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Katalikų Bažnyčia 
Ruošiasi Latgaliją
Prijungt Lenkams

Lenkijos kunigai ruošia antrą unijotų karą
KAUNAS, Lietuva, birž. 30 

d. — Donald Day, Tribūne ko
respondentas Pabaltijo valsty
bėms rašo: Katalikų bažnyčios 
laimėjimas Latvijoj, kur ji pro
jektuoja įsisteigįi prie Latvi
jos universiteto katalikišką fa
kultetą, kurį tiesioginiai kon
troliuos Vatikanas, tapo pasta
tytas pavojingon padėtin nau
ju politišku skandalu, kuris iš
sivystė Latgali joje, Latvijos 
distrikte prie Lenkijos sienos.

Katalikų bažnyčia lenkina 
Latviją

šioje Latvijos dalyje randa
si daugelis lenkiškų kaimų ir 
katalikų bažnyčia čia valdo mo
kyklas. Dabar Latvijos švieti
mo ministerija praneša, kad ji 
susekė, jog tos mokyklos, val
stybės fondais remiamos, yra 
išnaudojamos kaip centrai 
prieš-laitviškai propagandai, čia 
švenčiamos lenkų tautinės šven
tės, ceremonijose vartojami 
lenkų vėliavos ir lenkiškas him
nas, visas mokyklose dėstymas 
atliekamas lenkų kalba ir lat
vių kalba ignoruojama. Latvi
jos valdžia pradėjo, tardymą ir 
katalikų valdomos mokyklos 
bus visos fi^gariizuološ. '' '

Katalikybė ir Lenkijai gresia
Lenkijoj katalikų bažnyčia 

taip pat yra konflikte su val- 
» džia, kuri priešinasi bažnyčios 

pasikėsinimams pasiimti savo 
žinion katalikų unijotų bažny
čią Ukrainoje ir grekų ortho- 
doksų bažnyčią Baltgudijoje ir 
visu Lenkijos rytų pasieniu.

Visų Europos šiaurės rytų 
valstybių švietimo ministerijos 
prisilaiko liberališkos auklėji
mo sistemos, kuriai yra griež
tai priešinga katalikų bažny
čios politika.
Reikalaus išsiųsti iš Latvijos 

lenkintojus kunigus
Ryga, “Socialdemokrats” pra

nešė, kad lenkinimui tirti ko
misija šioj seimo sesijoj parei
kalaus išsiųsti iš Latvijos vi
sus lenkus kunigus, kurie įmai
šyti į Ilukštos srities ir Latga. 
lijos lenkinimą.

Koalicijos grupės letgaliečių 
progresistų organas “Jauno 
Straume” rašo, kad sąryšy su 
lenkinimo tyrinėjimu vyriausy
bes sluoksniuose rimtai svar
stomas klausimas dėl konkor
dato pakeitimo ir dėl arkivy
skupo Springevičiaus atstatydi
nimo iš vietos.

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

Greičiausia bus giedra ir pa
stoviai šilta; galbūt tik vėjas 
iš ežero laikinai kiek atgaivins. 
Daugiausia švelnus pietvakarių 
vėjas.

Temperatūra vakar buvo 92 
laipsnių 11 vai. pirmpiet, 88 1 
vai. popiet ir 93-94 po 4 vai. 
popiet.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29. 
Mėnuo leidžiasi 6:18 ryto.

Kaina 3c Chicago, UI., Trečiadienis, Liepos-July 1 d., 1931 
■ - ------------------------------------- i-------^Įį, iii

No. 154
"llll‘l , ' , ..................................ii.... .................. ....... .............. ....

Reikalauja pakeist konkordatą
RYGA. — Rėzytėj įvyku

siam Latgali jos progresistų ir 
demokratinių ūkininkų partijų 
kongrese buvo plačiai nagrinė
tas bažnyčios ir valstybės san
tykių klausimas, kilęs dėl pas
kutinių įvykių Ilukštos apskrk 
ty. Kongresas pareikalavo tuos 
santykius sutvarkyti atskiru 
įstatymu, pakeisti konkordatą, 
pastatyti kunigus į vienodą pa
dėtį su kitais piliečiais ir už 
nusikaltimus juos teisti ir so
dinti į kalėjimą.

