agentai 
paprastai sako keleiviams, kad 
tarp turistinės ir trečiosios kla- 
šių menkas tėra skirtumas. 
Tai netiesa. Skirtumas kuodi-

r |, kad 
lįddh

tai žinoti ir keleiviams teisybę 
pasakyti.

Nors trečiosios klasės patal
pos labai nejaukias, nesanita- 
rinės ir nehigieninėš, vis dėlto 
važiuoja jose net 73 lietuviai 
ir 252 suomiai. O turistinėj 
klasėj --— 51 lietuvis ir 132 suo
miai. Pirmoje klasėje važiuo
ja tik 3 lietuviai. Viso lietuvių 
važiuoja 127.

Ir palydovu labai nepasiten
kinę. Dauguma trečiosios kla
ses keleivių net ir nepažįsta jo. 
Mat, vaikinėlis, aukštesnėje 
klasėje važiuodamas, labai įsi- 
sportavo, i^lidėjo, išpuikėjo, 
tarsi, kokių tai aukštųjų sfe
rų, kaip Mastauskas su Gab
riu anų metų Paryžiuj, nuo
taika persigėrė. Ne jam dabar 
su prasčiokėliais susipažinti it 
draugauti! v

Kaip keista! Kuklus, mųstųs 
bei išmintingi žmonės labiau
sia mėgsta paprastumų ir įęŠ-

■ , • , x v . t w ta

tai mano 
skys! — 
bet storas vyriškis.

—Jeigu jis (vadinasi, Bukš- 
naitis) nuveš mus Liepojon, 
tai mano vyras jam snukį su
daužys! Ana ve, mano burdin- 
gieris važiavo p*er Liepojų, tai 
supjaustė baksus, atėmė daikt- 
tus — taip bjauriai krėtė. Bai
sus žmonės tie latviai. Mes 
norime su lietuviais, — smar
kiai šnekėjo apskurusi, bet ga
na simpatinga hioteruke.

Taigi, generolų yra, tik ka
reivių nė vieno. Todėl Buk- 
šnaitis ir negavy.. mušti.

Bet toliau vĮsh^įsHikįni 
tikrai, phtukiųmč^^kiM
ir nurimo. O kadangi Bukšnai- 
tis su visais suėina, pašneka, 
pajuokauja, vienų kitų stiklinę 
alaus (arba ir stipresnės) iš
geria, tai čia jį -visi Mpyli. Tik 
to snobo, SLA oficialaus pa
lydovo, niekas nepakenčia.

Neapsieinama čia ir be in
cidentų, kurjozų ir nelaimių. 
Vienos lietuvės 18 nienesių 
mergaitė kokliušu (kriokliu) 
susirgo. Gydytojas izoliavo, li
goninėn padėjo. Vienas lietu
vis kareivis, daug kartų fron
te sužeistas, dabar gaunųs iš 
valdžios kompensacijų, • taigi, 
“dykų4’ pinigų daug turįs, Čia 
taip įsismagino, kad net kalė
jimai! pateko. Bet pasėdėjo 
parų, išsipagiriojo ir vėl lais
vėn išėjo. Jis labai pyksta, kai 
kas bando sudrausti jį nebe
gerti ir pinigų nebemėtyli. 
Sykį, gyvai demonstruodamas, 
kad jis doleriams nevergaujh, 
visų 80 jų paleido į jūres. O 
kitų sykį, šUsiginčinęs su vie
nu senberniu dėl panelės ir 
pats bandė jtirOn šokti. Tik ta 
panelė ir beno kapelmeisteris, 
sugriebę už kojų, suturėjo.

Turime čia vienų ir visai į- 
domų žemaitiškų tipų. Tai vy
ras su dideliais rudais ūsais, 
primerkta viena akimi, mišriu 
kostiumu, kurio Viename kel
nių kelyje didelė skylė — ir be 
lopo. Jis dažniausiai sėdi prie 
stalelio, su stikleliu 
George (čia mes šitą 
vadiname “jurgine4’) 
žiausia stikline alaus, 
kartą aš pastebėjau jį 
kvortę beperkantį.

—Nugi, dėde, — sakau 
dar neužtenka čia? Kam 
jos puskvortės reikia?

—Tai, matai, prieteliau, čįa 
ne bažnyčia, anksti nealsidarp, 
o aš dar įjrieš iŠširilimų iš Įp- 
vos turiu nors porų ay trejetą 
stiklelių išmesti, — paaiškino 
man cįfecfe.

—Shaip, 
moka gyVenli. ,

—Na, tai tau ir gražiausia!

žmogaus Širdį, drųsko jo sielų.sugriebia iš vaikučių pinigų ir 
taip ant žemės, taip ant van- šiauriai sviedžia ^mettisfemte. 
dens.

Gyvenimas, matote, tik tada 
atrodo, tarsi, gėlėmis išklojąs, 
tada jo nefctudijUoji, iš vidaus 
netyčinėj i.

tų fcavinįųją lifetliVai- 
tę> ttpie fcltfių Apirrtntinii
Mlbfcjąti, bawdė (Čia

W viižidoja)
savi ftki- 

ijįis, tarsiu nuryti. Matptę, Šitaip 
btiVo ?Vistį pirmiutiUiai jos ba- 
gftžą WWdicsavČ į LlČlsTngfor- 
są. tik aš nusive
du jų į salionų ,tai jie gatavi 
savo akimis jų surytirMat, pa
nelė labai -graži, bet paprasta: 
be jokių žiburių, tik su tais 
gražybės iobyniais, kuriuos 
gamta jai davė. Todėl labai 
ftalutali, gyvenimo prašmat- 
nybių iiėsudarkyta. Na ir kas 
gali tokiai panelei heatidaryti 
dilbis į »6vo Šircjį? .tuo labiau 
kad šita panelė yra labai kuk- 
įl, drovi m padori.

Bet tarp dorųjų žmonių 
(ypač, pbhių ir panelių) čia 
yra įsimaišiusių ir... %ilas iįvy- 
ttfs, mahali, paaiškins dalvkų. 
Turėjome, kaip jau esu sakęs, 
bailų ir maskatadą. Viėnas 
vyriškis taip gracingai, reikš
mingai ir meiliai Šbko .ir, ben
drai, vcikėnjudtijb, kad 'ponių 
ir pattetių Širdis, Ursi Miptė

j/ I 
/P ■

Turime čia vienų tiesiog 
gt-ačingų bei reikliirtifrgą 
lę. Labai MrtM, stoVyjė Wt- 
diirihsi — intVovėi1^. Nepa
prastai žavi. Ėodoš, IJk viehas 
teigiamas žodis iš jos kvepian
čių lupų ir gyvenimo kciMaB 
butų gėlėmis IŠklolas... Tik ji 
dažnai pusryčių treafeina. Sa
ko, kad tavoje negalihti žvano 
išgirsti. Mat, trečiųjų klasę Čih 
šaukia valgyti zvatfydanii, ant
rąją — į škardą, tatai į Baliu- 
nihthko tŠptitfhiHį pilvą, ifluš- 

; darni, o pirniųją —- 'lrtabyda-; 
mi. Taigi, Šitų panelę gitlvtoj 
(gal būt ir širdyj?) tarini, pri
siminė anekdotas apie anų 
vaikų, mokytojui ližklator, 
sus, kodėl mokyklon pavėla
vo, atsakė, kųliOliaų užpusty
tas, o kai mokytojas pastebė
jo, kad jiB $dCjęfc ankščiau 'at
sikelti, tai jis MaBakfc, kad lo
voje nepastebėjęš užpustyto 
kelio. Maitoto, tavoje gailinta' 
ir hematvti ir negirdėti. ^aga-\. - . - . . . a
liOB, Siu pantie y*a ,WP° * ka^‘« t““1* 
Ji lik Mteftus ittaMis AueHkaje 
teišbuvo, kuisiai įkirėjo ’jfti 
prožtoiškas ir tuščias (be jokio 
ideaiinjgunta), Amerikos įyye? 
nimas ir ji grįžta Lietuvon.

Vis dar apie įvairius tipus 
šnekant, norisi ir apie šftų par 
šnekėli. — Ot, tai 'sto juodais?1 
plačiais usnis, padribusiomis i 
akimis, niekados neprosytu 
kostiumu žmogus. Jis sėdi prie 
stalelio, akis įbedęs į puskvor- 
tinę stiklinę šviesaus aldiis., 
šita stiklinė, matyti, žavi jį> 
kaip Venus dc Milo. Ir kode! 
ne? Juk tai yra visai padori’ 
stiklinė. Ne tokia, kaip fchi- 
cagoj. Žinote Ghicagos stikli
nes. Dugnas taip stųras, kaip 
ir tas putų sluoksnis, o vidu
ryj alaus klodas toks plonas, 
kaip draugo Bruseikos pėde, 
kurių jis dabar gauna iš “Vib 
nies”, po > sprendžiamosios 
komisarų, revoliucijos. O Čia^ 
Atlantike, tai; stiklines dugiias 
taip plonas, kajp visai inądna. 
mergaitės suknelę. Putų — Vi
sai nėra,: tik ralus. — , Taigh 
anas kapsas, juodais ūsais* 
bandųs vįsų AUantikų išgerti 
ar pragerti, ir sako man: 
“Galva plyšta, Ir gulėjau ir 
geriau, bet niekas nebegelbs- 
ti”. “Nugi, brolį lietuvi,” — sa
kau, — kodėl ihan apie tai 
nieko nesakei?” Na, ir daviau 
žmogui kaip ir daugeliui čio- 
nais, net tris piliules an’tšyk. 
Sakau: “Arba, broįb tuoj pa
sveiksi, arba mirsi.” Matytu
mėt, tuoj pasveiko.

Turėjome ir šokius, ir kon
certų, ir maskaradų. Tik gaįla, 
kad iš 127 lietuvių nesirado 
nei vieno tokio talentingo' dai
nininko, kaip pa v. Čeponis šti 
Rušinsku. Labai apgailėtina! 
Taigi, ’ aš turėjau nors “spy- 
čių’į pasakyti. Suk žinote, kad 
aš dainuoju tik drauge su sa
vo šdhmku (rodos, dbbar 
kun. Mockus šventas giesmes 
su juo drauge giėda), tai negi 
čia dabar dainuosiu.
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Giliai įsidėmėtinų vaizdų tu
rėjome per Kiei kanalų plauk
dami. Toks nepaprastas vokie
čių darbštumas, sistematingų- 
mas! Visur, kur tik pažvelgi, 
įdėta iniciatyva, pasišventi
mas ir nuogas fizinis darbas. 
O vis dėlto vokiečiai nei lietu
vių, nei suomių širdyje šilimos 
nesurado. Kodėl? Paprastas, 
teutoniškas, tiesų sakant, bar
bariškas jausmas, kuris iš
braižo jų veiduose šiurkščius, 
žiaurius nuolaikos bruožus, 
tarsi, trenkto užtrenkia • kitų 
tautų žmonių simpatingumo 
jausmų. Pavyzdžiui, plaukiant 
per Kiel kanalų, vienas kitas, 
neiškentęs, išmeta . vaikams 
pinigų. Dvi ištukę panelės, su 
diktomis atsikišusiomis krūti
nėmis, su kumpomis nosimis,

Kiti, matyti, su dideliu įnirši- 
4nu> paspiria numestų iš laivo 
dešimtukų į vandenį. Įsimaišo 
pblicistų ir viškų (tuomsyŪ) 
sutvarko, nes griežtai užgina 
iš laivo mėtomus smulkius pi
nigus imti. Matoma, kad pa
saulio neužkariavusieji vokie
čiai, labai Įsižeidžia, kam 
jiems mėtoma shiulkųs (stam
biais, rodos, neužsigautų) pi
nigai. Bet, iš teisybės, mėtoma 
tik vaikučiams, kuriuose 
bjauraus šovinizmo jausmas 
dar nesusikristalizavęs.

