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t Kurie laimės Ispani
jos rinkimuose atei

nantį sekmadienį
Bus 6,000,000 balsuotojų, 24 

partijos ir 1,015 kandidatų

Madridas, Ispanija, birž. 25 
d. Ispanija laukia, kokia par
tijų sudėtis bus jos naujajame 
parlamente kaip parodys atei
nančio sekmadienio rinkimai, 
kur tikimasi gauti 6,000,000 
balsų iš 50 provincijų.

Prof. Giustavo--Pittaluga ap
skaičiavo, kad Ispanijos rinki
mai turės tokį vaizdą: Rinki
mams yra susidariusios 24 par
tijos su 1,015 kandidatų, iš ku
rių 470 atstovų reiks išrinkti.

Numatomas atstovų santykis
Vaisiai gali būti tokie: Ofi

cialiai socialistai, kuriems vado
vauja prof. Julano Besteiro; 
finansų ministeris Indalucio 
Priesto; darbo ministeris Fran- 
cisco Largo Caballero, ir teisin
gumo ministeris Fernando de 
los Rios, gaus apie 120 atstos 
vų.

Komunistai gaus nedaugiau 
kaip 3 atstovus. Radikalai so
cialistai vedami viešos instruk
cijos ministerio Marcelino Do
mingo ir viešųjų darbų minis- 
terio Aivaro Albornos, gali gau
ti apie 50 atstovų. Nepriklau
somų republikonų partija, ve
dama karo ministerio Manuel 
Azana gaus 20 atstovų ir Alva- 
rez reformistų partija apie 15 
atstovų.

Radikalų republifconų parti
ja gaus apie 80 atsL. ir prezi
dento Alcala Zamofa republi- 
konų demokratų partija 110 at
stovų. Mažumų partijos, įvai
rus monarkistai, dešinieji kon
servatoriai yra susijungę į ac- 
cion nacional partiją; syndika- 
listai ir anarkistai susilaikysią 
nuo balsavimų. Prezidentu 
greičiausia busiąs išrinktas tas 
pats Zamora.

3 bankieriai gavo Sing 
Sing kalėjimą

New York, birž. 25 d. Už šu- 
lerystes su depozitorių pinigais 
nuteisti nuo 3 ligi 6 metų į 
Sing Sing kalėjimą Bank of 
United States prezidentas — 
Bernard Marcūs ir vicepreziden
tas Singer.

Maniakas užnuodijo 
vandeni

Greenfield, Ind. čia šiomis 
dienomis mirė du vaikai, suval
gę piknike užnuodytų sandvi
čių. Vėliau rasta užnuodytas 
vieno farmerio šulinys. Susek
ta, kad tūla moteris pirko iš 
vaistinės stambų kiekį strichni- 
no.

Fašistai -džiugina papą

Roma, birž. 25 d. Italijos val
džia žada įteikti papai antrą 
notą, kurioj pasižada nubausti 
surastus kaltininkus riaušėse 
prieš dvasininkus. Jokio atsi
prašymo notoj neišreiškiama.

ORH
• Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galimas lietus arba perkūni
ja; šilta, vidutinis pietų vėjas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:29.

Mėnuo teka 1:47 ryto.
7,

Kaina 3c

Turėtų branginti tokią pačią

Milwaukec, Wis. August Dall- 
man, 47 m. paprašė teismo di- 
vorso nuo savo pačios, Amy, 
už tai, kad ji nuo birželio 5 d. 
ligi 23 d. nieko su juo nesi
kalbėjusi. žinoma, butą ir ki
tų priežasčių, būtent kai tik jis 
įeidavęs į kambarį, tai ji iš
eidavusi lauk. i

Diktatorių lengva 
užsikelt ant spran
do; sunku benumest
Rumunijos jalstiečiai pradės 

'kovą su nauja diktatūra

/Bucharest, Rumunija, birž. 
25 d. Dr. Juliu Maniu, savo lai
ku pagarsėjęs kovoj su dikta
tūra, Rumunijoj valstiečių par
tijos vadas ir vėliau po dikta
tūros nuvertimo buvęs premje
ras, dabar atsisakė iš savo par
tijos vadovystės ir iš parlamen
to. Spėjama, kad jis tuo budu 
paliuosavo rankas kovai su 
nauja diktatūra, kurią įvedė jo 
paties pritarimu parkviestas ka
ralius Karolis. Taip pat feld
maršalas Averescu atsisakė bū
ti vadu Rumunijos liaudies 
partijos.

Bartaloni “išleistuvės”
“L. ž.” Bartaloni išvažiavo iš 

Kauno lygiai 13 vai. 10 min. 
Jis sėdo į <taksį ir važiavo Ma
rijampolės link. Keli automo
biliai Kauno katalikų Bartalo- 
nį palydėjo. Dr. Bistras Bar- 
talonį nulydėjęs ligi pat Virba 
lio. Kaune ties Bartaloni rū
mais taip susirinko keliolika 
kunigų, teologijos fakulteto 
profesorių ir kr. dem. darbuo
tojų.

Vilkavišky euchoristininkų 
kongrese Bartaloni įturėjo lai
kyti pamaldas, bet jau nesu
spėjo. Vilkavišky Bartaloni tik 
papietavo ir keliavo toliau.

Bartaloni butą dabar užim
siąs Fudutti.

Kaip žinoma, jis buvo įsipai
niojęs į Tautininkų konfliktą su 
Krikščionimis dėl vadinamos 
katalikų akcijos.

Bartaloni esąs ruošęsis da
lyvauti eucharistininkų kon
grese Vilkavišky. Tai buvę, kaip 
privačiai, patirta, suprasta savo 
rųšįes demonstracija.

Papildomai sužinota,
Lietuvos vyriausybė prieš kurį 
laiką Vatikanui buvo įteikusi 
notą, kurioj jis buvo įspėtas, 
kad ark. Bartaloni neskaitomas 
Vatikano atstovu ir jei jis to
liau, negu birželio 5 d. pasiliks 
Lietuvoje, tai jis bus laikomas 
kaip svetimšalis.”

Pastebėtina, kad šis aprašy
mas yra cenzūros gerokai “ap- 
trimuotas”, nes apie policijos 
palydovus nieko neparašyta.

kad

Bernard Shaw vyksta 
Rusiją

Maskva, birž. 25 d. čia lau
kiama liepos gale tarpe kitų tu
ristų atvykstant garsiąją Ang
lijos Lady Astor, kaikada smar
kią bolševizmo kritikę ir Ber- 
nard Shaw. Del Shaw rengia
ma net prakalbos Maskvoj.

Didelis kviečių derlius
Kansas City, birž. 25 d. Kvie

čių derlius Pietų 
šiemet numatomas 
istorijoj. Kansas, 
Texas valstijose
Laukiama dar didesnio grūdų 
kainų nusmukime.

Vakaruose 
didžiausias 
Oklahoma, 

piutis- eina,
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suvalgiusi užnuodytus sandivičius
iš Greenfield, Ind., kurios du nariai mirė užvalgę strięhi- 
yra Virginia, 13 metų — antroji iš kairės ir Anna Jean,

10 metų»— 4 iš kairės. Tėvas, pirmas iš kairės, areštuotas.

1

Šeimyna, 
Paveiksle matoma Simmons šeimyna 
nu užnuodytų sandvičių. Mirę vaikai

Jaunas lietuvis pri 
slėgtas traktoriui 

dirvoj apvirtus
Po 15 minučių ištrauktas 

su laužytom šlaunim
su

Torrington, Conn. Juozas 
Grūstas, 19 m. amžiaus, lietuvis, 
tapo traktoriaus prislėgtas ir 
sunkiai sužalotas. Jis išėjo ar
ti lauko savo tėvo farmoj, ir 
kadangi dirva buvo minkšita ir 
traktoriaus ratai > > susmuko i 
duobę, tai bevarant traktorių 
iš duobės jis apvirto prislėgda
mas po savim J. Grūstą.

Sušaukti miestelio darbinin
kai ir kaimynai tik po gerų 15 
minučių traktorių beatkėlė, ir 
Juoza^ jau buvo be sąmonės. 
Nugabenus į ligoninę' 
kad jam sulaužyta šlaunis 
galbūt sumaigyti viduriai.

rasta, 
ir

Francija jau atsakė, 
bet su pataisomis

Vokietija turi*mokėti, bet kas 
nori gali pinigus grąžinti

viešai nepa-

prinčipe pri-

Paryžius, birželio 25 d. Fran- 
cijos valdžia vakar paruošė at
sakymą į Hooverio pasiūlymą 
sustabdyti metams karo skolų 
mokėjimą, ir įteikė Suv. Vals
tijų ambasadoriui Paryžiuj. At
sakymo tekstas 
skelbtas ,bet jau žinoma, kad 
pasiūlymas yra 
imtas su pataisa, kad Vokietija 
turi vis tik savo skolas mokė- 
,ti ligi cento, bet taip kad ga
vusieji (mokėjimą jį Vokietijai 
atgal grąžintų.

Tą atsakymą dar turės rati
fikuoti Fraricijos parlamentas, 
ir jei parlamentas jį atmes, tai 
turės įvykti kabineto krizis. 
Suvienytų Valstijų vyriausybė 
pranešusi Franci j ai, kad jokios 
pataisos Hooverio pasiūlyme 
nebus priimtos.

VVisconsin ratifikavo taiką su 
. / Illinois

Madison, Wis. birž. 25 d. Se
natas praleido bilių, kuriuo bai
giamas “kąrąs” itarp Wisconsin 
ir Illinois valstijų dėl prekinių 
trokų įvažiavimo į Wisconsin iš 
Illinois. Jei legislatura ir gu
bernatorius tą bilių praleis, 
“taika” bus greitu laiku pasi 
rašyta. Ugi šiol Wisconsin 
areštuodavo Illinois šoferius, 
neturinčius Wiscbnsin valstijos 
laisnių

Nesutaikomi susirinko 
taikytis

Ncw York, birž. 25 d. šio 
miesto katalikų, protestonų ir 
žydų religinės organizacijos 
rengiasi prie “apskrito stalo” 
konferencijos ateinantį vasario 
mėnesį, bendrai apsvarstyti šių 
dienų relegines problemas ir 
kiek galima pašalinti rasines ir 
religines nesantaikas savo tar
pe.

Visa Hamtramack 
miestelio valdžia ap

kaltinta kyšiuose • ••
Chicagos lenkų laik^hštis šlako, 

k'ad jie -esą lenkai

Detroit, Mich. birž. 25 d. Ap
kaitintieji Hamtramack mieste
lio. majoras Tenerowicz, Fred 
Dibble, miestelio patarėjas, Jo- 
zef Skomski, buvęs policijos še
fas, dabar patarėjas, Antony 
Lipka, kontrolierius; Harry 
Wurmuskerren, policijos šefas; 
William Cohen, valdybos narys; 
Jozcf Rupinski, policijos kapi
tonas; Daniel Minock, buvęs 
teisėjas ir miestelio patarėjas, 
dabar klerkas ir dar būrys ki
tų, viso su majoru 15 galvų, 
daugumoj esą lenkai, kaip pra
neša “Dziennik Ghicagoski”.

Jie visi kaltinami stambiais 
kyšių ėmimais, suktybėmis, ne
dorumo namų palaikymu, kon
traktų falšavimu ir kitokiais 
nusižengimais.

Buddha prieš Leniną '
Shanghai, Kinija, birž. 25 d. 

Kinijos nacionalistai žada 
siųsti Budha prieš raudonąjį 
'piuklą ir plaktuką. - Kuoming- 
tang, nacionalistų partija, įga- 
liavo patį garsinusį lamą, 
Panshcn, žinomą visoj Kinijoj 
kaip “gyvasis Budha”, keliauti 
į Mongoliją ir atlaikyti raudo
nosios propagandos pavojų.

Užmušė žmoną už daug valgymą

Greenwood, S. C. John Cox, 
30 m. farmeris, nušovė savo 
žmoną už tai, kad ji suvalgė 
didesnę dalį viščiuko laike pie
tų. Nuteistas visam amžiui 
kalėti.

Stato naujus laivus

Kearny, N. J. Čia pradėta 
statyti 4 nauji okeano laivai už 
<£17,000,000 kainos^ Pirmas Uis 
gatavas kitą rudenį.
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Sudegė našlė užmi 
gusi lovoj su degan 

čiu cigaretu
■

Nugabenta ligoninėn už poros 
valandų pasimirė '

Boston, »Mass. Juzė Jesins- 
kienė, 50 m. amžiaus, gyv. 167 
Silver st., atsigulė lovon rūky
dama cigaretą ir užmigo. Ci- 
garctas iškritęs uždegė lovą ir 
Jesinskienč taip apdegė, kad 
nuvežus į ligoninę tuojau mi
rė.

Kaimynai sako, kad Jasins
kienė, likusi našlė, mėgdavusi 
išsigerti ir šiaip buvusi nera
mi. Matyt, gana vėlai ji ir gu
lė, nes kaimynai pastebėjo du
rnus tik iš ryto. Pašaukus po
liciją ji pati dar ir duris ati
darius, bet buvo labai apdegus, 
tai tuojau apalpus susmuko.

Perskrido Atlanta, 
lėks aplink žemę

Kiti du skrenda iš Amerikos i 
Kopenhageną

Berlinas, birž. 25 d. Vakar 
atskrido du amerikonai lakūnai, 
Wiley Post ir Harold Gatty pa
kelėj aplink pasaulį. Jiedu per
skrido Atlantiką, iš New 
Foundland ligi Anglijos apie 2,- 
000 mylių per 16 valandų, lėk
dami! po 125 myl. per valandą.

Iš Berlino skris į Maskvą 925 
mylias, iš ten į Irkutską 2,600 
mylias, tada į Yakutską 1,000 
mylių, iš ten į Nome 2,300 my
lių, iŠ Nome į Edmonton 1,900 
mylių, iš Edmonton j New Yor- 
ką 2,000 mylių.

New Foundland, birž. 25 d. 
Vakar pagilo skristi į Daniją 
du lakūnai Otto Hillig ir Hol- 
ger Hoiriis
mylių kelią perskristi per 28 
valandas.

.—............ .11.1 ............... w

Kunigas nepripažįsta 
teismo sprendimo

Lietuvon4

jiedu žada 3,150

7

Skuodo taikos teisėjas kun. 
Stasį Mažeiką^ už agitacinį pa
mokslą bažnyčioje, nubaudė 400 
lt.,<ąrba 2 savaites arešto.

Policijos nuovados virš. pad. 
nunešus kun. Mažeikai vykdo
mąjį raštą, kun. Mažeika, savo 
ranka tame rašte parašė, kad 
rašto turinys jam paskelbtas, 
bet “kad šiame rašite uždeda
ma man pabauda 400 lt. arb; 
2 savaites arešto pildyti atslsa
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Dirbtini žemės 'drebėjimai

Cambridge, Mass. Harvardo 
seismografo stotis bando dirb
tinus žemės drebėjimus, Sprog
dinant granito sluoksniuose di
namitą. Ištyrus granito ban
gavimą, tikimasi patirti,
giliai yra žemėj ta pluta, kuri 
ir iššaukia drebėjimus.

kaip

Suvienytos Europos 
valstybės gali kada 
nors patapti kunu

Dešimts valstybių tariasi 
reikalų suderinimo

dėl

Geneva, birž. 25 d. Eurppos 
unijos komisija pradėjo ruošti 
ekonomijos programą, kuria 
norima užbėgti už akių Vokie
tijos Austrijos muitų*unijai.