Kunigas grasina Latvijai
“Pedeja Bridi” leidėjas Bru- 

neris gavo iš kažkokio lenko 
laišką, kuriame tas lenkas len
kų sąjungos Latvijoj vardu rei
kalauja nedėti daugiau straip
snių prieš lenkus. “Nepykinkit 
didžiosios lenkų tautos — ra
šoma laiške. — Tik lenkų ma
lone jūsų Latvija gali egzistuo
ti. Jei nesiliausit, tai su jumis 
atsiskaitysime, kaip mums rei
kės”. Laikraštis, spėja, kad tai 
yra kokio lenko kunigo laiš-

Pirmą sykįpo’ karo 
Francija su Amerika 
negali susikalbėti
Derybos dėl Hooverio plano 

galutinai nutruko

PARYŽIUS, liepos 1.—Fran- 
cuzų Amerikos derybos dėl 
Hooverio plano galutinai su
stojo ant visos eilės “tekniš- 
kų taškų”, liečiančių labiausiai 
Vokietijos ir Franci jos santy
kius. Fra nei jos premjeras La
vai pareiškė, kad “tauta neleis 
toliau nuisleisti” Amerikai ir 
atsiklausė savo senato, kurs jo 
politiką užgyrė 197 balsais 
prieš 5. Tai pirmą kartą po 
didžiojo karo toks atsitikimas, 
kada Franci jos Amerikos dery
bose nuomonės pasireiškė taip 
griežtai skirtingas. Francuzai 
atvirai kalba, kad Amerikai la
biau rupi savo pustrečio bili
jono investmentų Vokietijoj, 
negu Vokietijos reikalai. Iš ki
tos pusės tvirtinama, kad Fran
cija bijosi Hooverio plano, ka
dangi galimas daiktas, kad po 
šio plano Hooveris ir MacDo- 
nąldas pasiūlys pasauliui eiti 
prie visuotino nusiginklavimo, 
ko Francija ypatingai nenori.

Indijoj streikuoja 70,000 
gelžkeliečių

Simla, birž. 30. Gelžkelie
čių federacija nubalsavo gene- 
ralj streiką, kurs apims visos 
Indijos gelžkelių tdrnautojų, 
skaičiuj 70,000.
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Lėks 50 ’mylių j orą
LONDON, birž. 30? čia 

diskusuojama galimybės keltis 
j orą penkis kartui; aukščiau 
kaip buvo pakilęs prof. Piccard 
savo balione. Rengiamasi staty
ti visai 
balioną.

naujos konstrukcijos

“Mamė” ištekėjo
Tai yra Mrs. Minnie Kenne- 

dy, garsiosios kunigės Aimee 
McPherson motina, kuri nepa
siduoda savo dukterei ne tik 
kunigavimo biznyje, bet ir 
■“meilės” aferose. Nesenai die- 
vinoji duktė jai buvo suploju
si nosį viename kruviname su
sirėmime. Dabar “mamė” nosį 
atsiremontavo ir iš keršto duk
terei, Slaptai apsivedė ir išva
žiavo ant “honeymoono7’.

Ispanijos rinkimų 
daviniai paaiškėjo

Dešinieji gavo tik 5, komunis
tai nė vieno

.MADRIDAS, Ispanija, liepos 
1. — Rinkimų vaisiai atrodo 
tokie: Oficialė socialistų par
tija su finansų, teisingumo ir 
darbo minis'teriais pryšaky gaus 
130 vietų naujajame parlamen
te; radikalai republikonai su 
užsienių reikalų ministeriu Ler- 
roux pryšaky gaus 100 vietų ir 
dešinieji republikonai su dabar
tiniu prezidentu Alcala Zamora 
pryšaky gaus trečią atstovų 
skaičių vietą; ketvirtoj vietoj 
bus radikalai socialistai su vie
šųjų darbų ir švietimo minis, 
teriais pryšaky.