Keista vokiečių fizionomija, 
ypač vidujini. Keršto kupini 
veido bruožai, tarytum, sakyte 
sako, kaip šiauriai griežia jie 
dantimis, kad pasauliui atker- 
Šinti, kam nepavyko jiems vi
so pasaulio pavergti!

Baisu. Bet įdomu. 
Klaipėda, birželio 8 d.

NAUJIENOSE
.ą„

savo karšios širdies savo kru
tinėję ir Visu atdavė
tam šykui, parsivesdama jį į 
savo kambarį. kad ji yra 
keletos vaikučių motina, tai, 
Va, jos vyrąs" ganė jų ne tiktai 
kaip savo moterį, bet ir kaip 
savo vaikučių (o gal ir ne; 
juk kuris vyras tikrai žino, 
kad jis augina savo vaikučius 
—-ne benkartus?!) motinų.'Ir 
pasekė. Ir užtyko savo mylimų 
žmonelę su šykd karščiausioje 
darbuotėje... Baisiausias skan
dalas! ViS dėlto Idbni reikš
mingas, parodantis, kiek vy
ras gali p&sitfkČti savo žmona, 
net keletos vaikų motina.

Sėdi žmogus kertėje. -Baisiai 
prislėgta jo nuotaika, tarsi, ro
dyte rodo jo gyvenimo audras.

—Tai koks gi gyvenimo kir
minas tamstos širdį graužia? 
—klausiu.

—Ot, ilga istorija, — pamis- 
lijęs atsako, j vr .< ■ <

.—Lobulę prašau nors keliais 
žodžiais jų 'nupiešti, — lendu 
žmogui į akis.

—Trumpa^ storai, — sako 
jis, — mano išvažiavimo išva
karėse mano moteris bandė 
mane nųnuodinti, — aišknia 
gyvu išlikęs žmogus. \

—Nunuodinti?!
—Taip, ponas gydytojau. 

Jau buvo įvertus^ aršeniko 
sriubų, bet maųo dukrelė pa
stebėjo ir aną į toiletą supylė.

Keista! Dahg žmonių važi
nėja laivais. Kai kurie, turė
dami miklesnę plunksnų, ir 
savo įspūdžius parašo, laikraš
čiuose išspausdina. Bet visa
dos labai optimistiškai^ žod
žiu, — viskas gerai: visi geria, 
šoka, dainuoja^ vadinasi, gy
venimu patenkinti. Ir uis jų 
melams tikėjau! Dabar matau, 
žinoma, keleivius, stebėdamas, 
jų sielų studijuodamas, jų gy
venimo knygų skaitydamas, 
kad tie pūdys sielvartai, var
gai; tos pačios *bėdos kramto 
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Nelaikykite
Pinigus Namie
Naujiem! Spulka moka iki 7% žmt 
mokamu idėlih. Gali sutaupinti 
$100.00 mokėdamas po 25c savaitė
je per 6 metus ir 3 mėnesius, arba 
$10000 mokėdamas po 50c savai
tėj per 8 metus if 6 mėnesius.
Ųž jdėliuš Šiftitiftpmis mokame 4%. 
Jūsų taigai apsaugoti' pirmais ifto- 
kamgiš mbrgiciais.

Ant -uptų ar antini morgj&ų nesko
liname. ■ ''k " ■’ '
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Atdara kasdien ’ ■
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NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDA 
• tta . ®

r-¥1
Paderu gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą Yra sunku gauti; kodėl >e- ? 
važihdti j Lietuvą 'dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kaitų su daugeliu savo Viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
į KLAIPĖDĄ

PER KOPENHAGENĄ

* T U O J|Liepos-July 3 d. ;
Laivu Frederik VIII

iŠ

Važiuojanti su šia Ekskursija turęs 
smagiausią kelionę

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONtRAČENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La SaUe Šutei, ! CHICAGO, 1LL.

243 VVashirtgtob St.» Boston. Mass.— 27 Wbitchall St., New York, N. Y.

.■X-r J*

NIEKSI NETIKI,
kati Amerikos lietiivtBii būtų pamiršę savo gimtąjį kramtą Lietuvą, 

žįlavo meile savo Tėvynei - jie - Jau yra įrodę atvėjų ratvtjMs ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Ąmferikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje Ir prisidėti prie Lie
tuvos Kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

. GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros‘šviesos ir mokslo skelbėjas.

Save turinio rimtumu, margumu- Ir įdomumu “Lietuvos Ūkiniu^ 
kas” šiandien pralenkia visus kitūs laikraščius.

‘‘ijępivos Ūkininko” kaina viėįemfc metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTU.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tlai susimeskite 
keli pažįstami Ir kartu Visi apdovanokite -savo gimines.
.. Ūž 50 centų Jus’ padarysite - ---------

‘ jpHitinsfte skaityti getą Iaikri& 
apseiti bu laikraščio! ‘ r •

&' dideli dalyku, nes ne vien* lietuvi 
v paskui JslU Jie fcatyfc

apfieiti be laikraščiui ‘ v K
Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuv* “Lietuvos Ūkininkui” 

w dentų tr saVo Rittiinių adresus Lietuvoje, o Jau “Lietuvos' ITkl- 
nlnkas” mokės tinkamai ištisus tnetus tarnauti.

. “LIETUVOS ŪKININKO” Adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino. gat. 38 N

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikor 
kia . atsiųsti visų metu ptenumerątos ž dol.. pusei m?
SrĄ. ."j-;;: .-r«.......

"... .. jin ■ ■■ j.

r,

‘ c



Lietuvių Knygos Augimo Etapai
Sirvydą, JaknaviČių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

North Wes

DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimą savo ofiso

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

[’Slįįr.sį

AFTER ARMISTICC 
ACCEPTED FIRST 
MOTION PICTURt 
ENGA6EMIENT-U.F.A.

1514-16 Roosevelt Rd 
irti St. Louis Avė. 
CH1CAGO, 1LL.

A PRISONER 
OF ~
IN GERMANY

DISCOVERED 
LATER- IN 
LONDON-BY 

JBSSE 
LASKY

SIGNED FOR 
LONG -TERtA 
CONTRACT

BORN 
LONDOhl 
MARCH i

DURING YVORLD 
WAR SERVED 

IN FLANDERS AND 
GAULIPOLI

BAGDONAS BROS 
FURNITURB 8 PIANO MOVIU 

Lotai 8 Long Distance Removat 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. TeL Yards 3408

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

EDDCATED 
AT ETOH 

AND 
SANDHUI^T

praneša perkėlimą savo ofiso ir 
permainymą telefono j

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
TeL Republic 8899

lietuviškai lenkiška 
susiorganizavo 1886 

“Aušros Vartų” 
Grynai lietuviškos 

užsimezgė 1892 
Lietuvos Brolių įr 
draugijos, šiandie

suteikia 
barzdaskutyklos 
hhh komfortą 
■ ' skutimos

. namie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
ForoyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St

(Tęsinys)
1653, 1654 ir 1673 m. grama
tikos buvo skiriamos ne lietu
vių visuomenei, bet daugiausia 
lietuvių tarpe veikusiems vo
kiečiams. Taigi ir čia turėtu
mėm, kaip ir XVI amž., irgi 10 
knygų, bet per visą šimtmetį, 
o ne per penketą dešimčių me
tų, kaip kad XVI amž. Taigi 
XVII amž. lietuvių spauda Ma
žojoj Lietuvoj ne tik neišaugo, 
bet net dvigubai sumažėjo, o 
atmetus 1670, 1686 ir 1700 m. 
tikrai nežinomus katekizmus 
tas sumažėjimas butų dar de- 
desnis. To išspausdintų knygų 
skaičius sumažėjimo taip pat 
netenka aiškinti lietuviško ju
dėjimo nusilpimu. Priešingai, 
atsirado daug naujų rašytojų; 
kokiam nors platesniam lietu
vių darbui, pavyzdžiui, Kičinio 
giesmynui, <4tsirandant, jie uo
liausiai prie jo prisideda; kiti 
jų stengiasi išgarsinti lietuvių 
kalbos ir istorijos reikšmę vi
sam kultūriniam pasauliui savo 
lotyniškais arba vokiškais dar
bais; bet spausdinimui lėšų ne
gaudami savo lietuviškus raš
tus priversti laikyti pas save ar 
tik savo draugams duoti skai
tyti; daug jų žuvo, tik vienas 
kitas rankraštis jau XIX amž. 
atsirado. Medžiaginiai sunku-

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Raginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžias Keksas

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

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

Geriausia patarnavimas.
2448 W. 47th St.
Tel. Virginia 1788
Sav. P. S. Pakžtia •

AMONGOTHERS • 
playedin-lilies 
OF THE FlELD — 
SWEĖTHEARTS AND 
VVIVES - IS NOT 

MARRI6D

Northsidės lietuviai pirmiau 
dabar

Katalikiškųjų Didžiosios Lie
tuvos knygų likimas tuo pačiu 
laikotarpiu buvo kiek kitoniš
kas. Joms atsirasti, be bendrų 
visuomeninių priežasčių, kurių 
čia nenagrinėju, nusvėrė vysku
po Merkelio Giedraičio akstinas 
ir greičiausia piniginė parama, 
o taip pat įsteigimas jau žino
mas mums jėzuitų spaustuvės. 
Jėzuitai, smarkiai kovodami 
prieš visas tikybines naujoves, 
pasinaudojo lietuviška knyga, 
kaipo nauju tikybines kovos 
įrankiu, ir to ginklo neišleido 
iš savo rankų per visą savo gy
venimo Lietuvoje laiką. XVI ir
XVII amž. tuo atžvilgiu jie vi
sai neturėjo konkurentų ir vi
sos to laiko katalikiškos lietu
viškos knygos buvo -spausdina
mos tik jėzuitų spaustuvėje.
XVIII amž. jėzuitai sėkmingai 
konkuravo su kitomis katalikiš
kų vienuolynų spaustuvėmis. 
Spaustuvei laikyti ir knygoms 
spausdinti nereikėjo didelių lė
šų, nes ir darbas ir spaustuvės 
patalpa buvo nemokarhi, o rei
kalui esant lėšas imdavo iš be
galinių turtų, kurie, įvairių už
rašų formoje, greitai į jų ran
kas iš visos Lietuvos suplaukė. 
Jėzuitai lengvai galėjo išspaus
dinti kiekvieną knygą, vis vie
na kokia kalba ji butų rašyta.,

.1 

Jėzuitų ordenas, veikiąs ne 
siaurose vienuolynų sienose, 
bet plačiausioj visuomenėj, pir- 
-r- lt savo veikimo Lietuvoje 
laikais, traukė Visus gabesnius 
ar didesnės ambicijos žmones, 
kurių iniciatyvai reikštis, ga
bumams pasirodyti ir vardui 
išgarsinti, jėzuitų tarpe visada 
rasdavosi pakankamai progos ir 
galimumo. Taigi nestebėtina, 
kad jėzuitams pavyko į savo 
eiles sutraukti daugelį gabių

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

kuomet kas yra daugiau-— kal
bame lenkiškai. Dar pridūrė: 
kun. Stučka yra labai kytras ir 
mokytas kunigas. Visi lenkai jį 
myli. Vienas iš senelių lietuvių 
dar papasakojo apie, kunigą 
Stučką sekamą nuotikj: sykį at
ėjęs lenkas, kilęs iš Galicijos, 
kokiu ten reikalu pas kunigą 
Stučką. Bet kunigas Stučka ga- 
licijono misija buvęs nepaten
kintas, pradėjęs jį “šukuoti” 
lietuviškai. Galicijonas pama
nęs, kad kun. Stučka “bagaslo- 
vinęs” jį lotiniškai. Galicijonas 
puolęs ant kelių pradėję žegno
tis. Esą, kada musų kunigas 
Stučka supyksta ant lenko, tai 
visuomet jį bara lietuvįškai, 
va lenkai tą barimą priima už 
“bagaslovinimą”. Na, ir tokiu 
budu, kunigas Stučka yra ge
riausia gerbiamas lenkų kunigas 
Chicagoje. Del pavyzdžio pri
dūrė seniukas : girdi, apie ke
liolika metų atgal, kada kuni
gas Stučka važiavo į Lietuvą 
aplankyti savo šalies, tai visose 
lenkų bažnyčiose kiekviena sek
madienį buvo dedamos maldos 
už jo sveikatą, kad sėkmingai 
gr|štų. Kada kun. Stučka grįžo, 
tai buvo keletą dienų pas lenkus 
džiaugsmingos celebracijos.

