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VVashington, D. C. birž. 26 
d. Francijos atsakymas dėl 
prezidento Hooverio pasiūlymo 
sustabdyti metams karo skolų 
mokėjimą yra Suvienytoms 
Valstijoms nepriimtinas, kaip 
patirta po konferencijos tarpe 
Hooverio, Stimsono ir kitų au
kštųjų oficialų Baltajame Na
me.

Francijos priešpasiulymas 
sako, kad Vokietija turi mokėti 
savo skolas kaip mokėjusi, tik 
valstybės gavusios Vokietijos 
įmokėjimą, gali jei nori Vokie
tijai grąžinti tuos pačius pini
gus paskolos budu.
Stimson išvažiuoja šeštadienį

Europos diplomatai ir poli
tikieriai labai sujudo, patyrę, 
kad sekretorius Mellon iš Ang
lijos išvažiavo i Paryžių, kur 
laukiama jo konferencijų su 
Francijos valdžios atstovais. 
Antras Hooverio kabineto na
rys sekretorius Stimson taip 
jau šeštadienį išvažiuoja į Eu
ropą, kaip spėjama, dalyvauti 
karo skolų mokėjimo sustabdy
mo reikalu. Stimsono kelionė 
Europon turi svarbios misijos, 
kadangi jis pats pareiškė, kad 
Suvienytos Valstijos nuo Hoo
verio pasiūlyto plartb ‘ nenusi
leis. Franci ja šiuo tarpu, pa
sijuto izoliuota ir jos spaudos 
tonas labai nervingas, kadangi 
visos kitos valstijos, išskiriant 
Franciją, Hooverio planą pri
ėmė be sąlygų.

Meksikos dvasinin
kai organizuos ti

kinčius prieš 
valdžią

Vyskupas įsakė kunigams 
neklausyti įstatymo

*

I 

Meksikos Miestas, birž.- 26. 
Tikybinė kova Vera Cruz vals
tijoj darosi įtempta. Po visą 
valstiją kunigai organizuoja ti
kinčiuosius priešintis valdžios 
pastangoms sumažinti kunigų 
skaičių.

Radikalai ir socialistai daro 
prakalbas, kuriose jie reika 
lauja, kad įstatymas kunigų 
skaičių sumažinti butų vykdo- 
tymo. Valdžios oficialai įsta
tymo vykdyti nesiskubina.

Vera Cruz valstijos vysku
pas atakuodamas valdžią pa
reiškė, kad kunigai visi pasiliks 
savo vietose tol kol valdžia jų 
neišmes. “Aš įsakau savo ku 
nigams bažnyčių valdžiai ne
perduoti”, jis ^pareiškė.

[Acme-P. 51 A. Photo]

Gęngsteris
Danny Stanton, Capone “at

stovas” raketeris darbo unijo
se, ieškomas sykiu su kitais 
gengsteriais dėl nužudymo kru- 
tamųjų paveikslo operatoriaus 
Kaufmano.

KADA MONARCHIS-
TAI UŽVALDO 
RESPUBLIKĄ

Franco perspėja Ispaniją, kad 
neatsitiktų kaip su Portuga
lija

Šerai vėl kįla

New York, birž. 26 d. Numa
tomas kreditas Vokietijai su
moje apie $100,000,000 ir toli
mesnis kąro skolų sulaikymo 
vystymąsi vėl pakėlė stako mar- 
ketą. Tarpe žymiau pakilusių 
Šerų skaitoma plienas, gelžke- 
liai, motorai, metalai, reikmenos 
(utilties) ir kt.

Paraguay ir Bolivija vėl 
pykstasi

Buenos Aires/ bii*žr. 26. Rim
tas diplomatiškas krizis tarpe 
Bolivijos ir Paraguajaus pra
dėjo rūgti. Bolivija notoj pa
reikalavo, kad Paraguajus at
siprašytų už paleistas žinias, 
buk Bolivija traukianti kariuo
menę į Paraguajaus pasienį. 
Jei neatsiprašys, žada nutrauk
ti diplomatinius ryšius. Para
guajus žada neatsiprašyiti.

Hitlerio fašistai 
nebeteko galvų

Berlinąs, birž. 25 d. Hoove
rio pasiūlymas sustabdyti me
tams karo skolų mokėjimą pa
darė didelį siurprizą tarpe dvie
jų Vokietijos grupių, • būtent 
tarpe 4,000,000 bedarbių, Įjūrio 
dabar tikisi, kad prasidės dar
bai ir jie galės užsidirbti gy 
venimą, ir tarpe -Hitlerio fa
šistų, kuriems tas pasiūlymas 
atėmė didelį įrankį kurstyti 
minias prie “putčo”. Hitleris, 
fašistų vadas, skubiai sušaukė 
savųjų leitenantų susirinkimą 
Miunchene, aptarti padėčiai, ko
kia dabar susidaro.

Wisconsin užmušė 
bilių

Madison, birž. 26. j—Legis- 
latura vakar atmetė bilių, ku
riuo norima buvo uždėti tak
sos ant cigaretų, 45 balsais 
prieš 43.

Barcelona, Ispanija, birž. 25. 
“Mes turėsime respubliką val
domą bankierių, vyškupų ir'ge
nerolų jie nesisaugosime!” pa
reiškė majoras Roman Franco, 
ispanų labai mylimas lakūnas 
revoliucionierius, savo laiku 
perskirdęs Atlantiką ir orlaiviu 
pabėgęs nuo persekiojimų, pir 
mesnei revoliucijai nepavykus.

Franco kandidatuoja į busi 
mą Ispanijos parlamentą nuo 
Kataloniečių ir yra šalininkas 
radikalės Macia grupės.

“Kuomet Portugalija iškovo
jo respubliką, ten visi monar- 
kistai pasivertė respublikonais, 
kaip kad jie dabar daro Ispa
nijoj”, Franco pareiškė, “ir po 
kelctos metų jie pasigrobė vi
sas aukštąsias vietas ir dabar 
įsivedę diktatūrą jie vėl valdo 
kraštą kaip pirma.”

Sudegino 530,000 maišus 
kavos

Bio de Taneiro, Brazilija. 
Santos provincijoj sudeginta 
530,000 maišų kavos, valdžios 
parėdymu, kaip prastos rųšies.

Iowa karštis 118 laip
snių♦

Cedar Rapids, birž., 26. Iš
statytas j saulę termometras 
pasiekė 118 laipsnių ir suspro- 
go.

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

Alus plaukia iš Ka
nados

Detroit, birž. 26. Pastebėta, 
kad alaus gabenimas iš Kana
dos visoj ežerų srity labai pa
didėjo. Pasirodo, kad Kanados 
įstatymai turi skylę, kuria alus 
galima išvežti į Ameriką.

Giedra; kiek vėsiau, švelnus pa1 
sikaitoliojantis vėjas, gal būt 
šiaurrytis.

Temperatūra vakar buvo: iš 
ryto 75, per pietus 90; 2 vai. 
pp. 94 ir 4 vai. pp. 95 laips
niai.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
21. Mėnuo teka 2:14 ryto* ‘

Katė paveldėjo $9,000
Boston, Mass. birž. 26. Mo- 

na, viena iš trijų kačių, kurioms 
jų savininkė Miss Charlote Sut, 
ten mirdama užrašė $9,000, da 
bar pasiliko viena turtų pavel
dėtoja, nes viena iŠ tų trijų 
kačių “mirė”, o kitą pabėgo.

Hooveris gaus Nobelio 
dovaną

Berlinąs, birž. 26. Lordas 
Heinrįch Sahm pareiškė, kad 
Hooveriui bus skiriama Nobelio 
premija už pasidarbavimus įtai
kai ir kad Hooveris tame pasi
darbavime neturįs konkurento 
visame pasaulyje.

'i

Lenkai siūlo pasidalinti 
Pabaltijos valstybes
Ryga. “Pedeja Bridi” su pa

sipiktinimu komentuoja nese
niai įvykusią Vilniuj Vielok ors- 
kio paskaitą apie dabartinę pa
dėtį Vilniaus klausimu ir Stud- 
nickio pareiškimą per diskusi
jas, kad Pabaltė turi būt pasi
dalinta tarp kaimynų. Laikraš
tis daro aštrių priekaištų lat
vių konsului Vilniuj, kuris pa
skaitos ir diskusijų ramiai iš
klausęs iki galo.

Ar bus paskirtas naujas 
Vatikano atstovas?

' ■ I

Iš dvasiškuos sferų tefko su
žinoti, kad naujas kandidatas 
Lietuvoj atstovauti Vatikaną 
der nenumatomas. “D.”

IŠSIGINA 
KOMUNIZMO

■ ■ • • ■ į

šiandie gavau tokią žinią iš 
New Yorko:

Pas New Yorko valstijos ap- 
draudos komisionierių dabar ei
na tyrinėjimais dėl bolševikiško 
“Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo” prašymo suteikti jam 
čarterį. Tame tyrinėjime bolše
vikų atstovai, tarp ko kita, pa
reiškė, kiad nė vienas jų t Susi
vienijimo viršininkas nesąs ko
munistas.

Girdi, buvo(tik vienas komu- 
nistas Petronis, bet kai mes pa
tyrėme, kad jisai yra komunis
tas, tai mes jį išmėtėme.

Mizara ir Jesfcevičiutė pareiš
kė, kad jie nėra komunistai, bet 
“ištikimi įstatymams piliečiai” 
(law abiding citizens).—R. D.

Ohio aptaksavo ci
garetes

• •»»

Columbus, birž. 26. Bilius, 
uždedantis po 1 centą nuo 10 ci
garetų praėjo legislaturoj 68 
balsais prieš 51. Tuo budu
Ohio tikisi surinkti po $6,000,- 
000 kasmet.

Atėjo pas Hooverj, kad 
juos surištų

Washington, birž. 26 d. Į 
White House užėjo juoda pore
lė. “Mes norime matyti prezi
dentą”, saulėtai tarė juodas 
jaunikis, ir jo moteriška drau
gystė pritarančiai pakvatojo.— 
“Kokiam reikalui ?” paklausė 
kapitonas. “Mudu noriva ap
sivesti”.

AMERIKOS LAKŪ
NAI LEKIA APLINK 
žEMf; ŠIANDIENA 

SIBIRE
Kelionę aplink žemę žada at

likti per 10 dienų

Maskva, birž. 26 d. Wiley 
Post ir Harold Gatty, ameriko
nai lakūnai aplink pasaulį, jau 
atskrido į Maskvą ir šį rytą iš 
Maskvos pakilo į 2,600 mylių 
kelionę ligi Irkutsko Sibire.

Nuo New Yorko ligi Mask
vos jieduy jau pralėkė apie 5,- 
000 mylių arba trečdalį savo 
kelionės ir dar turi perlėkt apie 
10,000 mylių, kol vėl atsidurs 
New Yorke iš kitos puses. Tą 
visą kelionę jiedu yra pasiryžę 
atlikti per 10 dienų.

Iš Berlino jiedu, išlėkė bir
želio 25 d. 7:38 min. ryto (Chi- 
cagos laiku 1:38 ryto) ir nu
skrido į Maskvą kelio tolumą 
950 mylių per 7 su viršų va
landų.

Visą laiką lakūnai laikosi 
virš debesį. Jiedu turėjo gezo-' 
lino atsargos 200 galionų ligi 
Maskvos, bet Kaune, Lietuvoj, 
buvo parūpinta jiems atsargos 
dar 300 galionų.

Krefeld, Vokietija, birž. 26. 
Du danų lakūnai Hillig ir Hoi- 
riis, kurie išskrido iš New Yor
ko į Kopenhagą, Daniją, po 33 
valandų nusileido Krefelde, Vo
kietijoj, su tuščiai^’ gazolino 
tankais. Jiedu buvo paklydę 
virš Ispanijos ir Francijos ir 
dėl ilgo užtrukimo sukėlė daug 
rupesnio Danijoj.

Iš Krefeld jiedu už valandos 
pakilo lėkti į Kopenhagą, kuri 
kelionė betruko tik 4 valandas.

Dar penki lakūnai rengiasi 
skristi per Atlantiką į Europą 
ir tik laukia patogaus pro. •

[Acme-P. U A. Photo]

Garsi savo laiku dainininkė 
Ernestine Schuman-Heink. Pa
veikslas nuimtas teisme, kai ji 
bylinėjosi, kad gauti iš Edwin 
Carewe $100,000 už sulaužymą 
filmų kontrakto. Teismas iš
sprendė jos naudai $75,000.

APIE 22 MIIIONAI
BEDARBIU 
PASAULY

Valdžių pastangos pakelti in
dustriją, padėtį tik pablo
gina

Bedarbių buvo pasaulyje apie 
5 milijonai 1929 metų gale, o 
jau vid,u?y 1930 metų bedarbių 
skaičius paaugo ligi 11 milijo
nų ir tų pačių 1930 metų gale 
pašoko ligi 19 ar 22 milijonų, 
pareiškė Kari Pribram, Frank
furto profesorius Vokietijoj.

Tuo pačiu laiku pasaulyje 
sumažėjo/ pajamos ligi 5 ar 6 
bilijonų dolerių; kainos nukri
to labiausiai ant žaliavos ir 
ūkio produktų, negu ant pra
monės dirbinių.

Svarbiausia bedarbės didėji
mo priežastis buvo gamybos 
nepaprasta padidėjimas: nepa
prastai padidėjusi žaliavos ir 
žemės ūkio produktų gamyba 
buvo priežastis, kad tų gami
nių kainos nukrito daugiau 
kaip per pusę. Valdžių pastan
gos palaikyti kainas nuo kriti
mo palaikant industriją dar la
biau padėtį pablogino.,

Kas palaikė Europą nuo di
delių sujudimų tai tik darbo 
unijų įtaka, kuomet vyriausybių 
pastangos padėtį tik pablogino. 
Dar prisidėjo prie ramybės iš
laikymo bedarbių šelpimas įvai
riose šalyse.

Kuomet nuo 1923 metų ligi 
1929 m. žmonių priaugo ant 
10 nuošimčių, tuo pačiu laiku 
maisto reikmenų priaugo Ant 
16 nuošr ir žaliavos gaminių 
padaugėjo ant 40 nuošimčių. 
Tokiu budu žemdirbystės žmo
nės nebegali pirktis sau reik
menų, ir tai ypatingai paveikė 
į depresijos paaštrėjimą.

Vilniaus bedarbiai ko
voja atsigulę

1 ..... ' i.i. ", . i Ui.... ll.ll J

Laikraščiai praneša, kad Vil
niuj įvyko nepaprasta bedarbių 
demonstraciją Gandhi Šalininkų 
pavyzdžiu. Norėdami, kad bu 
tų priimta bedarbių delegacija, 
demonstrantai atsigulė gatvėj 
prieš vaivados namus ir , tuo 
budu sutrukdė gatvės susisieki* 
mą. Bedarbiai gulėjo tol, kol 
vaivada jų delegacijos nepri
ėmė ir kol nepažadėjo jai ar
timiausiu laiku imtis energingų 
priemonių kovai su nedarbi.

_. *j • '*» i ' I h . ‘
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Vilnius Paverstas Lietuvių
Ir Latviu Lenkinimo Centru

.. ...... ............ ..........

Latvijos lenkiški dvarponiai gyvendami Vilniuj 
planuoja Latgaliją prijungt Lenkijai

Anglijos karaliaus 
byla prieš Chica- 
gos barzdaskutį

Karaliaus žodis nieko nereiškia 
Illinois valstijoj

Anglijos karalius George ta
po įveltas į bylą su Ghicagos 
buvusiu barzdaskučiu John 
Factor, kurs “viešėdamas” An
glijoj prigavo kortuojančius 
lordus ant gerų $5,000,000 ■ ir 
net patį Wales princą apskuto. 
Karaliaus advokatas Overme- 
ycr Chicagos teisme pareiškė, 
kad “Jus, gentlemonai, pajusi
te, jog karaliaus žodis yra į- 
statymas, todėl tas barberis tu
ri būti atiduotas teismui (Ang
lijoj”.) Senatorius Otis, barbe
no advokatas atkirto, “Kara
lius nėra joks įstatymas šioje 
šalyje. Byla turi būti vedama 
Illinois įstatymais.”

Ryga. “Pedeja Bridi” rašo, 
kad garsus Latgalijos lenkinto
jas kunigas Borodovičius, kuris 
savo laiku buvo iš Latvijos iš
tremtas, dabar yra Vilniuje, 
kur įsteigta vyriausias lenkų 
propogandos centras Lietuvai ir 
Latvijai. Už nuopelnus lenki
nimo srity Borodovičius gavo 
kanauninko titulą ir yra svar
biausias arkivyskupo Jalbžy* 
kovskio patarėjas nacionaliniais 
klausimais, ypač Vilniaus lietu 
vių lenkinimą klausimu. Dabar 
Vilniaus krašto lietuvių lenki
nimas eina milžinišku žingsniu 
j priekį. Uždrausta bažnyčio
se vartoti lietuvių kalbą ir visi 
lietuviai registruojami lenkais. 
Tuos pačius metodus Borodovi
čius taiko ir Latgalijos Illukš- 
tos apskrity. Be to, Vilniuj sė
di ir Latgalijos dvarininkai, 
kurie varo akciją dėl Latgali
jos prijungimo prie Lenkijos.

$200,000,000 naujiems 
karo laivams

Washington, birž. 26. Ame
rikos karo laivynas daro kont
raktus statyti 11 karo laivų 
kiekvieną po 4 ir 5 milijonus 
dolerių. • Septyni laivai su 8 co
lių kanuolėmis kiekvienas po 
$17,000,000 jau statomi. Be to 
statomas $19,000,000 vertės or
laivių nešėjas ir trys submari- 
nai po 5, 4 ir 3 milijonus dol. 
ventės.

Pats už šunį gauna 5 lt, 
o kitiems duoda 1 lit.
Marijampolės m. valdyba yra 

padariusi su Juozu Galvičium 
(arklių rinka) vieniems metams 
sutartį, sulig kurios jam miesto 
valdyba už pagautą šunį moka 
5 lit.

♦

Prasidėjo baisus šunų perse
kiojimas ir p. Galvičiui geras 
biznis. Mat, jis suorganizavo 
gaują vaikų, kuriems už pri
statytą gyvą jam šunį moka 
vieną litą, o jis tą šunį prista
to miesto valdybai ir gauna 
penkis litus.

Išeina “Lietuviška enciklo
pedija”

“E. E-jos” prenumeratos jau 
paskelbtos. Pirmasis sąsiuvi
nis sparčiai spausdinamas ir 
greit pasirodys, šia *proga pri
mename musų dienraščio gėrb. 
skaitytojams, kad pasinaudotų 
pirmosiomis neskelbtos prenum. 
lengvutėmis ir* nieko nelaukda
mi enciklopedijos I tomą užsi
prenumeruotų.

Bartoloni palikimas
Sužinota, kad Vatikano atsto

vui Bartoloni išvykus, musų 
dvasiškių tarpe eina aštrus pa
sikalbėjimai. Susidarė grupė 
kunigų, kaltinančių kai kurįas 
dvasiškių viršūnes už jų per 
didelį neakylumą politinei orien
tacijai.

Olšauskas'turtus atgaus
Iš patikimesnių šaltinių pra

neša, kad Olšauskas kreipėsi j 
kompetentingus asmenis dėl sa
vo turtų, kuriuos jam giminės 
nenori grąžinti. Olšauskui esą 
užtikrina, kad jis turtus at
gaus.