Stipriausias atstovas bus Ler- 
roux, kurs paėmė net 7 pro
vincijas. Madride dešinieji gaus 
apie 4 vietas. Komunistai, at
rodo, negaus nė vienos.

Miestai kalti kd vaikai 
mažėja

WASHJNGTON, liepos 1. — 
•Kaltę dėl Amerikos vaikų gi
mimo sumažėjimo Warren 
Thompson, cenzo ekspertas, 
verčia Amerikos miestams.

Miestuose, jis sako, vąikui 
gimti yra proga tik per nesu
sipratimą. Mieste nevedusiam, 
be žmonos, be vaikų ir darbas 
lengviau gauti ir pragyventi. 
Kaimuose, priešingai, viengun
giams nepalyginamai sunkiau ir 
nuobodžiau.

Jei kokia nors netikėta prie
žastis neprivers amerikiečius 
daugiau vaikų gimdyti, tai 1960 
metais bebus vaikų vienas ant 
tūkstančio suaugusių. Deja, to
kių priežasčių ^Thompson nenu
mato.

Perkūnas trenkė į durtuvą
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

30. — Du žmonės užmušti au
droj , pereitą šeštadienį. Vienas 
buvo kareivis, kuriam žaibas 
trenkė į šautuvo durtuvą.

f' [Acme-R g A, PhotoJ
Orlaiviu aplink žemę per 10 dienų ' f .•

žemlapy matomas “kelias”, kuriuo du amerikonai lakūnai Wi ley Post ir Harold Gatty baigia aplėkti žemės kamuolio šiau
rinę dalį, viso 15,000 mylių per mažiau kaip 10 dienų. Vakar jiedu išlėkė iš Alaskos j Edmonton, Kanadoj ir vėliausiai už 

į ' poros dienų bus atgal New Yorke

Portugaluos (likta 
turą paskelbė nau

jus rinkimus
NEGALIMA JLGAI VALDYTI 

ŠALĮ ATĖMUS LAISVĘ
...........- •'

LISBON A/^Portugalija, birž. 
30. — Po rfevoliucijų Madeiro- 
je ir kitose Portugalijos kolo
nijose, diktatūra planuoja įves
ti naują konstitucinę tvarką, 
nežiūrint kad daugelis dabar
tinės diktatūros šalininkų tam 
planui smarkiai priešinasi.

Atrodo, kad diktatūra, po 
penkių metų nuolatinių pastan
gų sulaikyti intrigas^ ir suokal
bius prieš valdžią, pradėjo su 
prasti, kad nėra galima ilgai 
valdyti šalį panaikinus jos gy
ventojų laisves, konstituciją ir 
spaudos laisvę.

Vidaus reikalų ministerija 
jau paskeltu trinkimų įsakymą 
ir lų rinkimų., tvarkų ir pirmų 
kartą Portugalijos istorijoj su
teikė net moterims teisę bab 
suoti, nors kol kas tik vedu
sioms, našlėms ir divorsuo- 
toms.

Republikonai rengiasi kovai

Balsavimams registracija jau 
paskelbta ir spalio mėnesį bus 
rinkimai į savivaldybes. Kitą 
metą tuo pačiu įsakymu bus 
rinkimai parlamentą, kurs tu
rės tuojau susirinkti ir paga
minti konstituciją.

Diktatūros nustatytasis par
lamentas turės susidėti iš kla
sių ir industrijos atstovų, ku
rie turės žiūrėti, kad neįeitų 
į valdžią republikonai, kurie 
valdė Portugaliją prieš dikta
tūros įvedimą.,,

Republikonai ir gi nemano 
pasiduoti ir rengiasi smarkiai 
kovoti laike balsavimų.

Diktatūra čia remiasi Tauti
ninkų Sąjungos partija, o re
publikonai turi Republikonų Są
jungą. Nors diktatūros parti
ja tikisi, kad ji republikonų 
partiją nugalės, bet spaudos 
laisvei grįžus republikonai žada 
pasirodyti užtektinai stiprus 
prieš diktatūrą, v

Patraukė tieson “Kosto 
Olšausko” leidėją

Kauno apygardos teismo gy
nėjui pasiūlius, Kauno miesto 
policijos vadas pravedė kvotą 
ir patraukė tieson pagal B. St. 
305 str. 3 p. “Kosto Olšausko” 
leidėją J. Belecką. Beleckas 
patrauktas tieson už tai, kad 
paskelbęs ekspraloto bylos 
medžiagą, o byla, buvo spreri- 
džiama prie uždarytų durų.