Belgijos, Anglijos, Francijos, 
Čekoslovakijos, Vokietijos, Ita
lijos, Olandijos, Lenkijos, Šve
dijos ir Rusijos atstovai susu 
rinko į Tąutų Sąjungos namus 
ieškoti “visų priemonių atvesti 
visas Europos tautas į artimes
nį bendradarbiavimą”. Unijos 
komisija susirinks liepos 6 d. 
ir visa Tautų 
ba susirinks 
aptarti unijos 
pasiūlymų yra 
mas baigti ekonominį karą ir 
keli francuzų pasiūlymai dėl 
kreditų, tarifų ir kitokių san
tykiavimų.

Sąjungos Tary- 
rugsėjo mėnesi, 
planams. Tarpe 
Sovietų pasiuly-

Artistų pasisekimas 
provincijoj

Gavom žinių, kad grupė Valst. 
operos ir dramos artistų, kuri 
sezonui užbaigus išvyko gas
trolėms į provincija, visur turi 
didelį pasisekimą. Ukmergėje, 
Utenoje, Zarasuose ir Anykš
čiuose vietinės salės buvo per
pildytos ir publikoje paliko pui
kiausi įspūdį. Grupę gastro
liuojančių artintų sudaro: p. p. 
Dambrauskaitė, Marijošius, Pil
ka ir šulginas.’ Gastroles tvar
ko b. V. teatro artistas S. Pe- 
laitis.

Audras Pietų Amerikoj

Rio de Janeiro, Brazilija. Vi
soj Pietų Amerikoj šiomis die
nomis siautė smarkus ciklonai. 
Vienoj vietoj užmušta 4, su
žeista 25 žmonės ir 30 namų 
sugriauta.

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

HAUIIEHOS
1739 So. Halsted Street
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Ofisas atdaras kasdiė nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Išdinamitavo kunigo
Kancevičiaus naują 

gerą automobilį
Jokios ^priežasties užsikefiseji- 
mo ant jo gyvybės nebuvę • *

“Mahanojaus Saulė” rašo: 
Mt. Garinei, Pa.—Kas tokis už- 
sikeisejo ant gyvasties Lietu- 
viszko kunigo Juozo Kancevi- 
cziaus, prabaszciaus Lietuvisz- 
kos parapijos, padedamas szmo- 
ta dinamito po motoriu naujo 
automobiliaus kuris stovėjo ka 
tik užbaigtam naujam garadžiu 
ja ant kampo 7-tor ir Poplar 
ulycziu, kuris taipgi ir likos su
ardytas.

Piktadaris gavosi in vidų, 
per langa, pridrutindamas di
namitą su knatu po motoriu. 
Matyt mane kad kunigos Kon- 
ceviczius ta diena iszvažiuos 
nauju automobilium, bet kuni
gas ta diena buvo iszvažiaves 
isz miesto. Naujas automobi
lius buvo vertas 1,400 doleriu 
ir visai likos sunaikintas.

Del ko taip padaryta, tai ku
nigas negali dasiprasit, nes jo
kios priežasties užsikeisejimo 
ant jo gyvasties ne buvo. „
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Už 12 žąsų 3 metai, 
kalėjimo

Gegužės 28 d. Marijampolės 
apygardos teismas kaltino bro
lius Pijų ir Jurgį Mickevičius, 
kad jie iš anksto susitarę Pa
jevonio v., Užupių km. iš ūki
ninko’ Juozo žeko tvarto pa
grobė 12 žąsų. Drauge buvo 
kaltinama lr~jų motina Agota 
52 m. amž., už slėpimą vogtų 
žąsų savo tvarte.

Teismas P. Mickevičių kaipo 
ketvirtu kartu nusikalstantį, 
nubaudė 3 metams s. d. kalėji
mo, A. Mickevičienę 4 mėn. 
kalėjimo ir J. Mickevičių, 15 m. 
amž., 3 mėn. kalėjimo, bet jį- 
nuo šios bausmės atleido, jei 5 
metų laikotarpy pasitaisys.

I 

* 
r.į

l
I

Kaip nusikratoma vaikų
*

Dumšių stoty V-30 d. 18 vai. 
30 min. į traukinio 34 nr. va
goną įlipo sodietė su krepšiu. 
Sekančioje Kalnėnų stotyje iš-' 
lipo sakydama “Pasaugokit 
krepšį kol aš pakalbėsiu su se
sute”. ' * ' ,

Krepšio savininkei nebesu- 
grįžus, Kauno stoty krepšį pa- 

“ėmė globon geležinkelių polici- 
ja. Krepšy rasta moteriškos 
lyties kūdikis.
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VASARNAMISKORESPONDENCIJOS

Iš angliakasių streiko

WIN' LAKĘS, WISČONSIN

NEATBŪTINAI PAMATYK

SU

Naikink Savo Gerklę

Erzinimais

— bile tik 
komunistinį

atsilsėti, pasimaudyti, žuvauti, golf.j 
laideliu pasivažinėti, geros muzikos pasi-

Lietuviškas vai

muzie- 
atatinkamas 

patalpintą

jYeLVirutuieiiiB, uirz. zo. oi

vasarnamio.
Šviežia žuvis kasdie 

Mandagus patarnavimas.
Netoli 'nuo Chicagos.—•‘-Lietuviai at
SAVININKAI

vals- 
■ rai- 

. žodžiu sakant, 
apielinkės anglių

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ujhid&iu 
dažnai 4 ungadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. / .

[Acme-P. B A. Photo]

! Bainbridgc Colby, Suv. Valst. 
vidaus reikalų ministeris prez. 
Wilsono administracijos laiku. 
Jis dabar per teismų deško 
$383,383 atlyginimo, kaip ad
vokatas, iš Interocean aliejaus 
kompanijos už patarnavimus

,ti vplHUBąU** »r kita, 
lambert MmrmtaU 60.

(.ISTERINE
TOOTH f ASTE

Iš Lietuvos Genera 
lio Konsulato

' J. RYSHKAUS NUOSAVIOS MAUDYNES 
Jeigu norite pasilinksnlinti, atsilsėti, pasimaudyt 

lošti (galite lošti 18 skylių), I 
klausyti ir pašokti neaplenkite šio 

Čia mrtzika griežia kas vakarą.- 
gis.—--Prieinamos kainos,

Nuvažiuoti galima geru keliu, 
važiuokite—lietuviškai pavaišinsime

Aukautojų įamžinimas Vytau
to Didžiojo Muzėjuje Kaune.

* Iš'Vytauto Didžiojo Komite
to yra gautas toks raštas, ku
ris išaiškina dalykų:

^Vytauto Didžiojo Komite
tas į Lietuvos Generalinio Kon
sulato New \orke paklausioj, 
turi garbes pranešti, kad lie
tuvių Amerikoje aukos Vy
tauto Didžiojo Fondui, muzie
jaus statymo reikalams numa
tomos pažymėti taip 
juje bus įrengtas 
skyrius, kur bus

nės teisės profesoriai pasako 
savo nuomonę apie teisingų 
Vilniaus klausimo išsprendi
mų. ’Todėl, vasaros laike hpęiį 
piknikus ir • išvažiavimus gei^ 
Gnu komplektus išplatinti, 
šiuo kultūriškai - spatrijotiniii 
reikalu gal teiksis susirūpinti 
visi buvusieji profesoriaus Bir
žiškos sutikimo komitetai ypač 
9 spalio dienai besiartinant.

"Vietai >0 
pasiimk 1UCKY

Spraginirrtui naudojami Ultra ViolėHhiauspmdiiliaF
Sąulgs spinduliai noldna—-§i!uma švarina 3

Prieš kniteįimus—piršos kosulį

N. 522” ^Kaunas, 80 
1931 m. Parašai.

Visiems amerikiečiams, 
tauto Muziejaus reikalui 
kautojams, patartina tai tureli 
galvoje ir teiktis laiškais pra
nešti V. D. Komitetui, kad au
kos tikrai butu atatinkamai 
įrašydintos.

Angliakasių streikas, prasi
dėjęs Pittsburgho apielinkėj 
birželio 1 d., jau yra -išsiplė
tęs ne tik visoj vakarinėj 
Pennsylvanijoj, ate ir rytinėj 
dalyj Ohio valstijos, West Vir
ginijoj ir dagi pasiekė Ken- 
tucky valstijų. Tikrų skaičių 
streikuojančių angliakasių sun
ku pasakyti, ba streikuojantys 
angliakasiai nėra organizuoti, 
o angliakasių unijos, vadovau
jančios šiam streikui, ne vie
naip apskaitliuoja streikuojan
čius. Komunistinė National 
Miners Unija tvirtina, kad esu 
virš 80,000 agliakasių, išėju
sių ant streiko, o senoji ang
liakasių U. M. Workers unija 
yra apskaitliavusi, kad tik 
apie 20,000. Man rodos, kad se
nosios angliakasių unijos ap- 
skaitliavimas bus teisingesnis.

Plungės padegėlių vardu šiai 
įstaigai yra malonu viešai pa
dėkoti už duosnias aukas, ku
rias per Liet. Gcn. Konsulatų 
davė Šie osmens: Daktaras žj. 
Jonikaitis iš Dctroit, "Mieli., ad
vokatas F. J. Bagočius iš Bos
ton, Mnss., vaistininkas ir dai
nininkas Povilas Stęgis iš Chi- 
eago, III., ponas Jo$. Vlanes iš 
Gohimbus, Ohio,; kiti miltavo 
smulkias sutūpi.

Kas turėtų, dar noro prisi
dėti su aukomis, — yra prašo
mi pasiskubinti, nes aukos il
gai nelaukiant -bus pasiųstos 
Plungės lietuviu padegėlių ko
mitetui, kurio atsišaukimus vi
si esame Skaitę.

M6kį/kloins skaitymai apie 
Lietuvį ąnįjiii kai boję. Lietu
viškų Inokykįų auklėtiniams 
dar tebėra galimybė Lietuvos 
Gcn. Kėhsiilatb gauti nemoka
mai dvi dailiai phvėiksluotiis 
knygeles: “liitroducing Lithu- 
ania” ir “LithuHnia”.

LIETUVOS ‘ GENERALINIS 
KONSULATAS, 
15 Park Row, 

New Yoėk, N. Y.

Štai ir faktai. Pennsylvanijos 
gubernatorius Pinchot pakvietė 
į Harrisburgų Pittsburgh Ter
minai Coal Co. viršininkus ir 
United Mine Workers vadus j 
taikos konferaneijų, kad baigus 
streikų. National Unijos vadai 
po vadovyste Frank Borich 
.nekviesti nuvažiavo į Harris- 
X>urgų su protestu . prieš guber
natorių Pinchot, kam jis kvie
tė United Mine Workers,fo ne 
jų unija. Pasak Boricho ĮJ. M. 
Workers Unija tik laižanti 
streikų. Gubernatorius davė 
audiencijų ir Boricho delegaci
jai. Borichas pirmiausiai susi
barė su gubernatorium ir pas
kui išdėstė sųvo unijos reika
lavimus. Tarp tų reikalavimų 
yra pažymėtini šie punktai: 
kad streikuojantys angliakasiai 
nebūtų mėtomi iš kompanijų 
stubų; kad teismams 'butų už
drausta išduoti “indžiokšinas” 
prieš streikuojančius mainie- 
rius, ir kiti gana skambus rei
kalavimai.

Pas anglių kasyklų kompani
jas irgi nėra vienybės,— yra 
didžiausios varžytinės dėl mar- 
kietų. Vienos kompanijos veda 
derybas su angliakasių unija ir 
yra tos nuomones, kad geriau 
butų jei angliakasių unija bus 
pripažinta. Tik su organizuotais 
angliakasiais galima bus ang
lių pramonę sutvarkyti. O kitos 
anglių kasyklų kompanijos, va
dovaujamos Pittsburgho Coal 
Co., baisiausiai priešinas ang
liakasių unijos pripažinimui ir 
nenori eiti į jokias derybas.

—S. Bakaaas

kimų”.
Tokiais

Vilniui Vaduoti;; Sąjungų Ame
rikoje (prie Vyrauju j Didžiojo 
Komiteto, 207 York Street,- 
Brooklyn, N. Y.) kreipiasi į vi
suomenę, pranešdama apie 
atėjusių iš Lietuvos šiuo rei
kalu literatūrų ir ragindama 
įsigyti po viena komplektų tos 
svarbios ir indomios literatū
ros, kuri visapusiškai nušvie
čia Vilniaus, Lietuvos sostines, 
likimą. 'Komplektas susideda 
iš 9 knygučių. Komplekto kai
na, kaipo buvo paskelbta yra 
lik 3 dol. ir visi pinigai iki 
cento eina Vilniaus reikalais 
besirūpinančių organizacijų 
naudai. Žemiau pasirašiusi 
įstaiga >prie minėto 9 knygų 
komplekto pridės nemokamai 
dar vienų, labai svarbių kny
gų anglų kalboje ‘‘The Vilna 
Question — Consulla tiems”, 
kurioje trys garsus tarptauli-

f/J- PAKLAUSYK 
/// PER RADIO— 
fįf Lucky Strike 
S šokių ofkAtro, 
p- kuris .griežia 

. • ’kiėkvienąJAn- 
tradteni,'Ketvir
tadieni ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. fl- 

dtortbtis.t*

TUMLER’S
CELEBRITY .

STUDIO
SPECIALUS kalimu — 
vestuvių f'otografijoH $10 
tiizJnns ir uuir. Taipgi 
viiikt) ir Minynų gru
pe*. t«10 N. Wells St., 
Tol. Lincoln 1775.

Šiame angliakasių streike ei
na žiauri ir atkakli kova, j Vien 
tik Pittsburgho apielinkėt tas 
karo frontas yra ilgumo\virš 
80 mylių. Iš vienos pusės be
ginkliai alkani ir suvargę ang
liakasiai yra pasiryžę laikytis 
iki paskutinės, kad laimėjus 
nors unijos pripažinimų, o iš 
antros puses anglies baronų 
pasamdyti mušeikos, taip vadi
nama. Coal and Iron policija, 
apginkluota nuo galvos iki ko
jų ne tik revolveriais, šautu
vais, mašininėm kanuolėm, buo
žėm, ale ir ašarų bombomis, 
paskui da yra- daugybė gink
luotų šerifo deputatų : 
t i jos kazokų visur pilna 
tų ir važiuotų 
Pittsburgho 
kasyklų kaimeliai tikroj karo 
padėtyj ir turi karo fronto iš
vaizda.

Jei‘kur tik eina vieši-keliai

pasakyti, kad tokiu angliaka
sių susiskaldymu anglies kom
panijos ir naudojasi.