(Bus daugiau.)

Telef. Republic 6396 _____

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTOR1US
Statau namus kaip maro taip ir me 

džio nao mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

rašytojų, pamokslininkų, politi-| Juk ir Sirvydo žodyno pirmieji 
kų. Tuo atžvilgiu neatsilieka ir 
Lietuva: praėjus tik keletai 
dešimčių metu nuo jų ordeno 
įsikūrimo Lietuvoje, jų eilėse 
mes randame ir keletą lietuvių 
rašytojų 
Šrubanskį. Savo rašytojų dar-1 
bo jėzuitai ne tik nevaržė, ži
noma-, kiek tas darbas atitiko 
bendram jėzuitų veikimo pobū
džiui, bet sudarydavo jiems to
kias darbo sąlygas, kokių netu
rėjo nęi anie, Prūsų valdžios 
remiami Mažosios Lietuvos ra
šytojai, nei bendrai kada nors 
lietuvių rašytojai. Medžiaginiai 
aprūpinti, raginami plačiausiai 
pareikšti savo gabumus, spaus
tuvėms jų rankraščių laukiant, 
šie rašytojai ne tik greit susi
laukdavo savo darbo rezultatų, 
bet ir greit įgydavo vardą, nes 
jėzuitai ir čia stengėsi visus sa
vo darbininkus išgarsinti, 
skelbdami bendruose rinkiniuo
se visų savo gyvų ir mirusių 
veikėjų ir rašytojų biografijas 
ir raštų bibliografijas. Ir Sir
vydas su Jaknavičium tiek gy
vi būdami, tiek jau jiems mi
rus, plačiai minimi Ribande- 
neiros, Alegambės, Stovelo, 
Rostovskio, Brauno. Tie biogra- 

’fijų rinkiniai duoda daug žinių 
ir apie jų raštus, kurie iš išsi
likusių jų egzempliorių nėra 
mums žinbmi. Toks jų vardų 
minėjimas buvo tik naujas aks
tinas rašyti ir dirbti.

Pirmosios katalikiškos lietu
viškos knygos, Daukšos 1595 
m. katakizmas ir 1599 m. pos
tilė, kad ir nebuvo jėzuito ra
šytos, bet jėzuitų spaustuvėje 
buvo išspausdintos ir iššauktos 
jėzuitų vadovaujamo tikybinio 
sąjūdžio. Užtat visos kitos, 
jau XVII amž. pasirodžiusios 
knygos buvo jėzuitų rašytos. 
Jų tarpe, tiesa, yra keletas 
knygų, kur autorius ar vertė
jas nėra minimas, kaip pavz. 
nežinom vertėjo, ar teisingiau 
taisytojo. Daukšos katekizmo 
vertimo, nauju perdirbtu leidi
mu pasirodžiusio 160$ m. ar 
1677 m. Bellarmino knygos, bet 
ir čia greičiausia! jėzuitų butą.

Išoriai, Viėrt” bibliografo aki
mis žiūrint, tokio jėzuitų dar
bo rezultatas buvo nemažas, 
formaliai jis net prašoko Ma
žosios Lietuvos rašytojų dar
bą. Jei prie XVII amž. prijung
sime XVI amž. pabaigos kata
likiškas knygas, o neturime 
pagrindo tų kelių knygučių iš
skirti į atskirą XVI amž. gru
pę, tai gauname mažiausia 22 
knygas, kas šešiais numeriais 
viršija Maž. Lietuvos to laiko 
knygų produkciją. Bet fakti- 
nas skaičius ir vienoms ir ki
toms buvo daug mažesnis. čia 
irgi tenka du 1595 m. nume
rius sujungti į vieną, nes tai 
.buvusi .viena, vienu laiku pasi
rodžiusi knyga, tik atskiromis 
antraštėmis. Bet ir iš likusių 
dvidešimts vienos knygos bent 
šešetą žinome vien tik iš davi
nių, pasilikusių pas jėzuitų isr 
torininkus. Tuose šaltiniuose 
nurodytomis datomis bendrai 
nepavyko surasti jokių Jakna- 
vičiaus knygų, o vėlesnėmis 
datomis jam priskiriamos kny
gos nenešiojo jo vardo. Ar tas 
problematines knygas galima 
bendrai į lietuvių knygų skai
čių įvesti? Manyčiau, kad bent 
dalis ne vien rankraščiuose iš
liko, bet ir spausdinta būva

mai ir čia nulėmė lietuviškos 
knygos likimą.

BILE ■■ O
DRESĖ UQ|
VYRŲ SIUTAI M

IŠVALOMI ij ii
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas
Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite' ši apg. so savim.

EXCELLO CLEANERS
14 WWashington St. Dear. 0087

Brovvning Bldg.—Saite 612

milda Auto sales
D. KURAITIS, Sav. 
' Parduodam

OAKLAND ir pontiac 
Automobilius 

806 W. 81 St Vietory 1696

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

TUMEER’S 
CELEBRITY 

STUDIO
SPECIALUS kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir šeimynų gru
pės. 1840 N. Wel!s St., 
Tel. Lincoln 4778.

kurioje, len- 
lietuvisl sū- 

Stučka. \čia 
lenkų dijen- 
Chicagoski”, 

kurį įsteigė kun. Gordonas, o 
jo bendradarbiu ! buvo ,ir dar 
dabar yra Stanley Kuria, )<ilęs 
iš Lietuvos, Shvalkijos, buvįs 
per 20 metų Chicagos miesto 
taryboje aldermanu ir paskuti
niu laiku dy. terminus tarna
vęs kongrese, —'Washingtone. 
Čia randasi keliolika lenkų mo
kyklų ir arti jų vienas didžiau
sių lenkų bankų 
tern bankas, čia, dabartiniame 
lenkų kultūros centre, bet 40 
metų atgal buvusiame stam
biausiame lietuvių centre Chi- 
cagoje, galime užtikti nemažą 
skaičių lietuvių senelių, kurie 
gali gražiai kalbėti senoviška 
lietuvių kalba, bet jie apie lie
tuvių gyvenimą ir jų darbuo
tę Chicagoje, taipgi ir Lietu-

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

du leidiniai butų visai mums 
nežinomi, jei nebūtų minimi 
vėlęsniųjų leidinių prakalbose. 
Tokią pat likimo, kaip Sirvydo 
žodynas, dėl karų ir gaisrų ne
laimių galėjo susilaukti ir anos 
Jaknavičiaus knygos.

Taigi iš tų šešių knygų bent 
pusę galėtumėm į bendrą ka
talikišką lietuviškų knygų, skai
čių įnešti; taigi ir tuomet XVII 
amž. turėtumėm dar bent aš
tuoniolika katalikiškų knygų, 
arba bent pusantro karto dau
giau, negu tuo pačiu laiku fak- 
tinai priskaitome Mažojoj Lie
tuvoje.

(Bus daugiau)

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲJr MOTERŲ PER 26 METUS. 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

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

. • 
Praneškit iš anksto telefonu:

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

Northsidės lietuvių kolonija 
yra seniausia Chicagoje. Laike 
praeitos pasaulinės parodos 
Chicagoje, čia nemažas būrys 
lietuvių buvo susukę sau lizdą. 
Pirmutinė 
draugija 
metais - 
draugija, 
organizacijos 
metais — 
Gedimino 
nei viena jų negyvuoja.

Northsidės lietuvių centrds 
tais laikais buvo Noble, Cleaver 
ir Division gatvės. Dabar čia 
randasi pats stambiausias len
kų kultūrinis centras: £v. 
Traicės bažnyčia, 
kams klebonauja 
valkietis,. kunigas 
išeiną didžiausias 
raštas “Dziennik

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTtS 

Gydo, Reumatiztna. Ranku, Kojų. 
Nugaroe akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde o 
milijonai dar nežino apie UL 
Deksnio Galinga Moetis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 852 
Hartford. Conn.

vos atgijimą maž nežino. Patys 
yra vedę mąteris lenkes (kai 
jie pradėję čia apsigyventi, tais 
nikais lietuvių moterų nebuvę, 

\tat buvę priversti vesti sau len
kes), jų vaikai išauginti lenkiš
koje ' dvasioj e— ėj o lenkiškas 
mokyklas, lenkų kultūra giliai 
persisunkę.

Kadangi pirmieji čia atkelia
vę lietuviai buvo gana žemos 
kultūros, retas kuris mokėjo 
skaityti ir rašyti, tai greitu lai
ku pasidavė lenkų įtekmei. Ypa
čiai jų apsivertimas su lenkėmis 
skubiai, suartino juos su visu 
lenkų gyvenimu: kalba, bažny
čia, laikraščiais ir t. t. Retas 
kuris lietuvis vedęs lenkaitę pa
siliko artimas lietuviškam gy
venimui.

Man šiomis dienomis teko 
aplankyti tą seną buvusią lietu
vių koloniją, kalbėtis su pirmu: 
tiniais lietuviais šios apielinkės 

^—malonu buvo su jais pasišne
kėti. Mačiau, kad jie kaipo se
neliai yra religiški žmonės. Pir
miausia klausiau, prie kurios 
parapijos jie priklauso (mat, 
čia randasi dvi viena prie kitos 
bažnyčios). Visi jie kai vienas 
atsakė: “Prie Šv. Traices”. Man 
paaiškino, kad visi tos apielin
kės senieji lietuviai priklausą 
prie šitos parapijos vien todėl, 
kad Čia esąs klebonas irgi lie
tuvis klebonaująs 40 metų, 
kun. Stučka.

Paklausiau, kaip jie, kalbasi 
su kun. Stučka, kai eina išpa
žinties pas jį. Atsakė— lietu
viškai. Girdi, kada nieks negir
dį, mes visuomet su kunigu 
Sfučka kalbamės lietuviškai, o

Padidina Jėgas ir 
Gyvumą

Jeigu jtjs jaučiatČH silpnas ir nusikama
vus arba jusij organai stokuoja veiklumo, 
imkite Nuga-Tone tik por kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug geriau jus pasijausi
te. Nuga-Tone išvalo kuna nuo ligi; perų ir 
suteikia naują spėką ir jėgą nervams,, rau
menims ir organams. Jokie kiti vaistai nė
ra tiek geri, kaip Nuga-Tone. Būtinai gau
kite bonką. Jis yra pardavinėjamas aptieki- 
ninku. Jeigu aptiekininkas neturi jo. papra
šykite J| užsakyti dėl jus iŠ savo urminin-

Išparduodame Victor Radios, 8 tūbų 
setai — specialiai Birželio mėnsiui 

589.50
CENTRAL DISTRICT 

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

? 'F ■ ....■■■"■■-'■■■e'■

I VACL. BIRŽIŠKA.