Lietuvon
- Siunčiame Pinigus Paštu ir 

Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

■ . 1 < ■„ . *
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 Iki 1 valandai.
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Čiams lietuviams teks susidurti

APŽVALGA

Amerikos f armėnų padėtis 
taisosi. Tokią nuomonę pareiš
kė Agrikujtųrpą pppųrtameptp 
Ekonomijos Biųrąs. Depresiją 
farmose pasiekė dugno pernai 
rudenį. Bendrai imąnt, fariųp- 
riąi gaji gerįąu atsilaikyti prįeš 
blogus laikus, negu miestų dar
bininkai. Kuomet darbininkas 
netenka darbo, tąi jis atsidu
ria kritingoj padėtyj, nes nebe
turi lėšų pragyvenimui. Visai 
kitoks reikąlas yra #p raripe- 
riajs. Šiaip ąr taip farmeriai 
turi pastogę ir pakankamai 
maisto.

Prieš porą metų iš farmų 
gyventojai buvo smarkiai pra
lieję veržtis į miestus. Dabar
tinių laiku yrą kąip tik prie
šingai: vis daugiau ir daugiau 
žmonės važiuoja iš pukštų ap
sigyventi farmose.

aiškinama, kad kai kurių gran
itinių krautuvių kenųkai yra 
mažesni, negu nepriklausomųjų 
krautuvių. Bet retas žmogus 
tatai tepastebi. Iškeliama ąikš? 
ton dnr ir ton knd grąndtoto 
krąųfuyių produktai da^ąi ypa

metui# bps| pyąvcsta 
mylių naujų kelių. Ke- 

apie

šiaįs
25,000
lių pravedamas kainuos
yįeną bilįoną dolerių. Darbo
bus suteikta 30p,QOQ darbinin
kų.

Šiomis dienomis Detroite ta
po atidaryta nauja automobilių 
skalbykla, kur dirbą 60 paty
rusių darbininkų. Per dieną 
ten nuvalomą ir nuplaunama 
500 automobilių. Automobilio 
nuvalymui praleidžiama tik 10 
minučių.

das pradėjo statyti tuo tikslu, 
kad išvengus muitų mokėjimą.

» » »
Prof. Edwin R. A. Seligman 

yra dublis knpitol^uiu šultoto- 
kas. Tačiau U' jis mato, kad su 
kiipital|?5mn sistemą. jąėR. yis- 
kap tyąrkoj. Girdi, jeigu kapi
talizmus uores pasilaikytu tąi 
jis turės priimti dw sociali
nių reformų- Pirmimm doly- 
kaj turės būti sutvarkyti taip, 
kad mokesnių našta pultų ato 
tų, kuria gali mokėti, o ne ant 
biedmiomonesr

Taigi ir patys kapitalistai 
mąto, kad be reformų jie ilgai 
negalčą išsįlaikyti.

Thomas D. Campbell Monta
nos valstijoj turi didžiausią 
farmą visoj Amerikoj. Jo fąr- 
ma susideda iš 95,000 akerių 
žemės. Ugi šiol Campbell ap-’ 
gindavo kviečius. Nežiūrint j 
tai, kad kiti kviečių auginto
jai visuomet dejuodavo, Camp
bell iš kviečių pasidarydavo ne
blogą pelną. O tai todėl, kad 
jis savo farmą pavertė tiesiog 
į savo rųšies dirbtuvę, — ten 
viskas apdirbama mašinomis. 
Ačiū tam, jo išlaidos, surištos 
su žemės apdirbimu, paprastai 
būdavo du kartu mažesnės, ne
gu kitų farmerių.

Campbell yra ne tik agrono
mas, bet ir inžinierius. Jis 
žemdirbystės mokslui sugebėjo 
pritaikyti inžinierystę geriau, 
negu bile kas kitas. Toj srityj 
jis gal yra žymiausias eksper
tas. Net sovietų valdžia ji bu
vo pasikvietusi žemės ūkio su
tvarkymui.

Kadangi 
nai labai 
auginimas 
pelningas,
savo farmoj auginti linus. Tą 
pat jis pataria daryti ir kitiems 
kviečių

» » » 1
per pereitą mėnesį apdrau- 

dos kompanijų biznis žymiaį 
pablogėjo. Palyginus su perei
tų metų tųp pačiu mėnesiu 
biznis nusmuko ąnf 16 nuo
šimčiu.

Apdraudos biznio pablogėji
mas pąsireiš^p yįsoj šalyj. Tąs 
pablogėjimas malusia buvo 
jaučiamas tik Naujojoj 
joj, ypač Mąiųe ir New 
shįre valstijose.

» » S
turi, sako 
milžinišką 
Valstijose 
viršum šeimų netu-

Ity-tase didčtausjs sąjūdis- 
Airijos perkumn, kaip "bot 
cakes”. Pgyg spekuliuotu, ku
rie yemunė, kud trumpoj utai- 
tyj gulta kus nors pąsiduryti, 
tapo pagotai, M»t, ite purduvu 
akpitas taktinui ju netarritami- 
Dabar jtams tas ukeijss tanlm 
pirkti aukštesnėmis kainomis, 
ir todėl pakelti didelius nuosto
lius. —K.

Angli-

septyni

Iš Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro

kviečių kainos per- 
nukrito ir kviečių 

pasidarė visai nebe- 
tai Campbell nutarė

augintojams.
»

pernai
tačiau

» B 
buvo gana 
nežiūrint 
įsivedė elektrą.

blogi 
i tai

ners ir

Amerika 
Whitney, 
Jungtinėse 
milionai su 
ri automobilio. Apie 20 milio-
nų šeimų neturi radio imtuvo. 
1928 m. miestuose gyveno apie 
4 milionai šeimų, kurios savo 
namuose netųrpjo yopių. Maž
daug 13 milionų špirpų neturi 
sąvo namuose telefono^ Keturi 
milionai šeimų gyvena namuo- 
ąwį kur nėra elektros. Eksper
tų apskaičiąyiųiu, penki mik
nai šeimų gyvena nęsąnitąriš- 
kose apystovose. Jps yra rei
kalingos geresnio maisto, ra
kandų, parankesnių patalpų. 
Tos šeimos su džiaugsmu pri
imtų aukštesnį gyvenimo stan- 
dardą, daugiau pirktų įvairių 
dirbinių, jeigu lik šeimos nu
liai turėtų pastovių įplaukų, 
turėtų darbą.

šiandien siaučia ekonominė 
depresija. Ir įdomu pastebėti, 
kad biznieriai geriau negu ka
da nors suprato, jog rinka pri
klauso vyriausia nuo paprastų 
žmonių perkamosios jėgos. Tur
tingieji negali išpirkti visus 
pagaminamus daiktus. Tikru
moj jie tuos daiktus gamina ir 
bando juos parduoti' kitiems* 
Bet juokingiausia iš jų puses 
yra tai, kad jie atleidžia dar
bininkus iš darbo, o paskui į 
juos kreipiasi, kad “dabar yrą 
geriausias laikas pirkti”,

Tai yra ne tik juokingas, bet 
ir kvailas obalsis: atimama iš 
žmonių perkamoji jėga, o pas
kui jiems norima įbrukti viso
kios prekes.

I.
Amerikos Lietuvių 

Centrą# ujmiPėg® 
stantykip# sų Lietuva.

Iš Aiųerj’kps Lį.c|uvjų Eko
nominių Informacijų Biuro 
(adresas: Įądsyė# Ą|,eja 62, 
Kaunas, Lietuva) gautas to
kio turinio laiškas:

ą) ^Ąmefikos LipĮnyių Ek«- 
pmųinio Gentyp Kpmįtotoi:

Esant gyvam reikalui,. Ekp" 
pominių Studijų Draugija š. 
pi. gegulė# 16 d-
rįĮcot, Lietuviu įtįfpfiainifiių įįi- 

aiiirą. ,. _ • 
Musų |ik#l.as

įnerikos liptųyiųs apie |ąj,. |<Q- 
kioąp Dietuvos ųkįp srįlysę py
tų pelningiau įdptį kąpįląĮą 
arbą įsikurti. Mes rcpkntH® ži
nias patys ir per #ąyo ągpn- 
tus apie žemes pkb PreJ$ybą? 
praiųopę, susisiekimą ir kį|. ir 
jas patikriname. Tąi yrą pir-

Ekon. 
glųųdrius

su riinfa jstąigą, valdžios pa
laikoma ir Finansų Ministeri
jos kontroliuojam®.

Darbas pradėtus ir me# Ih 
kimes pasisekimų, kuris to^*Pu 
ne nuo mt!»ų vtan« taPFtata“- 
so, Mp# norime ir JUS į talką 
kvips|i, #p jmpte 4prbą kaip 
ir pasidalinti. Trumpai išsirei- 
Škus: Mes #teng#im®® Mkpt* 
naujų galimumų gerom W?- 
nįui ąy įsikųrimu*» P jumis 
prašykime sųpąžindinl> Ameri
kos lietuviu visuomenę #u mn- 
sų Dtoru ir išdirbti joj® mum® 
pą^itikėjimą. Tegu kiekyienąs 
Amerika® Itotųyi# ątyyk^s tėr 
vyųčn drąsiai užeitu pą# mų# 
DUąišnckėti, pąsilpįrąųtį Įr pąr. 
#įląr|i. Re to? npretųmėm* knd 
jus būtumėt tarpininkų tarp 
Amerikp# Itotovji/ ir mnsn 
Biuro, t. y, kąd j H® ®MŽįno- 
tomčm Amarikn® Itolnvją nu? 
rus‘ir
<to MiniSMi i$pii-
dyli — pntto.lvesito.Pirtyj GąĮ 
gerinusiai Imtų tw spuml^ 
rnšan^ 8crm skąitomup®. toik- 
ru^iųoąė strąįpšniH.®? ftlfidnUl 
skelbimų ir pdn. Paskiau gy
vu žodžiu platinant musų idė
ją per jūsų pkšistmnus, susi
rinkimuose, mitinguose ir tt.

i' • ■ f 11 ’ ’ . . , * ," ■ ,»

Norėdami sųei|i su jųipi® į 
kuo gtoud^misi kontaktą? pra- 
šopie prisiy#ti minus jų#ų s|ą- 
|uį(ą, įs|atus, veijdpio ąpyskdh 
|aš ir visa kita, iš ko gą}ėto: 
piėni pažinti jūsų siekius, už
daviniu# ir veikimą.
( Laukdami iš jusiį greito at
sakymo, tikimės, kad mums 
padėsite ir reiškiame jums 
piusų aukštos' pągarbos žodį!

Antanas Giedraitis,
Amerikos Lietuvių Ekon. 

Inform;MBiuro Reikalų 
Vedėjas.

S. Įiuzminskas,
Ekonpininių Studijų Drau
gijos Valdybos Sekretorius. 

' b) Anieyikds ’ Lietuvių fcko- 
poniinių Informacijų Biuro 
|aikįna®|s veikimo

s, t a tūta s:
1. ĮEfitata piitataminta sta4i- 

iU Draugijos įsthlti 386 persk, 
įteigiflpjas ; Itatataų
Ekonominių Informapijų Biu- 
ras. į • -■ -'V ' •

i , . 'o.

W----------------Į1' —1 -M ........................ ..

»■ ■ n". ,i'—
ą. piuro tikslas; rinkti ir 

teikti AWFi|#>s lietuviam8 
ckonominta tafe*wlta «pi« 
iu kapitalu tavg’MJos m j. 
sikurimo j 

**.

•ta ŽtaitaL.......
kai, per trecius 
agentus ir kitais

n)imųinup 
flo srįfype,

ose

betarpiš* 
asmenis — 

budais. ,

4. Biuras gaunamas žinias 
paliktinu-

ta Statau rinkli kei intar- 
nutaita sutaikiipe tarpininkau
ti tauras tyri š»vp agentu" 
įvytais Lietuvos vietai

p u s I » b »: Agentų pnepi- 
gys ir sunlykiu* »u Biuru rp- 
gųltaojmnos atskiromis laisyk- 
ičmtar ,

U- 15 surinktu žinių Biurus 
informuoja žodžiu ir raštu Ą- 
inoFikos lietuvius,

7. Biuras taikia tikslias ir 
neetiškas mformarijas, teika- 
lingys Amerikos lietuvį kapi
talų iuvestarijai bei įsikūri
mui.

8. Biurus yra ne pasipelny
mo įstaiga, tariau taktmom» 
veiktum talai4oms nors dali
ngi padengti, hž priimamas |r 
teikiamas rintas ima atlygini
mu,
pastaba; 

reguliuojamas atskiromis tai
syklėmis.

9. Ekonoipjpto Stoįijų Drau- 
^Įjps Ynlrtyb0, PtoFo ypįl^i- 
tolll priturėti, ą^irią pavp 
4 •
M Phm putotos utotolu 

ksntofcto Mįnteto-
fija ir periodiškai suteikto j.^i 
visas žinias, liečiančias Biuro 
veikimą; be, to dirba išvien 
su Mel- Saulta J»eįungQ, taelm 
vių Ekonominių Centru Ame- 
j-ikoja įr visomis k*tamis, ne- 
Čiančtoiiįis šią srilį įstaigomis 
|jei or^ųį^pcyi

Pasipešę: Ei

Atlygintos

Tamstų laišką iš 16 geg., 
1931 ip. ešame apturėję ir var
de Apierikos lietuvių vaizbi
ninkų reiškiame didelio ’pasi- 
tenkiųimo, įiad 'ippaų ekųpo- 
minio organizavimosi pastan
gos Apjęrtooję tąpo išgirstos 
ir įvertintos Lietuvos visuo
menės ir vyriausybės, ir kad 
Amerikos lietuvių ekonomi
niai santykiai su Lietuva ga
lop įėjo į realaus sandarbi- 
ninkavipio vagą, iš ko tiki
mės bus abhtosj tolinto? I-totUr 
vai ir Ltotovps iipivįjąi Ajpe- 
rikoje. Amerikos Lietuvių E- 
konoininis Centras, stovė^ą- 
ipąs Apdribus Itotovto VMtoH- 
utolto rMaps pryi»Ky» 
pastangų, kad taip laimingai 
užsimezgę santykiai 
stįpFPto to ptesto<d.

Ačiuodamas *T4®tovPs EkP“ 
noininių Studijų Draugijai” 
Kaupe pz “Ąnierikos Lietpyįų 
Ekonominių Informacijų Biu
ro” sųorgąpi^ąyimo pąstap- 
gas, Aipęribos Įįetpyto Ękon°- 
minis Centras BĮ savo pusės 
linki tam Bįpmi pilno pasise
kimo ir pasįžąda su juo glau
džią! sąjįdąripptokatoį.

Su geriąųsįąis linkėjimais, 
Dr. P, Puskunigis,

pmie?
Ekonominių Stu

dijų Draugijos Pirmininkas:
J. Lapė pas.

Ę. S. D. Valdybos Nariai:
B. Garšva, D. Blynas, 
Dr. K. Sruoga, V. Kvieska, 
B. Bįasaitis.

E. S. D. Sekretorius:
, S. Ęiįzminskas.,t ■

^c) Amerikos lietnvių-vąizbi- 
njnkn žodis:

Drras Pranas Puskunigis, 
Amerikos Lietuvių Ekonoipi- 
ųm Lepini pirmininkas šitaip 
ątsak® i aukščiau f tilpusi A. 
į, E. Inf. Biuro (Kaune) toiš? 
w.

‘gerbiamieji:

26, 1931'
ko,. kurie esti inkorporuoti 
šios šalies įstatymų nuosta
tais. Tokių svetimtautiškų 
prekybos Rūmų New York® 
suskaitoma kelios dešimtys, 
Viena iš tokių organizacijų, 
labinusiai lietuviams pažys
tama dar iš pirmosios A. L, 
Ekonominės Konferencijos lai
kų yra wSwedish Ghamber of 
Comincrce in the U. S. A.”

Visi tie svetimtautiški (ne 
amerikųpiški) prekybos Jiu- 
tai yru ketaty imta uta»* 
4,nrę viepę tautam ipfurpipci- 
niams tikslams organizaciją 
vadinamą: “Assoęiątion of
Secyetarlės of Foreįgn Cham- 
ber# pf Gpmumrue in tim u. s.

ateity

9*

Amerikos Lietuvių Ekono
mini® Geplrgs |ąpo los Ąsncią- 
jcijo# aktyviu nariu nuo 17 
birželio š. pi. Advokatas R. J. 
Urevįch, Ek. Centrų vįee-pirm. 
laikiną! reprezentuoją Ameri
kos Lie|yvių. Vaizbos Rytų 
Sąjungą (Ęknnomiųį Centrą) 
tpje orgąnteącijoje.

Tas prigulėjimas prie Asso- 
ciątion Apierikos lietuviams 
vaizbininkams bus didžiai 
naudingas, nes galės pasinau
doti patyrimų įvairių taptų 
prckybiųinkų sų#itelku#ių į 
tą gajingą organizaciją.

Tykių budu Apierįkos lietu
vių ekppopiipio orgąpi^ąyi- 
moąį dąrbąs eipa pirmyn įr 
platyn.

Amerikos f^ietuįjįĮĮ 
Ekonominis Centras.

Ląikįp. adfP^as: 1J> Rark Row,

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras tapo svarbios 
tarptautines organizacijos na
riu.

Savo komercijos tikąląms 
daugelis ygtolybių ųžtoibu A- 
pmrikpje (Npw York P, kaipo 
komercijos ecųtrą) savo 
kyb«§ Bumų (Chamber of .......... ...............................
Lpminprcp) skyrius New Ypp- . Room 538, Nc>y Yprk, N- Y-

BUK
PRISIRENGĘS

n

Kiras Motor
Pardavinėtojai (CHRYSLER ir I’LY^OUTH 

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

Nors 
laikai, 
90,800 farmų 
Amerikos farmų elektrizavimas
eina smarkiu tempu, 
siaučia depresija. 

» « »
Indianos valstijoj grandinės 

krautuvės tapo apdėtos mokes
niais. Tapo paduota apeliaciją 
į Aukščiausį Teismą, kuris 5 
balsais prieš 4 pripažino, kad 
valstija turi teisės tokias krau
tuves mokesniais apdėti.

Dabar eina kalbos, kad val
stija pradės imti į nagą ir ga
zolino stotis, kurios yra niekas 
daugiau, kaip tik savo rųšies 
grandinės krautuvės, 

a o 0
Beje, kalbant apie grąndines 

krautuves, pravartu bus pažy
mėti kovą tarp grandinių mais
to krautuvių ir nepriklausomų
jų. Paprastai pas žmones y r? 
įsitikinimas, kad grandinėse 
nąaisto krautuvėse viską gali
ma pigiau gauti. Bet tikrumoj 
taip nėra. Tiesa, daugelį kon
servuotų maisto produktų tose 
krautuvėse galima pigiau pirk
ti. Vienok už mažiau pinigų 
žmonės gauna mažiau ir pro-1 Rusijoj, Italijoj ir Meksikoj, 
dūktų. Per radio dabąr nnpląt P|rbtoVe3 u^įeniųpsę For-

» » »
Fordas yra liuosas nuo mui

to. Pernai jis turėjo $10,400,- 
000 pelno jš savo dirbtuvių, 
kurios randasi įvairiuose pa
saulio kraštuose. Užsieniuose 
jis turi 20 su viršum dirbtuvių, 
kurios rąndasi Kanadoj, Angli
joj, Pietų Amerikoj, Kinijoj, 
Japonijoj, Tolimuose Rytuose, 

I Rnsiioi. Italiioi ir Meksikoi.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

iv 1 ..... -

BANKININKAUKIT MIDLAND BANKE
ARCHER AVĖ. PRIE SACRAMENTO

• 1 • «■
—— 
■ ■
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Kadangi,

Kadangi.

Kadangi.