Bešališkai žiūrint į šių abie
jų unijų veikimų ir tarpusavę 
kovų, tai štai kų reikia pasa
kyti: šioji unijų tarpusavė ko
va yra niekas kitas, kaip var
žytinės už vadovystę angliaka
sių judėjime. Komunistinė Na
tional Unija ir jos vadai strei
ko vedime vartoja visas komu
nistines priemones ir taktika, 
neatsižvelgiant, ar tai bus 
naudinga streikuojantiems 'ang
liakasiams, ar ne 
pagarsinus savo 
kromelį. United Mine VVorkcrs 
Unija, turėdama 41 metų pa
tyrimų vadovavime angliakasių 
kovose, deda didžiausias pa
stangas, kad atstačius savo se
nųjų unijų. Pirm didžiojo ang
liakasių streiko 1927 m. orga
nizuotų angliakasių buvo Pitts
burgho distrikte 45,000, o da
bar gal tik keli šimtai beliko. 
Tąi reiškia, kad atstatymui se
nosios angliakasių unijos reiks 
daug sunkaus darbo padėti.

Komunistinės National Uni
jos atsiradimo priežastis bus, 
kad atsirado senojoj angliaka
sių unijoj nepasitenkinimo J. L. 
Levvis vadovyste. Komunistai 
tuo pasinaudodami ir suorgani
zavo savo National Unija. Bet 
ta komunistinė unija angliaka
siams da niek gero nėra davus 
išskiriant skambius pažadėji
mus, gi tik trukdo angliaka
siams atsteigti senųjų savo uni-

ninkai yra sulaikomi Coal and 
Iron policijos ir klausinėjami. 
Jei tik nepataiko atsakyti ar
ba pasipriešina kamantinėji
mams, tai pasitaiko kad gau
na mušeikų buožės paragauti.

Jau buvo susirėmimų tarp 
streikuojančių angliakasių ir 
ginkluotų mušeikų. Buvo ir 
kraujo praliejimo. Dažnai gin
kluoti mušeikos užpuola ne 
tik ramius ir beginklius strei
kuojančius angliakasius, bet ir 
pašaliniems žmonėms prisieina 
nukentėti nuo tų žiaurių mu
šeikų. O tie susirėmimai dau
giausiai įvyko tose vietose, kur 
komunistinė National Mine 
VVorkers Unija vadovauja strei
kui. Mat, National Mine Wor- 
kers Unijos vadai rengia de
monstracijas ir masinius pike- 
tavimus prie kasyklų. Demon
strantai jau keliose vietose bu
vo užpulti ginkluotų mušeikų 
ir yra nukentėję ne tik vyrai, 
bet ir moterys bei vaikai.
Nėra vienybes tarp angliaka

sių, nėra vienybės ir tarp 
anglies kompanijų

Aš jau esu rašęs, kad šiame 
angliakasių streike vadovauja 
dvi unijos, kurios tarp savęs 
atkakliausiai kovoja. Būtent, 
komunistinė National Mine 
Workers Unija, vadovaujama 
|W. Z. Fosterio, ir United Mine 
Workers Unija, vadovaujama 
J. Ldwiso. Jei vienos unijos 
šalininkai kur surengia mitin
gų, tai antros unijos šalinin
kai ateina ir . griauja susirin
kimų. Ir dažnai susirinkimuo
se įvyksta kruvinos tmištynės. 
Tai duoda progos valstijos ka
zokams įsimaišyti nevaxtvarkai 
atsteigti ir išvaikyti susirinki
mų. Jei Fosteris kalba* tai jis 
didžiausių savo kalbos dalį pa
švenčių niekinimui United 
Mine Workers, o jei kalba Fa- 
genas, tai jis daug savo kalbos 
pašvenčia. kritikai National 
Mine Workers Unijos. Reikia

GRElCiatlSI
PASAULY LAIVAI

BREME N 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per liremen
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Speciali* trūkis iš Bremerhavcn 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

Taipul nuolatiniai kfcn uavaitfl. !S« 
plaukimai gerai žinomais Lluyd 
Kabhtiniai'8 LaivillH. In- 
formacijų klatinklt pas 
bile vielini agentų arba uĮSį*

130 W. Rantlolph
St., Chieago, 111,

N b u T H ?G 'E R M A N

aukotojų surašąs, būtent aiik- 
so knyga, į kurių bus surašo
mos pavardės aukotojų ne ma
žiau 50 litų ir marmuro lem 
ta. Marmuro lentoje bus iš
kalta, raukų didumo eilėje, 
100 pavardžių aukotojų, kurie 
bus paaukoję didžiausias 
nias.

■“ padaryt, ipg kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti-jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti ImdgSBS 
dantis yra nesvarus, tai jus no 
roms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas Ir jums.

Usterina, dantų tepalas, Vidai 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
leurs iitikro iveižia nadraslty- 
dama* dantų emalis •— tas - sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele luta Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 

.gausite per savo ąptiekoriu. 
‘Uuribert Pharmacal Ceu Safat

Buy glovės with whot 
it savęs

1 WSra reikalo mošSU BOe ar 
dauirtau. kad ®suU daaW» Jį 

/ kofcele. Listerlne Tootb Pasta V 
dldeUs tūbas parsidueės Ui » 
ŽSc. Ji volo Ir apšauto

Uždėkite savo piratą ant gerklės — ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio.0 Jūs dabar aktualiai palytė jote 
larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — kurioje jūsų 
garsinės gyslos.

f
Rūpinkis savo gerkle — apsaugok ją nuo įvairių žalo
jimų. Atsimink, t jog 20.679 -Amerikos gydytojai 
pareiškė LUCKIES’ esant mažiausiai 'erzinančiai gerHę 
cigaretais.
Vienas gydytojas rašo:

“Aš manau, jog MSPRAGINIMO” procesas, naudoja
mas tabaką apdirbti, teikia minkštumo savybę, kori 
švelni gerklei. Mano manymu Lucky Strike' tnŠŽiau 
erzina jautrias gerkles negu kiti cigaretai.”.

'Kitas gydytojas'rašo:
“Lucky Strike clgaretai mažiau erzina gerklę ... negu 
kiti cigaretai, kuriuos man teko rūkyti.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštu
mai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai > jūsų 
gerklės apsauga
Apsaugok savo brangųjį balsą

SURASIT, KAD JlS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ šTANDlfc 
Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras MotorSales,Ine.
3207-0!) So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

nDBflBMSUB
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Lietuvių Knygos Augimo Etapai i
(Tęsinys)

Bet atskirų pavadinimų skai
čius bus daug mažesnis, nes 
Sirvydo žodynas XVII amž. bu
vo keturis kartus spausdintas, 
Jaknavičiaus evangelijos tris 
ar keturis kartus. Naujieji lei
diniai rodė didesnį knygų pa
reikalavimą, bet buvo kartoja
mi be jokių pataisymų, kartais 
net su naujomis korektūros 
klaidomis. Tuo atžvilgiu naujie
ji Maž. Lietuvos leidiniai, pav. 
giesmių knygos, daug rūpestin
giau buvo atliekami: kiekvie
nas naujas leidimas naujo re
daktoriaus buvo iš naujo per
tvarkomas, daug senų giesmių 
išmetama, jų vietoje įdedamos 
naujos ir t. t.

Savo paskyrimu Katalikiškos 
knygos irgi 
testantiškų.
bažnytines apeigas, jos nebu
vo vartojamos, nes apeigų kal
ba buvo lotyniška. Bet ryšį su 
apeigomis turėjo ir didesnė da
lis lietuviškų knygų. Ten, kur 
tekdavo pamokslus ar evange
lijas skaityti, ar katekizuojant 
susidurti su lietuviškai kalban
čia liaudimi, tekdavo imti į 
rankas visas tas evangelijas, 
katekizmus, postillės, o men
kiau mokantiems lietuviškai 
kunigams ir Sirvydo žodyną su 
gramatika. Ir visos tos knygos,

skyrėsi nuo pro-
Tiesioginiai, per

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai 

' BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel Yards 3408
L—I .. , ■<

' peterbArskIs
Mee parduodam rakandus ir radioa 

pigiomis kainomu

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yard. 5069>11 I II ■*■■■.........

f '■ ■ -------- ----- ' —
BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai , 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396,

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

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojana 
namus •

8335 S. Halsted SL 
Tel. Yarda 6894

U ------ —

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St.
Tet Repnblic 8899

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliui 
806 W. 81 St Victory 1696

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St. 
6558 So. Western Avė. _________ -_______—/
LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS

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

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

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St • 
Tel. Boulevard 9122
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matyti, buvo skiriamos ne, liau
džiai, ne mokančiai skaityti 
lietuviškai ar žemaitiškai bajo
rijai, bet išimtinai kunigams, 
ar kandidatams į kunigus.-

Tik ir šiuo atžvilgiu XVII 
amžiaus pabaigoj randame at
mainų: 1681 metais pasirodė 
pirmoji maldaknygė — Rožan
čius. Bet ją sustatė jau ne jė
zuitas, bet dominikonas Jurgis 
Kossakovskis, nors nematę tos 
knygutės negalime pasakyti, 
ar Kossakovskis davė lenkišką 
originalą, ar lietuviškai jį ver
tė. Šis Rožančius ir pradėjo ei
lę daugybės tikybinių knygu
čių, skiriamų masiniam varto
jimui, kurios paplito Lietuvoje 
XVIII ir XIX amž. ir be kito, 
plačiai paskleidė raštingumą ir 
pamėgimą skaityti, i •

Dažnai rašoma, kad katali
kiškos lietuvių knygos pasiro
dė tiesioginėje reformacijos 
įtakoj ir reikalo gintis nuo jos 
plėtimosi. Abejoju. Jei tuo 
dar galima aiškinti pačių jė
zuitų pasirodymą Lietuvoje, 
tai tarp protestantiškų ir ka
talikiškų lietuviškų knygų var
gu ar kokie ryšiai buvo, nes 
jau netaip daug tų protestan
tiškų knygų turėjome, o Di
džiojoj Lietuvoje jų dar ma
žiau buvo paskleista. Bent iki 
šiol visi surasti senųjų protes
tantiškų knygų egzemplioriai 
yra užtikti ne Didžiojoj, bet 
Mažojoj' Lietuvoje. Tarp ka
talikiškų ir reformatiškų kny
gų ryšys buvo tas, kad ir vie
nos ir kitos buvo platinamos 
toj pačioj visuomenėje. Tik ir 
čia. ne reformatiškos knygos 
iššaukė katalikiškas, bet at
virkščiai — reformatai, leisda
mi savo lenkiškai-lietuvišką ka
tekizmą 1598 m. ir 1600 m. 
vadinamą 
stengėsi jomis atsispirti prieš 
Daukšos 1505 m. katekizmo ir 
1600 m. postillės įtaką.. Ta ka
talikiškų knygų įtaką matoma, 
kad ir išorinėj Morkūno posti
llės išvaizdoj, kada postillė, 
matyti, sąmoningai buvo iš
leista. tokio pat formato, kaip 
Daukšos, visai tokia pat ant
rašte ir net antraštinio lapo 
vinjete; ji buvo pavadinta ant
ru leidimu — suprask pirmuo
ju buvo Daukšos postillė — 
norėta, matyt, tuo budu skai
tytojai suklaidinti, kad šie ne- 
atskyrę vienos nuo kitos, kon
trabandiniu budu priimtų su 
reformatų postillė ir reforma
tų mokslą. V

Šios dvi reformatiškos kny
gos neiššaukė ilgesnio ir pla
tesnio literatūrinio lietuvių re
formatų judėjimo. Atsitiktinai 
pasirodžiusios jos liko be pla
tesnio atbalsio. Nauja, be gi
lesnių šaknų, akstiną reforma- 
tiškai literatūrai kurti duoda 
Jonušas Radvila, ir tai ne tiek 
dėl tikybinių, kiek greičiau dėl 
politinių sumetimų, nusistatęs 
savo pusėn, patraukti ir lietu
viškąją Lietuvos visuomenę. Jiš

Morkūno postillę

Išparduodame Victor Radios, 8 tūbų 
setai — specialiai Birželio minsiu:

S89.50
CENTRAL DISTRICT

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

bet greičiausia 
nes įrišimo 

vienodos, 
biblijosžlugus,

ir įsteigė mums žinomą Kėdai
nių spaustuvę; gal būt svar
biausias tos spaustuvės darbas 
turėjęs būti Jietuviškos biblijos 
vertimo išspausdinimas. Bet 
kol suskubta vertimą pradėti 
ir pati spaustuvė dingo, matyt, 
1654 m. gaisre, spėjusi per 
1653 metus vos ketvertą kny
gučių išspausdinti. Jos visos 
paprastai randamos po keletą 
kartų įrištos,
pasirodė atskirai, 
kombinacijos nėra 
Spaustuvei 
spausdinimas buvo perkeltas 
net j Angliją, kur 1660—1662 
buvo išspausdinta pora Šimtų 
puslapių, kurių keletas korek
tūrinių egzempliorių- ikišiol iš
liko. Bet atskirai ši knyga, va
dinama paprastai Chylinskio 
biblija, niekada nepasirodė, tai
gi ir negali įeiti į bendrą lie
tuviškų knygų skaičių. Refor
matai tuo budu, kartu su 1680 
m. katekizmu, kuris jau Kara
liaučiuje buvo išspausdintas, 
davė iš viso tik septynetą kny
gų, o visa Didž. Lietuva apie 
25—26 knygas viename ' tik 
XVII amžiuje (kartu su pa
skutiniais XVI • amž. metais). 
Taigi, palyginus su Mažąja Lie
tuva, kuri per du amžių davė 
apie 20 knygų, o XVII amž. tik 
10, Didžiosios, daugumoj kata
likiškos, Lietuvos laimėjimai 
lietuviškos knygos srityje, bu
vo daugiau kaip du kartus di
desni, nors ir prasidėjo penke
tą dešimčių metų vėliau. Bet ir 
kokybiniu atžvilgiu XVII amž. 
katalikiškos knygos, pirmoj 
galvoj Sirvydo ir Jaknavičiaus 
knygos, nuo protestantiškų ne
atsiliko. To, tiesa, negalima 
sakyti apie XVIII amžių.

XVIII amž. lietuviškosios 
knygos jau duoda kitą vaizdą. 
Didžiojoj Lietuvoje, produkcija 
smarkiai pakyla kiekybiniai, 
bet puola kokykiniai. Bendras 
spausdinių skaičius pakyla iki 
96, nors iš šio skaičiaus tenka 
atimti keturius 1794 m. atsi
šauk imus. Tuo budu veik kiek- 
vieniems mętąnfią’ tepka po vie
ną knygą. Bet turint galvoje, 
kad pirmajai XVIII amž. pusei 
tenka vos 19 knygų, antrajai 
teks net 73 knygos, arba po 
1,5 knygos metams. Tas rodo, 
jog antrojoj XVIII amž. pusėje 
atsirado nuolatinis lietuviškų 
knygų pareikalavimas, kurį 
stengtasi kiek galint patenkin
ti, bet ne iš kokių nors idėji
nių sumetimų, o iš grynai eko
nominių.