»»■— ■ —.-re“-—. i.

PROBAK

( PROBAK Bl ADE

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas 

be
VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groscr- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201
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MORATORIUMO PASIŪLYMO ATGARSIAI
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Prezidento Hooverio pasiūlymą, apie kurį mes ra
šėme vakar, svarsto visas pasaulis. Beveik visur jisai 
tapo priimtas entuziastiškai. Bet, kas svarbiausia, ji
sai iššaukė labai palankią reakciją pasaulio biržose. 
“Stakai” (akcijos) pakilo 30 nuošimčių Vokietijoje. 
Amerikoje, Anglijoje, Japonijoje ir kitur “štakų” pa
kilimas, kad ir yra kiek mažesnis, bet taip pat žymus. 
Net ir Franci joje, kurios valdžia šaltai pasitiko Hoove
rio sumanymą suspenduoti karo skolų ir reparacijų 
mokėjimą vieniems metams, akcijų kainos pašoko 10 
nuošimčių.

Tai rodo, kad tas sumanymas yra sveikas ekono
miniu ir finansiniu atžvilgiu. Iš karo skolų suspenda
vimo pasaulis tikisi biznio atgijimo, geresnių laikų grį
žimo. >

Hooverio pasiūlymas tuo budu yra aiškus įrody
mas to, kad karo skolos ir reparacijos buvo viena pa
matinių depresijos priežasčių. Daug kartų rimti ekono
mistai buvo, nurodę, kad ekonominiam pasaulio atgai
vinimui turi būt panaikinta arba bent žymiai sumažin
ta karo skolos, šią mintį dabar pilnai patvirtino “šla
kų” kilimas visame pasaulyje, moratoriumo pasiūlymo 
rezultate. 1

Prieš šitą finansinių ir ekonominių jėgų spaudimą 
veikiausia negalės atsilaikyti nė Franci jos militaristai, 
nežiūrint kaip jiems yra nemalonu duoti palengvinimą 
Vokietijai. Jei ir ne ištisai, tai bent su tam tikroms 
rezervacijomis, Francijos valdžia turės Hooverio pa
siūlymą priimti.

Antra vertus, šis bandymas metams laiko paliuo- 
suoti pasaulį nuo karo skolų prirengs dirvą tą skolų 
klausimą dar kartą peržiūrėti ir sutvarkyti • žmoniš
kiau, negu iki šiol.

ŪKININKŲ MAIŠTAI 
RUSIJOJE

Berlyne einąs laikraštis “So- 
cialističeskij Vestnik” rašo, 
kad sovietų Rusijoje nuolatos 
įvyksta ūkininkų maištai, bet 
tikrų žinių apie juos gauti la
bai sunku. Vieną smulkų ap
rašymą tokio maišto laikraščio 
redakcija gavo tik už metų 
laiko po to, kai jisai įvyko.

Tas ūkininkų maištas buvo 
1930 ,m. birželio mėnesio pra
džioje Sibire, Irkutsko apygar
doje, Bratsko rajone. Jisai tę
sėsi apie mėnesį laiko ir buvo 
nuslopintas specialiais ginkluo
tų žvalgybininkų būriais.

Maištas prasidėjo kaime 
Dubnino, už 80 viorstų nuo 
Bratsko. Jo priešakyje stovėjo 
Konstantin Zaryšev, tarnavęs 
Antonovo kaimo valstybinėje 
krautuvėje. Zaryšev, surinkęs 
būrį ūkininkų, apsiginklavusių 
medžiotoją šautuvais, įėjo į 
Dubnino, užmušė 7 narius vie
tinės komunistų kuopos ir pas
kui pradėjo maršuoti link Brat
sko. Pakeliui kiekviename kai
me sukilėliai išžudydavo komu
nistus ir kviesdavo ūkininkus 
dėtis prie sukilimo. Bet ūkinin
kai bijojo, netikėdami, kad su
kilėliai turės pakankamai jėgų 
atsispirti prieš valdžią. Todėl 
prie sukilimo prisidėjo tik ke
letas dešimčių savanorių.

Sukilėliai ėjo į Bratsko pusę 
tol,’ kol juos pasitiko atsiųstas 
iš Bratsko ginkluotas specialus 
kariuomenės (žvalgybos vedar 
mas) būrys.“ Maištininkai buvo 
sumušti ir pasitrankė. Praėjo 
dar paskui keletas savaičių, iki 
valdžia juos išgaudė ir išfiSf-
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kino, žuvo ir pats sukilimo Va
das K. Zaryšev.

Tie Sibiro sukilėliai neturėjo 
jokio aiškaus programo ir tiks
lo. Atvykdami į kaimą, jie 
kreipdavosi į ūkininkus daug
maž tokiais žodžiais: “Sovietų 
valdžia mus slegia. Ji geria mū
sų kraują. Daugiaus nebegali
ma kentėti. Mes, partizanai, 
įsteigėme sovietų valdžią, mes 
galime ją ir nuversti. Mes ei
name į Bratską, Tuluną, Ir
kutską, iki pat Kinų sienos. 
Mes turime ryšius sū kitomis 
vietomis. Birželio 10 d. musų 
žmonės sukils įvairiose vietose. 
Dėkitės prie mus. Eime mušti 
kraugerius. Duokite mums vy
rų ir ginklų. Kviečiame jus dė
tis savo noru. Vistiek turėsite 
su mumis eiti. Kai nuvyksime 
| Bratską, tai paskelbsime mo
bilizaciją.” Į

Savo agitacinėse kalbose su
kilėliai nepasakydavo, kokios 
politinės tvarkos jie nori. Ma
tyt, jie nė patys to nežinojo. 
Jie žinojo tiktai, kokios val
džios jie nehėri, kad “daugiūū 
nebegalima kentėti” ir kad rei
kia “mušti kraugerius”.

Numalšinusi sukilimą, sovie
tų valdžia sustiprino savo jė- 

■ gas kaimuose. Ūkininkai tapo 
dar labiau prispausti, bet ant
ru khrtu daryti maištą jie jau 

i neturi drąsos, nes jaučiasi esą 
bejėgiai prieš valdžios armiją.

DRĄSIOS AKYS DŪMŲ 
NEBIJO

Sandariėčlų organas dar vis 
nesiliauja š$ąi|ęs l ttpis, tūrio 
parodo netikusius datbus jų 
partinių sėbrų, sėdiričių SLA. 
įstaigose. Savo senu paprati
mu, pats varinedarrias nešva
rias politškad Intrigas* jisai 
“politikaviirią” prikiša kitiems.

į jo įkyrius dejavimus apie

p. Vitaičio “nekaltybę” “Nau
jienos” neseniai nurodė, kad 
“Tėv,” redaktorius sąmoningai

ĮVAIRENYBĖS
iškreips Pastoviųjų Komisijų Skylute motetS kojinėje
suvažiavimo nutarimų prasmę, 
pranešdamas, jogei tas stivfe 
šlavimas pripažinęs “vyriau
siais kaltininkais” P. Devenį ir 
jo talkininkus, — kuomet tik
rumoje Komisijų suvažiavimas 
apkaltino keturis senuosius 
Pild. Tarybos narius. Tečiaūš 
koks tai “Silvestru” pasivagi* 
nęs sandariečių organo bendra
darbis bando įrodyti, kad tas 
Vitaičio pranešimas buvęs “tę> 
singas”. Girdi:

• “Visų pirma, pabaigoje 
Pastoviųjų Komisijų suva
žiavimo protokolo tilpo to 
suvažiavimo dalyvių atskiros 
nuomonės, kurios didžiumoje 
patvirtino, kad Devenis ir jo 
talkininkai yra vyriausiais 
šio Susivienijimo apvogimo 
kaltihihkais. Tolinus SLAi 
Pildomosios Tarybos suvažia
vime Šausio 15, 16 ir 17 dd., 
1931 m., dalyvaujanti šianie 
suvažiavime du Kontrolės 
Komisijos nariai, visi trys 
VVnterburio Specialus Komi
sijos nariai ir Skttndiį ir 
Apeliacijų Komisijos pirmi
ninkas ir jie visi štai kaip 
Pildomajai Tarybai interpre
tavo Pastoviųjų Komisijų 
susirinkimo nutarimą:

“ ‘Pastoviųjų Komisijų Su
sirinkimo galutinoj rezoliu
cijoj patiektas rekomendaci
jas interpretavo ta prasme, 
kad Susivienijimo paneštų 
nuostolių Ažuhario-Dcvenio 
paskolos reikalu atlygini
mas nėra taikomas rezoliuci
joj įvardintiems Pildomosios 
Tarybos nariams, o lik Užde
dama jiems pareiga tuos 
nuostolius išieškoti iš tiesio
ginių to nuostolio kaltinin
kų, kuriais Komisijų susi
rinkimas visą laiką skaitė J. 
Ažunarį, P. Dovenj ir kitus 
dar nežinomus kaltininkuš.” 
Tai ve kokiais “argumentais” 

operuoja tas sandarietiškūs 
Silvestras. ;

Pastoviųjų Komisijų suvažia
vimas įvyko 1930 m. lapkričio 
6, 7 ir 8 dienas; tuO gi tarpu 
Pild. Tarybos ir kai kurių ko
misijų narių suVažiaviinas įvy
ko 1931 m. sdUslo 15* 16, it 17 
dienas. Bet Silvėštl’aš sako, kad 
Vitaitis tūrėjo rašyti ame pir
mąjį suvažiavimą taip^ųkalp 
jo nutarimus “interpretavo” 
antrasis suvažiavimas, įvykęs 
už dviejų su viršum mėnešitį 
laiko! Ir tai, nežiūrint į tdl, 
kad net patys “interpretato
riai” pažymėjo, jogei Pastovių
jų Komisijų suvažiavimo rėžo- 
liucijoje buvo įvardinti Pildo
mosios Tarybos nariai, bet hė 
Devenis su talkininkais!

Sandariečių Silvestras dar, 
be to, remiasi suvažiavimo da
lyvių “atskiromis < nuomonė
mis”, kurias p. Vitaitis pridė
jo prie Pastoviųjų Komisijų sū- 
važiaVimo protokolo. Tas tak
tas, kad tos nuomonės būVo 
pareikštos ne suvažiavime, bet 
vėliau, ir į suvažiavimo nuta
rimus visai neįeina, — Silvest
rui jokios reikšmės neturi. Pa
sak to satidūriečio, SLA. orga
no redaktorius, paduodamas ši-į 
nią apie Pastoviųjų Komisijų 
suvažiavimo nutarimus, turėjo 
pranešti ne tą, ką suvažiavi
mas nutarė ir į. protokolą įra
šė, bet tą, ko suvažiavimo da
lyviai nebuvo sakę suvažiavi
me!

Jeigu sapdariečiai turi- šitokį 
supratimą apie “teisingą” SLA. 
narių informūvimą, tai nėra ko 
sū jais ir fedb&t Dėlto, kad 
jiems rupi hūbaltinti savo par
tijos Žtnogą, tai jie nesisatma- 
tija iš juodo daryti baltą ir 
dumti žmonėms akis.