Liaudininkams susirin
kimą neleido

Valst. liaudininkų kuppa bu
vo prašiusi leidimo priešrinki
miniam susirinkimui, kuriame, 
turėjo kalbėti p. p. Šleževičius, 
prof. Leonas, Purėnienė ir dr. 
Karvelis. Leidimas tam susi
rinkimui negautas.

•M

Grįžta iš kelionės 
aplinkui pasaulio
15,000 mylių per nepilnas 

, 10 dienų

FAIRBANK, Alaska, liepos 
1. — Dyyliką tūkstančių my
lių per 6 dienas 22 valandas 
ir 29 minutes jau perskrido 
du amerikiečiai lakūnai Wiley 
Post ir Harold Gatty savo ke
lionėj orlaiviu aplink žemės ka
muolį.

Vakar jiedu atskrido iš Kha- 
barovsko rytų Sibire, per Ocho- 
tskoje jurę, per Kamčatkos pu- 
siausalį, Beringo jurę į Alas- 
ką viso 2,500 mylių be susto
jimo, lėkdamu po 150 mylių 
per valandą. Nusileidę Fair- 
banke tik trims valandoms jie
du pakįlo skristi į Edmonton, 
Kanadą, iš kur sustos dar De
troite ir tada į New Yorką. To
kiu budu 15,000 mylių ratą ap
link šiaurinę žemės kamuolio 

^ei6iaune«® 
pėr 10 dienų.

Amerikos deficitas 
siekia $850,000,000

Kitą metą laukiama nemažiau 
deficito

WASHINGTON, liepos 1. — 
šiandien yra valdžios biudžeto 
suvedimo data. Nežiūrint, kad 
dėl Hooverio moratoriumo sta- 
kas žymiai atgijo, vienok ba
lansas rodo deficitą $850,000,- 
000, pirmą sykį tokio didumo 
Suv. Valstijų istorijoj. Jei ne
įvyks kokio netikėto biznio pa
kilimo, ateinančiais metais nu
simato nemažesnis deficitas. 
Pajamų taksų šiemet surinkta 
tik $1,800,000,000, gi pernai 
buvo surinkta $2,400,000,000, 
Kitą metą taksų pajamos pri
klausys nuo šių metų, o šie 
metai nieko gera nežada. Iš
laidos šiemet siekia $4,435,000,- 
000, tai yra ant 20 nuošimčių 
daugiau negu pajamos.

Tėvas baudė vaiką ant 
saulės

New York, birž. 30. Joseph 
Canella, 14 m. vaikas pasi
skundė, kad jį tėvas pririšo už 
kąklo ir išlaikė ant deginan
čios saulės 8 valandas. Tėvas 
areštuotas. e

Bankų prezidentams pavyzdys
BUDAPEST, Vengrija,, birž. 

30. — čia nusišovė Moritz Kar- 
man, stambus bankininkas, ku 
rio bankas subankrūtijęs ir jis 
pats praradęs visą turtą. Ban 
ko kracho priežastį Karman 
laiške ^paduoda Hooverio mo- 
ratorium. (

' - :.į.i

WASHINGTON, birž. 30. - 
Iš 148,466 asmenų iš 21 vai- 
ątybįs, kurie pagal kvotos tu
rėjo būti įleisti j Suv. Valsti
jas, įtik 6,480 tapo įelisti per 
pereitus 8 mėnesius. . " ...
".'C'ii S; ’'n’
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Lietuvos Naujienos
Kaunas Chicago 

lenks
pra

•žada statyti subway

Patogiausias ir geriausias 
susisiekimo kelias tarp Lais
vės alėjos ir Petro Vileišio til
to, tai projektuojamas tunelis 
nuo Lukšio ir Seimo 
kaiępo tiesia linija 
gatvėn. šio tunelio 
220 metrų. Miesto

gatvių 
Jonavos 
ilgis — 
statybos 

skyriaus išskaičiavimu, tunelio
iškasimas ir sutvarkymas at- 
seitų apie 900,000 litų, o drau
ge su kai kurių namų išpirki- tos, veidas sudraskytas, draB 
mu ir Petro Vileišio tilto pra
tęsimu viršuj Jonavos gatvės 
tat atsieitų iš viso apie 1,100,- 
000 litų.