Dalykas tas, kad kiek XVI— 
XVII amž. Didžiosios Lietuvos 
liętuviškųjų knygų spausdina
mas buvo susijęs su atitinka
mais vardais rimtų lietuviškų
jų rašytojų, tiek XVIII amžiu
je tie rašytojai veik visai iš
nyksta — spausdinama naujais 
leidimais XVII f amž. 
senesni darbai; jei ir 
nauji, tai dažniausia 
jų autorių ar vertėjų, 
visos to laiko lietuviškos kata
likiškos knygos yra iš lenkų 
kalbos verstos ar perdirbtos, o 
žymimi autoriai vargu ar gali 
būti pavadinti rašytojais. Kny
gos leidžiamos nežiūrint lietu
vių kalbos reikalavimų, visai 
sudarkyta kalba, blogiausiam 
popiery, netikusia korektūra., 
spausdinamos skubotai by tik 
greičiau7 iš spaustuvės butų iš
leistos ir žmonių tarpe paplis
tų. Kiekvienam j rankas pa- 
kliuvusios jos sudaro dabar 
makulatūros įspūdį. Best užtat 
jos buvo pigios ir visiems, o 
ne vien tik išrinktiems, kaip 
XVI——XVII amž., prieinamos. 
Tame tai buvo jų didelis lietu
viškai visuomenei pliusas. Jos 
plačiai pasklido, patenkino rei
kalavimus liaudies, kuriai rei
kėjo pdpuliarių tikybinių kny
gių išmokė net be elementorių 
(kurie pradėta spausdinti tik 
antroj XVIII amž. pusėje) 
skaityti,

rašytojų 
leidžiami 
neminint 
nes veik

skaityti, davė galimumo kas
dieniniam gyvenime naudotis 
lietuviška, o #e lenkiška kny
ga. Kad ir įnešė jos lietuviu 
kalbon daugybę makaronlzmų,

NAUJOKOS, Chicago, Iii.
Ami.t i H u

bet žymius Lietuvos plotus ap
saugojo nuo ištautėjimo ir iŠ- 
tautinimo per bažnyčias.

Tuo budu, jei daugumas to 
laiko lietuviškųjų knygų net 
negali rasti sau atitinkamos 
vietos literatūros istorijoj, vis 
dėlto Lietuvos kultūros istori
joj joms tenka be galo Žymus 
vaidmuo. XIX amžiuj tas kny: 
gas tik reikėjo bent kiek pa
tobulinti, išvalyti nuo poloniz
mų, papildyti naujomis, ypatin
gai svietiškomis; tą gi ne taip 
jau sunku buvo atlikti raštin
goj liaudyje, nes ji išmoko 
skaityti iš anų XVIII amž. kny
gų.

(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dailioj 
kapuci-

Mano Spakty va
Rašo NEMUNAS / 

(Tęsinys) 
paklausiau, ar jie žino,

Šiltinau sau svei
-

Dar 
kad Lenkijos diktatorius Pil
sudskis irgi yra lietuvis. Taip, 
taip, atsakė seniukas— mums 
apie tai sakė kunigas Stučka. 
Dar Stučka esąs sakęs: giriji, 
jeigu lietuviai nebūtų durni, tai 
susivienytų su Lenkija, galėtų 
visą Lenkiją valdyti. Girdi, 
Jegelionų dinastija tai buvusi 
laimingiausia lenkų tautai. Ję- 
gelionų dinastijos laikais, Len
kija buvo pasiekusi aukščiau
sią laipsnį savo žydėjimo, o 
juk Jegelionų dinastija, tai ša
ka Lietuvos kunigaikščių — 
Vytauto, Algirdo ir tt.

Baigiant pasikalbėjimą su 
seneliu M., jis dar pridūrė: 
girdi, jeigu tamsta nori ką pla
čiau žinoti,a tfti ateik kitą sykį, 
nueisime pas musų prabasčių 
Stučką. Jis tamstai papasakos 
viską.

Paspaudžiau senuko rahką, 
padėkavojau už informacijas, 
pasižadėjau užeiti kada vė
liau. Išėjus rtian į šalygatvį, 
senukas M. pasivijo ir sako: 
Užeik, ponuži, nepamiršk, ei
sime abu pas prabasčių Stuč
ką. Dar sykį senukui galvą pa
lenkiau ir n^Jųųtinau sau svei
kas garsiąja lenkų Noblė gat
ve. .

Bet visgi pamaniau sau, kad 
tarpe lietuvių ir lenkų yra ga
na daug giminingų ryšių. Len
kai didžiuojasi mumis apkrik- 
štinę, o lietuviai lenkams yra 
davę žymių žmonių:' Adomą 
Mičkevičių, Tadą Kasčiušką ir 
daugelį kitų, kurie buvo tvėrė
jai lenkų kultūros. Veik visoje 
lenkų istorijoje lietuviai vai
dino svarbią ^olę. Susikūrus 
lenkų respublikai, vienas phs 
mųjų Lenkijos prezidentų Bu
vo išrinktas mano kaimynas— 
Narutavičius.; Na, o “garsusis” 
Pilsudskis, ipgi lietuvis, visą 
lenkų tautą už nosies veda.

Well, aš gal būt perdaug 
kalbėjau apie sulenkėjusius 
lietuvius, bet čia buvo Chica- 
goš lietuvių centras; iš čia 
prasidėjo lietuviško ‘ medžio 
šakos plėstis po visą plačią 
Chicagą, čia buvo lietuvių pir
mutinis lizdas, kuriame dzū
kai, kapsai, zanavykai, žeihąi- 
čiai ir aukštaičiąv savo įytė- 
nimo sukurį suko — draugi
jas tvėrė kokias mokėjo. Sako
ma, kad mokėję gerai įsikali- 
šę pąsipešti, kaip paprastai 
šitas įprotis buvo mądojė, Be
je, dar bučiau pamiršęs pa
rašyti, ką girdėjau iš Senųjų 
Northsidės lietuvių apie didžią
ją jų šventę. šventėjų buvusi 
labai iškilminga. Visi Northsi
dės lietuviai visą savaitę buvę 
girti, nei vienas nėjęs į darbą, 
visi kaip vienas ūžę, baliavo- 
ję; žinoma, neapsėjo be stam
besnių muštynių, šita* vienos 
savaitės. Šventė buvusi sureng
ta tikslu pagerbti atvažiavusią 
pirmą lietuvaitę Chicagon. ia 
lietuvaitė buvusi, regis, rasei
niškė žemaitė. Seniukas ma
nąs, kad ta didžioji lietuvių

nimo sukurį suko

švehtė buvusi švenčiama 1885 
mėtais. .

Senųjų laikų šios kolonijos 
darbuotojai buvo, kiek teko 
patifti iŠ senųjų pasakojimų, 
šie: .Tustinas-Antanavičius (tė
vas dainininkės Valerijos Bru- 
čiepės), jau miręs; Liudvikas 
tfarmontas (tėvas Liudvikos 
Narmontaitės — mokytojos), 
dar gyvas; broliai Narbutai— 
Jonas, Petras ir Antanąs, pa
starasis jau įniręs; Sabaliaus
kas (tėvas advokato Sabaliau- 
sko-Saball) miręs; broliai 
Stankevičiai 
žas ir Jonas 
J. Grigalius (tėvas 
Grigai), miręs ir dar kelioli
ka kitų. Iš> jų visų mokyčiau
sias buvęs Justinas Antanavi
čius; Lietuvoje baigęs 6 kle- 
sas gimnazijos; Louis Nar- 
montas, baigęs , Amerikoje 
Public School vakarais ir lan
kęs dar kiek High School. ši
tie darbuotojai suorganizavo 
Lietuvos Brolių ir Gedimino 
draugystes, žodžiu sakant,, bu
vę stambiausi stebules špykiai 
Northsidės lietuvių gyvenime, 
iki 1906 metų.

(Bus daugiau)

miręs;
- Silvestras, Juo- 

visi jau mirę;
advokato

Marąuette Park
. 'T-.

Lietuvio prietikiai su vilku 
Marąuette Parke

ši žinia jau senoka, bet tai 
yra atsitikimas, kurį patikrint 
aš ir liudytojus galėčiau nu
rodyt. žmogus, kuris turėjo su 
vilku prietikius dėl tam tikros 
priežasties nenori savo/ vardo 
laikraštin dėti.

Buvo taip. Lietuvis, pasiju
tęs nuvargusiu, nusitarė nak
ties laiku nueit parkan pasil
sėti. Atsigulė ant sužaliavu
sios pieveles pakrūmėje ir, glo
stant šiltam, švelniam vėjaliui, 
pradėjo snausti. Bet štai girdi, 
kad per krūmokšlius kas tai 
lėtai atbraška. Lietuvis pama- 
/iė, kad gal blogų norų žmogus 
artyn slenka tikslu jį apiplėšti. 
Na, ir pradėjo budėt, kad sa
ve apsaugot. Užklydėlis vilkas, 
rydamas seilę ir besidžiaugda- 
ihas, kad Tado didelę “pečen
ką”, vis slinko artyn.

Lietuvio, butą stipraus, ir 
kuomet , . nelaimingas vilkelis 
prisiartino,; tai lietuvis savo 
stipria, ranka, kaip replėmis,

■ ._________________ ■__________________
■j.. . 1 <■" "—;--------

' Phbne ’ Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
v NAMŲ-STATYMO

KONTRAKTORIUS
> 4556 So. Rocktvell St.

CHICAGO, ILL.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

V

Mano Stadijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS.' Taipgi 
atlieku visokius 
kitus fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

•Paneikitii anketa telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street
. . , J . ._ Ji_ ._ ■. , r •

il!ni" .............. ---------- ——----------------------------

PRANE SI MAS
DR, A. J. BERTASH DR. S. NAIKELIS

. : praneša perkėlimą savo ofiso
.... • •

praneša perkėlimą savo ofiso ir 
permainymą telefono i

, ■ , . v. •

756 W. 35th Street
s ‘ Šiaurrytinis kampas So. Halsted

’• - ir 35th St *
, -v •: . • • • •

Tel. Boulevard 5913 ir 5914

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

v ir 35th SL
/

Tel Boulevard 5914 ir 5913• . ■

Valandos: 1-2 P. M.. 6:30-8:30 P. M. 
■ 9 l ♦

• * , Č ’ \ ‘ ‘ . ’ . • • ; * 'V
J 7 • ’ 1. •.

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

. i.. e...k... '......     ■—

N* ’*L“ ---------- - - -_ |J_f
> bet, ir vaikučius ja 

vaišino, šitokio “high school” 
kurso tai, rodosi, negalima pa
girti.—Diplomą.

■ ■ ■ ; istvėrė vilkui už uodegos, ir vi-1 naminės, 
sa spėka apsukęs trenkė vilką 
į žemę. Nabagas vilkelis po 
dailių svajonių apie .“pečenką”, 
po stipraus lietuvio smūgio at
budo pastarojo “šantėj” su len
ciūgu ant kaklo, nelaisvėje. Ir 
nors dar tiek vilkelis nabagėlis 
rodė savo vilkiškus žiaurumus, 
bet iš lietuvio nagų jau neiš
truko. Buvo nuvežtas į Lincoln 
Parko žvėryną ir tikrai pripa
žintas, kad šelmis vilkas, bet 
į daržą nepriėmė, nes į valias 
turi. Galų gale vilkas parduo
ta fermeriui.

Kitu kart 
turėtų savo gyvenime 
skanumų ieškot, 
prie, lietuvio nekibtų, 
lietuviu šposų nekrėsi.

Taigi, matot, mus 
apielinkėj anais metais 
nas velnius vaikė, o dabar jau 
vilkų priviso. —Atomas.

(Pasakaitė atrodo truputį 
“fishy”, bet kaip vasarą, žve
jojimo sezonas, ji pilnai tinka 
ir yra įdomesne, nei daugelis 
kitų pasakų. — Red.)

jeigu vilkelis ir 
progą 

tai jau bent 
nes su

Brighton Park
Pabaigė .mokyklą

Kun. Briškos parapijoj, Bri
ghton Parke, parapijonų vaikai 
pabaigė mokyklos sezoną. Tą 
dieną buvo didelės ceremonijos. 
2 vai. prie bažnyčios durų nu
traukta paveikslai—keturi ku
nigai su buriu vaikų, bernai 
čių ir mergaičių.

Po ceremonijų visi išsiskirs
tė. Vakare gi, septintą valan
dą vėl. vaikai ir tėvai susirin
ko. Dalinta vaikams diplomai.

Tenka dar vienas dalykas pa
minėti. Vaikučiams baigus mo
kyklą, kai kurie tėvų surengė 
baliukus. Tai gerai. Pritinka 
juk atžymėti taip svarbiu at
rodantį, vaikučiams įvykį.

Bet atsirado neišmintingų tė
vų, kurie ne tik patys ragavo

BILE 4^DRESĖ kOn
VYRŲ SIUTAI ■ "•■U

IŠVALOMI |J 11
DYKAI pasiėmimas ir . 

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

EaCELLO cleaners
14 IV. Washington St. Dear. 0087 

Browning Bldg.—Suite 612

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Daktaras
> ; U.

Kapitonas*

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus. nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir * išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandoj ryto iki 1

TeL Crawford 5573
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 .ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Ave.» TeL Crawford 5573

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas 

be
VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASII.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Linco Products Corp
Chicago, III. 

Tel. Pullman 6201

Nekentėk .
Gėdos ‘

Pelei Spoguotot
Odot

SeVcra’s Esko pašalina kanki
nančią eezema, niežėjimą, pa
gelbsti pašalinti spuogus, pa
lieka odą švelnią ir sveiką. Už- 
tikimas per 50 metų. Pas ap- 
tiekininkus. Sempeiis DYKAI. 
Rašyk W. P. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Vartoki t Severą'* Skln Boap 
j ______dcl M^lonlog Odoe, 0

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, Ranku. Kojų, 
Nugaros škaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galvos sk.au- 
dėjimą, ir teipviaokiua skaudėjimu* 
(tik ne ronaa ).
Tukatanžiai žmonių yra iiaicyde o 
milijonai dar nežino apie tai. , 
Deksnio Galinga Moetia yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00,

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

l WISSIG,
' Pasauliniame Kars

Seno Krajaus
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plekštelėjo delnu per žandą. 
Nemalonu buvo ir tai. Bet ko
munistai, susipešę tarp savęs, 
tai tikraį pąrodė, kaip reikia 
muštis! . ..

Buvusiam savo draugui ir 
veikėjui jie ne tik atėmė bal
są, bet išdergė jį “streiklau
žiu” ir praskėlė galvą. Kur ra
site aršesnių fanatikų?

turėjo, jokio vargo išspręsti bylą. “Stiopka”Kasperaitis.| tik gėlėto jo, pąąękėjų pasku 
buvo pasmerktas sušaudymui, o Puldė-—515. metų sunr p J ’ " 
Kiųjų darbų kalėjimo. Išgirdęs sprendimą, Girša Puldė .
apsiverkė, o. Kasperąitis sušuko: “Darbininkų valdžia „inkaf
visua iššaudys T > . ‘

Ši byla rodo, kadi komunistai užsiima žudymu savo

mylių per valandą. Well, šian
dien mes žinome, kad šviesos, 
spindulys keliauja 186,284 my
lių, per sekundę. Distancija, 
kurią šviesos spindulys padaro 
per metus, > skaitosi šviesos 
metais. Nuo kai kurių Žvaigž
džių šviesa keliauja kelis mi- 
lionus metų, kol pasiekia mu
sų žemę. Turint tuos faktus 
galvoj, užklauskime dabar sa
vęs, kaip toli galėjo nuskristi 
Elijošius bei Kristus? Ar jie 
jau pasiekė dangų? Jeigu taip, 
tai kur tas dangus randasi? 
Jeigu jis randasi kur nors už 
žvaigždžių, tai ir per bilionus 
metų jo nebus galima pasiekti.