................. .■itaįa.ta.taH.

mcris 5 Atėjo. GMima gaut 
Naujienose. Kaina 43 len
tai.

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

pėrsiskyrimo prie
žastis

Vienas Berlyno komersantas 
laimingai gyveno su savo gra
žia ir jauna žmoną. Jis niekuo-* 
met neturėjo mažiausio pagrih- 
do ir priežasties abejoti žmo
nos ištikimybe.

Kartą po piet žmona bučiuo
dama vyrą pasakė, kad susi
tarusi su drauge pasivaikščioti 
ir užeiti į vieną, kitą krautu
vę ir todėl turinti trumpam 
laikui palikti vyrą vieną.

v

Lydėdamas akimis išeinah- 
čios žmonos gražią figūrą, vy
ras pastebėjo, kad jos dailios 
kairiosios kojos kbjineje yta 
skylute. Vyras norėjo grąžinti 
žmoną, bet ji hėlšgirdo jo bal
so ir išėjo.

Į namus žmona grįžo vėliau, 
negu paprastai grįždavo.

Išsiilgęs mylimos žmonelės 
vyras meiliai ją apkabino, pa
sodino ant kelių... ir staiga pas
tebėjo, kad kojine su skylute 
jau ant tokios pat dailios... de
šiniosios kojos.

Logika pasakė vyrui, kad 
kaikur būdama, žmona buvo 
nusiėmusi kojines, o gal ir dar 
kitas tauleto dalis.

Nieko nesakydamas vyras 
nuvyko pas žmonos draugę, bet 
pasirodė, kad tosios jau seniai 
nėra Berlyne.

Viskas buvo aišku.
Berlyno teismas turėdamas 

galvoje vyro išvedžiojimų rim
tumą ir laikydamas juos par 
grįstais pripažino, kad jų pil
nai Užtenka, kad porelė butų 
perskirta.

žmogus yra sudėtinga maši
na ir kad ta mašina nesusto
tų Veikus, jai reikia kuro— 
maisto. Maistą žmogaus orga
nizmas sudegina, suvirškina, t. 
y. išsiurbia iškaisto tokias da
lis, kurios yrač organizmui rei-į 
kalihgos, o visa kita prašalina 
iš organizmo.

Mokslo ištirta, kad žmogui 
daugiausiai reikia baltymų, rie
balų, Cukraus, be to, geležies, 
fosforo, magnezijos, sieros ir 
kitų mineralinių dalių.

Dėt mokslas šiandien nuėjo 
dar toliau. Mokslininkas Ju
lius Šioklasa sako, kad žmo
gus per 'ūąug apsunkina savo 
virškinimo aparatą kišdamas į 
jį kas papuola, kartais visai 
organizmui mažai naudingų me
džiagų, tat reikia organizmui 
duoti tik jam reikalingas, su
koncentruotas medžiagas. Kūr 
dangi visos organinės (gyvoš) 
medžiagos susidaro iš neorgani* 
nių (negyvų), tai minėtas 
ftioltsllftijlkaš tnaho* kad žnhogų 
gailina bus nugitihti įvairiomis 
organizmui reikalingomis mine,- 
ralinėmis dalimis. Tik mokslinio 
kas dar iki šiol laužo galvą, 
kaip tokį maitinimą, žmogui pa
tiekti. Tam suinanymui febai 
pritarė Čėkoslovakų JJ’reZidėntūs 
Masarykas ir paskyrė didėlę su
mą pinigų. *

Jfeigtf tftoksiūi iš-

Butina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rtė nori tapii Sioš iaiki

apie Šios salies tvarką, 
S Šie Jos viršininkų rih- 

tinus ir Viską kas reika- 
nga prie ėmimo ėgž?- 

tnino rašite Stori knygelėj 
lietuvių ir angių kalbo
mis surašyta.

.«WA>TIk 25 į CENTAI j: 

at k ■ ■ įį

1739 So. Halsted St
’ ' ILL.

Siųskite money bfderį arta ftr&sos 
žetikkliuJ*

taiiir,, i . ................................

rasti būdą, kad žmogus galė
tų pasigaminti sau maistą iš 
neorganinių junginių, tada pa
saulyje daug kas turėtų visai 
pasikeisti. Pirmiausiai atpultą 
visos kovos dėl ekonominių 
sąlygų, kovos dėl būvio, neš 
maistą žmogus pasigamintų iš 
tokių , medžiagų, kurios niekam 
nepriklauso, kaip oras, vandūo 
ir visokie mineralai. Taip pat 
nebūtų pasaulyje baimės žmo
nių pertekliaus, o sąryšy su tuo 
atpultų karai, žudynes. Pats 
žmogus turėtų ir psichiniai 
(dvasios gyvenimo atžvilgiu) ir 
fiziniai (formos, išvaizdos) pa- 
sikeisti. Neturėdamas ką veik
ti tas sudėtingas virškinimo 
aparatas turėtų utrofuotis (iš
nykti) arba labai susiprastinti. 
Kadangi daugybė ligų kyla 
vien dėl netikusio maisto, tat 
paskui jos savaime išnyktų.

žmonės butų sveiki, ilgaam
žiai ir savo gyvenimą galėtų 
daugiau paversti dvasiniu gy
venimu, nes kunu tuomet ma
žiau reikėtų . rūpintis, Bet ar 
butų žmones tuomet laimih- 
gesni, sunku j tai atsakyti.

Nereikia duonos

Džiaugsmo bučkis
Vienos mieste grąžą prieš- 

pietį gatve ėjo jauna mergai
tė. Tuo tarpu staiga iššoko iš 
koridoriaus gatvėn jaunikaitis, 
sugriebė margaitę ir pabučia- 
vo. Mergaitei dar nespėjus su
rikti akimirksniu išdygo moky
tojas.— Iš tjkro, tas mokyto
jas turi tokią jau dalį, pasiro
dyti visuomet ten, kame be su
tikimo bučiuojama.— Ir tas 
mokytojas pakelė triukšmą ir 
“nusikaltėlį” įdavė* į policijos 
rankas.

Policija eme visu smarkumu 
tardyti “bučkio pasiutėlį”. Pa
aiškėjo, kad tai bedarbis, jau 
visai bąigęs nuskursti. Tame 
name šį rytą gavęs darbo. Iš 
džiaugsmo šoko į gatvę ir tvė
ręs bučiuoti pirmą pakliuvusį. 
Juk kas gi gali jį kaltinti jei 
iš džiaugšmb užuot nutvėręs 
ten pašipaifiiojušį kokį seni 'ar 
tą patį mokytoją nutverė gra
žią mergaititę ?

Policija juokės, mergaitė šyp
sojos, o mokytojas iŠputė usus. 
Jaunikaitis bliVų paleistas.

f
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Chernausko Darže 
Dabartiniame “Birutės” Parke 
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7 9th It* Archęr Avenue

AMERIKOS
PILIETIS

NAUJIENŲ

Jeruzale
Prof. Alister bekasinėjant 

moksliniams tyrimams tifes Je- 
rūžolės miestu žemę, pavyko 
rasti labai senų puodų, lieka
nų namų ir kitokių daiktų. Iš 
rastų daiktų senumo pasisekė 
nustatyti, kad ji prieš 3,000 
metų dar Kristui negimus va
dinosi “Urūsalimas”. Jame gy
venusi jebuzitų tauta. Dovydas* 
ją užėmęs apie 1,000 metų pirm 
Kristaus, padarė žydų sostine 
ir tvirtove.

žmogaus širdies jėga
širdis yra ne tik jautriau

sias, bet gal ir darbščiausias 
žmogaus organas, širdies raume
nys nenuilstamai dirba dieną 
ir naktj ir per 70 metų žmo
gaus amžių vidutiniškai padaro 
Š,(100,000,000 plakimų. Nauja
gimio kūdikio, širdis plaka 144 

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

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

parašytą knygelę.
TUĖINYS

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

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

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

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpniną valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta' ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

kartus per minutę; o suaugo- 
sio poilsio metu— 72 kartus, o 
darbo metų— apie 100 kartų. 
Kiekvienas širdies plakimas iš- 
Sttiinia į gyslas 1/20 dalį ly- 
tęrio kraujo. Tuo budu per 
visą vidutinišką žmogaus am
žių širdis perdirba 150, 000,000 
literių kraujo. Šito'kraujo pa
kaktų pripildyti vieno metro 
gilumo ir 220 metrų skerspiu- 
vio ežeyą. Pey 20 min. iš šir
dies išsilieja tiek kraujo, kiek 
sverja pats žmogus. širdies 
muskulai dirbdami turi nuga
lėti 1/5 atmosferos spaudimą. 
Jėgos, kuri išeikvojama tam 
darbui, pakaktų pakelti 1,000 
kilogramų svorio 18 metrų į 
aukšti* arba 70 kilogramų svo
rio žmogų pakelti 258 metrus. 
Per visą žmogaus amž. Širdies 
išeikvojamos jėgos pakaktų pa
kelti baržą su prekėm 900 to
nų svorio 500 metrų j viršų.

GARSINKITE NAUJIENOSE



Trečiadienis, NAUJIENOS, Chicago, UI.

Bondsuotojus registruos
S. D. LACHAV1CH

DR. MAKLERIS
Išvažiavo LietuvonGraboriai

Lietuvės Akušerės

Akių Gydytojai
Advokatai

CHICAGO, ILL

Petrone

John Kuchinskasseną

828

Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai

Mrs. A. K 
JARUSH

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

SUBAITIS

šiuo pasauliu bir- 
8:30 valandą v*- 
sulaukęs 48 metų 
Lietuvoje, LeŠčių 

par., 'Kėdainių 
išgyveno 30

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

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

i, nuo 6 iki
10 iki 12.

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203
i

Boulevard 8413

LIETUVIS GRABORIUS

Mrestas gal sustabdys 
viešuosius darbus

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. R adžius, Tel. Victory 
4088.

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

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos t 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

i — Zofiją ir Marijoną, anūką Danie- 
Antaną ir Benediktą, podukrę Josephiną

)o pietų, 2 iki! 
iom nuo 10

Telephonąi dienų ir naktį Virginia 0036

CHICAGOS 
ŽINIOS

Uždraus maratono 
‘šokius

Nepriėmė meilės 
nusižudė

Grjš liepos mėnesio 
pabaigoj.

ir nuo 7 iki *:30 tai. 
nuo 10 iki 12 -f» dienų 

Phone Midtvay 2880

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ‘NAKTĮ 
Mes visuoinet teikiame širdingą, simpątingą ir ramų 
patarhavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

šeši areštuoti south 
sidėj

Nėra pinigų pavieto 
darbininkams

%4729 South Ashland Ąvt., 2 lubos 
V CHięAČO, ILL. <

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 

OFISO VALANDOS t
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vai, po piėtt 
vakaro. Nedėi

soft drinks 
Juozą Gcr- 
St. Vėliau 

vyrą, ėjusį

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect .6257

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

JULIJONA MOCKIENĖ 
po tėvais Rimkaiėė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
želio 23 dieną, 4:35 Valandą 
te 1931 
amžiaus, 
ges apsk 
mieste 
tus» 
vyrą Joną, 2 dukteris 
ną. Agotą ir žentą Juozaną Vino 
sky, du broliu 
nę Uršulę, 
Oną Rimkus ir gimines Amerikoj 

Mari jo-

Banditas nušovė biz
> nierių

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJĄS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

. Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St 
Valandos nuo 10— 

Nedėliomis nuo

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

2400 IV. Maditon Su
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 0597,

Gydytojas, Chirurgas, OsUopatM 
4407-0 North Kedzfe Av*. 