Miesto statybos komisija, ap
svarsčiusi Šį planą, nutarė, 
kad geriau butų įrengti tunelį, 

, Būgos 
kiniai ’^Vesti tektų išpirkti 
daug sklypų ir keletą naujai 
pastatytų namų, kas irgi at- 
seitų apie 800,000 litų. Todėl 
komisija nutarė prašyti vy
riausią statybos inspekciją at
mainyti patvirtintą K. Būgos 
gatvės projektą ir patvirtinti 
sakyto tunelio projektą.

KMSIB.

12 metų mergaitė išgel
bėjo motiną

•Papily perkūnija trenkė ir 
padegė naujakurio J. Skiauterės 
gyv. trobą. Tuo laiku troboje 
buvo šeimįninkė su dviem ma
žom dukterim. šeimininkę 
smarkiai pritrenkė. Tik drąsi 
jos duktė, dvylikos metų mer
gaitė, išvilko ją iš ugnyje skęs
tančio namo.

Namas su baldais, 
produktais, drabužiais, grūdais 
ir kitu turtu sudegė. Nuostolių 
padaryta apie 5,000 litų. Na
mas buvo apdraustas.

maisto

Lietuvon 
z ' *

i .

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ill.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Nusižudė nėščia gim 
nazistė

Jurbarkas. Nemuno šlaite 
krūmuose, netoli Jurbarko ras
ta negyva 19—20 metų am
žiaus mergaitė. Prie jos rastas 
lenkų kalba romanas. Iš kepu
raitės galima spręsti, kad ji ne- 
žinomos gimnazijos mokinė.

žmonės pasakoja, kad penk
tadienį, birželio 7 d. atvažiavu 
si garlaiviu į Jurbarką, ten pas 
vieną pilietį pernakvojusi, rytą\ 
išėjusi panemunėn, kur šlaituos 
se ir rasta. Rankos sukandžįo- 

žiai apiplėšyti, žodžiu, atrodo, 
kad ji ilgai kankinosi. Pada
rytas skrodimas, kurio rezulta
tai: rasta, kad nusinuodijusi 
actu, kurį kaip žmonės pasa
koja pirkusi vienoj Jurbarko 
krautuvėje ir kurį atkimšt pa

n«J-
ku, už tai gavęs nuo jos dova- 

Gimnazistė buvusi nėščia.
D.

Eržvilkio žinios
Perkūnija nutrenks tris moteris

Užėjus vasaros kaitroms 
valsčių aplanko perkūnija su di
desniais už žirnius ledais. Yra 
vietų, kur ledai tiesiog išguldo 
ar net išmuša rugius. Taip ge
gužės 31 d. praėjusį pro vals
čių perkūnija Erbiškių kaime 
trenkė į gyvenamąjį namą ir 
užtrenkė tris moteris —dvi se
seris šaulytes ir jų tarnaitę. 
Viena iš jų—Daubarienė —vie
toj, smarkiai nudeginta, žuvę, 
o dvi įkasus į žemę, pasiseka 
atgaivinti. Namą taip pat lai
ku užgesino.

Valstiečiai begalo susirūpinę 
ir nuliūdę dėl vis krintančių že
mes ūkio, pieno produktų ir be
konų kainų.



KORESPONDENCIJOS

Dabar
LaikasGoal Co. pasalti

13ak(iWa

Paul Adatas dvaras

Garsinkites “N-nose

Betari

JONO

kinimo dėl senosios U. M. W

įsigykite Gerą Radio 
NUPIGINTA KAINA

ypatingai 
ir avižos.