PAVID E. SHANAHAltf 
Real Estafc ir Bonai,—Direktorius 
E. L. Essley Machinery Cotnpany 
— Tapybos Pirminin^ąs CcptraJ 
Manufarturing Distnct Bank,
TcypijiaJ P^k (qf Chicago

H. H. BAUM 
Iždininkas Harris Brothers Co.

L., ooil CHĄM-MArf 
ROM?- »SON 

Ba^kn $ Qonlfin> In?.* 
Įnymmentaj 

CHARLES LA6KER 
Prfzidnua? jCaitįįr/ Bnikr ia

MIDLAND NATIONAL BANK yra tiksliai tvarkomas ir konservatyviai veda
‘ ■ , ■ . ' . . ■ - \> . i •mas v c* .,

------- —— r-——-—y.‘

MIDLAND NATIONAL BANK turi vadovystę, patyrimą ir stiprumą pilnai 
kvalifikuotos piręktorią Tąrykos ir Patariamu jo Komiteto.

----  ttt . • . . . -- ! —:---- •• --—--------- ! r------ ! —  r—' ■ I   
vien jąu tie vardai teikia pilniausį užtikrinimą ir apsaugą depoziforiams.

. ... .—r

kapitulas 
Perviršis

$250,000.00

Nei^lijh^s Pelną,s jr Rezervąs
V

55,000,00

PireUtorjyi Tarybą
HUBERT S. SILBERMAN 

Prezidentas S> §|||>iermaU 
and Sons

CHARLES’N.'ST^NTON 
Prezidentas Stotk Vatos Naponąl

' W i: 
ridentas ir

. -r >

Patariamasis 
Komitetas

Banko Vice'd

FRANK L; ’ 
Pr^idęiąa? Tly Te

.ptyipjas, . 
EBB 
fa4fNa0<mą|

i

Sekretorius'Iždininkas

jtaittiktodus

frank typZNJAK 
Kcal Eshite 

W4LTBR iC.?MJLLPR'

Cold Storagc Cd.
VKtPfflf

Yards and TRW £q-
ARTHUB
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! i) VACL. BIRŽIŠKA 
oji Lietuvių Knygos Augimo Etapai į J
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(Tęsinys)
Šios knygos veik išimtinai 

buvo tikybinės. Svietiškomis 
gali būti palaikytos 1737 m. 
gramatika (priskiriama Jakna- 
vičiui), nors ir ji tarnavo ti
kybiniams reikalams, Sirvydo 
žodyno penktas leidimas ir 
anie 1791 m. atsišaukimai, ku
rių tačiau mes šiame rašte prie 
knygų nepriskiriame. Iš tų ti
kybinių 90-ies knygų pusę su
daro naujieji leidimai XVI am
žiuje parašyti, ar net ir išspau
sdintų knygų, jų tarpe 18 lei
dimų Evangelijų, 8 leidimai 
giesmyno Balso Širdies, 5 lei
dimai maldaknygės Rožančius, 
12 leidimų Pamokslo krikščio- 

I niško įvairiais perdirbinėjimais 
ir antraštėmis leidžiamo ir ski
riamo labiau Mažosios Lietu- 

i vos katalikams.
Naujas knygas pradeda ra- 

I Syti daugiausia antrojoj XVIII 
amž. pusėje; pirmai pusei pri
klausė tik trys, kurių Knyga 
Juozapo švento pasirodė ketu
riais leidimais ir Altorius du- 
chaunas, 
mais, irgi 
Iš naujųjų 
didžiausią
kun. Mykolo Olšauskio 
atverta ing vicČnasti, 
XVIII amž. buvo išspausdinta

vis dėlto atsilieka nuo ' Didž. 
Lietuvos: jei iki 1865 m. Did- 
džipjoj ir Mažojoj išspausdin
ta bemaž lygiai, tai 1865 —1904 
laikotarpyje Mažojoj Lietuvoj, 
be Didž. skiriamų knygų, iš
spausdinta beveik pusantro kar
to mažiau. Bet ir toliau kny
gų skaičiaus augimų nulemia 

(Bus daugiau)

spausdinti ir lietuviškas kny
gas. Nuo 1841 rn. -spausdina 
lietuviškas knygas J. Reilen- 
deris Tilžėje, nuo 1862 m. Vai- 
kinniš Klaipėdoje, nuo 1863 m. 
Šilutėje Siebertas, 
Klaipėdoj įsitaisęs.
knygos atsitinktinai spausdina
mos ir už 
—Berlyne, 
Frankfurte 
m. ryšy su 
katalikiškų 
spaustuvių skaičius i 
didėja. Kartu didėja 
spausdintų knygų skaičius, nors

Kristijono Mielkės poėma Pil
kalnis. Pagaliau XVIII amž, pa
baigoje pasirodė ir platus lite
ratūrinis sąjūdis, pirmoji plati 
literatūrinė polemika, nors iŠ 
dalies vokiškai rašyta, bet lie
tuvių ir lietuviškų reikalų iš
šaukta. Toji polemika kilo dėl 
1781 m.pasirodžiusio Gotfrido 
Ostermejerio giesmyno. Nors 
joj dalyvavo iš vienos pusės tik 
Ostermejeris, o iš kitos Miei- 
kiai, bet netiesioginiai ji išju
dino visų to laiko Mažosios 
Lietuvos inteligentijų, kuri 
greitai susiskaldė j dvi kariau
jančias puses, gyvai reaguojan
čias į kiekvienų tuo klausimu 
raštų, kurių bendrai nemaža pa
sirodė. Tosios polemikos rezul
tate pasirodė Ostermejerio pa
rašyta lietuviškųjų giesmynų 
istorija, 1793 m. vokiškai iš- 
spaudinta. Patsai Ostermejeris 
ne, tik dalyvavo polemikoj, bet 
kartu gyvai domėjosi kiekvie
nu Lietuvų liečiančiu klausimu, 
ir vokiečių kalba paskelbė eilę 
įvairių raštų apie Lietuvos pra
eitį. šia proga tenka pastebėti, 
kad tyrinėjant lietuviškų kny
gų išsiplėtimų Mažojoj Lietuvo
je, mes niekada neturėsime tik
ro jos kultūrinės įtakos vaizdo, 
jei visai panejgsme vokiškai ra
šytas lietuvių knygas, kurios 
dažnai turėjo didesnės įtakos 
lietuviškai intelientijai negu lie
tuviškos; beto tautinei savijau
tai pažadinti kitos, jų turėjo 
net sprendžiamą vaidmenį. Tų 
patį galima butų pasakyti ir 
apie kai kurias lenkiškai Di
džiosios Lietuvos rašytojų pa
rašytas knygas.

Didžiosios Lietuvos reforma
tams tame judėjime netenka 
veik joks vaidmuo. Išspausdinę 
1701 metais Naujojo Tes
tamento vertimų, seniau jau 
paruoštų, tiek XVIII tiek 
XIX amžiuje jie .tenkinasi 
kartodami giesmynus, katekiz
mus ir maldaknyges,, vęi visai 
jų netaisydami ir netobulinda
mi. •,

svietiškas Ezopo sakmių verti
mas pasirodęs dar 1706 m. ir 
gramatikos su žodynais; Čia 
taip pat žymioj daly randame 
naujus leidimus, dar XVII amž; 
pasirodžiusių spaudinių, nors 
jie ne vien aklai kartoja se
nuosius, bet duoda jų naujas 
redakcijas. Giesmynų sudary
mas sukaupia visas Maž. Lie
tuvos rašliaviškas jėgas, kurios 
be to koncentruojamos Bibli
jos vertimui, pagaliau pasiro
džiusiam 1735 m., o jos dalis, 
Naujojo^ Testamento vertimas 
net dar anksčiau — 1701 m. 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos protestantų ir reformatų 
jėgomis ir 1727 m. vien pro
testantų. Ne mažiau darbo pa
dėta ir katekizmui išleisti.

Be šių centrinių literatūri
nių darbų ir čia kiek daugiau 
susirūpinama ir plačiau namie 
skaitoma tjkybine literatūra, 
kurios daug naujų vertimų 
kaip tik XVIII amž. pasirodė. 
Bet nežiūrint daugelio knygų 
ir gausingų leidimų, tuo laiku 
Mažojoj Lietuvoj raštingumas 
stovėjo daug žemiau negu Di
džiojoj — nebuvo . lietuviškų 
mokyklų, nebuvo ir elemento? 
rių, nes vieninteles Skaitytines 
išspausdinta 1708 m. ir po to 
daugiau nekartota. Knygų lei
dimas ir dabar pasiliko kunigų 
inteligentų darbu; jos ir ski
riamos daugiausiai irgi inteli
gentams. Tik tų inteligentų 
darbas buvo daug planingcsnis 
ir platesnis negu XVII amž., o 
su Didžiąja Lietuva ir lygin
tis negalėjo, nes ten visai ne
galima pastebėti inteligentiš
kos įtakos lietuviškai knygai.

Tačiau Mažosios Lietuvos 
kunigai nesitenkina ir tuo di
deliu tikybiniu darbu, kurį 
jiems tekdavo atlikti, ruošiant 
Biblijos vertimų ar naujų gies
mynų ir katekizmų. Kaip tik 
tuo laiku mes randame čia ir 
plačia svietiškų literatūrų, Ku
ri, deja, tuo laiku veik visai 
nebuvo spausdinta, daugumoj 
pasiliko rankraščiuose iki mu
sų .laikų, ar jų autorių buvo 
išspausdinta vokiškai. Bet kaip 
jau teko pradžioje sakyti, mes 
negalime neigti tų rankraščių 
įtakos visuomeniniam gyveni
mui: nedrįsdami ar neturėda
mi lėšų viešai spaudoj su jais 
pasirodyti, šie rašytojai, taip 
pat, kaip XIX amž. Didžiosios 
Lietuvos rašytojai, noriai savo 
rankraščiais dalijasi su savo 
draugais ir jie plačiai pasklys- 
davo per rankas, neretai sukel
dami didesnį sųjudį už kitas 
spausdintas knygas. Kalbos 
raštus (gramatikas, žodynus) 
jiems dažniausia pavyko iš
spausdinti : tai

vėliau ir 
Atsikiros

Maž. Lietuvos ribų 
Halėje, Hamburge, 

ir kitur. Po 1864 
perkėlimu į Prusus 
knygų spausdinimo, 

nuolatos 
ir iš-

knygų

nežinomos tų

knygų

susidomėjimo
nebuvo kar-

lotynų rai- 
kad lie.tu- 
ne lotyniš- 
taip giliai

Bromą 
kuri

XVIII amž.) 
abu greta 
spaustuves 
kurį laikų

Mažosios Lietu- 
į Tilžę, kur jos

Os- 
m., 
Bet

VE5- 
, ŠER- 

Taipgi 
visokius 

fotografo 
turiu 25

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE '

2839 W. 63rd SL .
Tel. Republic 8899

I

pranciškonų, 
negalėdamos 
jėzuitų iš- 
stengėsi pa

tilo ir jėzuitai 
susirūpinti ne

REAL BSTATE 
Parduodam, mainom ir tendnojam 

namus
3335 S. Halsted SL

Tel. Yarde 6894

įvairiais pavadini- 
keturiais leidimais.

vėlesniųjų
pasisekimų

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiline 
801 W. 31 St. Victory HM

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 0 Long Distancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Re«. Tel. Yarda 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fomyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

$

and Wherever You Go
You Find

Blue Ribbon Malt

Daktaras
Kapitonu

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odbs,. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugel j metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nno 10 valandos ryto iki l 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki l vai. 
4200 West 26 St., kampas Keeler AveM Tel. Crawford 5573

———..............................-— ■ ""   l-------------------------------- - .......... —-

(STAK DUST Copyright Mldwest Featurt

SCHOOk-

&V f f -

to- 
BABY,

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
SPF.CTAEftS kainos
vcRtiiviij fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir firimynų gru- 
nl5p. 1840 N. Wells St., 
Tel. Linroln 477fl.

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

2452 WEST GOth STREET

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. 

Geria u s fa patarnavimas.
2448 W. 47th St. * 
Tel. Virginia 1788 
Sav. P. S. Pakštis

KAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintele lietnvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
TeL Boulevard 9122

čiaus padėtis atpuola.- čia kai 
kurį laikų pas tų patį Hartun- 
gų, kuris XVIII amž. išspaus
dino daugumų lietuviškų kny
gų,' spausdinamos oficialus baž
nyčioje vartojamos knygos, kol 
ta teise neteko jam ir su kitais 
spaustuvninkais pasidalyti/ Dar 
XlX amž. pradžioje Hartungui 
pavyksta privesti prie bankro
to naujų Karaliaučiaus Haber- 
lando ir Beringo spaustuvę, 
bet jis negali nugalėti Kante- 
rio (pradėjusio jau 
nei Degeno, kurie 
Hartungo turėjo 
Karaliaučiuje. Kai
Hartungo fįlija Gumbinėje šiek 
tiek išplėtė šios spaustuvės 
darbų ir paėmė į savo rankas 
oficialius spaudinius, einančius 
iš to laikino Naujųjų Rytpru-i 
siiį centro. Be ir čia 1828 m. 
jis atitinka konkurentų Metze- 
rio, o vėliau ir Lemkės asme
nyje. Tačiau svarbiausių reikš
mę turėjo lietuviškų
spausdinimo perkėlimas j Patį 
lietuviškosios 
vos centrą, 
spausdinamos bent nuo 1816 m.
Henriko Posto spaustuvėje. Til
žėje buVo palankios spaustuvei 
sąlygos, nes iš čia arti į visas 
lietuvių gyvenamas vietas, leng
viau susisiekti su miestu, ku
riame ir šiaip įvaikiais reika
lais nuolatos tekdavo lankytis, 
be to patys spaustuvninkai sa
vo darbų turėjo remti komerci
niais pagrindais; tas viskas su
darė sąlygas prie kurių buvo 
galima ir lengviau ir daugiau 
spausdinti. Postas ilgam laikui 
lieka vienu svarbiausiųjų lietu
viškų knygų spausdintojų ir lei
dėjų, nors ir jam greitai atsi
randa konkurentai, bet toji 
konkurencija tik labiau išjudino 
spausdinimų. Fr. Horchas 1816 
m. įtaiso Klaipėdoj spaustuvę, 
kuri nuo 1825 m. pradeda 
...______ ;.  ..... >;.....L,i.... ........

Ifitikrųju retai ka
da kokybė Jr kie
kybė yra randa
ma viename ir 
tame pačiame pa
kelyje. Hlue Klbbon 
Malt yra iAlintla, 
knri prirodo taisy
kle. VlHiiomet nu- 
pakuota pilni tryM 
Hvaral.

Rlue Ribb oii Malt
JĮmerįcgĮš Biggęst SeĮĮęr

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

net vienuolikę kartų ir aštuo- 
nius kartus XIX amž. iki spau
dos uždraudimo. Elementoriai 
pradėta spausdinti irgi tik ant
rojoj XVIII amž. pusėje, pra
džioje, kaip Mokslas skaitymo 
rašto lenkiško, vėliau tik lietu
viško, — šiam laikotarpyje jų 
palyginti pasirodė nedaug (sep
tyni leidimai), bet už tat XIX 
amž. išspausdinta apie penke
tų dešimčių kartų. Pasisekimų 
dar turėjo živatai Pono Jė
zaus — penki leidimai, ir Gies
mės apie Sv. Panų Marijų — 
irgi penki leidimai. Kitos kny
gos buvo gaminamos tik atsi
tiktinai, didesnio 
neiššaukė ir veik 
tojamos.

Nors mums ir
knygų leidimo aplinkybės, ta
čiau rodos, kad jas iššaukda
vo ne. kokie literatūriniai at
skirų autorių sumetimai, bet 
spaustuvių reikalavimas, ypač 
nuo to laiko, kada, greta jėzu
itų spaustuvės pradėjo rastis 
ir kitos, pijorių, 
bazilionų, kurios 
pradžioje kartoti 
spausdintų knygų, 
tiekti naujas; 
buvo priversti
vien tik kartoti senas knygas, 
bet ir naujas rengti.

Dar viena tų leidimų savybė, 
tai jų raštas: iki XVIII amž. 
pusės veik visos lietuviškos 
knygos buvo spausdinamos go
tų raidėmis, nors tuo pačiu 
laiku lenkiškos knygos buvo 
spausdinamos tik 
dėmis. Įsitikinimas, 
viskas raštas buvęs 
kas, bet gotiškas
buvo įaugęs į tų laikų spaus- 
tuvninkų sąmonę, kad net teks
tas tokių knygų, kaip Evange
lijos, kur greta lietuviško* teks-jj 
to buvo ir lenkiškas, buvo 
spausdinamas dvejopai: lietu
viškas — go,tų raidėmis, o len
kiškas — lotynų. Maždaug tik 
nuo 1750 m. jau ir lietuviškus 
tekstus pradėta spausdinti lo
tynų, ar teisingiau lenkų rai
dėmis. Tuo budu per pirmuo
sius du šimtu lietuvių knygų 
gyvavimo metų mes turėjome 
gotiškai-vokiškų raštų, tik vie
nų amžių lotyniškai-lenkiškų, 
o spaudos uždraudimo laikii 
įsiviešpatavo lotyniškai-lietu- 
viškas raštas, nukonkuravęs 
nevykusiai brukama rusiškų 
graždankų. '

Mažosios Lietuvos XVIII am
žiaus spausdinių bendras skai
čius yra bemaž toks pat, kaip 
ir Didžiosios — 87, su trimis 
reformatų spaudiniais 1731 m. 
Karaliaučiuje išspausdintais,' 
bet skiriamais Didžiajai Lietu
vai — net 90; be jų yra dar 
bent 14 spausdintų įvairių įsa
kymų, patentų ir gromatų. 
Maž. Lietuvos spausdiniai be
maž lygiai suskirstomi per vi
sų amžių, nors ir čia pirmoji 
XVIII amž. pusė duoda kiek 
mažiau — 36 spausdinius, o 
antroji — 49, eventualiai — 52.

Yra panašumo ir turinio at
žvilgiu: ir čia. turime daugiau
sia grynai tikybinę literatūrų;

buvo darbai 
Haacko 1730 m., Pilipo ir 
vilo Ruigių 1745, 1747 m., 
termejerio gramatika 1791 
Mielskės žodynas 1800 m.
ir čia žymiausias tos rūšies 
darbas — Brodovskio 1713—, 
1744 m. žodynas išspausdintas 
nebuvo.

Tuo laiku pasirodė ir pirmo- 
ji svietiškoji lietuvių poezijų, iš 
df lies iššaukta paskelbus kele
tą lietuviškų liaudies dainų, iš 
dalies kilusi iš atgijusio Vokie
tijoj literatūrino judėjimo. Kaip 
tik tuo laiku pasirodė žymiau
sieji lietuvių poezijos paminklai 
-^Duonelaičio Metai ir pasakė
čios, Adomo Šimelptenigo eilės, 
ir kiek vėliau, apie 1786 m.