Tol, independence 0033 
Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 Iki 0.

Per metus laiko, kai Alcock 
tapo policijos komisionierius, 
Chicagoj buvo papildyta 235 
galvažudysčių. Iš to skaičiaus 
policija surado kaltininkus 188 
galvažudžių. Kitaip sakant, ji 
išrišo 80 nuošimčių problemų 
ryšy j su galvažudy stūmis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—-8 C 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutart 
Rezidencija 6628 So. Richrriond Strei

Telefonas Republic 7868

Banditas nušovė 
parlorio savininką, 
gits, 302 West 47 
banditas sulaiko 
gatve, atėmė iš jo švarką ir pa 
liko piliečiui savo švarką.

Miesto advokatas paruošė 
patvarkymą uždrausti Chicagoj 
rengti vadinamus maratono šo
kius, t. y. tokius šokius, ku
riuose poros lenktiniuoja, kuri 
jų ilgiausia išsilaikys šokdama. 
Panašus šokiai per pastaruo
sius dvejus-trejus metus buvo 
rengiami Chicagoj gan dažnai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto i 
4 ir 6 iki 8 vak 

, iki 12 dieną.

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Mrs. Mattie Beebe, 52 metų, 
nusižudė. Ji pasiskandino vo
nioj namų, kuriuose dirbo. Pa- 
liko raštelį, kuriame sako, kad 
nusižudžiusi, ba ji nesulaukusi 
meiles, kurią rodė savo samdy
tojui.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS <R ’ CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Aut, ’ 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Aręhėr Avie,
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 730
Tel. Central 6Š90 Vai. 9—4 
Rezidencija <5158 S. Talman At.

Tel Prospect 8525 ,

Policija kratė southsidės kai 
kurias užeigas. Pasėkoj—areš
tuota šeši asmens. Jie yra: 
Frank Kaccius, 5654 West 64 
St., Miliam Rocks, 5617 W. 63 
St., Joseph Raegke, 5701 West 
63 St., John Jorgos, 6462 So. 
Central Avė., Joseph Balis, 114^ 
East 43 St., ir Tarnas Petro- 
kas, 4862 Vincennes Avė.

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

Valandos; 10 to 12 A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:30 K M. 

Res. Phone Fairfax 6353

Policija parodo savo re 
kordus

Illinois legislatura priėmė 
paskutinėj sesijoj bilių, kufis 
reikalauja, kad visi asmens, už
siimantys bilavimu, butų regis
truojami ir kad jie taipgi pa
dėtų nemažiau, kaip po $5,000 
kaucijos kiekvienas, šiitas bi
rius priimta todėl, kad daugelio 
bondsų negailmai būdavo gauti 
iš byluotojų, kai išimtieji kal
tininkai pabėgdavo. Bilius Idar 
teks gubernatoriui pasirašyti, 
kad jis taptų įstatymu.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
.UrtjmĮįir OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
’ 4649 S. Ashland Avi.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6'487

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Sirdlęs, Plajičhj, Inkstų Ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai ardomi. Taipgi Aldų, Autų. 

Nosies ir Gerkles

JOSJEPBt J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

k 4631 Adhland Ut* 
Ttf. Bonltvąrd 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St,

BUTKUS 
Ūndei’taking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

. JŪSŲ GRABORIAI
' Didysis Ofisas:

,4605-07 South Hermitage Avenue
Viii TeMonah YARDS 1741 ir 1742

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd SL 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėdnyčioj nho 9 iki 6

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Stanislovo Medalins- 
draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami daly- 
■ laidotuvėse ir suteikti jam 

atsisvei-

Kaip vakar pavieto samdiniai 
turėjo gauti algas. Viso jiems 
priklausė apie $550,000. Bet 
pasirodė, kad Cook pavieto iž
de pinigų nėra ir kad darbi
ninkams teks “palaukti”.

ANTANAS BALČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

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

Kūnas pašarvotas, randasi 3417 
Auburn Avė.

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

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

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

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

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Soath Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Visi a. a. Barboros Naųgžemienes giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame

Sunai, Duktė ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. Rodžius, tel.

Victory 4088. '

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

m., sulaukus 60 metų 
gimus Lietuvoje, Ta'ura- 
., Tauragės parap. ir 

Amerikoj išgyveno 25 me- 
Paliko dideliame nubudime 

Marijo-

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31»t Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis it Iventad. 10—12 dienų.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotunio, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi* 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė Styti* 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
Kreivas akis atitaiso i trum
pą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys htitaisUmos be 

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

Phone Boulevard 7589

Aptaną ir Pranciškų, 
- Marijoną Kasten ir 

j, vieną 
Povilą ir Juo- 
Lietuvoj vieną

STANISLOVAS MEDALINSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 22 dieną, 2:30 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs 56 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Bir
žų apskr., Vabalninku parapijoj, 
Ramongalių kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime duk
terį Anastaziją, sūnų Joną, pus
brolį Petrą Mcdabnską ir gimi
nes Amerikoje.

;Kunas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioje, 3 307 Auburn

i)R. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suitol3
Tel. Prospect 1028 '

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

Nedėlioj pagal sutartį

Barbora Naugžemienė 
Po pirmu vyru Tarvidienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 21 d., 11 vai. ry
to, 11131 m., sulaukus 57 metų amžiaus; gimus Tauragės 
apskr., Kviednfnos parap., Gvaldų kaime. Amerikoj išgy
veno 34 metus. Paliko dideliame nubudime 2 sūnūs — 
Adomą ir Aleksandrą, dukterį Josephiną, žentą Juozapą 
Lapinskj, dvi anūkes — Zofiją ir Marijoną, anūką Danie
lių, posūnius — Antaną ir Behcdiktą, podukrę Josephiną 
Naugžemius. Kūnas pašarvotas randasi 3202 S. Auburn 
avė., tel. Yards 7828.

Laidotuvės įvyks penktadieny, birželio 26 d., 8:80 v. 
ryte iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurtoje at
sibus gedulingos pamaldos, už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiėįp 'kapines.

JUOZAS

Persiskyrė su 
želio 21 dieną, 
kire 1931 m., 
anižraus, gimęs 
kaime, Pernaravos 
apskr. Ahferikoj 
metų. Paliko dideliame nubudi
me dukterį Josephiną, sūnų Edvar
dą, motiną ir tėvą, 3 brolius — 
Adomą,- Vladislovą ir Antaną, se
serį Michaliną Briedienę, švogerį 
Alfonsą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1934 
So. Union Avė.

Laidotuvės 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.

Nubudę liekame,
Duktė, Sunas, Tėvai, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius 
Butkus, Tel. Canal 3161,

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Slavinckaitė

šiuo pasauliu bir- 
3:30 valandą po 
sulaukus 32 metų 

gimus Panevėžio apskr.,

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI OEL ŠERMENŲ

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Miestui stoka pinigų. Nėra 
iš ko mokėti samdinių algas. 
Taigi kontrolierius Szymczak 
k rėmėsi į miesto advokatą pa
klausimu. ar galima sustabdy
ti viešuosius darbus Chicagoj, 
kad sumažinti išlaidas ir su 
taupyti pinigų samdinių al
goms mokėti.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai.

Hyde' Park 6755 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
latas. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 Sotith La Šalie Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
»*s ftuo 9 ryto iki 5 vai. Vdk.

. HaUted St. Tel. Victory 0562 
Valandos — 7 iki 9 vakare 

Obs—Utarn., KetV. ir Subato* vak. 
Vasale—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

LUCIJA SARAPINIENĖ 
po tėvais

Persiskyrė su 
želio 21 dieną, 
pietų 1931 m., 
amžiaus, 
Smilgių parapijoj, Bružių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Mykolą. 2 sūnūs — Antaną 6 
m. ir Petrą 3 m., dukterį_Stanis- 
lavą II m., 3 seseris 
lę Lukošienę. Oną DombrJuskie 
nę ir Martušienę, o Lietuvoje 
motiną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
W. 33 Place.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
želio 25 dieną. 1 vai. po pietų 
iŠ namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Lucijos Sarapinienės 
giminės, draugai ir pažįsrami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Vaikai, Seserys 
ir Giminės.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

i Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MUufaukee Avenae 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Iki 3 vąl. kortuose — nuo 3 iki S 
'Subatomis nuo 9 Hd 9 

52 East 107fh St 
kampas Michigan RVe.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377j 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearbom St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

S. Mi-SKUDAS \ 
Lietuvis .

GRABORIUS IR BALSAMŲOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

' • " 718 W. 18 St.
TeK Roosevelt 7532

Laidotuves įvyks ketvirtadieny, 
birželio 25 dieną, 7:45 vai. iš 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a 
kio giminės 
esat 
vauti 
paskutinį patarnavimą, 
kibimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse pafarn.ihja grabo 
rius A. Masalskis, Tel. Bou1c’v*'r< 
4 139.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė, 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. T'l'Pbone Plaza 3202

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išditbystęs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel.. Victory 4088

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bord<n) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room įll7 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarute 2151 W. 22nd St. Huo 
Telepbone Rooievelt 90PO ' , 

Namie 8-9 iyte. Tel Republic 5'600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjt 
-Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington «t. ,

Cor. Washington and Clark 6tk 
Ofiso Td. Central 2978 \

Namų Tel. Hyde Park 3395

Graboriai ~

j-Įru~ir-u~n<nr-iii~i n — r»- —a—

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo -9 iki 12 ryto

Paul M. Adomaitis 
Advokatu 

Ofisas VMurintatyje 
Room 241* 

Ope North L« SoU> į

^Ohe North tu S4b <
(cooZ;oLTiaIIL^
., r;rmrHm

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

— Joną ir brolic- 
Juozapą ir brolienę

Lietuvoje — 2 seseris 
ną Bartkienę ir Agotą Vainauskie
nę. švogerį Jankauskį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 829 
W, 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Birželio 27 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bos nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mockienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Dukterys, Žentas,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse pararnauja grabo
rius A. Pilipavičius, Telefoną? 
Boulevard 4139.

MOi



Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-nų Steponavičių 
mokinių koncertas

Rengiama penktadienio vakarų, 
birželio 26 d., Lietuvių Audi
torijoj

Poryt, t. y. ateinantį penkta
dienį, birž. 26, Lietuvių Audi
torijoj bus pp. A. Salaveičikiu- 
tčs-Steponavičicnės ir K. Ste
ponavičiaus mokinių koncertas. 
Jis rengiama Lietu viii Audito
rijoj, adresu 3133 So. Halstcd 
St.

Konceras bus tikrai įvairus. 
Jo programas susidės net iš 36 
numerių. Išpildys programą so
listai ir solistės, kvartetai, trio, 
duetai. Gros 20 smuikų orkest
rą, skambins du pianus kvar
tetas.

Iš koncerto dalyvių, pp. Ste
ponavičių mokinių, čia sumy- 
nėsiu keletą. Jie ir jos yra: 
p-lės Ona Berkiutė, Ona Ske- 
veriutė, Vera • Stradomskaitė, 
Stella Staniuliutė, pp. Pranas 
Jakavičius ir,Frank Butkauski.

Koncerte taipgi dalyvaus iš 
Kenoshos atvykusi p-nia Mari
ja Balčaitienė, puiki daininin
kė, ir p-lė Ona Jociutė. Be to, 
pianą skambins dvi pianistės— 
Adelė Poviliauskiutė ir Lucilė 
Jurevičiūtė, taippat iš Keno
shos.