Komunistine National Miners 
Workers unija skelbia kry-

Lengyais 
Išmokėjimai

”, “konštebe- 
šimpafi^ifoja

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groscr

kompani 
darbi 

imi

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

KRAFT
Velveeta

kiaušinių, daržovių. 
— lengvai 
tyras kaip

abiejų
ne

ir ne
Nes ūkininkai 

darbininkų, 
apsidirba pattys

Klausykitės Lietuvių 
Radio Programų:

Nedeliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų

Ketvergais nuo 7 iki 8 vai 
vakaro — W. H. F. G.

Midland Parfor Fur* 
nftnre Manafisetirting 

Company
A. SžV: J; ‘fcraikaitis, 'Mg f.
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

kazokai 
vos išlaikė tvaiką, ta

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, -žu
vies.
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabppdykrt jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.

. B1UE f*
DRESe c n. 

, VYKŲ SIUTAI ,iw|’ 
IŠVALOMI 11(1

DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

Mes valome vi^kę rtao pirštinių iki 
dreipsg. Atsineškite ši apg. SU savim.

Užmuštas yra Pete Zigario, 
iš Wilwood, Pa., o sužeisti bu
vo: Adolph Walter, Perter 
£rown, Charles Beterick, Ro-

paUs Adams. Bosai jodinėja 
nežiūrėdami darbininkus.

Ddrbi’ninlcų gyvenimo sąly
gos gan prastos. Adams yra 
milionterius ir gyvėrra liky 
gražiai. Jo namas įrengtas mo
derniškiausiai. Bet darbiniu- 
<us čia išnaudoja, kiek tik ga- 
i. Darbininkų algos yra mo- 
camos skirtingos. Praėjusiais 
930 metais mokėjo po 50 do- 
erių, o šiemet jau temoka tik 

40 dolerių mėnesiui.
Darbininkams miegoti yra 

pastatytas didžiulis trobesis.;

reti sužeistųjų
Žeistuosius jit 
ariglinį t roką

mai) mulų. Arklių laikomai 
mažai. Arklius jotfiųėja ‘tik 
bosai ir superintendentas arbaį

v> '.LŽrli'F'*- . -Į J- -Į- ’

valai 
įsu che- 

surado austata 
Įnirs ištikro Šveičia nedrasky
dama* dantų emalei — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo ii- 
riita*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo ąntiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loote, U. S. A.

Šią savaitę angliakasių ko
vos lauke daug kas yra įvykę. 
[Yra įvykę kruvinų riaušių, ka
iriose žuvo du beginkliai ang
liakasiai nuo šerifų kulkų. 
iYra virš 20 angliakasių sun
kiau ir lengviau sužeistų —tų 
pačių šerifų kulkomis, ir guli 
ligoninėj. Yra arti šimtas ang
liakasių areštuotų ir sėdi kalė
jimuose. Yra penki šerifai ir 
du Coal and Iron policininkai 
brešt troli ir sėdi kalėjime dėl 
žmogžudystės.

Pennsylvanijos gubernato
riui Pinchot tarpininkaujant, 
Pittsburgh Goal Kompanija 
pasirašė kontraktą su U. M. 
AV. unija ir apie 2,400 anglia
kasių sugrįžo į darbą. National 
Mine Workers unijos nariai, 
atvežti iš kitų kasyklų, masi
niai piketuoja tas kasyklas, 
kur U. M. W. unijos nariai 
grįžta į darbą. įvyksta kruvi
nų susirėmimų tarp abiejų 
unijų narių, ir valstijos kazo
kai daro tvarką. Naktimis de
damos bombos eksplioduoja 
po U. M. W. unijos lokalu vir
šininkų namais.

Tai tik stambieji įvykiai; lik 
vienos savaitės bėgiu angliaka
siu kovos lauke. Toliau noriu 
atskirai apie kiekvieną virš- 
minėtą atsitikimą parašyti.
Kruvinos riaušės, žmogžudys

tės ir areštai.

Patys Udifbarti ir pifduodnm už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteitau-; 

kit musų pigių kainų.