.
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1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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XVIII amž. pra^ipejęsf,litera

tūrinis judėjimas, veika Mažo
sios Lietuvos knygų dar bent 
30 metų ir kito anyžiaus. To
liau jis iškrypsta,, pgrs ir su
teikia nemaža naujai,lietuviškų 
knygų, bet jų tendencija žy
miai keičiasi. Stiprėjanti iš me
tų j metus germanizacija at
baido veiklesnius, naujų neatsi
randa, o vienas kitas naujas 
pasireiškęs rašytojas savo raš
tuose lietuvių kalbų,dažnai v,ar-

1 4 * .*H ••h;'

toja tiktai kaipo priernonę per
eiti prie vokiškosios 
net lietuviškais raštais 
manizacijų platina, 
pavyzdys buvo Fr. 
šaitis. Ir tik “Aušros” 
kai šiek tiek išjudino ne
Didžiosios, bet ir Mažosios Lie
tuvos lietuvius, ir įnešė jiems 
naujo gyvumo, šiaip gi daugu
mas lietuviškų Maž. Liet, raštų 
XIX amž. spausdinama' b $aiių 
spaustuvininkų ekonominiais 
sumetimais. Kiti jų, net būdami 
griežti vokietininkai, spausdina 
veik išimtinai lietuviškas kny
gas, nes jų pardavimas duodavo
jiems didelį pelnų. Ir lygiai taip 
pat, kaip XVIII amž. Didžiojoj 
Lietuvoje naujai atsiradusių 
spaustuvių konkurencija iššau
kia nemaža naujų knygų. Bu
vusioji monopolinė Karaliau

Mano Studijoj 
arba savo namuo-1 
se, nėra skirtumo 
kun SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES, 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s l 
darbus; i 
m e t ų patyrimą.

Pranetkit ii anksto telefonu*. 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

WISS1G
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

ir 
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Toks 
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IN 

DENVER, 
COUO-
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NEVY YORK“ 
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DR. A. J. BERTASH
praneša perkelinių savo ■ ofiso 

t ' / .y ; • . 5 .

756 W. 35th Street
Šjaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
* *

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

WBNT TO 
HOLLYWOOO

BECAME ONE OF 
MAC K SBNNETT'S 

FAMOUS 
BATHIN6 GIRLS

MMM

DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimų savo ofiso ir 

permainymų telefono į

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. ' Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

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

BY WESTPH AL

GRADUALLY 
TURNED TONARDS 
DRAMATIC ROLES

GODO IN — 
' WAR . 
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FOR M.G.M
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proletariato, pateko į nagus partijos k}ikai? o darbi
ninkų masės tapo pavergtos.

Ispanijos darbininkai turės tuo tarpu tenkintis 
tuo, kad ant monarchjško-katalįkiško-militaristiško- 
biurokratiško valstybės aparato griuvėsių butų įkurta 
demokratinė respublika, apginanti darbo žmones nuo 
perdidelio išnaudojimo ir duodanti jiems galimumo 
laisvai kovot už tolimesnį būvio, pagerinimų ir už galu
tiną emancipaciją.

KATALIKAI IR FAŠISTAI

4" ' * .. .... y...... ..................................... 11 I '
BESIARTINANT ISPANIJOS RINKIMAMS

ii .1 i*' '!■ .................

Netrukus Ispanijoje įvyks steigiamųjų rūmų rin
kimai. Politikos žinovai spėja, kad tuose rinkimuose 
daugiausia atstovų praves oficialė socialistų partija, 
priklausanti prie Socialistinio Darbininkų Internacio
nalo. Jos vadas yra profesorius Besteięo ir ji turi tris’ 
savo atstovus dabartinėje laikinoje respublikos valdžio
je: finansų ministerį Prieto, darbo ministerį Largo 
Caballero, ir teisingumo ministerį de los Rios.

Numatoma, kad socialistų partija turės ' steigia- 
mamjarn seime apie 12Q atstovų.

Bet Ispanijoje yra dar antra socialistų partija, 
kuri vadinasi radikalais socialistais. Jos lyderiai Mar
celino Domingo ir Aivaro Albornos yra ministeriai, 
pirmasis — švietimo, antrasis — viešųjų darbų. Spė
jama, kad ši partija praves apie 50 atstovų. Tuo budu 
Ispanijos steigiamam seime, kuris susidės iš 470 atsto
vų, butų apie 170 socialistai.

Komunistai Ispanijos politikoje reikšmės beveik 
neturi. Jįe tik skandalinimu ir triukšmu sugeba at
kreipti i save publikos dėmesį. Manoma, kad komunis
tų bus išrinkta tik keletas, gal viso tiktai koki 3. Kiti 
beveik trys šimtai atstovų priklausys įvairioms buržu
azinėms partijoms, tarp kurių bene stipriausia yra 
laikinojo respublikos prezidento, Alcala Zamora, parti
ja — respublikininkai demokratai. Spėjama, kad jų 
bus išrinkta 110.

Monarchistų vardas Ispanijoje yra taip nusmukęs, 
kad, kaip buvo pranešta spaudoje, jie visai neketina 
statyt kandidatų* į steigiamuosius rumus. Todėl iš anks
to galima pasakytukad ;<nilžinįškas 'respublikos šalinin
kų laimėjimas rinkimuose yra užtikrintas. Jei ir pra
eis kiek į steigiamąjį seimą monarchijos rėmėjų, tai 
daugiausia po priedanga kokių nors neaiškių partinių 
pavadinimų.

Su monarchija apsidirbt steigiamam seimui bus 
nesunku. Kiti du stambus respublikos priešai Ispanijo
je yra katalikų bažnyčia ir armijos karininkai. Atrodo 
tečiaus, kad ir jie šioje valandoje neras daug pritari
mo liaudyje. Klerikalizmas Ispanijoje buvo taip ankš
tai susirišęs su monarchija, kad, Alfonso sostui griu
vus, ir klerikalų autoritetas baisiai nupuolė. Už juos 
balsuos negut tamsesnioji ūkininkų dalis.

Kai dėl armijos karininkų, taį jų galiai respubli
kos vyriausybė neseniai sudavė skaudų smūgį, panai
kindama karo gubernatorius ir general-gubernatorius 
(generalius kapitonus) ir pašalindama 12,000 karinin
kų iš armijos. Nebuvo girdėt, kad dėl šitų griežtų val
džios patvarkymų butų kilę kokių neramumų Ispani
joje. Todėl tenka spręsti, kad žmonės militarizmo visai 
neremia. Steigiamam seime militarizmo 
kiausia bus tik saujelė.

Tuo budu yra beveik tikras dalykas, 
nė visuotinu balsavimu,išrinkta Ispanijos
vybė ne tik padarys ant visados galą karališkai val
džiai, bet taip pat atskirs bažnyčią nuo valstybės, įs
teigs pasaulines, nuo kunigų globos paliuosuotas mo- 
kylas, panaikiųs karčiukų pvįyilęgijas ir pavers armi
ją civilės valdžios įrankiu ir suteiks plačias pilietines 
teises žmonėms — žodžiu, įsteigs demokratinę respub
liką.

Bet įdek toje respublikoje bus įvykinta ekonominių 
ir socialių reformų, tai da yra sunku numatyt, žemės 
reforma liečia pirmiausia sodiečių — ūkininkų ir že
mės darbininkų — reikalus, bet ar jie yra pakanka
mai susiorganizavę ir susipratę išrinkti tinkamus ąt: 
stovus į seimą, kol kas dąr nežinoma. Miesto darbinin
kai yra, be abejonės, daug labiau politiškai subrendę, 
negu sodiečiai, kuriuos pęr šimtmečius laikė tamsybėje 
klerikalizmas. Jeigu j steigiamąjį seimą, iš tiesų, pra
eis apie 170 soęialistų, tai darbininkų interesai seiipe 
nebus užmiršti. Bet didelė dauguma seimo visgi bus 
buržuazinė, todėl darbininkų atstovai turės pavąrtųti 
daug takto ir išminties, jeigu jie norės .pasiekti maksį- 
mum rezųltatųHst^mų' leidimo srityje. ’ •

: Bolševikiškai protaujantys elementai, žinomą, 
geistų tuojaus steigti Ispanijoje ^proletariato diktatū
rą”. Bet tai yra utopiją, kuri negali būt įvykinta. Įr 
visas proletariatas, kaipo klasė, nė negali diktatoriauti, 
kaip parodė Rusijos pavyzdys, kur diktatūra, vietoje

organo gąsdinime tautininkų, 
kad jie, pykdamiesi su “šven
tuoju sostu”, galį užtraukti ne
laimę ant Lietuvos, nėra ne 
krislo tiesos. Tikrumoje šis 
“Darb.” blofas parodo tik kle
rikalų bejėgumą. Patys neįs
tengdami nugalėt tautininkus, 
kuriems jie padėjo neteisėto 
“pučo” keliu įlipti į valdžių, 
jie bando jiems įvaryt baimę 
įvairiais baubais.

Klerikalai dabar tautininkus 
niekina ir kolioja, vadindami 
juos “užsispyrėliais” ir “val
džios trokštančia gauja”. Bet 
kai tautininkai nuvertė teisėtų 
Lietuvos valdžių, sulaužydami 
konstitucijų ir savo priesaikų, 
tai didžiausias katalikų bažny
čios šulaš Lietuvoje, arkivys
kupas Skvireckas, atbėgo su 
kryžium juos palaiminti, o vi
sa klerikalų spauda tuomet 
(kartų ii’ Bostono “Darb.”) kė
lė į padanges Smetonų ir kitus 
tautininkų vadus.

Nejaugi ' klerikalai dar iki 
šiol nesupranta, kad tuo savo 
prisidėjimu prie perversmo w 
smurtu palaiminimu jie atliko 
moralę saužudystę? Net Lietu
vos “tautininkeliai” šiandie 
juos varo į ožio, ragų, ir pasau
lis, žiūrėdamas į tai, kvatoja.

TAUTININKŲ-KRIKDĘMŲ
KOVOS FRONTE

užtarėjų vei-

kad pirmuti- 
tautos atsto

vadai”, kurių reikšmė Lietuvo- 
e buvo lygi nuliui ir kurie tik 

dėka valst? liaudininkams į tre
ti j ( Šeinių buvo prąvedę iš 80 
vos 3 atstovus? Savaime su
prantama, kad nusverti turėtų 
lirmieji.

Klerikalai, kaipo uolus gruo
džio perversmo talkininkai, 
jaučiasi nuskriausti, nes jiems 
kaipo daugumui turėjo priklau
syti ir didesnis grobis. Bet gy
venime jau taip yra, kad par 
grobti ką nors pritykojus daug 
engviau, negu vėliau broliškai 

grobiu pasidalinti. Kriminą|istų 
pasauly dažnai būna, kad sėb
rai besidalindami grobį peiliais 
susipiausto, ir net užsimuša 
vieni kitus. Nenorime čia pa
sakyto taikinti musų klerika
lams, kadangi dalis jų reiškė 
palinkimų nutraukti visiems 
laikams santykius su šarlata
nais “tautos vadais”. Tačiau 
turime faktų, kurie visai kitką 
byloja.

Savo laiku p. Bistras yra pa
reiškęs, kad gruodžio nakties 

(žinoma, su Plę- 
tokios

• Rygos ^laikraštis “Darbinin
kų Balsas*’ įdėjo P. S-čio ko
respondencijų iš Lietuvos apie 
tautininkų ir klerikalų pešty
nes, kurioje skaitome:

Jau kuris laikas kaip Lietu
vos visuomene yra liudininku- 
savotiškų ; gyvenimo įvykių. 
Vienur policija klebonų iškratė,, 
kitur taikos teisėjas kunigų 
nubaudė 300 litų, vėl kitur 
Žvalgybininkui bažnyčių apspi
to ir įšcbįd^iuą ateitininkus 
apčiupinėjo,1 kai kuriose bažny
čiose nebesimeldžiama už Sme-

Bostono “Darbininkas” laiko 
Italijos fašistus gudriais, o 
Lietuvos fašistus — kvailais. 
Sako:

“Juo pilietis katalikiškes- 
nis, juo jis sąžiningesnis ir 
geriau prirengtas eiti savo 
pareigas ir valstybei leng
vesnis suvaldyti (pavyzdžiui, 
pralotas Olšauskas? — “N’.’ 
Red.). Keista, kad gudrus 
Mussolini to nesupranta, bet 
turi skaitytis su trumpiau 
reginčiu, fanatišku fašistų 
nusistatymu. Bet vis tik jis 
supranta svarbą ginčą su 
Vatikanu ir nori pastatyti 
kokį nors tiltą bendram su
gyvenimui.

“Lietuvos gi fašistai, deja, 
neina tuo keliu. Jie pasekė 
Italijos fašistų griežtumą ir 
nutraukė santykius su Vati
kanu, be ceremonijų išvary
dami Apaštališkojo Sosto 
atstovą iš Lietuvds, b,et ne
pasekė Mussolinio pastangų 
kaip nprs vėl susitąikinti su 
Popiežium. Lietuvoj . pęra 
Mussolinio. Nėra ten vyriau-

• sybes viršūnėj tokio žmo
gaus, kurs pilnai įvertintų 
svarbą ginčo su Vatikanu, 
su kuriuo skaitosi (? — “N,” 
Red.) net tokios galingos 
protestantinės valstybes kaipj 
Angliją ir Amerika. Lietu
vos tautininkeliai neturi nė 
tiek imaginacijos, kad įsi
vaizduotų, kajp pasaulio, aky- 

, se atrodo mažutė Lietuva 
drąsiai metanti kovos piršti
nę Katalikų Bažnyčios gal
vai. Jie, kaip vaikai pasken
dę smulkmenose, negali sąsi- 
grabalioti platesnėj politikoj 
ir suvokti, kad išoriniai Lie-<
tuvos priešai kaip tik laukiai toną, kuris ne-kurįs yikaras, 
to momento, kada Lietuva- 
atvirai nutrauks santykius 
su Vatikanu. Gana bus pa
sakius, kad dabartines Lie
tuvos vyriausybės nusistaty
mas Katalikų Bažnyčios at
žvilgiu nė kiek nepagerina

1 jos šansus išlaikyti nepri
klausomybę, jau nekalbant 
apie tai, kad toks vyriausy
bės elgesys daro gėdą visąi 
katalikiškai Lietuvai, kuri, 
dėl užsispyrimo gaujos trok
štančių valdžios tautininkų, 
yra pastatyta viso pasaulio 
akyse vienoj eilėj su meksi- 
konais ir bolševikais.” 
čia yra daug tuščių pasaką.

Darbininko” įsivaizdavimas, 
kad išoriniai Lietuvos priešai 
‘laukia to, momento”, kada 
LjętVvą yisaį nutrauks santy
kius su Vatikanu, yra nieku 
ąepąremtąs. Juk visi žino, kad 
Vatikanas nė vienu žodžiu ne
ištarė Lietuvos, kada Pilsuds
kis su Želigovskiu užpuolė Vil
nių ir kėsinosi užkariauti visą 
Lietuvą. Popiežius ne tik Lie
tuvos peužtąrė, bet dar tą plė
šikišką Želigovskio žygį sąnk' 

priskirdamas Vilniaus 
kraštą prie Varšuvos 
ąės provincijos.

Dabąrtinis Vajikapo gąspą- 
iorius yrą žinomas, kąįp L^P- 
kįjos draugas; ne b© rrikale 
ląnkąi neseniai kyjete pppą, 
kaį jisai susipyko su Mūsoji- 
tiiu ir katino ;vėT 
{‘Vatikano į kaliniu”, ' apj^gy^en- 
M Lępkųoįe.‘ Tęiięi« Lietuvį 
Wr$,Bią!į aų VaMkWU - W 
nepriį.ląuswybę ne ąp^ųgoja 
nuo PW&J, b,et ja grei-. 
Šiauš stato 

Vadinasi,

“karžygiai 
chavįčiumi priešaky) 
Lietuvos, kokia dabar esanti, 
nenorėję ir ne tokiems valdo
vams esą norėję pąvesti tėvy
nes, tauto,s bei valstybės liki
mą.

Pasakyta aiškiai, tačiau kal
ba einą ne apie principus, ne 
apie tai, kad “tautos vadai” 
savanaudžiai šeimininkaudami 
akiplėšiškai grobia- Lietuvos 
turtui ir ne apie tai, kad jie 
pavergė Lietuvos liaudį, suri
šo jai rankas ir užrišo1 burnų. 
Ne. Klerikalai pyksta kam tau
tininkai j uos pavarė iš valdžios, 
o tuo pačiu atstume ir nuo 
valstybės iždo, pasiimdami vis
ką sau.

P. Bistras sako, 
džio nakties' 
ne to norėję, 
norų suprasti, 
nelygus? Jei 
Bistras laiko 
“karžygiais”
“norų” gaunasi visokios kate
gorijos. Pavyzdžiui, “karžygis” 

pn- 
ver- 
1000 
Dau- 
Bra-

kad gruo- 
“karžygiai” esą 
Bet kaip gi tų 

juk noras norui 
skaityti, kad y. 

gruodžio nakties 
ir klerikalus, tai

Plechavičius savo “norų” 
tenkino gavęs 5Q,00Q litų 
tčs Skuodo, malūnų įr po 

i litų mėnesinės pensijos, 
i kantas pasitepkino gąvęs
zilijoj oberkensulo vietų su 
4000 litų algos kas mėnuo,

Merkys džiaugiasi gavęs Klai- 1 
pėdos krašte pilną laisvę ky
šius imti, Musteikis sučiupęs b 
iš iždo 4Q,00Q litą kompepsaci- i 
jos už “klapatą.” ir 2000 litų 
mėnesinės algos iš džiaugsmo 
net ncbeprasiblaivėjo, leitenan- , 
čiokai sotus gautais laipsniais 
ir algų priedai^ “už ypatingus 
nuopęlnus”, kiti, kurie prįsipla- 
kę prie valstybes iždo irgi ne
blogai jaučiasi. Tuo tarpu p. 
Bistro reįškįami klerikalų no
rai riekią visi Lietuvą valdyti 
ir joj, kaip savo Ipcname pali
varke šeimininkąuti. Bet tiems 
norams stojasi priešais norai 
karalienės Sofijps, Užpalių An
tano, dešrininko Ląpėno, caro! 
šnipo Aleksos ir visos eiles ki-1 
tų “tąutos vadų”, kurie giriasi 
neblogai ir patys moką Lietu
vos žmonių sprandais jodinėti. 
Jie sako esą prityrę parazitai 
ir be p. Bistro pagelbos moką 
apčiuopti Lietuvos kūno mink
štesnes vietas. Todėl ir valdžia 
dalintis su klerikalais nesą rei
kalo. Iš to, žinoma, nepasiten-' 
dnimas, pyktis ir net pešty
nės. X

Kada tie “broliai Kristuje” 
susikivirčijo, kai kas buvo lin
kęs manyti, kad tarp “tautos 
vadą” ir p. Bistro-Krupavičiaus 
diriguojamų klerikalų iškilę 
rimta kova. O mūsiškė libera
liškoji miesčioni  j a nušvitusiais 
veidais ėmė delnus trinti ir 
net reikšti “tautos vadams” 
savo simpatijas. P. V. Kvięst- 
ka, “pergyvenęs savyje užda
rytą Lietuvos tragediją”, išėjo 
iš tūžmasties sferos ir pradėjo 
su pasigardžiavimu klerikalus 
atakuoti!

Tai tragedija tragedijoje, 
kad musų taip vadinamoji pa
žangioji inteligentija ant tiek 
apsiblausė, kad nebemato Lie
tuvos gyvenimo tikrovės.

Ir kodėl, bytent, klerikalus 
pulti, o apsivogusiems “tautos 
vadams” reikšti sąvo simpati
jas?
kur prasideda tautininkas ir 
kur baigiasi Bistro-Krupavi-| 
čiąus tipo klerikalas? Kokie jųl*

pųsąkp priešsmetoninį pamokė
lių ir t. t. godžiu, tai tokie ne- * 
i paprasti lietuviško gyyenimp 
reiškiniai, kurie kiekvieno de
besį traukia ir nesiduoda nu
tylimi.