Na, štai ir dar vienas 
tųjų faktas, šventraštyj 
kojama, kaip bangžuvė 
jusi Jonatą ir. po trijų

> U&hakyitfo kainai 
Chicagoja — paltai

, Metama ....—..........—
Pusei metų__ __ ______
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams,__ —.
Vienam minėsiu! 

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija 
Savaitei ................... ...
MlnesluĮ ......... ..............—

Suvienytose .Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams ...................................... $7.00
Pusei metų .......... ........
Trims mėnesiams------
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui------

(Atpiginta)

98.00, 
4.00 
2,00 
1.50
.75

8.50 
1.75 
1.25 

.75
Lietuvon Ir kitur alsleniaoM 

(Atpiginta)
Metams-------- 88.00

Pusei metų
. Trims menesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartų sa aiagkymu,

-n .................... ... ...................

ANGLIJOJE IR AMERIKOJE
■................................ i .................................

Amerikos spauda dažnai rašo apie Anglijos val
džios keblumus su apdrauda nuo nedarbo, kuri prary
ja tiek daug pinigų, kad valstybės iždas turi nuolatos 
pridėti šimtus milionų dolerių. Bedarbių Anglijoje tiek 
daug ir nedarbas tenai tęsiasi taip seniai, kad apdrau- 
dos fondas neištenka savo lėšų pašalpas mokėti, ir val
džia yra priversta kas kelintas mėnesis prašyti parla
mento leidimo, kad iždas paskolintų apdraudos fondui 
tam tikrą sumą pinigų. Vidutiniškai per metus tokiu 
budu paimama iš valstybės iždo apie 500 milionų do
lerių. -

Šitie keblumą! pąskątino Anglijos valdžią paskirti 
bepartyvišką komisiją nedarbo apdraudos klausimui iš
tirti ir surasti budus, . kaip apdraudos fondas turėtų 
būt tvarkomas, kad nesįdarytų deficitų, kurie bailiai 
apsunkina valstybės iždą.

Amerikos žinių agentūros ir laikraščių korespon
dentai, pranešdami apie tas sunkenybes, susidarančias 
Anglijos valdžiai dęl nedąrbo apdraudos, tarytum sa
kyte sako Amerikos publikai: “žiūrėkite, koks blogas 
yra dalykas, kuomet valstybė rūpinasi apdrauda nuo 
nedarbo. Pradėjusi rūpintis bedarbių šelpimu, ji užsi- 
krauja sau naštą, kuri tolyn darosi vis didesnė ir di^ 
desnė...”

Taip, bedarbių šelpimas kaštuoja daug pinigo, kuo
met pramonės krizis išmeta į gatvę milįonus žmonių. 
Bet kiti dalykai kaštuoja kartais dar daugiau pinigo 
— pavyzdžiui, karo laivyno ir armijos užlaikymas; o 
betgi tiems dalykams Amerika pinigų nesigaili. Kai 
Jungtinės Valstijos prieš 14 metų stojo į karą, tai jos 
surado tam reikalui ne šimtus milionų dolerių, bet de
šimtis bilionų. Tada nebuvo paisoma, kad reikia išleisti 
daug pinigų, bet buvo iš visų žmoniij reikalaujama: 
“Duok, iki skaudės!”

Anglija turi nedarbo apdraudos fondą, i kurį kas 
mėnesis po kelioliką centų už kiekvieną apdraustą dar
bininką moka valdžia, darbdaviai ir darbininkai; kuo
met to fondo lėšos išsenka, tai valdžia dar duoda jam, 
paskolas arba subsidijas. Duoda, iki ima skaudėt. Ir- 
jeigu prireikia, tai, kad ir skauda, duoda dar daugiau.!;

O Amerikos valdžia nieko neduoda. Čia nei apdrau
dos nuo nedarbo nėra, nei valdžios iždas bedarbių ne
šelpia.

Amerikos valdžia todėl tokių keblumų, kaip Angli
jos vajdžia, neturi. Bet koks iš to susiraminimas Ame
rikos darbininkams, ypač tiems penkiems ar šešiems 
njilionams, kurie yra be darbo?
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NUGALABIJO “RENEGATĄ”

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos einą kasdien* išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Haląted St. Chicago, 
I1L Telefonas Ronsevelt 8600.

tiniu laiku — riksmas, nes 
fąktųj savęs apgynimui jie 

(O; kažin ar bimbi- 
nii)k4 nerėktų, jeigu juos 
kaą viešai, j ąkis vadintų 
“streiklaužiais” ? — “N-nų? 

žmonių, pasidariusių “neištikimais” partijai. Ne musųl Ręd.)
čia reikalas spręsti, ar Polijanskas buvo provokatorius, . to Butkus nuo durų 
ar ne. Bet jo draugai pirmiaus pavesdavo jam atsako- 
i’ningas pareigas, o paskui ilž akių, nedavę jam nė pa-1 
siteisinti, nutarė jį užmušti ir užmušė.

Kitas toks pat stambus/komunistų šulas, Ęuldė, teis 
me įklampino savo draugus, vadinami, irgi pasielgė,] 
kaip “provokatorius”. Taigi ir jam kada ųors partija | 
gal išneš mirties dekretų.

Ir tai juk ne pirmiena. Jau prieš keletą metų Lie
tuvos komunistai nušovė buvusį savo partijos narį, stu- b 
dentą Aleksą.

Šitaip komunistai kovoja su savo, “renegatai^”. | 
žmogaus gyvybė jiems

pe^eipa per visą svetainę ir 
priėjęs kirto draugui Krū
čiui per galvą. Tadą keletas- 
delegatų ir delegačių supuo
lė ir tą sužvėrėjusį darbinin
kų priešą nustūmė, atgal. Ki
lo lermas. Prezidiumo ir 
draugų pastangomis atšteigf 
tą. tvarka. Diskusijų nelcis- 

i ta toliaus, bet balsuota klau
simas. 44 balsai kad Butkus 
negali būti konferencijoje, o 
20 balsavo, kad jis pasiliktų 

žmogaus gyvybė jiems — pigi preke. Iš valdžios rei-l kaipo kuopos atstovas. But-
kalaujama, kad jį nebaustų žmogaus be teismo. Ęet kus ir dar keletas pradėjo
pas komunistus apkaįtintasąi net nežino, kuo. jisai yra ^ktį, kad Butkaus pasekė-
kaltinamas ir kas jį. “teisia”; šitaipr elgdavosi su “nusi- r demonstruotų laukan, bet 
dėiėliais” inkviziciia V1SQ lab°! lsdemonstravoaojenąis inKvizicija. . , . patsai Butkųs, Jokubonis if

I Tiesa, komunistai gali teisintis tuo,t kad valdžia ju,nkunas.” 
juos persekioja ir todėl jiems tenka slaptai veikti. Bet paliaus,‘ korespondentas šu
tai kas iš tokįo> veikimo? Kuo pavirstą partija, kurį ko, kad “konferencija baigėsi 
viduramžių inkvizicijos metodais daro mirties dekre- geram upe”. Kaipgi! Apsiskal- 
tus ir galabija žmones, negavusius progos nė pasiaiš- 'dė vienu kitiems galvas ir įgį- 
kinti? ' '• ’ ' po u^”!

Komunistai dažnai kartoją, kad jie individuąlįo. te- Butkui pramigta galva, 
rora “nepripažista,,. Bet tąi yra begėdiškas melas, kaip ' Apie patj jvyki trumpai 
ir dauguma tų pareiškimų, kuriuos komunistai- daro. ra§0 “Vienybės” reporteris. Is 
publikos mulkinimui. jo parduotos žinios matyt, kaip

Jie ne tik pripažįsta kruviną terorą prieš atskirus bimbininkai Butkų “nustūmė 
asmenis, bet jie jį, kur tik pasitaiko, proga, vartoja. atgal”;
Savo buvusiam draugui Butkui bimbininkai anądien 
perskėlė galvą konferencijoje (žiur. Apžvalgą)., nes vie
šam susirinkime visiškai, žmogų nužudyt butų pavojin- ___ _ ___ _________
ga. O Lietuvoje, kur komunistai veikia slaptai, jie kits nio karučio tiek paveikti,1 
kitą tiesiog užmuša. kad minėtam suvažiavime

----- --------- ---------- — | griebėsi pąskutinių priemo
nių — muštynių. Ponas But
kus nesutinkąs su Bimbos 
politika, daugiausia 
tęjo. Jam sudaužė 

ALDLD. Centro Ko-1 ir pramušė galvą, 
turėjo prašalinti daugiau nukentėjusių.

kad jis griauna dar- Taigi pasirodo, kad ta ko- 
judėjimą, bjauriai munistų, konferencija daug 
Komunistų Pąrtiją, žiauriau, pasielgė SU( opoziciją, 

. 1 upijas, >negu. SLA* seimas Chicagoje,

Skaityto jų Balsai
*

Dvasiškių, skelbiami

wri—R

Apžvalga
PASIKEISIĄS LIETUVOS 
DIPLOMATŲ SĄSTATAS a.

Į Kauną, kaip praneša Lietu
vos spauda, suvažiavo, visi Lie
tuvos pasiuntiniai ir laike kon
ferenciją, pirmininkaujant už
sienių reikalų ministeriui jau
niui ir dalyvaujant Klaipėdos 
krašto gubernatoriui Merkiui. 
Buvo svarstoma įvairus užsie
nių politikos klausimai, jų, taię- 
pe, Vilniaus ir Kaipėdbs bylos.

Esą laukiamą, kad įvyks at
mainą dįpjomatiųiąmę, sąstate.

Vienas Amerikos laikraštis 
praneša, kad, B. K. Balutis, ku
ris dabar vieši Lietuvoje, bu
siąs paskirtas tarnauti. užsie
nių reikalų ministerijoje, o jo, 
vieton j Washingtoną. atvyksiąs 
Jonas Vileišis, jeigu jisai ne
busiąs paskirtas Kauno bur
mistru.

Birželio 6 d. Lietuvos kariuomenės teismas sprenn 
clė Šiaulių komunistų rajono komiteto sekretoriaus nu? 
žudymo bylą.

1929 m. buvo nugalabintas Šiauliuose komunistas 
Adomas Polijanskas, ėjęs rajono sekretoriaus parei
gas, bet pasidaręs partijai “neištikimas”. Nužudytojo 
našlė tuojaus įtarė žymų vietos komunistų veikėją Gjr- 
šą Puldę. Jisai buvo suimtas kartu, su kitu, dar stam
besniu komunistų šulu, komiteto pirmininkų Kasperai- 
čiu, veikusiu Šiauliuose po slapyvarde “Stiopka”;

Įdomu toje byloje yrą tai, kad komunistai, kitas 
kitą išdavė ir įklampino. Kaip jąu minėta, nužudytojo 
Polijansko našlė, apskundė policijai Puldę. šis teisme, 
prisipažino esąs komunistų partijos narys, ėjęs sekre
toriaus pareigas ir tas pareigas perdąvęs Polijanskui. 
Toliaus, Puldė liudijo prieš komiteto pirmininką ir 
prieš komunistų partijos centrą taip:

“Reikomo pirm. ‘Stiopka’ Puldei vienąsyk sa
kęs, kad Polijanskas yra provokatorius ir jį už tai 
reikia nužudyti, Tas klausimas buvęs aptartu 
1929 m. spalių mėn. reikomo susinėkime, kuriame 
dalyvavęsJr jis, Ęuldė. į < > f , • ' ' ?
>5 ’ “ĘfeikUho J nutinkąs ni^ud^tiRPolijdjiską bur 
vęsi nusiųstas^kejifcnistų .paęijos'^pjtyolfjbmui pa- 
tvirtinti. >Vęljaiu ‘Stiopka’ p11-’ ’ A
viskas tvarkoj ir liepęs Puldei Polįjąnską iškviesti 
j Pagyžių gatvę prie& Venslausko ųąmus...”' 
Gavęs šitokiu smulkmeniškų parodymų iš paties 

buvusio komunistų, sekretoriaus, teismas, žinoma, ne*

W«SYN®» komunistų 
ALŲIJ) MSKRKIlO, 

KONFEKĘN€WJ,E
'■'j. ■ ■y,

t “Ląjsvė” rąšOii kąd komųpįs- 
tų literatūros draugijom antro 
apskričio konferencijoje, kup 
įvyko. Lipden, Nk J., priemies
čio, parke birželio. 21 d„ supi- 
mų.šū bimbinįnkąi sų “skloki- 
nįnkąis”. Jį, praneša,r kąd., ko
munistinės opozicijos vadas, Ę. 
Butkus, muštynes pradėjęs,, 
kuomet Bimbos sėbrai pa^ei- 
kająyę įsinešti jį iš konferen
cijos: jisai perėjęs pięr vįsą. 
svetainę, prisiartinęs prie Kru- 
čio, kuris rėmė bimbininkų pųr 
sę ir siūlė JJutkų pašalinti i^ 
suširinkimo, ir kirtęs jam pęr 
galvą. Krūčių draugai tuomęt 
supuolė ir “tą sužvėrėjusį du
bininkų priešą” nustūmė atgąį, 

Kitas Brooklyno laikrą^ift 
sako, kad BuįtkMS buvęs sur 
kruvintas. Komunistų organų.

Šildei'sakęs,J kad, jaįį

parodymų iš paties 
, žinoma, ne-

t
'v

“Pasibaigusį kuopų ‘ rappir
&/rĘįe^vi^' dųpdą 

{nešimą,kad kohferėnpij^ 
> pę^Mnjųv E. Ęutkųa nesį jiį. 

(tur-but,■' Kraucevičlus? Jį-; 
“N,” Red.) turi ‘Laisvę’, kų-.
rieja telpa ALDLD. Čentrplv

šventadieniais, tenka, kartais 
atsukti radio ir išgirsti viso
kius pamokslininkus kalbant. 
Jie paprastai, reklamuoja sa
vo “monkey busįncss”, kurio 
parūmimuįi imą faktus net iš 
šventraščio (biblijps); Kartais 
tos kalbom pasidaro tiek įky
rios, kad net kantrybes pri
trūksta ir nenoromis tadą. 
žmogus pradedi galvoti, ko 
tikrumoj yra verti tie visi jų 
šventi faktai. Tie faktai šian
dien taip atrodo, kad tarsi jie 
visi butų imti iš vaikų “fonj 
peiper” juokų. Pavyzdžiui, 
kalbama apie tai, kaip prana
šas Elijošius nuvažiavo į dan
gų ant dviejų ratų su baltais 
žirgais. Ir jis esą per orą taip 
smarkiai lėkęs, kad. iš ratų net 
kibirkštys tiško. Nežiūrint to, 
jis vietoj atsisveikinimo, spėjo 
savo draugužiui numesti over- 
koutą ar kokį, kitą drabužį. 
Matomai jain pasidarė karšta.

Pagalvokime, į kelintą dan
gų jis jau bus nulėkęs taip 
smarkiai bekeliaudamas. Ki
tas svarbus faktas, kurį, dva
siškiai mėgsta, reklamuoti — 
tai Kristaus žengimas į dangų. 
Jis taip smarkiai į dangų žen
gė, kad jo sekėjai užvertę gal
vas į viršų, ilgai žiopsojo, kol 
Kristus galų gale išnyko iš jų 
akių.