Vienas sunkiausių išpildyti, 
bet ir vienas gražiausių pro
grama numerių bus Omar Ka- 
yama kūrinys Rubia, kuriam 
muziką parašęs Lehman ir ku
rį pildys solo, duetai, kvarte 
tai, o taipgi orkestrą.

. ''

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditorijos 

Bendroves metinis piknikas 
suinteresavo visuomenę —ypa
tingai Bridgeporto apiclinkę. 
Nes kuri tik susitinki, tai pir
miausia užsimena apie bendro
vės pikniką ir reikalauja au
tomobiliui laimėti tikietų.

Matyti, kad visi stengiasi 
įsigyti tikietus iš anksto už 
penkiolikę centų ir turėti pro
gą automobilį laimėti, o taipgi 
tuo pačiu tikietu įeiti į daržą, 
ne kad prie vartų mokėti 50 
centų.

Ir biznieriai darbuojasi pik
nikui. Štai p. Balčiūnas, val
gomų reikmenų krautuvės sa
vininkas, deda visas pastan
gas, kad parūpinti užtektinai 
valgių tūkstantinėms minioms, 
idant nereiktų visuomenei 
vežtis iš namų — kas daug 
brangiau kaštuoja, ne kad 
piknike gauti. Mat, čia prisi
sotinti bus galima iki valios 
mažesnėmis išlaidomis.

P-nas Rumčikas,' užlaikyto- 
jas VVhitc Sox Motor Sales, 
pampino vėliausios mados 
VVillys Six automobilį ‘minė
tam piknikui.

Na, tai važiuosime visi į pik
niką. R J. Petraitis.

Mokinių koncertas. Taip. Bet 
kokių mokinių! Kam chicagie- 
čių nėra tekę girdėti p-lių Ber
ki utės, Skeveriutės, Stradoms- 
kaitės arba Stianiuliutės daina
vimo. Jos ir šį kartą dainuos. 
Arba vėl p. Prano Jakavičiaūs 
dainavimo. O dar išgirsime 
p-nią Balčaitienę. Taip, jie ir 
jos visi yra mokiniai ir moki
nės, nes mokymusi galo nėra; 
nes to, kas liovėsi mokintis, nė
ra ko klausytis ir nėra apie ką 
su juo kalbėtis.

Lietuvių Valanda
Pereitą sekmadienį, birželio 

21 dieną, iš radio stoties W. C. 
F. L., nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
buvo gražus lietuvių radio 
programas, kurį davė J. Bud ri
ko krautuvė.

Gražiai dainavo duetus Jad- 
viga Gricaitė ir Francis Ga- 
ruckaitė. Juozas Sauris, vargo
nų specialistas, kaip jau dau
gelį sykių Budriko valandoje 
yra pasirodęs — gražiai ir ar
tistiškai grojo studijos milži
niškais vargonais. Transkrip
cijos muzika taipgi buvo gyva 
ir graži.

Per visą vasarą, be sustoji
mo, Budriko radio krautuvė 
žada duoti gražius programus 
sekmadieniais iš WGFL stoties 
ir ketvergo vakarais iš WHFC 
stoties.

Ištikro, smagu yra1 išgirsti 
per radio savo lietuviškas dai
nas ir muziką. Linkėtina Bud
riko bizniui geriausio pasise
kimo. — V. V. V.

imi............ .  ii n.li.....įi|n..i, ii .ii III..I i.w ii, i. i.ii i'i ii įii. m i........ .i.....i.............. .. ...nu............ .
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ėher avenuę labai sunku įtrauk
ti čia. gimusius ir augusius į 
skolinimo bendroves. Kada kal
binį juos į tokias bendroves, 
jie pripasakoja visokių nebūtų 
dalykų. Jeigu ir prirašai kokį, 
tai jis ilgai nebūva.

Su merginomis, rodosi, daly 
kai yra truputį kitokie. Kele
tas merginų, kurios išmokėjo 
po tūkstantinę, šiandie yra “nu. 
sipirkusios” po gerą vyrą, sa
kysiu, ištekėjusios už gerų vy
rų. j -

Bet su vaikinais tai kitaip. 
1929 metais, bendrovės direk
torių nutarimu, varyta didelis 
vajus .naujiems šėrininkams 
gauti. O labiausia, kad gauti 
čia augusių jaunuolij. Bet kiek 
jų buvo įtraukta, tai jau mažas 
skaičius bei j ko. įmokėjo jie po 
šimtinę, tai ir skubinos atsi
imti, Bet jei kam bankai atro
do saugsni, lai eina ten, bile tik 
taupina.

Toliaus, sulig šios bendrovės 
inkorporavimu, jau artinasi jos 
šėrininkų metinis susirinkimas. 
Nes su 1 liepos diena turi būti 
išrinkta nauja bendrovės di
rekcija. Taigi šaukiama meti 
nis šėrininkų susirinkimas Ijirž- 
29 d.

Visiems šėrininkams yra iš
siuntinėti užkvietimai susirin
kimui su proksėmis. Jeigu ku
ris šėrininkų negalės asmeniš 
kai dalyvauti susirinkime, tai 
pageidaujama, idant jis pasira 
šytų proksę ir nurodytų, kas 
turi balsuoti už jo Šerus.

Prokses reikia grąžinti ne 
vėliau, kaip 27 dieną birželio. 
Jei grąžinsite vėliau, tai nebe
bus galima paduoti jos tiems 
šėrininkams, kuriuos nurodysi
te.

Susirinkimo vieta buse K. 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockwell Str. Susirinkimo pra
džia 7 valandą vakare.

Dar noriu priminti, kad nei 
vienas nepasivėluotų ir butų su
sirinkime pažymėtu laiku. Nes 
bus daug darbo. Teks išrinkti 
direktoriai, išklausyti įvairus 
raportai, apkalbėti priemonės 
turtui apsaugoti ir padaryti ki
tokius tarimus— kad bendrovė 
butų saugiai vedama. O tai la
biausia priklauso nuo direkto
rių. Gi direktorius renka šėri- 
ninkiai.
G. P°vilaitis, Bendrovės pirm.

Bridgeportas

eur "i
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Crete,ill, CHICAGOS ŽINIOS
Trečiadienis, birž. 24, 1931

Įdomu bus atlankyti šį kon
certą, kad įsigyti supratimą ir 
apie pačius pp. A. Salaveičikiu- 
tę-Steponavičienę ir K. Stepo
navičių,: kaip mokytojus. Nes 
mokiniai ir mokinės, parodymu 
ką jie atsiekę, kartu parodo ir 
mokytojus.

Kalbamo koncerto klausytojai 
ir klausytojos galės padaryti 
savo išvadus. Bet štai žodis- 
kitas asmens, kurie nusimano 
muzikoj, apie p-nią Steponavi
čienę, kaip dainų mokytoją.

P-nios Steponavičienės mo
kinės dainavo Karltonui Hac- 
kett, Chicago Evening Post mu
zikos kritikui, kuris Chicagoj 
skaitomas kaip muzikos kritikų 
dekanas. Ir jis pripažino, kad 
p. Steponavičienės mokinės vai 
do balsą gerai, kad kvėpavimą 
užlaiko kaip reikia; kad, abel- 
nai, mokinės yna mokinamos 
dainuoti tiksliai.—Rep.

Sėkminga operacija
Birželio 1, 1931, Richard že

maitis, 4 metų amžiaus (4431 
S. Artesian Avė), labai pavo
jingai sulaužė dešinę ranką per 
alkūnę. Pašaukė Dr. Dundulį, 
kuris sustatė atgal kaulus. Li
gonis sveiksita ir žemaičių šei
myna yar labai užganėdinta.

—Kaimynas.

Midland Bendrovė

Atlankė ‘Naujienas’
Pirmadienį, birž. 22 d., Nau

jienas atlankė p-lė Adelė Ste
ponavičiūtė, musų chicagiečių 
chorų vedėjo ir muzikos moky
tojo K. Steponavičiaus sesuo.

P-lė Adėlė Steponavičiūtė at
vyko Chicagon iš Brocktono, 
Mass., ir apsistojo pas brolį, 
adresu 4142 Archer avenue.

Mano ji paviešėti Chicagoj 
iki liepos mėnesio,’ o po to vyk
ti atgal į Brocktoną. Kartu į 
rytines valstijas vyks tur būt 
ir p. Steponavičius su Ž<nona.

P-lė Adelė šiemet baigė au
kštesniąją .mokyklą (high 
school). Rudeniop ji ketina dar 
imtis studijų.—Rep.

Birž. 29 d. šaukiama bendro
vės metinis šėrininkų susi
rinkimas. Keletas pastabų 
apie bendrovės darbuotę. 1

------- r—.
Midland Bendrovė—pavadin

siu ją spulka. Ji buvo suorga
nizuota 1914 metais ir pava
dinta Brolių iš Lietuvos Skoli
nimo Draugija.

Gyvuoja ši draugija jau pen
kioliką metų. Laikas bėga ir 
gyvenimas mainos. Praeity, 
jei kas pavadindavo kokį daly
ką lietuviškai, tai mes jį my
lėjom ir branginom. Nes mes 
visi atvykom iš Lietuvos ir Lie
tuvos vardas buvo mums bran
gus.

šių dienų gyvenime, o ypatin
gai musų jaunimui, kuris yra 
girnas Amerikoj, lietuvių vardas 
nebėra taip brangus, kaip buvo 
mums. Tai rodo pakitėjimas ir 
šioje bendrovėje. Bendrovėn į- 
ėjo čia gimę ir augę ir manan 
tys, kad. senasis bendrovės 
vardas jau negeras. Tad ir 
buvo Brolių iš Lietuvos Skoli
nimo Draugija pavadinta Mid* 
land bendrovė. Lai\ bus jau
nųjų viršus.- \

Nežinau, gal ne visose kolo
nijose taip yra* Bet apie Ar-

J. Žiūrono mokinių koncertas

Birželio 17 d. J. žiūronas su 
savo mokiniais turėjo koncer
tą Lietuvių Auditorijoj. Jokio 
žymesnio įspūdžio šis koncer
tas į mane nępadarė. Tiesa, 
šiame koncerte dainavo ir pa
nelė Sophie Poškevičaitė, ir 
kaip chicagieČiai žino, ji yra 
beveik pirmaeilė dainininkė. 
Bet ji ne p. Žiūrono mokinė.

Pono J. Žiūrono mokinių 
koncerte negalima buvo pas 
jo mokinius pastebėt ypatin
go išsilavinimo, nors galbūt 
nckurie jų turi ir talentą. Bet 
talentas, • tai kaip ta skulpto
riaus medega, kurią reikia ap
dirbt, nudailint iki natūralu
mo laipsnio; tik tuomet mes 
galėsime ja ir pasigėrėt.

Meldžiu p. J. Žiūroną neįsi- 
žeist mano pastabėlėmis, nes ne 
jam vienam taikau, ir jokio 
prieš jį neturiu ypatiškumo. O 
jei ir turėčiau, tai bent per lai
kraštį jo nebandyčiau rodyt. 
Aš taip rašau todėl, kad man 
išrodo teisybė ką sakau. Pa- 
galiaus, pas mus ^perdaug vis
kas giriama, o ypatingai giria
ma musų neva nckurie “artis
tai”.

Man rodosi, kad tokie gyri
mai tai tik žmogų sudarko. Gi 
rimta pastaba sveiko proto 
žmogui turėtų būt daug geres
nė, negu kvailas pagyrimas. 
Taigi ir musų muzikos bei dali
nes studentai niekuomet netu
ri bijot rimtos kritikos, nes 
rimta kritika žmogų dailina, 
šviečia.

j. Žiūrono mokinių, kurie 
dalyvavo pereitame kopcerte, 
pasirodymą, nė neanilizuosiu, 
nes nematau svarbos.