' Socialistus ir “bedievius” 
bažnyčiose koneveikti tai se
nai. numylėtas musų klebonų 

i arkliukas, bet kad tuo pačiu 
•arkliuku butų jojama įr “tau
tos vadų” sųskaiton .sunku bu
vo tikėtis. Juo nesuprantames- 
ini tie reiškiniai yra tiems, ku- 
(rie savo ausimis girdėjo kaip 
po gruodžio perversmo visose 
Lietuvos bažnyčiose buvo “tau
tos vadų” garbei iškilmingai, 
giedųma “Te Deum laudąmu$”.

galį pa-■ Kas gi atrinko- — salį pa
klausti rie vienas. Nejau “taų- 
įtoą yadąi” dabąr “sųbe^ieyė- 
jo”? O gal knnįgąi praregėjq 
ir pamatę “tąųtoą yMu” 
čjųs dąrbąs, pradėjo prieš jųoa 
kovoti ?

Tačiau nei viena nei kita ne
atsitiko. . Kunigai agituodami 
žmones prieš vą^ųs”.
nei vienu žodžiu neprasitarė 
apįc, žąlin^vmą Lietuvai “tau
tos vadą’1 yędąmvs savanaudės 
P^tikps,. apie įsigalėjusią k<h 
rupiją ir įįdo pręte-
^ayimą turguj ų luomą pla
čioms darbo liaudie sąskai
tom apie atėmimą darbo gau
džiai elęmęątą^ų teįsįų iri jvs

i pavojų.
Bostono klėrikalų

/tikrai 
kląvsim^ ’ sukasif apie tau ’ kas 

vąldyti: ąr klęrikaląi, Įm- 
rie sąkori ątriPVTO’ą ę,Q%. Lie
tuvos gyventojų, ar “tautos

Sakytume, ekonominiai moty
vai verčia taip daryti. Bet juk 
tautininku su klerikalais eko
nominė programa vienoda: ir 
vieni ir kiti stato savo gerbū
vį ant Lietuvos liaudies pąver- 
gimo. Skiriasi jie gal tiktai 
tiek, kad pirmieji savo brutalų 
kumštį ir liaudžiai dedamus 
vergovės retežius . mėgina vi- 
nioti į tautiškomis spalvomis 
nudažytų skudurų, o antrieji 
tam pačiam tikslui kinko į dar
bų Kristų ir tuo tarpu groja 
ant liaudies tikybinių jausmų, 

I pakol komendantas Saladžius 
ne jiems tarnauja.

Tačiau bukime tikri, kad tie 
“broliai Kristuje” tūlų ląiką 

[pasikivirčiję, susitaikins ir to
liau bendromis jėgomis engs 
Lietuvą ir jos darbo žmones. 
Ar priims jie į talkų ir musų 
pažangiųjų miesčioni jų, tai di
delis klausimas.

Taigi musų pažangiąja i inte
ligentijai, kuri nenori išsižadė
ti savo principų ir nenori 
lankstyti savo locno nugarkau
lio, pravartu pasidairyti kur 
jos vieta ir pagalvoti apie ateitį.

Laiko, rodos, tam buvo ir 
yra pakankamai.

Pasakykite, gerbiamieji,

principiniai skirtumai? Tų 
skirtumų nėrą. Q jei taip, tai 
kokia gį gali būti kalba apie 
jų ęimtų kovą. ir kaip pažąn- 
gus, liberališkas miesčionis ga
li viepieips iš jų reikšti savo 
simpatijas kitiems antipatijas?

t "

NAŲJĄS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo,. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 ęen- 
tąi.

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

ĮGALIOJIMUS
(DoviernaitU)

galite padaryti pas 
mūs pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite , 
pNĄUJĮĘN<l8 

1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.
JL1 I"? ■ ę ■ ■■
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NEDĖLIOJĘ,

Liepos-July 5,1931
Chernausko Darže 

Dabartiniame “Birutės” Parke
Avęnue

PROGRAMAS BUS LABAI GYVAS III ĮVAIRUS
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ĮVAIRENYBĖS
Žuvų ligoninė

Pittsburgh, Pa
SLA. 3-čio Apskričio 

metine šventė.

kaipJau bus trečias metas, 
SLA. 3-čias Apskritys kas me
tai iškilmingai apvaikščioja sa
vo metinę šventę, kurioj viso 
Pittsburgho ir visų Pittsburg
ho tolimesnių bei artimesnių 
apielinkių SLA. nariai, kuopų 
veikėjai ir abelnai visi lietu
viai dalyvauja ir turi progą 
nors kartą per metus susieiti, 
pasimatyti, pasikalbėti, pasida- 
Jinti mintimis, atnaujinti seną
sias pažintis, padaryti naujas 
ir visi kartu gražiai pasilinks
minti.

Toji metinė SLA. 3-čio Aps
kričio šventė yra metinis išva
žiavimas arba, kaip paprastai 
vadinamas— pikninkas.

Šias metais toji metinė šven-
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Karšta

Gal keistas atrodys parašas? 
Kur girdėta, kad žuvis gydy
tų? Gydo ^moneti, gydo gyvu
lius. Yra tam tikrų gyvulių 
gydytojų, vęteriųoriais vadina
mų. Bet gi $uvų gydytojų pas 
nius negirdėti. Taip. Tiesa, pas 
mus negirdėti, bet 
tur tokių gydytojų 
galima nuneigti.

štai papasakosiu, 
kitų kraštų, kaip
Amerikos, miestuose yra tokie 
žvėrynai, kuriuose laikomi įvai
rus šiltų ir šaltų kraštų žvė
rys parodai. Užmoki nustaty
tą kainą už bilietą ir gali pa
matyti ir Hutą, ir tigrą, ir 
beždžionę ir daugybę kitų dide
lių ir mažų žvėrių ir žvėrelių. 
Dideliuose miestuose taip pat

kad ir ki- 
nebutų, rie-

Dideliuose 
Vokietijoj,

—............................... .t" ■»i|uiy

galima užtikti ir žuvynų, arba 
ak vari j unų. Tuose akvariju- 
muose įąįka ne tik žuvis, bet 
ir kitokius vandeny gyvenan
čius gyvius. Ten rasime van
dens pelių, visokių visokiausių 
vandeninių vabzdžių ir kitokių.

Ne, vienas žino, kad paukštis, 
pagautas iš laisvi W uždary
tas narvely, nerimsta: mušąsi 
sparneliais, visaip grūdasi, kad 
išsiverštų. Tas pat ir s.u lau
kiniais žvėreliais: su voveri
mis, kiškiais ir kitais. Tas pats 
ir su vandens gyventojais. Pa
bandykite sugavę žuvį $ ežero 
palaikyti kokiame iįd^ Ar il
gai telaikyk? di«W. ki
tos užtrokš, padvės.. Tuose ak- 
varijųmuose elgiasi gudriau t pa- 
jiąro viską taip, kad t^ryįum 
tikras ežeras, tikra upę: patai
kei ir vandenį, priveisa tam tik
rų augalų, bet ir tai dažnai 
taikosi, kad žuvys ar kiti kokie 
vandens gyviai dvesia* reikia

................. I my..... ...........................  i,n..w—
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“l” Trakiniai Vautto Visuemet

VISA NAKTĮ.

Vandeni
PRIE KRANO

Kada sis Automatinis Gasiuis Van
dens Šildytojus bus prijungtas jūsų 
namuose, jus turėsite karšu vande
nį tiktai atsukus ktan% —kada tik 
jus jo norėsite.
Pamatykite vėliausius vandens šil- 
dytojus jūsų apielinkės gaso olise* 
Kainos pritaikytos kiekvieno biz
niui.

PATOGUS MĖNESINIAI 
IŠMOKĖJIMAI

The Peoples Gus Eight 
and Coke Campany 
Mkbigan Avė., at Adams Street 

ir Sjoso Apielinkių 
15‘XI BrouUway 

<1139 lrvi»K Pk. Rlvd. 
t<W>M l.urrabee St. 
3315 N. MtirKhrield 

Avė.
W. MiuIImoii St. 

1530 .Vlihvaiikee 
11031 S

I’urodos Vielose:
S. AhIiIhh,) Avė. 

1*4 W. 3ftth Ht.
K16 W. ((.irti St.

7l3f> CottuKe Grove 
Avė.

Hl>33 Coininerelal 
Avė.

.Mlchigiin Avė. 

AMERIKOS
PILIETIS

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

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Siuskite money orderį arba krasoą 

ženklelius.

dėl garbės žemaičių ir 
ale ir dėl laimėjimo 
Požėlos .dovanoto me

dei SLA. 3-čio Apskri-

tė yra rengiama liepos 19 d- 
Pittsburgho ir apielinkės lietu
viams gerai žinomoj ir gražioj 
vietoj, Adomo Darže, Castle 
Shannon, Pa. Ir praeityj SLA. 
3-čio apskričio išvažiavimai bū
davo skaitlingi, gyvi, (gražus, 
pavyzdingi ir sų gražiu progra
mų, kaip tai: ristinomis, prakal
bomis ir kitais pamarginimais. 
Šiais metais bus da gražesnis ir 
pavyzdingesnis išvažiavimas, 
negu kitais metais kad būda
vo, nes SLA. 3-čio Apskričio 
darbuotojiai turi daugiau paty
rimo ir nuoširdžiai darbuoja^ 
dėdami didžiausias pastangas, 
kad išvažiavimas— pikninkas 
tikrai butų šaunus ir'butų tik
ra metinė šventė visiems Pitts
burgho ir apielinkės lietuviams.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
Adomo Daržas yra viena iš ge
riausių, parankiausių ir gražiau
sių vietų dėl išvažiavimo viso
je Pittsburgho apielinkėj. Bus 
puiki muzika ir jaunimas ga
lės pasišokti tiek, kiek norės. 
Bus ristynės,— tapo suporuo
tas pittsburghietis drūtasis žer 
maitis Kazimieras Alebunas su 
chieagiečiu drapiežnu dzuku 
Juozu Bancevičium. Šiose risty- 
nėse eis atkakli kova ne tik dėl 
garbės Chieagos ir Pittsburgho, 
ne tik 
dzūkų, 
Karolio 
daliko
čio rengiamų ristynių. Šių ris- 
tynių nugalėtojas laimės ne 
tik garbę Chieagos arba 
Pittsburgho dzūkų arba že-' 
maičių, bet taip pat jam 
bus garbingai įteiktas gra
žus Karolio Požėlos dovanotas 
medaliukas, kaipo ženklas gai> 
bes ir narsybės.

Nors du metai atgal SLA. 
3-čio Apskričio išvažiavime bu
vo suporuota tie patys ristikąi 
(Kazimieras Aleliunas ir Juozas 
Bancevičius), bet tąsyk dėl kar 
žin kokios priežasties Juozas 
Bancevičius nepribuvo ir Pitts
burgho publika buvo suvilta, 
Aleliunas pareiškė publikai kad 
Bancevičius, turbut, jo bijo ir 
todėl nepasirodė. Bancevičius 
per laikraščius pareiškė, kad 
jis Aleliuno nebijojęs ir nebi
jąs, bet tik negalėjęs pribūti į 
Pittsburghą dėl ligos ir siūlė 
net $100 užstato, kad jis gal|$ 
paguldyti Aleliuną, o Alelįųnas 
Cik juokės iš tokio Bance.viėiaus 
smarkavimo, r- ; i

SJLA. 3-čias Apskritys nuta
rė sužinoti kuris iš tų dviejų 
galijotų yra galingesnis ir te
gul tai parodo savoi o 
ne žodžiais. Tnd jis U vėl su
poravo juos ir pasirūpins, kad 
Bancevičius tikrai atvyktų i1’ 
publika nebūtų suvirta,

Prakalbėt šiame ft-čios 
Apskričio teyažiavime Pittsbųr- 
gho ir apielinkės publika turės 
laimės girdėti vieną geriausių 
ir talentingiausių Amerikos Sė
tuvių kalbėtojų, būtent advo
katą F. J. Bagocių, Advokatas 
Bagočius jau pasižadėjo daly
vauti SLA. 3-čio Apskričio iš
važiavime ir pasakyti prakalbą,. 
Priegtam advokatas Bagočius 
yra Skundų ir Apeliacijų Ko
misijos pirmininkas ir jis ne 
tik kad arti stovi prie SLA. 
Centro kaipo Skundų ir Ape
liacijų Komisijos pirmininkas^ 
bet taip pat veda ir bylas SLA^ 
su bolševikais. Todėl bus įdomu 
jo kalbos pasiklausyti ne tik 
apie abelną Amerikos lietuvių 
judėjimą ale ir apie SLA.

šiuo aš tik suminėjau stam
biausias programo dalis tos SLA 
3-čio Apskričio metinės šventės, 
kuęi jyy^s liejas <4 
Pąrže, ir kas iąų\yrą/p^i$- 
ta, kad visi SLA. kuopų dar
buotojai, nariai ir vis lietuviai 
gelėtų tinkamai prisirengti prie 
dalyvavimo šiose iškilmėse.

—S. Bakanas
.. * J

Ekonomiškesni—Greitesni ir 
Pa togesni negu Automobilius 
nčra trafiko susigrūdimų, — DiC^ihifl ^ų-pin^ 

parkinimu

Cbon^M b>.*u4 • c»w, cmU«.

—— -T“—T—! ......* 

pasakyti, kad tėn laiko tokių 
žuvių, kurios yra brangios, nes 
jas sunku pagauti, reikia te 
toli pąrgalienti, tad išdvėsus 
Lokiai žuviai, akvarijumui nuos
tabai. ■ ■ I ./A- ’ .;

r . • ; "i

Dėl šitos tad priežasties vie
name tokiąme akyarijume pe* 
toli Berlypo, Vokietijoj, išsi
galvojo tokį dalyką: gydyti žu
vis. Iš pradžių, atrodė, kad tąį 
bus tiktai juokas ’ ir, daugiąų 
nieko. Žmogų sunku pagydyti, 
kuris moka kalbėti įr. gaji pa
sakyti, ką sopa, gyvulį galima 
pagydyti,’ peš prie jo būdami, 
?suprantam! jam trūksta, bet 
[kur kas, tiesiog nepalyginamai 
sitikiau, negu, žmogų, betgi 
kas daryti sų žuvimis, kurios 
ne tik kad nemoka pasakyti, 
ką joms sppą,: ųe tik nemoka 
unkšti ar dejuoji, bet dar gi 
įgyvena visai skirtipgame pa
saulyje— vandenyje. Bet moks
las įveikė oro bangas ir per

—. u. ""A1,

d^iųs, bęt ir paveikaus, matafc 
Įas terado dąug kitų išradimu 

seniau tik prū
nyti būvą bemrQtyb$, YolniųĮ 
parsidavimas, tad mokslas tei 
mokė h žuvis gydyti.;

Daro taip. lipa 'padvėsusią 
žuvį, ištiria, nuo kO jąi galas 
parėjo, pąskųi tįrią,z ko trūks
ta tame vandeny, kur ji buvo, 
ir pąskui kitas sumirgusius (žų- 

! yys taip pat kaip ir gyvumai 
serga ųžkrečįųmpmis ligomis) 
perkelia k^OA vieton, kur 

į denių įmaišo t^am tjkrų 
Įir žiuri, kas bus. Ir kada 
■kiįą kartą pabandžius 
.tada buyo sųyastos 
žuvimą gydyti. Ten^i 
ro tam tikras vonias, 

Į silpusius sustiprėtų, 
Yra ir žųyų gydytojai, 
tik tuo tęužsuma. Jįe 
;tikavę sugeba ajspėti 
Migą ir/pritaikinti tai ligai pa-

■ ,< .?"'T’I'Į!1 ’y Rin»»SwwM»iyw>»nyf..... ....

Taigi, jei tįfc hutų
leista, išrųiodytuiųę ežeruoąę 
yjsas žityia, teliudytume, iį 
Męptum^ p hUųr |ąs gydą. 
Pas mus. žmogaus nenori vežti 
pas gydytoju »«s PiniWM gai
lisi, »o> kitur laiko gydytojus 
dcl žuvų...

GARSINK1TĖS
NAUJIENOSE

yan-

vieną

išgytų, 
kurie

atsikraty, 
kit Ligų pe- 
T>TT nosy/e, burnoje 
j* V *

Ltųkiu Sflftite ifra- 
lyū *t'
matas, Hnaikinti pe
rus, neprileisti lift^> 

• k^bai naikinantis pe< 
rns. Ranumat* pk?n

$511 WKIKIV KAS H WIDAS 

VICA IMFNA SUTAUPIM- 
VIuA IIIENn kiįE

Tiesiai i Teatrus,—Parkus— 
Šapinimo Distriktus ir 

Atletikos Stadionus 
bite laiku — C-" 

.. ■■'vr" "JįJĮI.IR'lT'R'

bite kokiame ore
m

5,600 Išlavintų Darbininkų . UADTnnAMI 
yra Jūsų Patarnąvimųi 1 wl«Il|UWMW| ‘ » a e "ur ♦> /■ • • ’ t _ 1Patogiai Kelionei

užtikimi —‘ naktį ir dienąnaktį ir dieną
H

! IR PASILAIKYK HUTE šj PATOGŲ RĄFID TR A N ŠIT LINIJŲ ^EMe^AFU

j •

L*

u

jJCĘi 3 I t 6 r| nll *■

3* H
Tva r Ktor

iOj

UHOaagnU <rip,0 TRANSIt LINKS 
'. f _ (CHfCASO SOUTH aHORS • SOUTH SKHP R. R.

, , M- ČCHICAOO HOWH SHOIĮC t MILWAUM< *• N ‘. MBr.h«eM Avenua
W HHI.CAdO AURORA • ti.®IN fc R, Kedlie AVenUeT

£23 KQfW?MiUv‘* fcaramte Avenue
Oak Park Ayenue >,. 
Desplaines Avenue ,

______ ALL ON THE “V*

RT ’ ■. /
<SgW®^ĮgSHOAgįjNB 
LO0P SJATI^NS on tlf L SHORE AND SOUTH 
įTšoth^L.1,. Aw<, ■** «• *•>

100? »T4W,OMS 
Randelį S|tr««| 
Vsiį. Onren Street 
RoobeveJ^ Reed

,W 

S3td Street 
63rd Street

Ųempitcr SU Nile# Cettter 
ALL ON THE "L”

AU «k>l 
•re XII 
Raikė* 
Statlom

NIEKURIOS VIETOS LENGVAI PASIEKIAMOS PER 237 STOTIS
Stadionai ir Pramogų. Vietos
Sęldier Field (SS) Rooseyelt Rd.
Dyche štądiiųn (E) Central St., 

Evanston
Patten Gymnasium (E). Npyes 

St.,’ Evanston.
Stagg Fįeld .(JP) Unjversity Av.
Bartlett Gymnasium (JP)Univer- 

sity Avenue.
* Loyola (E> Loyola Sta.
Wrigley Field, Cubs (H0W); ar 

(W1L) Addisoa St.
White Sox Vark (SS) 35tK St, 
Chicago Stadium (LS) ar (HP) 

Madison St.
Coliseum (SS) Roosevelt Rd.
Ha'v'thorne Track (DP) 52nd Ay.^ 

Tiesiai Surface ’ Line susisieki
mas.

Broadway Armory (HO.W) 
Thorndalo Avė.

Playdium (MET) - Marshtięld Av. 
Mills Stadium (LK> Cicero Avė. 
Navy Pier (NS) Grand Avenue 

■Tiesiai Surface, Line susisieki
mas.

White City (JP) 63 ir South. Pk. 
Riverview Park (NS>. Belniont 
’ Ąve> Tiesiai Surface Line susi

siekimas. .
Merry „Gardelis (NS). Bel^ont

Ayenue ' >
Aragon ... (HQW) tLawrencę Avė. *
Guyon’s Paradise (LK) Ortw- 

ford Avė.
Trianon (JP), Cottage Grove. Av.

i Viešieji, Parkai
Golfas—Išvažiavimų Vietos —
Oranžerijos
Jackson (JP) jackson Pk. Sta.,

i Golfas^ Maudynės
Lincoln (NS-LO) Center St. Per

sėsti j tiesų gatvėkarj s • 
Zoo;. Censepvatory; Academy 
of Natūrai Science; Golfas; ii?