Tai du svarbus senoviškų 
pasakų faktai. Kaip jįe atrodo 

. musų akimis žiūrint? šiandien 
orlaiviai skrenda po du šimtu 
su viršum mylių, per valandą 
ir greit pranyksta iš musų 
akių. Iš senoviškų aprašymų 
galima numanyti, kad. Elijo- 

privaletų prašalinti jį, ne-1 tą policmanui, o šis jaii už tąi šios su Kristum lėkė apie 50 
paįsant kad'Jis įsiskverbė į . 
55 Ipopos delegato vietą. S 
Apskričio. kbUferenciją yra I 
pilnai galioje prąšąįįnti, tokį I 
elementą, kuris, apie mėnuo I 
laiko patapo, delegatų, q, dą- II 
bar j.uu, yrą išbrauktas isll 
musų garbingos organizapiJl 
jos.” • .1
Vadinasi,, pas. komunistus II 

yrą tokia tvarka, kad kopfe- II 
pensiją meta lą.uk kuopos iš- I 
•rinktą delegatą, nežiūrint toji 
kad kuopa, kurią jisai atstor I 
vauja> nėra jo mandato ątšąur I 
ku6. I

V Qentro komitetas nutarė] I 
Butkų pašalinti iš organizaci- II 
jos už tai, kad jisai yra prie- I 
šingas tam tikrai' srovef polir, I 
tinėje partijoje. Tuo gi tarpu I 
literatūros draugija visai nėrąII 
politiška ■> organizaciją, ir jos]I 
įstatuose nėra pasakyta, kadi II 
Jnariai turi būtinai remti kokią I 
nors partiją arba .frakciją. Iii II 
■jeigu centro komitetąs galį I 
mesti lauk nepatinkamus jąmd 
nąrms, tąjį kokių, teisių turi] 

’kuppą? I
* y 11

Diskusijos ir triukšmai’
* " I

, “ft.” wokW<?, w |
(rafe;w > . >

aplmlbęjjmus, Kalt 
į 1^,4, KkuJHs. Ji?; TO'ojii.nęją, 
į kiaci, ĘNįtfea, Ošdamas ■ Kpm. 
j, ItyrtUft,. Ir.. lėvollBpinfiš, ųi«r 

jas,., jjj tiarą ię Racionais 
MįumsKių .Unija,(Wi•. <Ww

... muįjąi išngų^mK'

Bj^kUS, Ii ir i4 f A
tepsoho ' Pna^iestią pradedą, 
rėkti ir trukdyti; draugo kal
bą Tąi metodą, Butką.ųa w 

****•' .1

••Sekmadienį, birželio 21 
d., N. J* (vyko ALDLD. Ap
skrities suvažiavimas, bet, 
matomai, bimbiniai šeštadie-

Komiteto pranešimas apie 
Butkaus išbraukimą iš ALD
LD. Paremta. Drg. Šoloms-I 
kas pasiima balsą ir išdėsto, Į 
kodėl 
mitėtas 
Butkų, 
bininkų 
niekina 
puola revoliucines i 
kurios yadoyąuja darbininkų.1 apię,J<jiją kopųpiįstai tiek djųig.

nuken- 
akinius 
Yra ir

kovas, kaip dabar mainienil | rėkavo. * Seime nebuvo ne vie
lini j.a Pittsburgho apielinkę- pam bandoma atimti delegato 
j e, ir kad Butkaus laikymus teisės ir ne vįepa galva nebų- 
konferencijoje teršia ją ir Vo pramušta;, tik viena bolše- 
kad konferencijųs delegatui | vikiška moterėlę įkando į pipš- 
privaletų prašalinti jį,

4»

e
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I
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švęn- 
pasa- 
nuri- 

dicnų
išspiovusi jį prie kranto. At
rodo, kadi Jonatas panaudojo 
bangžuvę, nelyginant, kaip 
Wilkins submariną pasieki
mui žemes ašigalio, šiandien 
ir mokyklos vaikai žino, kad 
bangžuvė negali nuryti ne tik 
žmogų, bet ir šiėk tiek didesnę 
žuvį.

Tokius tai beverčius faktus 
skelbia dvasiškiai šventadie
niais per radio. — Miškas.

į NAUJAS ‘ICidUuos” nu
meris 5. atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tais ♦

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

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

KAINA TIK 25 CENTAI

i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si.

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderį arba k rajos 

ženklelius.
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NAUJIENŲ
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Liepos-July 5,1931

Dabartiniame “Birutės” Parke
^''AifeKer- Avenufe£ 
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Graborlai

Marąuette Park
Susitarė apsivesti

Išvažiavo Lietuvon
daili

Lietuvės Akušerės

Ravensvrood 1664

Graborlai

Išvažiavimas

Akių Gydytojai

127
me

Kviečia rengėjos

4 po piet

zmo

Lauk

Prie to buvo

Įvairus Gydytojai

METINĖS. SUKAKTUVĖS

DUNDULIS

Telephonai dieną ir naktį itgihią 0036

Jau skolingas mieštas 
mokytojams $9,770,000

drau 
i pa

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

J. P. WMTCHES
Lietuvis Advokatas

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residchee Phone

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

Nemokamų atostogų su 
manymas atidėta

JOSEPH J. ORISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. BonkvaM 2800 ’

* Rez. '6515 So. Rockuiell St. 
Tek Republic 9723,

O mums 
sulaukus birželio 

pirmą va-

?Visi a. a. Julijonos ^Mockienės 
gimines, draugai ir.pažįstami esat

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Hąlsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Naujas Chicagos imi 
versiteto trobėsis

Pirmam Illinois apskrity, ui 
-pirmą ir antrą 19Š1 metų ber

Na, dabar įdomaujančius j,au 
tur būt patenkinsiu. Daugelis 
mane klausė, kada bus Joniš
kiečių išvažiavimas. Sako, pra
ėjusią vasarą Joniškiečių kliu- 
bo piknikas įvyko 15 d. birže-

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui «ky

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.

Namų T«1
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas Nortb ir Damen Avės) 
Tel. Brunsvick 8281 

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

Nedeliomis pagal Susitarimą

Nedarbas užgavo ir 
vedybas

John Kuchinskas 
•Lietuvis Advokates 

2221 West 22nd St 
Arti Teavitt St.

Telefonas Canal 2*52 
Valandos '9 ryto iki 8 ''vakaro. 

Seredoj irPėtnyčioj *n»o 9 iki *6

6657 So. ‘Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257,

omuos 
ŽINIOS

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Miesto taryba svarstė suma
nymą paleisti nemokamoms 
atostogoms minicipaliteto dar
bininkus. Sumanymas atidėta 
svarstyti, dar 'kitą savaitę. Jei
gu jis butų priimtas, tai, ap
skaičiuojama, kad butų galima 
sutaupinti $2,398,823.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wešt 35th St.

kampas Halsted 
Valandos nuo 10— 

Nedeliomis nuo

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
-Mes visuomet teikiame širdingą,; simpatingu-ir ranuj

DR. J. J. KOWABSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

tainins, income taksų 'pajamų 
buvo $65,264,857. Gi praėjusiais 
įlietais už tuos pačius bertai- 
nius surinkta income taksų 
$106,646,716. Reiškia, šiemet 
per tą laiką income taksų (pa
jamos sumažėjusius $41,’381;- 
859.

j, nuo 6 iki 8 
10 iki 12.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597,

Joniškiečių kliubo 
piknikas

Tarp Chicagos
-)M M ų. |. M II H uatanq

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

35 taksų mokėtojai, kurių 
priešaky stovi James E. Bistor, 
Arthur O. Sampson ir Dr. S., 
W. Brudage, iškėlė auktesnia- 
jąm teisme (Superior Court) 
bylą, kad uždrausti asesorių ta
rybai siuntinėjimą bilų taksoms 
kolęktuoti.

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą ■ saVo dentisterijOs 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

J.Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
'Patarnauju TaįdotuVė- 
'se višose -miesto ii 
'miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

L3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Iškėlė bylu prieš taksų 
koletavimą

Keturiolikai tūkstančių mo
kytojų ir 3,000 civiles tarny
bos samdinių, dirbančių Chica
gos mokyklų tarybos žinioj, ne
mokėtos yra algos jau du mė
nesiu. Suma, kuria miestas yra 
prasiskolinęs mokytojams sie
kia $9,770,000.

Mokytojai, vadinasi, gyvena 
gražiomis viltimis ir soti pasi
tenkinimu, kad jie ir jos dirba 
kilnų darbą.

Buvęs -Melrose Parko polici
jos viršininkas jau keletas die
nų kaip prapuolęs. Policija ieš
ko jo. Prapuohisio vardas yra 
Rocco Pasarella. Nužiūrima, 
kad jį bus pasigavę banditai.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Tęl. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. K YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
'Rezidencija: 

, 4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

DR. M. J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. Pbone Fairfaz 6353

Moterų Draugija 
rengia išvažiavimą 

12 vai. 
Juozo Bovšio farmoį, 
ir Maple Avė., Spring

JULIJONA MOCKIENĖ 
po tėvais Rimkaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 23 dieną, 4:35 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 60 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Taura
gės apskr., Tauragės parap. ir 
mieste. Amerikoj išgyveno 25 me
tus. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, 2 'dttkteris — Marijo
ną, ĄgOtą ir žentą Juozapą Vino- 
Šky, du broliu —rj6ną ir brolie
nę '.Uršulę, 'Juozapą ir brolienę 
Oną Rimkus ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoje — 2 seteris —-Marijo
ną Bartkienę 'ir Agotą 'Vainauskie
nę, švogerį Jaflkluiskį ir gimines. 
Runas pašarvotas, randasi '829 
-W. ‘33 >St.

Laidotuvės įvyks 'šeštadieny, 
Birželio 27 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš 'namų į 'šv. Jufgio parapijos 
'bažnyčią, ‘-kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos 'nžvėlionės sielą, o 

4š ten 'bus nitlydčta į šv. KdZi-

1646 W. 46th St.

Telefonai
y

Boulevard 5203

Boulevard 8413

lio, kur buvo pakviestas a(lv? 
Bagočius, iš Bostono, ir laikė 
prakalbą. Taippat ir daugiau 
buvo svečių, atvykusių į tą pik
niką, kaip tai, p. Ginkus (joniš
kietis) iš Brooklyn, N. Y., ir 
kiti. x

Dabar, pora dienų atgal, vie
nas išvažiavimo komisijos na
rys storai ir drūtai man pasa
kė, kad Joniškiečių kliubo pik
nikas įvyks ateinantį sekma
dienį, birželio 28 d., buvusiame 
Blinstrupo darže, prie Archer 
ir Kean avės.

Įžanga kiekvienam veltui. 
Komitetas rengiasi stropiai tam 
įvykiui. Valgiai ir gėrimai ga- 
tavojami, muzikantai pasamdy
ti geriausi.

Taigi reikia tikėtis, kad šis 
joniškiečių išvažiavimas, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį, bus 
malonus ir smagus 
belieka tik 
28 d., važiuoti į jį 
saros pradžios Joniškiečių išva
žiavimą.—Važiuosiu.

B U T K U S 
Undertaking Cp.

Wlin. A. Pakorny 
Koplyčia itlykdi'

71.0 West 18th Street
Tel. Canal -3161

Lietuvių 
A pš vieta 
sekmadienį, birž. 28 d 
dienos, 
prie 87 
Forest.

Vieta 
mums, 
tiks 
siems į išvažiavimą.

Bus įvairios žaismės, lenkty
nės vaikams. Vieta didelė.

Meldžiame atsivežti savo už
kandžius. Įžanga veltui.

Važiuoti galima taip: auto
mobiliais—Kean Avė. iki 87- 
tai; >87-ta į vakarus, iki J. Bov- 
shio farmos; arba, galima va
žiuoti Archer avenue iki Kaz- 
wel ofiso, nuo čia į pietus, pro 
mokyklą, eina Nolton gatvė. 
Nolton gatve reikia pavažiuoti 
tris blokus iki Bovshio farmos.

Gatvekariais važiuojant rei
kia paimti Joliet karus ir va
žiuot iki Spring Forest. Išlipti 
ties Kazwcl ofsiu, prie Nolton 
gatvės, ir eiti pro mokyklą į 
pietus iki Bovshio‘farmos. Bus 
pakabinta iškaba. ‘Meldžiam te
myli

Telefoną? Yards 1138

Stanley P. Mažeika x . .*,, ... 
graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Kokplylia Dovanai.
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ill.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. , ;

Tel, Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS!

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

Income taksų ..pajamos 
sumažėjo

DR
GYDYTPJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki >4 \>o /piestų, 2 iki 

. 4 ir 6 iki 8 yąk. Nedėliotu nuo 10

DR. MKZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

'Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir valkų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokjus elektros 
prietaisus. «

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

Valandos: nuo 10—d’2 pietų ir 
nuo 6 iki 7t30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Ranrtolph 6800

DR? vaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Phone Boulevard 7589

Dr. A. lB. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boolevjird 7589^

emlock 7691

Antradienio vakare, tarp 6:30 
ir 7:30, iš WGES stoties duota 
antras Lietuvių Radio Progra 
mas. Tuos programų leidžia 
lietuvių firmą Peoples Furni- 
ture Kompanija.

Išpildyme programų dalyvavo 
musų išsilavinę dainininkai ir 
dainininkės dainuoti per ra
dio: p-lė A. Ančiirtė, Jonas Ro- 
pianas ir Antanas Ciapas. Jie 
dainavo solos pilnai attistiškai 
ir gavo pagyrimą iš WGES sto
ties vedėjo.

Taipgi buvo vadinami “Peop 
les Kadio Duetas ir Trio”, kuriė 
labai gražiai sudainavo keletą 
liaudies dainelių 
paįvairintas programas keletą 
parinktinių muzikos šmotelių 
reprodukcijos budu.

Besiklausant šią gražią dainų 
ir muzikos valandą, galima buvo 
įsivaizdinti, kad didelį džiaugs
mą Peoples Krautuvės suteikė 
draugijų veikėjams ir jų na
riams, pagarsindamos busiančių 
draugijų ir organizacijų pik
nikus ir parengimus, — taip 
kad žmogus, atsisėdęs valandė
lei prie radio, gali visko prisi
klausyti: dainų, muzikos, ką 
musų draugijos veikia,^kur ką 
pirkti ir taip toliau. Tai yra 
labai pagirtinas Peoples Kom
panijos tarnavimas musų vi 
suomenei.

Vakar padėta kampinis ak
muo naujam Chicagos univer
siteto trobesiui,’ kurio pastaty
mas kaštuosiąs $2,200,000. Tai 
bus trobėsis svetimšaliams stu
dentams gyventi. Pinigus kal
bamam trobesiui pastatyti ski
ria Rockefeller.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Phone Canal 6222

©R. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS. IR“ CHIRURGAS 
2201 West 22nfl Streėt

Valandos: 1-—3 ir 7-—8 
Sercdorhis ir nedeliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

P-lė Mae Krisiunaitė, 
marketparkietė, padarė 
gagement” aną dieną.

Ji yra graži musų apielinkės 
lietuvaitė. Jos puikiomis ypa
tybėmis ir tėvas džiaugėsi ir 
tas ypatybes pastebėjo dailus, 
jaunas ir rimtas vokietukas. 
Vokietuko jauna širdis sutirpo.