— Klausytojas.

I CLASSIFIED ADS. !
L- . _________ ___ J* 17 d. įvyko čia 

vestuvės. Jaunoji —
Birželio 

Linai o 
Anglijoj gimusi, ir metai laiko, 

 

khi įvykusi Amerikon, 

 

vo šaltuos vestuves.

šeimiiHnkė vestuvėms 

 

kviesta iš^Roselondo 
šiušienė.

tė ir vietinės ūkininkes.
Jaunoji pora šliubą ėmė 

Chicago Heights. Po šliubo 
buvo nutraukti paveikslai.

Jaunavedžiai, su buriu sve
čių sugrįžę namo, Šauniai pa- 
baliavojo.

Buvo malonu žiūrėti, kad ir 
kitataučiai groja lietuviškas 
meliodijas ir šoka lietuviškus 
šokius.

P-nas Lingis pranešė, kad 
Vestuvės buvo surengtos grei
tai ir kad nespėta joms tinka
mai prisirengti ir suprašyti vi
sus pažįstamus svečiuosna. Ka
da nors, prie progos, jis mano 
gerai prisiruošti ir jau sukvie
sti visus savo skaitlingus drau
gus.

P-nas Lingis, įsigyvenęs čia 
ūkininkas, ilgą laiką buvo ne
vedęs. Dabar,.sakyti, pasuko 
“gyvenimo vairą” kiton pu
sėn. Pas jį, jo ūky, lietuviai 
dažnai turi išvažiavimų. Vie
ta išvažiavimams labai paran
ki. Ir praėjusią savaitę buvo 
suvažiavusių daugiau, kaip de- 

sėtkas mašinų. Visi linksmai 
laiką praldido. Tai buvo kaip 
ir pasveikinimas' jaunavedžių 
po vestuvių.

Dar iš Crete važiuodami ne
matėme lietaus. O sugrįžę į 
Rosclandą radom pilną skiepą 
vandens. Kiek ankščiau su
grįžę, būtumėm galėję maudy
tis. Seniai čia, gal kokie pen
ki metai 
smarkus 
praėjusį 
taip butų 
tai namai

Bu

pa- 
p-nia 

Jai gelbėjo jos duk-

Mirė pamatęs gyvatę
Elwood Frieland, 15 metų 

bernaitis, maudėsi Calumet Ci
ty prūde. Pamatęs, kad į jo 
pusę atplaukia gyvatė, jisai su
šuko ir dingo vandeny. Kada vė
liau buvo ištrauktas, tai dak
tarai surado, kad bernaitis iši
ręs iš išgąsčio, pirm negu pa
skendęs. Freeland gyveno ad
resu 513 Cherry St., Hammond, 
Ind.

Lietus sustabdė trofikų 
Chicagoj)

Pirmadienį, į septyniak mi
nutes nuo to laiko, kai išpuolė 
pirmas lašas, jau buvo priliję 
daugiau kaip colį. Patiltėse, kai 
kuriose vietose, vandens pri
bėgo net iki keturių pėdų gi
lumo. Sulaikyta gatvekariai ir 
autobusai. Iš šimtų namų ug 
niagesių departamentas aplaikė 
reikalavimus duoti pumpų van
deniui iš skiepų pumpuoti.

PRANEŠIMAI
Mitingai — Iš priežasties bedarbės h 

pablogėjusių laikų yra šaukiamas didelis 
lietuvių susirinkimas , Apv. Dievo par. 
svet., 18 St. ir Union Avė. seredoje, bir
želio 24 d., 1931 ant pusės 8 vai. vak. 
įžanga veltui. ,Bus geri kalbėtojai, ku
rie išaiškins dalykus dėl musų tautiečių 
naudos. Prašome atsilankyti it; pasi
klausyti. Kviečia visus, — Komitetas.

NAUJIENAS 
Galima gauti pas 

A. F. STANEVICZE 
3451 S. Wallace St.

Financial 
^Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausią casb kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Furniture & Fixtures

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

atgal, buvo toks 
lietūs užėjęs, kaip 

sekmadienį. Jeigu 
liję kokį pusdienį, 

Hutųį 'paskendę.

Red. Atsakymai
Kląusėjui. —■ Vokietijos pini-, 

gai, 
m., yra beverčiai.* Už 
150,000 vokiškų markių 
nieko negalite gauti.

kurie buvo išleisti 1922 
savo 

JUS

SPORTAS
Kodėl Karolis Požėla neatvyko 

į Chičagą? ‘

Užvakar Karolis Požėla tu
rėjo ristis Chicagoj. Tą rytą 
jis telegrama pranešė šių žo
džių rašytojui, kad ristynėse 
nedalyvaus. Vėliau paaiškėjo, 
kad birželio 24 d. Požėla turė
jo ristis St. Louise su Jim Mc- 
Millen arba Kola Kwariani 
svarbiausioj poroj. Tačiau ir 
vienas ir kitas aitsisake su Požė
la ristis. Taip dalykams susi
dėjus, Požėlai važiuoti iš New 
Yorko į Chioagą dėl vienų ris- 
tynių nebuvo jokio išrokavimo, 
kadangi išlaidų butų susidarę 
daug, o pelno mažai.

Vadinasi, šiandien Požėlos 
vengia net geriausi Amerikos 
ristikai. Jie, matyti, nujaučia, 
kad prieš musų Karolį begalės 
atsilaikyti. Ne be reikalo ame
rikoniški laikraščiai sako, kad 
technikos atžvilgiu Požėla yra 
geriausias pasaulio ristikas.

The Golden Stars won anot- 
her game lašt; fiudany at 95 & 
Michigan by defeatįng the She- 
ridan Rangers 3—2. Joe Bar
tulis, former Star piteher, gavę 
his matės 7 hits, struck oūt 
9, walke,d 3, while Gauselin, the 
Star pitchėr, gavę, six hits, 3 
walks and truck out 10.

Next' Suday thę Stars will 
play .Blue . lalanti Fans iat Blue 
Island Park 131 St. & Ashland 
Avė, Game will start at 3 p, m.

The Golden Star Booster 
Club will hbld meeting at the 
clubhouse at 8 p* m. Thursday 
nite. New menlbers and the 
<j)ld boosters tarė all invited to 
attend this meeting.

—J. Dopkus, Mgr.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ieegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys PO *■--------•-----— —*

kuria neklaus luaų
„ __  ___ .t:: "įtr

galutino ifiegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Btvd., netoli State 

Kambarys 1016 
. Imkite ęlevatoriif 

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

lioj nuo 10 rvtn. iki 1 po pietų.

20 St.

po 
Nedė-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
i-7........ ,*------ -r-7".........   i"?1

CLASSIFIED ADS.
Educationąl 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison ^treet
- . . ■ - -------- -- - ----— ■ ------------

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

, Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. HaĮsted St.
* CHICAGO* ILL« *

*

4 Financial
Finansai-Paskolos1 Finansai-Paskolos

TUOJ AUS paskoliname'ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S; Ashland Ąyę* «81>

--------- o—
KADA SKOLINATfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos. 
Saukite /

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St.
; CASH UŽ BONUS 

Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 
Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 

BONDS REALIZATION TRUST 
' 134 N. La Šalie St.

Room 316 Tel. State 4030

PERKAME Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės J Naujie
nas, Box No. 1258.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

9x12 KAURAI 
Domeattc 

IŠVALOMI ------- 91.76
Gytumaa Ir spalvos atsteigiamos 

kaip naujiems.
Nieko neimatn už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $6 ar daugiau orderio.* Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų* kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

PENSACOLA 7983 
CRY8TAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose

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

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

DtJMAN
SHEET METAL B ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

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

F. Skrabutėnas, * 
5348 S. Halsted St.

Yards 2773

KAURAI, karpetal valomi muaų dirbtuvėj. 
9x12 $2.60, 8x10 $2. Tel. Douglaa 8813.

Automobiles >
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli- 
nimąis, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4080 Archer Avė.;

Lafayette 2082

Furniture & Fistures 
Rakandai-Itaisal

NEPIRKITE rakandų 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.

Nudažyklt debesis su saulės iviesa Ir 
Elektriklnlu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektriklnj Refrigeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1736 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgewater 1300

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

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

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

4

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

...II—.................. . ........ ..... . .........——

■— -O' .
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. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

TURIU PARDUOTI $265 elektrikinj «ra- 
žiai IMrožinėtą radio. vankHą 3 mėneeiUH, 
taipgi 2 Šmotų aeklyėioa ertą. 2602 Dlvidon 
St., 2 fl., tel. Humboldt 7068.

SAVININKAS išparduoda moderniš
kus rakandus, 9x12 Wilton kauras $25, 
seklyčios setas $85, 4 šmotų miegamo
jo setas $125, 9 šmotų riešuto valgo
mojo kambario setas $125, lempos, ma
ži kaurai, pusryčių setas, elektrikinis 
radio, baby grand piano. Geriausias 
pasiūlymas paims, parduos ir atskirai.

7816 S. Marshfield Avė.,
1 blokas į vakarus nuo Ashland Avė., 

Tel. Triangle 4146

Miscellaneous 
įvairus '

MAIN BUS DEPOT
Louis, $3 ...............Detroit, $3
Žemos kainos. Visos linijos
10 busų persamdymui, pigiai.

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

st.

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kit- 
to medžio malkos bekernėms. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

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

> .........    -..........- .......... "i»
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

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

Furnished Rooms
RENDAI didelis šviesus kambarys, 

su visais patogumais, pavieniam arba 
porai. Antros lubos.

3243 Emerald'Ave.

Personai 
Asmenų Ieško v.

Juodieji Inkštirai, spuogai pabalinami ant 
visados, taipgi visokie odos ibMrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. 

Nprmal 6303 
Valandos 10 a. am. — 6 p. m. 

7-9 p. m.

MES PALIUOSUOSIME JUS 
NUO SKOLŲ

Sulig muaų originallo visoj Saly žinomo plęr 
no. indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausiu biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų. kurie tik Ji žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visų savo skolą paverskite l mėnesini pie

ną. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. 16- 
vengklte algų anraėinėjimo, gami&mentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne
reikia pasiratytojų: nėra *red tapė*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per dl-' 
dėlė.

Mes teimam mažą kalną už patarnavimą r 
ir i&siuntinėjimą. '
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

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

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

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., knyA 
gėlė dykai; prakt. išradimai, finansuojami V 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.CIark st.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistės. 807 E. 63 St.. Tel. 
Midway 4378.

Business Chances
ĮPąrdayimRi giziiiai _,, _ _ , 

AR JŪSŲ BIZNIS ;
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime casb 7plrkCjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon- 
fldenclaUs patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house, ga
no stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Bm. 603. 012 N. Michigan Avė.

PARDUOSIU restaurantą už casb, ar
ba mainysiu į automobilį — bargenas, 
pasiskubinkite. 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

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

PARDAVIMUI delicatessen, saldainių 
$475, kainavo $1,500. Pigi renda, 
kambariai, arba galima išsikelti Bar
genas. 6825 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, jnainom namus, 

lotus, farmas, biznius ^visokios rųširs. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis illygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
' • Tel. Lafayette 0455

ELEKTR. SKALBIMO mažina. $20. gerame 
stovyji 4886 N: Leavltti 1; teli Ravi 8298; 

i ■

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

408 W; 103rd St ,