. maudymosi uiiąžas.,
Wa«luugton (JP)ar (ENG) 55th 

St., Sodnai ir ^observatorija.
Garfield (LK). Homan Avė. Kon

servatorija (GP) Giu’field Park 
t Sta-: Golfas.

Douglas (DP) Douglas Pk. Sta. 
Fly^Casting Pool, Open Air 
Gyrn.

Įlumboldt (HP) ŲiųnboRlt Pk.
Sta. Sunken Gardens

Culumbusx(GP) Central! Avenue, 
Golfas.

Riverside Wodds Forest Preserve 
(W) 22nd ir Mannheim.

Caldwell Forest Preąęrye (LS) 
Logan Su nare Sta., persėsti i 
tiesų gątįygkarj..

Grąnt Park Įdomybės. .
Ąrt Institute (L) Adams ir Wa- 

ęąsh.
i Buckingham Pąąątafo (8$) ęom
r Į gre^s;.3t,r‘et.., 1 '

aw- i‘
Ą<W ^ąhetarium 

>Y0. Av. Solcįięr yię^

Vogrtui vtį4ua<e Div. (HOW) Howard

Stotys 's ' 
Elektros, Garo, Bųsą 
North Shore Line — 
South. Shore Line— 
Ųhieago Aurora ir Elgin

Pategioą Chicagos stotys te- 
s vardytos viršuj esančiame žer 

melapyjo.
Lą Šalie (L) < La. Šalie ir Vau 

Buren, jSjimas tiesiai nuo plat- 
, formos.
Union (MET). CanaI St. Subway 

tiesiai nuo “L” olatformos.
Illinois Central (SS)Ęoosevelt Rd. 
Northwęstjern (L^) Clinton St.
Dearborn (L) State-Dearborn Sta 
Gęand <L) ir

Union Bus Depot (SS) Roosevelt 
Road.

Shore Line Bflotor CoflcV (JP) 
63rd ir South Pk.

Industrines 1
Męrchaudise Mart (NS) Mer-

erandise Mart Sta.

įdomios. Vietos
Civic Operą (L> Mądison ir Wells 

Sta.
Stock Yardaį (SY). 6 Yards Sta- 

tions . . .
International Amphitheatre (SY) 

Ūąlsted Street.
Chinąto^n, (ss„LO) 22»d St.
Maxwell St. Market I (MET) 
Huįį Bonse ( Halsted Si.
MmuciPąl Airnort (ENG) Har- 

vard Ąve. PeręSsti i tiesų gąt- 
vekart

ST.unWmin«. Ųourt -ir 
Cook County Jail. .......
(DĘ) Gąliifę^ma Avė.

Cook County Hospital ir Cook 
County Medical Center
<GP) Q«deų Avė. (DP) Pojk 
Street.

Federal Building (L) Lą Šalie ir 
Van Buren ąr . Adams ir Wa- 
l)Hsh .Ą,vc«

City Hah-^County Bldg. (L) 
Clark ir Lake ar Randolph ir 
WeŲs.

i Halsted Si.

ANT
Švietimo
U. of CMcągą (JP) University 

Avenąe.
Northwesicrn U. (E) Foster St. 

Evanston.
McKihlock Campus— Northwest- 

ern U. (NS) CMeago Avę. Per
sėsti j tiesų gatvekarį.

Loyola (E) Loyolą Sta.
De Paul (NS) Fullertoa Ave>
Mtinjelein College (E) Loyola 

StaŲoa
Cook Cuuąty Normai (NP) 69th 

Street.
Armour Imt. (SS-LO) 33rd Si.

lock Ųampus— Noi 
U. (NS> Chicago Ayę. Per

i «r

Sęhc^l of Pkarrąacjf (GP) 
Avė. r 

ędfcąl (GB) Pgdon Av. 
f 'Ed.ur&tiauą — 
TvTOur^ W 8' 8Ut*
nU01|)b Ir W(MKh

...... „jek viena auriUNmtoji (IU«h)

"L ’.48th Aye.. , • • » ’
Montgom«ry Ward and Co. (NS.) 
ęh^

Louis5 ’A
Furniture

Pe^Ssti i iaeąų gaįvękari

a<ęo.

(&S1 Grand Av.

PuM« Libr^y (L) Ran. ir Wa- 
dus n Avo»

Praktiškai vUma hopillAiA mieste galima 
'pasiekti “L” traukiniais arba persS- 
<lwrt. i tAeaipgu^Us gątvfckyius.

gruma kapinių galima patogiai pasiek- 
i “L” traukiniais arba paraudant i 
oslal privesančius gatvekarius.

ės 
taig®, Mgi 
servą torfjoi

KAD PASIEKTI BILE KUR Chicagoj© ir Priemiesčiuose KLAUSKIT BILE

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0IRiuRwyn.il


Penktadienis^ birž. 26, 1931;

Rožių Žemė
MIDWEST

Moterų Kliubo išvažiavimasNors

Mano Spaktyva

STORESRašo Nemunas
HONEST VALUES

BANANOS Prinokę Vaisiai

SODA

ALUS

1 svaro

SALDAINIAI svaro

nai

Gal teks komisarus laidoti

Barley-Malt Syrup
•» LIGHT OR DARK—RICH IN BODY A . .

GARSINK1TĖS “NAUJIENOSE

kokia-

Pirmyn Cho

3147

11:00
3:20

A. M. 
P. M

8:45
9:25

P. M 
A. M,

P.'M
P. M

sva 
rai

GERIAUSIAS 
KĄ PINIGAS 
GALI PIRKTI

10:20 
6>00

maudynės dar neatidary 
tos, bet jau maudosi

. Paint .
Ready Mixed 

Galionas už $1,40

Varnish
Verti, $2.50

Galionas už $1,49

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė, 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

Fiat *
Paint

, • I

Verti, $2.40

Galionas už $1.85

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

"Wser

\arorite //
//

sunku bolševi- 
jeigu neaukauji 
fondams ir ne-

Be abejo, šitas elementas bu
vo kiek daugiau prasitrinęs 
Lietuvoje. Apsigyvenę naujoje 
savo tėvynėje, imigrantai ga
vę darbus kriaučiauti, negalė
jo pasitenkinti darbu ir uliavo- 
jimu. Jie pradėjo esamų lietu
viško gyvenimo vagų sukti j 
kairesnes vėžes. Tuoj dygo L. 
S. S. 81 kuopa, Moksleivių Pa
skolos Ratelio kuopa, T. M. D. 
kuopa, Anarchistų kuopa, I. 
W. W. kuopa, SLA. kuopa, Ne
muno Ratelis, Kriaučių Kliu- 
bas, Chicagos Lietuvių Draugi-

kančių lengvesnio darbo, apsi
stojo Northsidėje, tikėdamiesi 
gauti darbo prie siuvėjų. Todėl 
Northsidėje apsigyveno didelė 
dalis veiklesnių lietuvių: siuvė
jų vargonininkų, batsiuvių ir

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda aelto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

4„>eri«Js

, Gi«‘9cr4

žiai žaliuojančiame miške.
Oras buvo gražus, bet į pava

karę gerokai atvėso. Atrodė į 
lietų, bet nebuvo.

Prie kliubo prsisirašė keletas 
naujų narių.—Buvęs.

Round Trip tikietai j New Yorkų, sugryžimui 
per 30 dienų, išeina iš Chicagos kas utarninkų 
ir subatą iki rugsėjo 29, 1931 jskaitytinai, 

tiktai $46.05.

Kaip greit dygo naujos or
ganizacijos, taip greit senosios 
pradėjo apleisti šį nelemtų pa
saulį. Nyko laipsniškai Ir se
nieji Northsidės lietuvių dar
buotojai, senoje dirvoje atsira
do nauji darbuotojai su nau
joms idėjojms ir~naujais tvėri
mais. Naujai įsikūrusios orga
nizacijos, kai kurios urnai mi
rė: Anarchistų kuopa, Nemu
no Ratelis, T. M. D. ir I. W. W. 
Iš visų seniau gyvavusių orga
nizacijų iki šiai dienai užsili
ko tiktai viena Chicagos Lietu
vių Draugija Savitarpinės Pa
šalpos.

(Tęsinys)
Naujos kriptys Northsidės lie

tuvių gyvenime
Po nepasekmingos 1905 me

tų Rusijos revoliucijos veiklu
sis elementas pradėjo imigruo
ti į Suvienytas Valstijas. Ka
dangi Northsidė buvo centru 
lubų siuvimo industrijos, tai 
didelė dalis čia atvykusių žu
vėjų ir kitokių amatninkų, ieš-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liepos - July 3 
Laivu Frederik VIII

Praeitų sekmadienį, birž. 21 
d. N. W. Lietuvių Moterų Kliu
dąs turėjo savo išvažiavimų į 
Eik Grove girias. Buvo atva
žiavę apie 10 automobilių. Visi 
aikų praleido linksmai —dai
nuodami, šokdami ir užkan
džiaudami tyrame ore ir gra-

1 Enamel 
Paint

Tori gražų blizgėjimų 

Galionas už $2.50

the House of
ANHEUSER-BUSCH

•T. LOUIS BM179

Ateinančio šeštadienio vaka
ras bus kai kam labai links
mas. Didelis Birutės Parkas 
(buv. černausko daržas) skam
bės nuo dainų, nes tų vakarų 
įvyks vieno didžiausių Chicagos 
lietuvių chorų 
ro piknikas. Tų chorų sudaro 
daugiausia jaunuomenė, o kaip 
žinote, jaunuomenė visuomet 
yra linksma. Ir ne tik pati 
linksminasi, bet moka ir kitus 
palinksminti. Tad su ja tikrai 
bus linksma kiekvienam. Tik 
reikia nepatingėti atvažiuoti i 
tos jaunuomenės piknikų. Be 
to vienas atsilankiusių susilauks 
didelio laimikio—gaus dovanų 
naujutėlį Fordo sedanų. Kas 
nenorėjų tokios dovanos gauti?

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P.

Naktinis Pirmyn 
piknikas

Jie betgi turėtų atminti, kad 
šitokiam karšty, kaip dabar, 
ne labai geras daiktas ir mar- 
šuoti gatvėmis — ypač kuo
met patys komisarai, susėdę 
vežime, važiuoja. Iš tikro — 
komisarai važiuoja, o pieškps 
— jus eikite paskui vežimų 
pėsti! Ne dyvai, jei pieškoms 
rodosi karšta.

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

Pasiūlo nepaprastai žemas kainas ant kokybes prekių 
laike šio didelio 2 dienų išpardavimo —

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ, BIRŽELIO 26 ir 27,

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI ' 
POPULIARIS KELIAS Į 

NEW YORKĄ 
PATOGUS Į LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos 
NEW YORK EXPRESS 

Išeina iš Chicagos (Dearbom Sta) 
Pribuna į Ncvv Yorką (Jersey City Sta) 

THE ERIE LIMITED 
Išeina iš Chicago (Dearbom Sta) 
Pribuna į New York (Jersey’ City Sta) 

ATLANTIC EXPR^SS 
Išeina iš Chicagos (Dearbom Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

SUNŲ MAISTAS “EVER REAX

Tiktai Budw«įser kokybė 
gali užtikrinti tokias pasek
mes, kokių jus tikitės. Nėra 
nieko panašaus j Budweiser 
Barley-Malt Syrup. Geresnio 
produkto negalima gauti už 
jokią kainą — tai yra ”ge- 
raiusias ką pinigas gali pirk
ti” ir įrodys tą faktą, kad 
jis vyrauja virš visų kitų 
savo skoniu ir maistingumu.

PaulkhiUBykite Tony Cabooch, 
Anheuser-Busch vieno žmogaus 
radio programo kiekviena Su- 
batos vakarą visu Colurnbia 
Broadcasting System tinklu.

WBBM
0:15 P. M., C. D. T.

Svaras 25C

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kada susiorganizavo Chica
gos Lietuvių Dr-ja.S. P. 1909 
m., ji buvo nežymi draugijėlė. 
Vardų jai nukalė buvęs tuo
laik stambus Northsidės lietu
vių darbuotojas P. M. Kaitis. 
Pirmas susirinkimas nukalta 
vardų vienbalsiai užgyrė. Pir
moji Draugijos valdyba, regis, 
susidėjo iš sekamų narių: P. 
M. Kaitis, prezidentas; P. Gal- 
skis, vicc-prezidentas; Jul. Mic
kevičius, prot. sekretorius; 
Vincas Briedis (senasis), fi
nansų sekretorius; kontrolės 
sekretorius Kalpokas, iždo glo
bėjai Tumosa ir Dundulis (da
bar daktaras); iždininkas — 
A. Petrulis; maršalka — J. 
Katilius; S. L. A. reikalų sek
retorius Vincas Karalius (Mat, 
prie šios draugijos pradžioje 
sykiu buvo ir SLA. 226 kp.)..

Laike 20 metų šios organiza
cijos gyvavimo buvo eilė dar
buotojų, kurių vardus butų 
sunku prisiminti. Vienas iš 
taktiškiausių šios organizacijos 
darbuotojų buvo Jonas Degu
tis nemažai darbo yra įdėję 
ir kai kurie kiti — visų nuo
pelnus čia butų sunkus darbas 
išskaitliuoti. Jeigu šiandie Chi
cagos Lietuvių Draugija S. ’P. 
yra viena stambiausių organi
zacijų Chicagoj e, tai be drg. 
Degučio vargiai draugija butų 
pasiekusi to aukštumo, 
me ji šiandie randasi.

(Bus daugiau)

Manau, netrukus teks mums 
tuos komisarus laidoti. Ba ne
ilgai galėsime juos aukomis 
maitinti. Laikai prasti, ot ko
kia bėda!

Gadynė užėjo, kad kiekvie
nas turi rūpintis savimi, o ne 
kokiais tėn komisarais.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 230 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

BILE J?“

DRESe kili
VYRŲ SIUTAI ■

IŠVALOMI 11
DYKAI pasiėmimas ir 

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

EXCELLO CLEANERS
14 W. Washington St, Dear. 0087 

Browning Bldg.—Suite 612

—FLAVbR JUST RIGHT
1

lt pays to buy the best 
Ūse ųuality productsjrom

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PASTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.

248 Wasbington St., Boston, Mass.—- 27 Whitehall St., New York, N. Y.

Praėjusį sekmadienį buvo 
caršta. Teko aplankyti keli 
ežerai ir ežero pakrantė — 
“byčius”. Nors formaliai ežero 
pakrante dar neatidaryta mau
dymuisi, bet įkaitinti žmonės 
nežiūri kada atidarys. Radę 
vandens ir maudosi.

Jau bažnytinių mokyklų vai
rai paleisti atostogoms. Tai 
vaikučiai daugiausia mažai pa
siturinčių tėvų, pasitenkina di
džiumoj Calumet ežeru. Calu- 
met ežeras vietomis negilus,^ir 
nors vanduo jame ne visa: ty
ras, bet prieinamas, o ir va
žiuoti j jį nereikia. Taigi da- 
jar jame ir matyti vaikai, kaip 
rarosai neršiant.

Čia gera vieta pasikaitinti 
saulės spinduliais.

Bolševikai nepritaria saules 
pirčiai — nerevoliucioniška
Bolševikai tačiau nemėgsta 

saulės pirties. Ji tur būt atro
do jiems ne “revoliucioniška”. 
Jie praėjusiais metais, per sa
vo gazietų, smerkė tuos, kurie 
kaitinasi saulės pirty.

Iš tikrųjų^ 
kams įtikti, 
visokiems jų 
maršuoji kur jie įsako maršuo

Piliečių abejonės dęl miesto 
valdininkų

Kai kurie vietos piliečiai iš
reiškia abejonės, ar tik musų 
miesto valdininkai nėra komu
nistai, kad ir jie vis jaučia 
trukumą pinigų. Rodosi, jog 
piliečiai sumoka nemažai pini
gų taksomis, bet tų pinigų ne
užtenka nė šiltam “šaur” van
deniui parkėse.

Jau Palmer Parke pradėjo 
duoti šaltą “šaur” vandenį. 
Aiškina valdininkai, kad mies
tas turįs taupyti pinigus. Aš 
sutikčiau taupimui, jeigu su
taupytus šitaip pinigus atiduo
tų darbininkams. Bet dabar 
valdininkai “taupo” pinigus pa
tys sau. Ir jeigu komunistai 
tuo tikslu rengtų demonstraci
jas, tai ir aš prisidėčiau. —R.

DIDŽIAUSIA 
ORGANIZACIJA

tos rųiies Jungtinėse Valstijose

MIDVVEST

Midivest Stores" savininkai yra (vairių tautų, kurių 
kiekviena grupe yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33 Street 
, ALEX CEBULSKIS 

836 W. 33 Place

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL

Padaro
F Skalbimą

Lengvą

' NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

The ERIE LIMITED

patyrusios malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
SOUTH HALSTED STREET. TBL. VICTORY 72S1

Mažo Vaiko Skilvio 
Kentėjimai Praėjo 
“Corozal, British Hondūras, Centra- 

linė America, geg. 6, 1931.—Aš galiu 
pasakyti, kad

TRINERIO 
KARTUSIS VYNAS 

yra nepalyginamas nuo skilvio pakri
kimų. Aš vartojau jį su geriausiomis pa
sekmėmis. mano mažasis vaikas. 3 me
tų amžiaus, kentėjo nuo nevirškinimo 
ir rūgščių, bet ačiū Trinerio Karčfąjam 
Vynui, jis yra dabar pilnai sveikas ir 
aš rekomenduoju jį visiems savo drau
gams. Filomeno C. Martinez”. Trine
rio Kartusis Vynas taipjau pašalina kon- 
stipaciją. galvos skaudėjimą, nemiegą, 
prastą kvapą ir kitus skilvio pakriki
mų simptomus greitai ir be gnaibimo. 
Daugelis gydytojų jį prirašinėja. Pa
bandykit jį šiandie! Pas visus aptieki- 
ninkus, mažos ar didelės bonkos, kiek
viena su vertingu kuponu. Jei negau
nate savo apielinkėje. rašykite Jos. Tri- 
ner C o.. 1333 S. Ashland Avė., Cbi- 
cago, III.

Didžiausia Ekskursija 
i KLAIPĖDĄ 

PER KOPENHAGENĄ

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugare* skaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. DuauH, Gaire* akau» 
dėjimą, ir teip rirokiu* skaudėjimu* 
( tik ne ronaa ). ^a^r*
Tukstanžial žmonių yra lislgyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, klek ji pati sveria su* 
Hg naudo* gydymo. 
Kaina 78 centai. $1.60 Ir $3.00. 
ir 10 centu eztra ui persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekorfu* taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 382 
Hartford, Conn.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Linco Products Corp. 
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Alumino 6 puodukų kavos puodas ir 1 sva-

Hil j.lL ras MIDWEST "DE LUXE” QQa
KAVOS $1.50 vertės abu už UOV

BUROKAI NEW YORKO 24 diiarai

SALDUS AGURKAI " SwMt.^il __________12 uncijų dziaras

tai V ’

T.n; 29c 
kbo°.n- 25c

Išparduodame Victor Radios, 8 tūbų 
setai — specialiai Birželio mėnsiui

S89.50
CENTRAL DISTRICT 

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

TOMATES ŠVIEŽIOS__________________

SVIESTAS roliuotas

MALT SYRUP ^‘7 Zus^^

Vanduo “Midwest” visų skonių 
_____ didelės 24 unc. bonkos

BOHEMIAN ‘•Spėriai”, 
šviesus ar tamsus______________

A TOTTT C? VD f TO A C? ”Old Mother Hubbard” Vyšnių, Aviečių
V M 1 IVvJl Ao Žemuogių, paintės' bonka

FAIRPLAY” Dideli 
_____ No. IVz kenai 

pTTTZDITC Milteliai ai rudas, 
LUKKUO______ "C and H” rūšies_________

VAISIU SALAD 7^ Kenai

Chuckles” Oranžių 
Jelly Riekutės %

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 

"■ arba ' >
H. T. HARLOW, Gen. Pass. Agcnt, 327 S. La Šalie St. 

Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

STORES
OF

• a.

L-L
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Graboriai

S. D. LACHAVICH

DR. MARGERIS
Išvažiavo LietuvonGraboriai

Lietuvės Akušerės

Neperka pavieto hunų

Akių Gydytojai Advokatai

CHICAGO, ILL,

8 vakare

Eksplozija jachtoj
p brolių

Resideųce Phone

Mari jo

įau

Prakti
Zofi

tate

Gelžkelis prašo leidimo 
orlaivių linijai operuoti

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”Miesto taryba paims atostogas

Chicągos miesto taryba per
trauks savo posėdžius atosto
goms liepos 15 dienų.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Mrs. A. K 
JARUSH

Nutarė daryti tyrinėji 
mą mokyklų biznio

1327 Sq. 49th 

Telefonai 

Cicero 3724

Prašo sušaukti speęiąlę 
legislaturos sesiją

Musų patarnavimas lai 
dotuvčse ir kokiame rel 
kale visuomet esti sąžt 
ningas ir nebrangus to 
dek kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky<

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard, 8413

tėvą Povilą, 2 bro- 
Valdemyrą ir Vytautą, 
Glpbięnę ir Šukienę if

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai, vakare

will
D. T. K.

kampas Micbigan Avė.
Pullmąn 5950—namų Pull. 6377;

Miestų ofise pagal sutarti

pcl AklU. AU»U. 
amt

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Trečiadienį Chicagos mokyk
lų tųryba nubalsayo padaryti 
tyrinėjimą mokyklų biznio. Da
lykas t<>ks, kad yra kaltinimų, 
jogei mokyklų reikalais išlei
džiama daug pinigų visai be
reikalingai.

CHICAGOS 
ŽINOS

Banditas sunkiai sužei 
dė moterį

W. G. Bried, Chicago & Al
ton gelžkelio resyyeris, pranešė, 
kad gelžkelio advokatai kreipė
si į Illinois pirkly bos komisijų 
prašymu leisti gejžkelįųi ope
ruoti aeroplanų linijų tarp Chi
cagos ir St. Louiso. Panašių 
prašymų jau yra įteikę kai ku
rie kiti gcežinkejiąi kitose vie
tose. Matyti, gelžkeliai pla
nuoja paimti savo žinion susi
siekimo oru linijas..

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

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

Tel. Weit 2860
Namų telefonas Brunswick 0597,

Asesorių tarybos 15 ekspertų 
įteikė rezignacijų. Jie protes
tuoja pašalinimų pirm keleto 
dienų taksų eksperto Harry 
Cutmore. Jie taipgi kaltina, 
kad asesorių taryba, pašalinda
ma Cutmore’a, padarė pradžių 
tikslu sugrąžinti tuos senus 
laikus, kada taksavimo siste
moj viešpątavo didžiausias graf-

Kilo eksplozija jachtoj ften- 
kora, kuri priklauso Kennętui 
K. Smith'ui, iš Winnctka. Jach
ta kaštuoja $175,000. Nuosto
lių padaryta už $50,000.

Laboratorija:
, netoli Morgan St, 
10—12 pietų ir

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos- 9 ryto iki 8. vakaro. 

Sgredoj ir Pftnyčioj nuo 9 iki 6

Aidermanas John A. Massen 
įnešė Chicagos miesto tarybon 
rezoliucijų, kuri prašo gubern. 
Emmcrsonų sušaukti specialų 
legislaturos sesijų, iejant išriš
ti Chicagos finansų klausimų- 
Rezoliucija pavesta atatinkamai 
tarybos komisijai peržiūrėti.

sulaukus 3 metų 1 u) 
gimus ą. a. Ląyri- 

1928. Chi

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

npo 9 iki 11 valandai ryto
pųp 6 įki 9 yaląndaj valpųo

Cook pavieto taryba paleido 
į marketų $1,000,000 vertės 
bonų. Tik vienų Carleton D. 
Beh Company iš Dės Mųįnes, 
Iowa, atsirado, kuri panorėjo 
bonus pirkti. Ępt kalbama 
kompanija reikajavo 7,49 nuo
šimčių pelno. Cook pavieto 
taryba atsisakė tokį pasiūlymų 
priimti. Įstatymai draudžia 
taip didelius nuošimčius mo
kėti. i

BUTKUS 
Undertaking C o.

Wm.’į A. Pakorny 
Koplyčia'* dykai

710 West 18th Street
Td. Caoil 3161

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

- 4631 So. Ashland Ap*.
Tel. Boulevard 2800 t

Rez. 6515 So. Rockmell
T et Republic 97_23

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Popieraities vietoj pi 
nigų

Joniškiečių suvožia 
vimas

Celia Caplan užtiko savo 
krautuvėj, 1848 West 35 St., 
du banditu. Vipnas jų pašovė 
moteriškę į pilvų ir sužeidė tur 
būt mirtinai.

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysh Ofisas 

4605-07 South Hprmitage Avenue 
Visi Telefonai: VAfiDS 1741 ir 1742

Paul M. Adomaitis
Advokatą? 

Ofisas vidurtnimyje 
Room 2414 ■ .

One North La Salia 
Ona iNortb La Šalie St. I

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Taksavipio ekspertai 
rezignavo

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BĄtSAMŲOTOJAS 
Patarnapjų laidotuvė
se vjsqse miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčią 
veltui.

3103 S. Halstėd St. 
i Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Room 1934 
yąląndoi jnji 
3241 S. Ha 

Valandi 
SG.'"S

Ateinantį sekmadienį bus 
graži lietuvių sueiga. Į ją 
kviečia Joniškiečių L. K. Kliu- 

buvęs 
Willow 

yįeš- 
vadi- 
kitas 
Avė.

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Ąv.

Phone 
Hemlock 9252

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

* Tel. Kenvyood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 ikį 8 valandą: vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio s

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

West Stfępt
Valandos: l—3 ir 7—8 

Serejopns ir ųpdėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

v. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Tel. Central 6890
Ęezidencija 6158 g. Talžau Ąv.

TeL Pfospęęt 3E$5

Hcar ye! Again, we an- 
noųncp ųnpther one of those 
hughjey succcssful ųffųirs of 
the Chieųgos Lietuyių Choras 
whcn we hcartily and most 
pordiųly extend to the pjeasure- 
seekęrs of the pųblic, aų invi- 
tation to ąbtend the forthcom- 
ipg mooplight piepie to be held 
pn SaĮurday, June 27, underthe 
auspieps of the promin.enf 
'‘Pirmyn”, foremost nof only 
musfcųly, būt ųjso sociglly.

Consideripg the approying 
pommepts ręęciyed ithus far 
from ąn pnthusiastip public, 
we gannoj; būt insųre, to all 
who shajl be present, a soųl 
sųtisfying? good tįme.

Ip brief, good musje, tasty 
refrcshmepts, and a ųuite, coo) 
grove are placcd at your dis-

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse /kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite nžganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arbą 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoją viri 20 m.
' 4649 S. Ashland Avf.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KAKALIUS 
Gydytojas ii- Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies, Plaučių. Inkstų Jįr Kraujo, pakriki
mai sckmlnral gydomi. • -

Nosie* ir
Akiniai

LAURINA BIRUTĖ 
RAMOŠKIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 23 dieną. 2 valandą po piet 
1931 
3 d. amžiaus, 
na balandžio 27 
cago, Į||.

Paliko dideliame nubudime mo 
tiną Jadvygą 
liukus 
2 tetas 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1103 
W. 69 St.

Laidotuvės įvyks sųbatoj, birže
lio 2 dieną, 8 vai. ryte iš n4mų į 
Užgimimo Panelės švenč. ■ pa
rapijos bažnyčią, Marųuette Park, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už včliopčs $įe|ą, p- iš ten hps 
nulydėta į šv. Kąąimiero* kapines.

Visi a. a. Laurinos. Birutės Ra- 
mpškiutes gimines, draugai ij pa
žįstami esat nuoširdžįąį kviečiami 
dalyvauti įaįdotuyčse ir suteikti jai 
paskutini patąrnavįmą ir atąjsvei- 
kinima.

Npliudę liekame. * .
Tėvai, Broliukai, Tjętps. 
ir Gimįnės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežerskis, Tel.' Boulevard 
9277.*

Dr, Sųsan Ą. Stokis
• Specialiste Mofefff ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 į^i 12 ryto: 4 iki 6 po pietų 
Sjftedpnys ir nedįjlūąmis pagal ^s^sitąrim^ 

Rez. TeL Įlydė Park 3395

posal and your epjdyment. We 
hope įto ha ve plenty of moon:- 
light and the essencc of you).' 
presence.

As a subsequent notification, 
we wish to ąnnoupce, Ihat-our 
annual Duncs outing is schcdul- 
ed for Jųly 12. Furthcr In
formation will be ayailable 
latey

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto j|d 8 Vakaro. 
Resideųce Phone Hemlock 769 f

Gydytojau, Chirurgas, OsteopatM 
4407-U Nęrth Ketfcie Av».

Tdl. Indopondcnce 0038 
Valandos: 0 ryto iki 1 dieno*Vak. 0

Phone Canal 2118 
Valandos: 6

DR, A. L. YUSKĄ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted S t.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

•fiso Tel. Victory 6893 
Rez. TcL Drexel 9191

DR, A, A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicagd 
arti 3 lot Street

Valandos: 1—-3 po'pietų, 7—8 vale. 
Nedaliomis ir ivfptąj. 10—12

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Wes| 35th St.

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

Nedaliomis nuo 1Q iki 12.

SVARBI ZINUTE
DR. JML T, STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 yąkąre. 

Nedčlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 rytų tyi 1 po piftų, 2 ikį 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

; iki 12 j jieųą. i- J
Tejepbonai dieną |r pąktį Vtirginia 003(5

R. Ą. VĄSALLE
APYOKATM

* 0331

S ryt. iki 5 vd. Trik

— 7 iki 9 vakaru 
Ketv, u Subatos vak.
Sej, įx vą|u

Phone Armiuge 2822

DR, W. F. KAUSZ 
1145 Milufaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartj

bas. Vieta sueigai 
Blinstrupo daržas, 
Springs, kur drįekiasi du 
keliai, vienas į yakąrus, 
namas Archer avenue, o 
į pietus, vadinamas Kean

Štai tarp šios kryžkelės, ąžuo
lais apaugusios, ir yra buvęs 
Blinstrupo daržas. Ot čią ir į 
vyks Joniškiečių suvažiavimas.

' Gamta pasipuošusi puikiais 
rūbais, žolypais jr žydinčiomis 
gėlėmis. Tyras oras gaivins vi
sų atsilankiusių svečių sielas.

Bengiasi į šį išvažiayimų ne 
tik Chicagos ir jos ąpielinkės 
joniškiečiai, bet taippat ir jų 
hairnypai-draugai.

JULIJONA MOCKIENĖ 
po tėyąi^ Rimkute 

Persiskyrė
Želio 23 dieną, 4:35 
fe 193| ' '
arnžiąų^, 
ges apskr.
mieste. Amerikoj išgyveno 25 nje

vyrą Joną, 2 dukteris 
ną, Ągotą ir žeųfą Jjioząp^ Vjno- 
sfcy, du brolių — Joną ų brolie
nę Uršulę, Juozapą ir brolienę 
Oną Rimkus ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoje — 2 seseris 
ną Bartkienę ir Agotą Vainauskie
nę, Cšvogerj Jankauskį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, raudąsi 829 
•W. 33 5t.

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

Visi a. a. Julijonos Mockienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse i; oytęikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsbyeįkiniipą.

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

Laidotuvėse patarnaują grabo
rius A. Pilipavičius, Telefoną^ 
Boulevard 4139.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Namų Tel. Rayenowood Į664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliotais pagal susitarimu

S, M. SKŲDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Didęlė ir gražį koplyčia dykai

718 W4&8 St,'.7
Tel. Rooseyelt 7532 ■'

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Hęppli 46th St. Chicago, III.

Mokyklų taryba nubalsavo iš
duoti mokytojams ir mokyto
joms popieras (ccrtifikatus) 
vietoj pinigų, kaip algas, ku
rios yra nemokėtos jųu keletą 
sąyaįčįy.

Ir čękiai yra pppierųilės. Bet 
ve bėdų: baųkai pareiškė, kad 
jie peipainysių piofcytojoins iš
duotų popieraieių ant pinigų- 
Tąįgi Chicagos mokytojai turi 
vykti atostogų ifųsčiomįs kiše
nėmis.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbprn St., Room 11H 

Telefonas Centrą! 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
VaĮandps: puo 6 iki S V»k 

vakarą, išskyrus k«vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yftds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzainuotojas
> • . ‘T ' > ’■ -

Moderniška Kokplyčia Dovanai
Turiu automobilius višokifmą reika

lams. Raina prieinama

3319 Auburn Avenue

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So, Ashland Avė.
arti 47tb Streef

M wo
TJii. I.urn-.- ltPTT.'R.uu UV!W'"."..'i'Hg

dr, charlls sęgal
Pral“ikorfSA?S°

4729 South Ashland Ąve., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPĘCJALISTA§ DŽIOVOS 
f? “’Y

OFISO VALANDOS;
Nu# 10 iki 1$ vų|. 
vai. pr 
vrtMPj

iki 4 
8t|0 vai. 

nuo j p. iki 12. v. ditųg

—-■—■J- A-'.—3"N .................. .

Drs. S. JS. AUpų
M. S?Albu

Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 
ofiso iš 3506 So. Halsted Street 

/ i
6657 So. Ashland, Avenue
Telefonas Prospect 6257

Jonas Kaczynskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 24 (jlenų, U vai, 

vakare, 1931 m., sulaukęs pųsamžiaus; gimęs Įtąuno rčd., 
Kėdainių apskr., Krakių parap. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Agniešką po tėvais Kavaliauckaitę, 3 sūnūs 
‘— Bronislovų, Kazimierą įr Joną ir tpis dukteris — Zofi
ją, Josephine ir Genevieve ir gimines, o Lietuvoj vienų 
brolį Juozapų. K imas pašarvotas randasi 4457 S. Fairfięld 
avė.

Laidotuves įvyks pirmadieny? birželio 29 d-, 8 vųl. 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. švenč. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten nulydėtus į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kaęzyhskįo giminės/’ dr&Ugai irrnažįs- 
tami esat nuoširdžiai kviėčiami dalyvauti’laidotuveąe ir 
suteikti jam paskųtipj patarnavimą ir ųtsisyęikinnpų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, pukterys. Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grųborius Eudęikis, telefonus 
Yards 1741. > ,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. S L A K I S
ADVOKATAS a

Miesto Ofisą? 77 W. Wasįjington St.
Room 1502. T«l. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., ketv.. Jr Sųfaatoą 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ąve. T f k Lafayette 73 3 Z

Namų Tel. Hyde Park 3395
■ '1.4 /'Ų1! N'U JJ.»f

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

195 w, Adąme
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Ttlephqųe Ropseyęlt 9090

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

R. M. J. SHERmAN

u šiuo pasauliu bir-
’ 1 vaJąndą ry- 

sulaukus 60 jnetų 
1; Lįctpvpje, Taup- 
auragės parap. ir

Jideliąųję pulįjjJjjųp 
dukteris — Manjo-

Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma? pėr 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir
1025 W. 18th Sf

Vąlandps: nuo , r
djiq 6 iki 7:30 yal. yafarf 

TA- ‘ 
Rezidenr1—

Hydą M ^75

AMPŲLĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
les visuomet teikiame šir^įpgą, simpatiugij ir ramų .

Brightonpųrkiečiai, Akvila ir 
Charles Baltokai, sekmadienio 
rytų anksti ’ išvykstu į Michiga- 
nų, kur pp. Milašių farmoj ma
no turėti linksmas v atostogas. 
Jie apgailestauja, kad negalė
siu dalyvauti Joniškiečių išva
žiavime.

—Brightonparkietis.

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
PRABDRIUS CHICAGOJ /

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir ‘ 

priklausau prie gra- 
bų išdirbystės.

OFISAS:
6 68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 s; Halsted St. 
Tek Victory 4088

"" ■     1            

The English Column

Hąyey Monument 
Company 

2724 w, lUth st,

t
 įkypus ppešąjN 4j- 

Ho|y Seųulcbff 

T4 Beyftly 0(501 
tfAmifų Akmenė 

paminklai. 
AugščtoMsią 

kųkypė.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Cbicagoję

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
famp. 18 if pim hhnd Ava.

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

Reą. Phoųe Fąirfaz 6353
.. .... iĮĮ.p.1. 11 ■■■I— U.IJI...... ■»'« V » 'R m1 w. ■

Telefonai Yard* 0994«

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue, 

Ofiso valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet* 

7 iki 8 vąl. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Teleppone Plaza 3202

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.

DR. VAĮTUSH, 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 vaikys. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai., Nedėlioj ųųo |Q iki 
12 yal. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos he 

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

Bo“leva«:4 7589 .



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Peter P. Kielmanski ,valsti
jom senatorius. West Side

Naujienų Piknikas 
' paskelbtas

šie laikraščiai:
Denpi Hlasatel (čekų dien 

raštis);
Svornost (čekų dienraštis);
Bohemian Benedictinc

Publishing Harold (čekų 
raštis);

NAUJIENOS (lietuvių 
raštis);

Novo Casy—New Times (slo
vakų dienraštis);

Tatran (slovakų dienraštis);
Hrvatska 

raštis).

Kazimieras (Chas.) Matekunas 
(3437 Wcst Jackson blvd.) Dai

ge augštesniąją mokyklą

Press 
dien-

dien-

Paprastai pirmas vasarinis 
Naujienų piknikas įvyksta pra
džioje birželio menesio. Taip 
turėjo būti ir šiais metais, bet 
koks tai nelabasis užsirūstino 
ir prišlapino visur tiek, • kad 
piknikas negalėjo įvykti. Bu
vo manyta užsiganėdinti tiktai 
rudeniniu pikniku. -

Bet musų draugai ir Naujie
nų skaitytojai nedavė mums 
ramumo. Telefonu ir laiškais 
bombardavo visą laiką, reika
laudami paskelbti vasarinį pik
niką. Todėl buvo priversti ieš
koti vietos.

Taigi pirmas piknikas įvyks 
liepos 5 d., Birutes parke (bu
vusiame černausko darže), 
prie 79 ir Archer avė.

Tikimės, jog Naujienų rėmė
jai visi lauks tos dienos, kad 
dalyvauti didžiausiame. Chica
gos ir apielinkės lietuvių suva
žiavime. —T. Rypkevičia.

(pietų slavų dien-

Šios organizacijos
Chamber of Com-

Mirė F. Skamarakas

Central 
merce of Chicago (veikiąs 20- 
toj, 25-toj ir 26-toj wardose.

Bohemian Slovonian Ameri
can Hali (atstovaujanti visas 
čekų katalikų draugijas);

St. Anna Lodge No. 18 Wo- 
mens Catholic Foresters;

Ss. Ruddolph Lodge No. 9 
K. D.