Bet jis užkariavo ir dailią 
Krisiunaitę, ir jau nupirko jžti 
ir diamond ring.

Linkėtina jiems laimingiau
sios ateities. —Atomas.

DR. CHARLES SEČAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO < VALANDOS:

Nuo 10 iki 12'Vai. ryte, nuo-2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl:l<nuo,įT0'ikU12 'v. dieną 

, iPhjoni'Midway 2880 .

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: <
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakato

-Valandos — 7 iki 9 vakare 
—Utarn., Ketv^ ir Subatos vale* 
Ue—Pan., Ser. ir Pėtflyčioa ‘rak.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

U MlDWIFE

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.
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. DrezeI 9191

DR. A. A. ROTH

Phone Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland A Ve.
arti 47th Street

S. M. SKI DAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir grhži ^koplyčia dykai 

7B W.18 St. 
Tel. Robscvelt 7532

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

52 East 107th St 
kampas 'Michigan 'Avė.

Tel. ’PulIman >5950—namų PuU >817^ 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearhom St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

-...e e , Ii.ial im ■ n.ė li.wimi iim.l.lir

Pasak laisnių vedyboms kler
kų, šį mėnesį, iki 24 dienos, iš
duota laisnių apsivesti 3,298. 
Ta skaitlinė yra mažesnė 332, 
ne kad skaičius laisnių, duotų 
birželio mėnesį praėjusių 
tų per tą paitį laikotarpį, 
noma, kad skaičius laisnių 
dyboms sumažėjo deliai 
darbo.

A. A.
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room *1562 

CHICAGO TBMPLE BLDG. 
77 W. Wasbington St. 

Cor. VVaibington arid Cla'fk '’Sts. 
Ofiso TeL Centeli 2978 

Namų Tel. Hyde Patk 5395

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies. Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki, 
mai sėkmingai gydomi. Talpai Aklų. Ausų.

Nosies ir Gerkite 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chlrnrras, Osteopataa 

4407-0 North Kedsie - Avė. 
Tol. Independenco 0033

Valandos: O ryto iki 1 dienos. Vak. <J Iki 9,

ADVOKATAS >
29 S. La SikHe St ileom'730 
Tel. CentraL 63D0 AML 9—4 
Rezidencijac6158S.TWmahAv.
<, Tėl. <Prospe6t < 8626

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
»

1145 Mihoaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avemn. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Ski 12 dienų, 2 iki 3 po -piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Teltphone Plaza 3202

Dr. Susan A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 .iki 6 po pietų. 
Serėdomis įr nedeliomis pagal susitarimą 
< Ofiso Tel. Lafayette 733 7

Rez. Tel. Hyde Park 33^5

K. fiUClS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
L Deacbom St., Room 1113, 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo '9 ryto iki *4 po pietų
Gyvenimo 'vieta

3323 Soath Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus-ketvergi 

Nedėlioj -nuo 9 iki 1-2 -tyto

JULIA MATUL1AUCKIENĖ 

persiskyrė su šiuo pasauliu 26 die- . 
ną birželio mėn. 1930 m., sulau
kus 42 metų amžiaus, gimus 
Varnių miestely, Raseinių apskr., » 
Lietuvoj. Paliko dideliame ^nu
liūdime vyrą M. J. ' Matuliaucką, 
dukterį Ltllian 8 m. amžiaus ir«' 
3 sūnūs ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangiosios žmonos s 
ir motutės Julijos Matuliauckienės į 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. Pran- 
ciško Vienuolyne , Lemont, III. 4 
birželio 26 dieną 1931 m., 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
gus ir pažįstamus atsilankyt 
maldas.

Mes Tave Musų brangioji 
na ir motinėlę, niekuomet neuž 
mirsime. Tu pas mus jau nebe 
sugrįši, bet mes ankščiau 
'liaus pas Tave ateisime, 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Vyras, Duktė, Sunai 
ir Girhinėf.

Lone Star Inn., 
R. 4 A 

Lockport, III.

Duokite savo akis išegzamihuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAE
^ryj-TĮĮ- OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valančios:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki'9:3-0 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

* Lietuviai Gydytojai 
•****-W-**'*-*’>**^***«»*’^^

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

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

Paul M. Adomaitis 
•Advokates 

Ofisas vidurmiestyje 
Room ’24t4 

Notth ^La ^SnUe Btdg. i 
One Nprth M^Satte ifit. .'į 

-(Cm. t. 'JMMM«seS Crtiro Tik Staro cin»t '

labai graži ir rami. Ji 
rengėjoms, patiko. Pa- 

ir svečiams atsilankiu-

A.A.OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
n iSMU u <*•» 

Room 1934 Tel. Rtnddlph-M

F. EUDEIKIS & 09
JŪSŲ GRABORIAI

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai*. YARDS 1741 ir 4742

JOHN B. BORDEN 
(Jbbn Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 - Adams *St„ iloom *2117
TelephOne Randcdph *6727 

Vaitais 2151 IV. Viied 'Si ' 
Ttiephone ‘ RotneWlt *!

Namie 8»9 ryte. Tel. mvpublic <9600 
/ I............  imtįl M—

Įvairus Gydytojai
Office Phone CanaL^U 

AN

• JONO FREIMANO
Minėdami a. a. Jorio Freimario, 

mano vyro ir vaikučių mylimo 
tėvelio. liūdnas metines mirties f 
sukaktuves, Šv. Mišios įvyks su- 
batoje, birželio 27 d. i 931 m., 
8 vai. ryto Šv. Antano 'parapi- t 
jos bažnyčioje, Cicero, III.

A. a. Jonas persiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio 30 d. 1930 m., « 
palikdamas didžiausiame nuliudi- 
me moterį Marijoną, sūnų Juozą- y 
pą ir duktėrį Oną. A. a. Jonas 
liepos 3 d. su iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis bhvo ' pilat-v 
Uotas Šv. Kazimiero -kapinėse. * 
Nors jau metai laiko prabėgo, kaip J 
toji 'nelaimingoji mirtis išpiešė 
musų namų brangiausi asmėnį — 
vyrą ir tėvelį, ber mes jo niekad i 
negalime ' pamiršti ir nepamiršime. - 

'Musų šįrdies žaizdos nie.kid neuž- ( 
gis ir <jo neužmirš. / a

Prisimindami tas- liųdųas 'mirties 
Snkhktuves, huolrrdžiaH ’kviečjame 'j 
vtsus -gimines, -draugus ir 'pažysta- y 
mus dalyvauti minėtose gedulingo
se pamaldose, kad per malonę gai
lestingojo Dievo šviestų, jam am-£ 
žinojt Šviesa.

Nubudę, } ♦
Moteris, Sūnūs ir Duktė.

5503 So. Lincoln St. a

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue . 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai
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Educational

Chicago.

(Vardas ir pavardė)

nas prie kito. Room .,612

’—reikia, smukle. Na, ma 
jau bus daugiau 10 me

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

Nede 
lėtu. >

RAKANDAI už didelį paaukojimą. 
Valg.» mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Colpmbus 418Q.

Financial 
Finansai-Paskolos

frigeratorių už r
a SALES

Seeley 10090
Edrewater 1300

Real Ėstate For Sale 
Namai-žetnž Pardavimui

PARDUOSIU restaurantą už cash, ar 
ba mainysiu į automobilį 
pasiskubinkite. 4108 Archer Avė. 
Lafayette 5107.

INTERNATIONAL %ARBER 

672 West Majdison Street

bargenas, 
Tel

NAUJIENOS Patiem' Dept.
1789, 
Čia - į’

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros

Rav. 8290

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

Margutis” kuone paskendo

gauti vienų ar daugiau 
prašome iš- 
r arba pri- 
, pažymėti

„ __
lavardę ir adresų* Kiekvieno pa- 

r_Jio p-
ųsti pinigus arba pašto ženkleliais

Miscellaneous 
Įvairus

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos. , 

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

ęra-
2602 Dlvision

ELEKTR. SKALBIMO mažina, $20, genamo 
stovy], 4826 N. Leavitt. 1. tel. Rav. 8299.

KAURAI, karpetai valomi musų dirbtuvėj 
0x12 $2.60, 8x10 $2. Tel. Douglas 8813.

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai: prakt. iiradimai. finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

Pusantrų valandų vaikai 
pildė programų. šoko įvai
riausius šokius, šoko grupėmis. 
Tarp kitų šokių pateko ir musų 
lietuviškas šokis 
Šoko vienos mergaitės

MASAŽAS per diplomuotas masažis 
tęs. 1520 S. Wabash A v., Victory 5091 
Room 2.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR ČO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

TURIU PARDUOTI $266 elektrlkin] _ 
žial iftdrožiriėtą radio, vartotą 3 mėneelus, 
taipgi 2 žinotų seklyčios setą, 
St., 2 tel. Humboldt 7068.

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUSįT 

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

PARDAVIMUI 3 šmotų parlor sėt, 
naujos mados, mažai vartotas. Pigiai 
Julius Johųusky, 3917 W* 13 St,

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St.

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

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

noj nuo 10 rvro iki 1 po pl<

TJie Chicago Lithuanian Cho
rai Society, “Pirmyn” having 
had a busy season with operct- 
tas, musicals and sočiais turns 
to anothcr form of enjoyment 
for the summer. Now, they 
are having ftheir first picnic, 
and the best that there ever 
was. It is going to be the first 
Moonlight Picnic of the year. 
What joy is there in store for 
all who attend this picnic this 
Saturday, June 27 at Birutes’ 
Park, 79th and Archer. A “godd 
time” is guaranteed, for there 
will be good music, and the 
dim lights and moonlight will 
help to make the night a gala 
occasion. Besides this, there 
is the G(rand Raffle! A Ford 
is to be given to the one who 
has the lucky number. Don’t 
forget to bring 
tickets and joiri the 
Birutės’ Park, Sat. 
Will ybu be there? 
there!—A. K.

REIKALINGA gera marcelistė dirbti 
subatomis visą dieną. 2515 W. 69 St. 
Tel. Hemlock 5825. i

PARDAVIMUI du police šunys. 1 
mėn., kitas 2 metų. Pigiai. 4550 S 
Francisco Aye. Tel. Virginia 1836.

Anų dienų Marųuette Parko 
prūde prigėrė 16 metų bernai
tis, begaudydamas golfo boles. 
Matomai, braidžiodamas van
deny, jis perdaug sušalo ir ga
vo raumenų sutraukimų -*?- 
“cramps”.

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

Nudažykit debesiu bu saulės Šviesa ir 
Elektrlklniu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nual 
pirkti garantuotą elektriklnį Ref *_ 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERA1 

1735 Jackson 
1401 W. Randolph 
5081 Broadway

your raffle
crowd at
June 27:
See you

Halsted St., Chicago.- 
lu 15 centų ir prašaiu

■'••••a •••4

per krutinę

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

DIDELIS PELNAS PIRKTI 
VIŠTUKUS

Mes auginame ir pardavinėjame pasi
dalinimo pelnu pagrindu investoriams 
$10 ir daugiau. Mes, siūlome pardavi
nėjimo darbą. Del smulkmenų kreipki
tės 2512 Irving Park Blvd. Atdara va
karais iki 8, ncdėliomis nuo 11 iki 4.

TIKRAS pirkinys. Nauja 6 kam bar. 
bungalow, ąžuolu trimuota, karštu van
deniu šildoma. Pilniausia įrengtas na
mas mieste. Savininkas 6148 South 
Komensky Aye.j tel: Prospect 95531

RE AL ĖST ATE 
LOANS « INSURANCE 

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

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

Help Wanted—Female
____ Darbininkių Reikia_____

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

(kailinėj a para- 
o Čia

IĮ PI lĮC-V,■')

Kai paeiifi pej tuos kalnūs ar
čiau į miestų, palei kareivių 
stadioną, matai darbininkus 
kalančius balkius į žemę. Balkiai 
apie 100 pėdų ilgio. TŲausiu:, 
“Ką čia statysite?”

Paaiškino, kad statysiu pa
saulinei parodai ‘trobėsj, kuris 
busiųs 700 pėdų ilgia ir 400 pė
dų platumo.

O kokio,, sakau, trobėsis au 
kštumo bus? Atsakė, kad ne
žino, bet gal dviejų aukštų. 
Esu, paežerio bulvarai eisiu to 
trobėsio apačia.

Kadangi muzėjų atlankyti jau 
buvo vėlu, tai iš paežerio grį
žau į miestų ir namo.—žinius.

SAVININKAS išparduoda moderniš
kus rakandus, 9x12 Wilton kauras $25, 
seklyčios setas $85, 4 šmotų miegamo
jo setas $125, 9 šmotų rješuto 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

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

Praėjusį penktadienį susižei 
dė Burnsaidės dirbtuvėje K. 
Jurijonas, narys Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo. Ligo
nis išvežtas į Illinois Central 
ligoninę. Paskirti lankytojai, 
kuriems laikas pavelija aplan
kyti ligonį.

“Medicina” nukentėjo 
Plunksnos, kaip leng- 
tos plųdoriojo pavirš—

ALRA.NY MASAŽAS IR PIRTYS. Dipio- 
muotos mMnžisUs. 807 E. 63 St.. Tel. 
Midvay .4878.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, po sunkaus darbo šį 
sezonų, vėl stojo į darbų ir 
rengiasi ateinančiam sėzonui. 
Nauja operetė bus pastatyta, 
būtent “Agurkai”.

Dabar, praleisti linksmai lai
tų per vasarų, Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn” rengia 
inksmų Naktinį Piknikų, kuris 
vyks Birutės Darže (pirmiau 
>uvęs Chernausko daržas^, šią 
subatų, birželio (June) 27. čia 
visi galėsime linksmai laikų 
praleisti ir draugus susitikti ir 
su naujais susipažinti. Prie 
to, bus galima laimėti gražus 
Fordas. Tai tas, kuris laimės5 
tų gražų Fordų, galės sau links
mai važiuot namo.

Nepamirškite šį gražų Nakti
nį Piknikų! Galėsim visi links
mai parleisit laikų prie geros 
muzikos ir prie to garbingo 
mėnesėlio—šių subatų, birželio

/ 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., 
Englevvood H62.z

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

Bridgeporto Bučerių ir Groterninkų 
susirinkimas įvyks birželio 25 d., 8 
vai. vak., Ch. Liet. Auditorium. Prašau 
pribūti visų mėsininkų ir groserninkų, 
bus svarbus susirinkimas, nepraleiskite, 
išgirsite daug naujų dalykų 

Rašt ’

Birželio 15 d. buvo baigimo 
mokyklos 
koncertas American Conscrva- 
tory of Music.- Išdalinta įvai
rių laipsnių diplomus gal šim
tams mokinių. Koncerte gi 
dalyvavo tik patys gabiausi 
konservatorijos mokiniai, pa
rinkti kompeticijos keliu. Tarp 
dalyvavusių buvo ir viena lie
tuvaitė, Genovaitė Sidiškaitė, 
kuri gražiai ..sudainavo viena 
dainų.

Tarp tos konservatorijos mo
kytojų yra ir p. K. Steponavi
čius, Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn ir simfonijos orkestro 
vedėjas, kurio inokiniai duos 
koncertų rytoj vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. *-B.

Fumiture & Fixturea 
Rakandai-įtaisai

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.

PARDAVIMUI pigiai delicatessen i 
ice cream krautuvė. Priežastį pardavi 
mo patirsite vietoj. 505 W. 32 St.

noriu miego . 
apie

60 — ir dainavo. Pasirėdžiu
sios jos buvo lietuvių tautiš
kais drabužiais, vėliavos spal
va. šis šokis tur būt visiems 
labiausia patiko, nes publika 
daugiausia plojo. O man pa
čiai iš džiausmo ir ašaros pra
dėjo birėti, kad musų darbas, 
kurį mes pasvenčiame jaunuo
menei, nenueina veltui.

Mes, dėdami pastangas la
vinti junuomenę lietuvių dai
lės draugijėlėse, matome,'kad 
musų jaunimas nenueina pas 
svetimtaučius. Matome, kad 
lietuviai turi gražių šokių, 
Įdainų ir gražios muzikos.

Sumokino šokti p-nia Fori- 
de. Nunešė gaidas iš “Margu
čio” p-lė Elena Platkauskaitė. 
Josios ir ponios Foride pastan
gomis šokiai buvo sumokinti.

P-lė Elena Platkauskite šie
met baigia Armour mokyklų, 
kaip gabi mokinė. Ji priklau
so Jaunajai Birutei.

Rūta Gagel grojo armonikų, 
taipgi grojo lietuvis jaunas vai
kinas, vardu Aleksandras, ku
rio pavardės neteko sužinoti.

Ateinantį penktadienį bus 
mokyklos užbaigimas.. Pa
baigę jų gaus diplomus Mark 

LWhite Square parko svetainėj.
A* M-net

BARGENAS.—Hooyec vac. deaner 
su atač. $15, ger. stovy. Eng!cwood 7640

Žemaičiai Rietaviškiai 
Rietaviškiai, patis ar kas 
viskius malonėkit prisiųsti 
adresus. .Yra svarbus reikalas jūsų pačių 
naudai, rietaviškisA J
S. Union Avė., Chicago, III

puses, tai žuvautojų, prisitai 
siusiu samčius jant vįndų,' vie

Personai 
Asmenų Ieško

Juodieji ink b U r ai. spuogai pabalinami ant 
sados, taipgi visokie odos i#b«rlmal.

SOUTH-PARKWAY LAB.
* 403 E. 61 St.
į. Normai 6303

Valandos 10 a. am. — 6 p. m.
7-9 p. m.

gų. Jei kiti negalėjo Jumis 
kykit pas mane. Mano i '* 
man atidengs Jūsų tikrą _ 
imsiu Jus gydyti, sveikata 
klt pas tikrą specialistą, ki 
kur ir kas jums skauda.' __ 
po galutino iSegzamlnavjmo—kas Jums

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

1 . Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

? CHICAGO,

PAIEŠKAU Aleksander Jašas, vedu
sio su Paulina Pazlauskaitė, paeina iš 
Kuršėnų miesto.

Kas * * *Praėjusių savaitę Armour 
Public School vaikai išpildė 
gana gražų programų, kuriuo 
mums, žiūrėtojams, prisėjo pa
sitenkinti žiūrint per tvorų. 
Labai gaila, kad Armour mo
kykla neturi savo svetainės. O 
publikos į kiemų visai neįlei-

praneš — gaus gerą atlygini

Knygynas, 
halsted St., 

Chicago.

3113 — Mažutei mergaitei suknelė. 
Iš bątisto, linines materijos arba šilko 
išrodys gražiai.

Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 10 metų 
mergaitei. . x

Norint į J 
viršnurodytų pavyzdžių, ■ 
kirpti paduotų bldnkūM 
duoti pavyzdžio, numeti . _ 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima, prit. 
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: 4 l

Naujienų Pattem Dept., 1789 So.
Slf.. Chimcrn T11. . v z ■

REIKALINGA patyrusi moteris sor- 
tuoti maišytus skudurus. Kreipkitės 
Markus B Son, 2639 W. Roosevelt Rd.

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

MES PALIUOSUO8IME JUS 
NUO SKOLŲ

Sulig musų orlgiuallo visoj Kaly žinomo plo
no. indoreuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytųjų ir ekonomis
tų, kurie" tik Jį žino.
KAM “SKOLINTI- NUO PETRO, 

KAD ATMOKĖTI POVILUI
Visą savo skolą paverskite į mėnesinį pie

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. 14- 
vengkite algų anrafcinėjimo, garni&mentų. la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis: nereikia užstatų: ne
reikia pasiralytojų: nėra ’red tapė*: Jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė. - 1

Mes tefmam mažą kalną už patarnavimą 
ir iėsiuntlnėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suitc 440 30 N. La Salk St.

Pirmadienį buvo smarkus lie
tus. Apie šeštų valandų ne vie
no ir ne vienos skrybėlė, dėl lie
taus, tapo mazgote. Ne vienos 
čebatukai įškripo, ne vienam ir 
ne vienai švarkas teko prosyti 
ii* suknelė džiovinti.

Labai liūdna, bet kų pada
rysi.

Ale skaudžiausia tur būt nu
kentėjo—tai “Margutis”, ži
note, jo buveinėj—69-toj gatvėj 
—pilna gaidų, knygų, dainų.

Didžiuma stako buvo padėta 
skiepe. Vąnduo, nesutilpdamas 
gatvėj, prasisiekė nors j skle-

Na, ir ėmė skverbtis į vi- 
plyšius. Nežiūrėjo nė gai- 
nė Vanago Plunksnų, nė 
Karaliaus knygos “Mediči-

Naktį iš šeštadienio į sekma- 
dienį piktadariai išdaužė, p. 
Stulpino real estate ofiso lan
gus. Tų pačią naktį buvo iš
daužyti ir langai p. Rūtos krau
tuvės, kuri randasi šalia Lie
tuvių Auditorijos.

Langai buvo įdėti vėl. Bet 
štai jie tapo išdaužyti ir antru 
kartu. Matyti, kas nors kerš
tauja. Bot kas ir už kų, tai 
nežinia.

O gal pabaldos šiautoja. Ge
ria butų, kad piktadariai pa
tektų į policijos nagus. ,

« chroniškų Ir naujų 11- 
‘ Zj lėgydytl, atulan- 

pilnas ISegzaminavi* 
ligą' Ir jei aS apai- 

Jums sugryB. Eį- 
Uris neklauB Jūsų 
bet pats pasakys 

’i yra.

Ypač 
Vanago 
vesnės, 
žinote, kaip plunksnos.

Pustapėdis, kuris buvo tuo 
laiku “Marguty’,' vos išliko gy
vas. Irgi, mat, sunkus.—Rep.

stalus ir pakvietė visus pie
tums. *

Vėliau, kai lietus sustojo li
jęs, išėjo * į platformų. Lietu
viški šokiai ir žaismės tęsėsi 
iki temstant.

Tada svečiai it viešnios skir
iesi namo, prisižadėdami vi
sados dalyvauti Ratelio paren
gimuose ir ateity. Taipjau vi
si reiškė pageidavimų, kad Ra
telis surengtų naktinį išvažia
vimų. Rateliečiai ir prižadė
jo surengti tokį išvažiavimų 
artimoj ateity.

Kreditas priklauso Rateliui 
už tokį šaunų parengimų. 
Darbuokites ir toliau. Nenu-

1 1 • • S dstokit energijos.
Dalyvavęs.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio mitingas įvyks penkta
dienį, birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Br. Liutkevičiaus na
muose, 9756 Indiana Avė.

Visi ir viso kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbių reika
lų. Teks apsvarstyti klausi
mas naktinio išvažiavimo, iš
klausyti raportas iš pereito 
pikniko, bus (r kitokių reika
lų aptarti.

Draugai, mes pritarėjų ir 
rėmėjų turime, tiktai reikia 
patiems darbuotis. Tad neuž
mirškite ir nesivėluokite atei
ti į susirinkimų.

A titanas Jocius, 
laik. rašt.

Antradienį, apie 1:30 
dą popiet, prie 33 gatvės ir 
Lowe avenue, nušauta astuo
niomis kulkomis italionas.

Piktadariai pabėgo.
Apielinkės gyventojai spėja, 

kad nušautasis tapęs butlegerių 
savitarpės kovos auka.

Kada mėginta pasiteirauti 
pas italus, bene žino jie nušo
vimo pirežastis, tai šie atsake 
typišku italų budu: “Mi dont 
now”.

Mat, italai moka tylėti, ka
da kalba eina apie šaudymąsi. 
“Mi don t nov”—daugiausia kų 
iš jų išgirsi. Tik, kartais, dar 
mirktelės akim. Vadinas, su
prask kaip nori.—Rep.

Kaip pat^ Chicagos miestas 
yra 'didelis, platus it. įstabus, 
taip ir jo gyventojai ir jų vi
sokį tikslai yra įvairus ir su
sipynę. O jų pasiekimui ir įvy- 
kinimui keliai dar kreivesni. . ' "i

Vienų gražių dieną, sudaręs 
glėb| įvairių reikalų, išvykau 
į miestų. Vienus reikalus at
likau tuojau dėl kitų (aplinky
bės pasikeitė, reikalai patys per 
save atpuolė, ir mano kelionė li
ko be tikslo. 1 '

Sumaniau. vykti į paežerj. 
Bet man' bilietus bemainant, 
pasikeitė jų kryptis, ir ne galiu 
pirvažiuot ten, kur noriu. Vie
nok žinau, kad Canalport Avė. 
karai įsisuko į priešingą. pusę, 
tai aš ir manau, kad priva
žiuosiu kur reikia, nes taip ki
tados padarydavau.

Sumanyta-padaryta. Atsidū
riau minėtoj vietoj. Pasirodo 
betgi, kad ir čia netaip, kaip 
mano tikėtasi. Bus jau dau- 
kiiap 10 metų, kai esu važia
vęs ta linija. Nors karai at
rodo tie patys, bet tvarka pa
sikeitus. Motormanas ir kon
duktorius, vienas ir tas pats, 
iškišęs galvą rėkiu: lipk, girdi, 
prišakinėj pusėj. , Padariau 
klaidų su jlipimu. Na, tai ir 
bilietą gerai sukontroliavo.

—Kur nori važiuoti ?— 
šia. Pasakau viet^,

—Tavo biliėtas “nogut1 
pareikia man. Ir rodo jau du
ris. v

Aš pasipriešinu ir reikalau
ju ' nuvešti manę i Canal St. 
Sutinka. Prie 18 ir Canal gat 
vių iškritęs, dairausi į kurią 
pusę žygiuot.

žiuriu 
gatve, tiesiai virš upės. Na, ma
nau, jau 23 metai, kaip Chica- 
goj gyvenu, bet ta vieta nete
ko dar nei žygiuot, nei važiuot.

Patraukiau pietų link, o pas
kui, koletų blokų paėjęs, pasu
kau j rytus, kadangi mano ti
kslas buvo pasiekt ežerų. Einu 
tiesiai per “čainataun”, per se
nų laikų buvusią meilės pirki 
mo teritoriją. Dabar ta apie- 
linkė išrodo kuone griuvėsiais. 
Bet vienoj vietoj, žiuriu, .virš 
šalygatvio kabo didelė iškaba: 
“Bar 
nau, 
tų, kai tie bizniai panaikinti, o 
$ar iškaba išsilaikė.

Priėjau arčiau. Languose, 
rodos, neseniai malevoti užra* 
šai: “Bar”, “Bar”. Bet vidus 
tuščia’s; ir čia pat popiera su 
parašu: “Rendai”. , f'

Prie durų stovi du diktu vy
ru, italų išžiuros. Juodu pasto
ja man kelių ir klausia, bene 
ieškau gyvojo tavoro.

Atsakau, kad ne ir cinu sa
vo kelių. Paeinu dar porų blo
kų—tipas, panašus pįrmesnįęms 
dviems, vėl sulaiko mane ir vėl 
klausia tokį paf liausimą, kaip 
ir pirmuoju-d|i. ;

Pagalios išėjau iš “čainatau- 
no’. Perėjau griuvėsių distrįk 
tų. Vėl graži gatvė, gražus na 
mai, švarios krautuvės -r— iki 
ežero. O ežere, prie 22*ros 
gatvės, supilta nemažas kalnas, 
per kurį eina net tfys bulvaro 
Sakos.

Į tų kalnų ir iŠ mięsto iškeli 
ta kelias*per geležinkelį. O vi
sur, tuo piltu paežerio kalnu,

Financial

KADA SKOLINATfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkite iš užtikimos frt- 

mos, kuri turfįo chicaglečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metusi

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos. 
Šaukite ' /

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Teli RMndolph 2060

Niekam .nesakykit;, bet' ve kų 
viena moteris iVvienos parapi- 
jonkos nugirdo. Nueina parapi- 
jonka vieną gražių dienų pas 
apielinkės kunigėlį kokiais tai 
dvasiškais reikalais. Gi žiuri — 
ant stalo “Naujienos”,!

“Tai tau, Lucfe,' žuvis”, mano 
parapijonka: ^kunigėliai “Nau:

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
' ♦
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j iena s 
pi jonus neskaityti jas, 
patys skaito.”

Bet, girdi, jkunigelis vis tiek 
manęs, kad ji, parapijonka, ne
pastebėjusi jų, nes jis, kalbė
damas Su ja, bandė “Draugu” 
“Naujienas” uždengti. Bet kur 
tu pasislėpsi nuo aštrių moters 
akių! —Atomas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mez turime cash plrkBJua, 
kurie ralbut to ir pareidauja. Greitas, kon- 
fidendaUB patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomlnr house, ra
šo stotys ir garaial. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Km. 603. 612 N. Michijan Are.

leiseao.eaeeiaaąąft'

Business Service

9x12 KAURAI 
Domeėtic 

IŠVALOMI ------- $1.75
Gyvumas ir spalvos atstelriamos 

. kaip naujiems.
Nieko nelmain už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $5 ai** daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. .__,

PENSACOLA 7983 
CRY8TAL CARPET CLEA*NER8

Dirbt.. 4420 Elston Avė., prie Montrose

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis surengė linksmų bas- 
ket piknikų birželio 21 dienų, 
J. Dambrausko farmoj, Wil- 
low Springs, III. ‘

Nežiūrint to, kad tų dienų 
buvo daug parengimų, o ir 
smarkus lietus nulijo apie va
landų laiko, bet svečių daly
vavo gražus būrelis — apie 50 
automobilių.

Buvo svečių iš Roselando, 
nuo Bridgeporto; ir /net iš 
Northsidės p-nia Milerienė 
(Petraičiutė), kuri tankiai da
lyvauja pas rateliečius, atva
žiavo su dideliu buriu draugų 
ir draugių.

Nors smarkus1 lietus lijo, 
bet pas Dambrauskų galima 
šokti .viduj. Taipgi ir šį kar
tų, laike lietaus, svečiai šoko 
viduj, iki gerb. ratelio narės, 
pp. Pučkorienė, Liutkevičienė, 
Šimkienė ir kituos prirengė

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA agentai, lietuviai, lie
tuvaites kiekvienoj kolonijoj, apsipažinę 
su savo kolonijos lietuviais atsiliepti 
pažymėdami kuomi užsiimi. J. K. Mi
lius, 3251 S. Union Ave„ Chicago.

Atsiliepkit l 
žinote rieta- 
jų vardus ir

Milius, 3251

%25e2%2580%2594iiR.il