Slovak American Democratic 
Club, 20-tos ir 26 wardų;

Czchoslovak Landlords and 
Business Mens Association;

Halsted Street Business Mens 
Association;

Skarda Boosters;
Jugoslav American Democra

tic Club; 1
Slovak
In-ward 

tion;
Croation 

ra.

šioje apiclinkėje labai mažai 
lietuvių gyvena. Bet kurie yra 
apsigyvenę, tai geriau iriasi 
pirmyn, ne kad kur kitur.

Ot kad ir pp. Matelcunų su
nūs Kazimieras—jis perjtris ir 
pusę metų užbaigė Tilden Tech' 
nical High School.

Kazimieras noęį eiti toliau 
mokintis elektros inžinierystes.

Kazimiero sesuo Farnces lan
ko John Marshall High 
jau antrus metus. Yra 
mokinė.—žvalgas.

Kvieslys
Gerb. Daktarai, M. D. ir

Shool 
gabi

Evangelical Society;
Political organiza-

Singing Society Zo-
Vakar, 4 vai. po piet, Uni- 

versity ligoninėj, po ilgos ir 
sunkios ligos — gerklės vėžio, 
pasimirė žinomas socialistų dar 
buotojas ir SLA. 36 kp. narys 
Franas Skamarakas, gyvenęs 
6829 S. Calumet Avė. Mirė dar 
gana jaunas, apie 48 m. am
žiaus, palikdamas gana skait
lingą šeimyną.

Dg. F. Skamarakas ilgiausia 
yra gyvenęs Oollinsville, III., 
kur uoliai darbavosi tarp sočia 
listų, angiakasių unijoj ir tarp 
vietos ietuvių. Prieš keletą 
metų apsigyveno Chicagoj. čia 
irgi darbavosi tarp socialistų 
ir kitose draugijose, taipgi uo
liai bendradarbiavo “Naujieno
se”, po savo sraipsniais tan
kiausia pasirašydamas slapyvar
de Laisvės Mylėtojas. Virš po
ra metų ^tgal pradėjo sirgti, 
buvo padarytos kelios operacb 
jos, net ir gerklė tapo išpiauta, 
taip kad nebegalėjo ir kalbėti, 
bet tai nieko negelbėjo ir liga 
ėjo vis sunki n. Dagi gulėda
mas mirties patale, jie nepalio 
vė rašęs ir 
yra tilpę 
straipsnių.

Platesnių 
šermenis ir 
me rytoj.

šios bažnyčios:
St. Procopiuos Roman Catho- 

lic Church;
St. Adelbert’s Roman Catho- 

lic Church;
Halsted Street Institutional 

Church;
Slovak-Ev. Luth. Church oi 

St. Peter and Paul;
St. Vitus Slovak Parish.
Surinkta dar daugiau kaip 

6,000 pavienių asmenų parašų 
registruotų balsuotojų 20-toj, 
21-oj ir 26-toj wardose.

Maria Jurgelonis, ‘Naujienos’.

Marąuette Park
šeštadienį pp. Inču- 
gražią suegėlę savo 
6154 S. Marshfield

dar visai neseniai
“Naujienose” jo

žinių, taipjau apie 
laidotuves praneši-

Praeitą 
rai turėjo 
namuose, 
avenue.

Balius surengtas buvo duk
raites penkių metų sukaktu
vėms paminėti. Dalyvavo gra
žus svečių būrelis. Linksminosi 
jie iki ankstyvo ryto.

Skirstydamiesi svečiai linkė
jo šeimininkams daug laimingų 
metų. Ir aš veliju jiems ,to pa
ties.—Vienas ten buvusių. '

18 gatvės apielinkė 
ir West Side

■ t '

Pp. Steponavičių mo 
kinių koncertas

Naujiems wardų rubežiams 
sakyti reikalu

nu-

re-šie asmens pristojo prie 
zoliucijos ir peticijos gerb. An- 
ton J. Cermakui, Chicagos me
rui; gerb. James Bowleriui, 
naujiems wardų rubežiams nu
statyti komiteto pirmininkui, ir 
Chicagos miesto tarybai— de- 
liai nustatymo rubežiaus nau
jai wardai 16-ta gatve šiaurėj, 
Western avenue vakaruose ir 
Chicagos upe pietuose ir ry
tuose :

; John Lagodny, aldermanas;
Ądolph J. Sabbat, kongres- 

manas;
Joseph A. Mendel/senatorius 

įr 26 vvardos komitimanas;
John J. Boehn;
Edward J. Skarda, legislatu- 

ros narys;. . '
Denis A. Horan, sanitario 

apskričio narys;
Joseph Perina, legislaturos 

narys;
Matt Franz;
Peter Fosco, 26 wardos komi

timanas;
John C. Cruse, 21 Wardos ko

mitimanas ;
Michael M. Obartuch;
John Bolton, legislaturos na-

-

šiandie, Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., bus 
pp, Alice Salaveičikiutės-Stepo- 
navičienės ir K. Steponavičiaus 
mokinių koncertas. 'Pradžia 
7:30 valandą vakare.

Programas yra platus ir į- 
vairus. Bus dainuojama dai
nos, gros smuikus, skambins 
pianus.

Programą pildys taip pavie
niai asmens, kaip grupės.

—Rep.

Didžiausias Biznis
Dabartiniais laikais, kada labai daug 

kalbama apie “didįjį biznį'*, labai mažai 
domės atkreipiama į didžiausį pasauly 
biznį — maisto teikimą publikai.

Tai milžiniškas biznis, labai kompli
kuotas savo operacijose, bet yra žmonėms 
labai svarbu;. Ypač didžiųjų miestų 
gyventojams, kuriuos maistu turi aprū
pinti kaimyninės grosernės.

Kad suteikti geriausį publikai patar
navimą, 230 nepriklausomų groseninkų 
susiorganizavo į Midwest Grocery Co., 
bendrai pirkti maistą ir groserius tiesiai 
iš išdirbėjų ir paskui tą maistą išpar
duoti ekonomiškiausiu budu.

Lengva suprasti, kad perkant didele 
kokybe galima pirkti daug pigiau, o ir 
taupus išdalinimas ir greitas pardavimas 
irgi prisideda prie sutaupimo. Tas su
taupai Midwest Stores ir perduoda pub
likai formoje žemesnių kainų.

Reikia tik perskaityti telpantį šiame 
laikraštyje Midwest Stores apgarsinimą, 
kad suprasti, jog šitokis pardavybos pla
nas yta sėkmingas. Tūkstančiai žmonių 
kurie nuolatos lanko Midwest Stores ži
no, kad tos sankrovos suteikia publikai, 
ekonomiškiausi patarnavimą tiekime mai
sto*

Tankia. Tamstos pastebiate, 
besiskaitydami lietuviškus laik
raščius, minant Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos var
dą.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija šiandien galinga or
ganizacija ir vienintiriė Ameri
koje grynai mokslo draugija.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija yra nuveikus netoli* 
moj praeity didelius apšvietos- 
kulturos-labdarybes darbus. 
Draugijos darbus galėjote pa
stebėti laikraščiuose. Už tai 
kreditas visiems Amerikos lie
tuvių daktarams, 
Tamstai.

O ar žinai, kad tąjį darbą vei-

sykiu ir

-----------------’— 
kia tik maža grupele pasišven
tusių mokslo vyrų.

Jei prie Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos visi Ameri
kos lietuviai daktarai (M. t), 
ir D. D. S.) prigulėtų, tai drau
gija galėtų pajudinti žemę.

Todėl kviečiame Tamstą ne
vilkinant tapti jos nariu ir 
sykiu darbuotis savo profesijos 
ir savo tautoš^iaudai. Mums 
reikalingas Tamsta visais atžvil
giais. Nes kada krūvon visi 
susispietę dirbsime, tai didės- 
nius, našesnius, prakilnesnius,’ 
tobulesnius darbus nuvoksime 
—mokslo, kukuros-labdarybės 
dirvoje.

Todėl nepamiršk tuojau pa
reikalauti aplikacijos, išpildyk 
ir prisiųsk mums ją atgal.

Su tikra pagodank,
• Dr. A. L. Graičunrts, 

Amer. Liet. Daktarų Draugi
jos Sekretorius. 

3310 So. įlalsted St.
Chicago, III.

P. S. žadu išleisti savais kaš
tais sąrašą visųAmerikos lie
tuvių daktarų: M. D. ir D. D. 
S., pažymint specialybę. Todėl 
meldžiu prisiusi savo “business 
card” ir jei randasi Tamstos 
mieste daugiau lietuvių dakta 
rų, M. D. D. D. S., tai malonė
kite prisiųsti ir jų payardes ir 
adresus,—kad ir jie galėtų pa
tekti sąragšan. Nesvarbu —ar 
jie tarp lietuvių praktikuoja, 
ar ne. Svarbu tik, kad lietu
vių kilmės, nqrs ir lietuviškai 
nemoka kalbętį.,

RAT TTlMYYRiJ’a T TT?TTT lt JL JLXv JLJįJLLl JL

VIŲ ŽINIAI
Naujienos parsiduoda

JONO KVEDARO
Valgykloj

702 W. Lombard St.
Baltimore, Md.

PRANEŠIMAI
Pranešimai Toįvn of Lake Lietuviams 

kad 47th Street bučernė perėjo į lietu
vių rankas ir užlaiko pirmos rūšies švie
žią ir rūkytą mėsą už prieinamas kai
nas. Mandagus patarnavimas.

Meldžiame atsilankyti adresu

.1814 W. 47th St.

kai-

įvyks

Penktadienis, birž. 26, 1931■-—    ,     

I CLASSIFIED ADS. |
Business Service
Biznio Patarnavimas

0x12 KAURAI 
Domestio 

IŠVALOMI ------  $1.75
Gyvumas ir spalvos atstelglamos 

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

PEN8ACOLA 7083
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė. 
--------- O------

For Rent

prie Montrose

PASIRENDUOJA už $14 į mėn., 3 
švarus kambariai, 2 flatas iš priekio, ga- 
sas, elektra, toiletas, 913 W. 20 St.

Furnished Rooms
******'*l*^****<’**'^^**«^ri'M*ri*S*l**h*MR^M^M^R*WSM^W*M0»i«i^^i>wm

RENDON kambarys vyrams ar mergi
nai, prie mažos švarios šeimynos, yra tik 
viena moteris. 828 W. 34 St. 2 lutos 
front.

Garsinkite “N-nose”
MADOS MADOS MADOS
17///M ’ S

3084

3102

3102
3102y—• Paprasta bet būtina vasarinė bliuzka, kuri galima dėvėti su 

Ne daugiau kaip 1 valandą reikės - ‘ '
r 
36 ir 38 colių per krutinę.

3084 — Augesnei moterei vasarinė suknelė, 
ant gatvės. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 it 46 colių pėr krutinę.

3051 — Vasarinė sporto suknelę šiltesniam orui atėjus. , T 
vienos spalvos šilko arba kitokios materijos, tik ne spalvuotos ir margos, 
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

I siutu, 
Ne daugiau kaip 1 valandą reikės pasisiuvimui tokios bliuzkos, ir jai reikia tik 
1 % yardę 39 colių pločio materijos. Sukirptas mieros 14, 16, 18, 20, taipgi

Tinka bite progai, nanųe ir

Pasiūti reikia Jš 
i. Sp-

/,—■ j u,.,!, . ij

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia Įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdi N° 

Mieros . per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valst.)

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

--------o——

Joniškiečių L. Kliubo piknikas 
birželio 28 d., ateinantį sekmadienį, se
najam Blinstrupo darže,, pusė bloko nuo 
Kean Avė. į vakarus, prieš P. S. Ma
linauskienės rezidenciją, prie Archer Avė. 
Malonėkit atsilankyt kur galėsite links-* 
mai laiką praleisti. — Komitetai

Marųuette Park. — Marąuette Park 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo įvyks mė
nesinis susirinkimas nedėlioj, birž. 28 
d., 2 vai. po pietų, parap. s ve., 68 ir 
Washtenaw gat. Malonėkite visi na
riai ateiti ir draugus atsivesti, ba ap
kalbėsime laimėjimus, kaip šviesų vedi
mas tūlose gatvėse, reikalus pradėtus 
Marąuette Parko pagerinime, ir daug ki
tų svarbių kolionijos reikalų —Valdyba.

Chicagos Liet. Auditorijos Bendrovės 
piknikas įvyksta sekmadienį, birželio 
(June) 28 d., 1931 m., G. Chernausko 
Parke, 79 ir Archer Avė. (arba nauja
me Birutės Park®) ♦ Tikietai iškalno po 
15 centų, su laimėjimu automobilio ir 
įėjimas į daržą, galima gauti pas direk
torius arba Bendrovės raštinėj, 840 W. 
33rd St. Taigi, nuoširdžiai kviečiame 
publiką kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti lietuvių įstaigą. (Chicagos Lietu
vių Auditorijos Bendrovę).

—- Komitetas.

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

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

. garantuotas.
3552 So. Haltted St. 
šaukite Yards 0385

Personai
Asmenų Ieško

MES PALIU0SU08IME JŪS
NUO SKOLŲ

Sulig musu originallo visoj Baly žinomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių bianierlų, samdytojų ir ekonomis
tų. kurie tik jį žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

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

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. IB- 
vengklte algų anraėinėjimo, garni&mentų, la
bai griežtu kolektavimų. ,

Nereikia skolinus; nereikia užstatų: ne
reikia pariraiytoiu; nėra *red tope*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per dl- 
delG. riRal

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

Suite 440 30 N. La Šalie St.

KAURAI, karpytai valomi musų dirbtuvėj, 
9x12 $2.60, 8x10 $2. Tel. .Dourlaa 8813.

Automobiles

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

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

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

o--------

PATENTAI išgaunami, lengvi išm„ kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st. 

-o--------

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistes. 807 E. 03 St., Tel. 
Midway 4378.

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Itaisal •

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

6328 S. Mozart St. „

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

šei-
sa-

Nudažyklt debesis su saulSs iviesa ir 
Elektrikinlu 

. REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet ląs rallte nusi
pirkti garantuotą elektriklnl Refrigeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

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

IEŠKAU savo brolio Domininko Pet- 
ručio, paeina iš Gedrimų kaimo, Ilakių 
parapijos, užaugęs Židikų valse., Domaį- 
čių kaime, Lietuvoj. Ilgus metus gyve
no 712 Westem Avė. Peoria. III. Trys 
metai nežinau kur dingo. Turiu svar
bų ręikalą. Jeigu kas žino prašau pra
nešti, kas pirmas, duosiu $5.00. Frank 
Petrutis, 2307 S. Leavitt St., Chicago, 
Illinois.

Specialistai lydyme chronišką ir nanjn 1L 
gą. Jei kiti negalėjo jumis llgydytl, atsllan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas isegzamlnavl- 
maa atidengs jūsų tikrą liga ir jei aft pri
imsiu jąs gydyti, sveikata jums lugryB. Ei
kit pas tlkyą specialistą, kuris neldaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pati pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorią 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta.

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

IEŠKAU Vincento Noreikos, Kvėdar
nos parapijos, Prapimo kaimo, apie 25 
metai gyveno Colorado valstijoj. 
lonės jis pats ar kas jį žino pranešti.

St.

po 
Nedė-

CLASSIFIEB ADS
L- 1

EducatiOnal
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS . 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

/ 672 West Madison Street

»Financial
Finansai-Paskolos

KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite 
šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612

klaidos.

2060Tel? Randolph
;""J...... ——r—~

IEŠKAU $40^0 pinigų apmokėjimui 
pirmųjų morgičių. , Geras, didelis kam
pinis bizniavas namas. Mokėsiu 6%. 
857 E. 75th St. Tel. Triangle 7157.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar .Valgos.

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

' Kreipkitės pas 
JOHN KUCHINSKAS 

2221 W. 22 St.
CASH UŽ BONUS 

Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 
Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 

BONDS REALIZATION TRUST
- 't-.

Room 316
134 N. La Šalie St. 

Tel. State 4030

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie- 

jnas, Box No. 1258.
h (■’< ‘Vi.

i ■ H .k■Irk f t'y.emM.’LlįL

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

1 Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO..
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas. kaip naujas $10. Prospect5339

. J- ,Ma- 
jis pats ar kas jį žino pranešti.

P. BARSKIS

1748 W. 47 St., 
Chicago, III.

PAIEŠKAU Stanley. Paeina iš Mil- 
waukee ar Kenosba. Apie 24 metų. 
Turėjo Gasoline Stition ir Restaoran- 
tą. Turi gražų automobilių. Tėvas 
gyveno Floridoj dėl sveikatos ir pasi
mirė keli mėnesiai atgal. Buvo Chicagoj 
Gegužės 10, 1931. Turiu svarbų rei
kalą ir noriu žinoti jo dabartinį antra
šą. Malonėkite duoti žinoti apie visas 
ypatas atsakančias aukščiau duotam ap
rašymai. $10 už pirmą informaciją. 
Maitokite atsišaukti.

Box 1316. Naujienos

ELEKTR. SKALBIMO mašina. $20. fferame 
stovy j. 4826 N. Leavitt, 1. tel. Rav. 3299.

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

TURIU PARDUOTI $205 elektriklnj gra
žiai iėdrožinėtą .radio, vartota 3 mėnesius, 
taipgri 2 šmotų seklyčios setą. 2502 Dlvlslon 
St.. 2 fl., tel. Humboldt 7068.

1 ■ -

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

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

Tel. Triangle 4146

ma- 
elektrikinis 
Geriausias

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

TURIU parduoti 5 kamb. rakandus iš 
priežasties mirties, verti $2,000, už $200 
arba parduosiu atskirai, šaukite tarp 12 
ir 6 v. dieną, tel. Austin 6075, arba 
Van B u re n 4373.

Miscellaneous

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

Vidutin, stotis 332 N. Clark St. 
4640 South> Park Avė. Drexel 8080

St.

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

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

- - -........... : ..... . . ..

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj/ pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

Miscellaneous for Sale
Įvairiai Pardavimai

PARDAVIMUI du police šunys, 
mėn., kitas 2 metų. Pigiai. 
Francilco Avei Tek Virginia 1836i

f

4550
7

S.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 30—35 m. senumo, ne 
gyvnašlės. Esu našlys, 35 m. am
žiaus, su 3 vaikais, turiu namus, ne gir
tuoklis.

Atsišaukit laiškais
S. K.,725 W. 120 St./’ Chicago. III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGA moteris prižiūrėti na
mus ir vaikus. Motina dirba. Atsi
šaukite tiktai vakare. 6810 S. Rockwell 
St.. Tel. Hemlock 5933.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią

REIKALINGA tarnaitė abelnam na
mų darbui, $10. La Grange. III. Ra
šykite Box 1315, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, parduosiu prieinama kaina. 
Naujos mašinos. 4148 Archer Avė.

Real Estate For Sale
Namal-Žemfi Pardavimui

Paul *M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfleld Avė.
Tel.1 Lafayette 0455
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TIKRAS pirkinys. Nauja 6 kambar. 
bungalovv, ąžuolu trimuota. karštu van
deniu šildoma. Pilniausia įrengtas na
mas mieste. Savininkas 6148 South 
Komensky Avė., tel. Prospect 9553.

MŪRINIS 3 flatų ir Storas —- bu- 
černė ir grosernė. Labai gera vieta. Vi
sas cash biznis. Pardavimui ar mainy
mui. 9263 South Park Avė.

PARDAVIMUI „ mainymui 
House 95th ir 88 Avė, Palos I 
gera pelninga vieta y— ant 
namo ar biznio.
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