PitlsbuTgh Coal Co. ka- 
kur irgi yra angleka- 

ir streikuojantys 
norėjo sulaikyti

4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no
rom* ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but teiks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų 1 
dantį* nauju budu. 
įnikai |**gi___ ____

gavo* gimines. < > L >
__ _j dideli dalyką, fies.ite vftm lietuvi 

laikraštį, ir paskui jau jie pirtys nemokės

vų :‘‘I J-etu vos; Ūkihinkui” 
i< to. jau < “Lietuvos • Vkį-

-T •' ‘ J -.” ’. ?.♦

Pardavinėjamas kvortinemis 
— po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

Linco Products Corp. 
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

unijos viršininkų, kurie yra 
kaip ir aipžini viršininkai. 
Komunistai lopini ir naudoja-

Gal litis 'įdoniii “Naujienų”; 
skaitytojams žilinti šį tą apie! 
amerikoniškus dvarus ir kur'

1 

randasi Senas Petras.
Čhicagoj išbuvęs apie metus; 

laiko be darbo, nutariau va
žiuoti darbo ieškoti į farmas. 
Pervažiavęs visą Iowa valsti
jų sustojau Odebolt, lo\Va.

Arti šio miestelio randasi di
delis ūkis, kuris vadinasi’ 
Fairview Farm arba, kitaip A- 
damso dvaras. Kalbamas dva
ras turi 11 sekcijų „upines. Sek
cija apima vieną kryžiavus 
mylią arba, 610 akrų.

Šiame, ūky daugiausia augi
nami korųaį {kukurūzai), šie
met kukimiį^š Tčla buvo ipasė-S 
ta pusš^oš^Sekcijos; miežių 
ir avižiįipusketvirtos sekcijos; 
likusioji žeme apsėta dobilais 
ir šiėnu^o likučiai palikta ga
nyklai. įį

Vasarą, piųtės metu, čia dir
ba apie šimtas darbininkų ar-' 
<ba ir daugiąh. ą •

Prie kukuruzos kaufrimo 
šiemet darbininkai uždirba 40 
dolerių menesiui ir gauna val
gį. Prie javų pipvimo ir kūli
mo yra mokamo nuo dienų? 
Kiek šiemet -mokės, tikrai ne
žinau, bet manoma, kad 2 *<io-i 
lerius dienai, o ir valgį duos.

Adąmso ūkis gerai įrengiąs. 
Kiekviena sekcija aptverta 
tvoromis. Per vidurį ūkio ei
na kryžiavai keliai, ir visu ja
keliu apsodinta -ųiedžiai. Tro
bos gerai, apžiūrėtos ir užlai- 
koinos gražiai. Jį’

Pancdėly, birželio 22 d«,, 
anksti rytmetyje, dar pirm 
saulės tekėjimą, National Mine 
Workers unija surengė strei
kuojančių anglekasių demons
traciją \Vilwood, Pa., prie But- 
ler Consolidated Coal Co., ka
syklos, kad ir minėtos kasyki 
los dar dirbančius angleka- 
sius iššaukti į streiką ir kad 
sulaužyti kasyklų kompanijai 
išduota teismo indžionkšeną 
prieš National Mine Work- 
ers uniją. Bet minėta anglių 
kompanija netik kad turėjo ir 
turi gavusi iš teismo aštrinusį 
indžionkšeną-drausmę prieš 
streikuojančius anglekasiiis, 
koks kada yra žinomas strei
kuojančių anglekasių istorijoj, 
ale turėjo kasyklą apsistačius 
ginkluotais nuo galvos iki ko
jų šerifo padėjėjais ir prisiren
gusias prie šios demonstraci
jos išvaikymo.

Prie minėtos demonstracijos 
National Mine \Vorkers uni
jos vadai ruošėsi iš anksto, ha 
nedėlioję, birželio 21, National 
Mine Workers vadai turėjo su
šaukę masinį mitingą, kur ir 
pats komunistų vadas Fosteris 
ir kiti kalbėjo ir ragino angle- 
kasius demonstruoti ir sulau
žyti tą žiaurų indžionkšeną ir 
sustabdyti kasyklas.

Demonstrantams prisiarti
nus prie kasyklų, tuoj buvo 
išprovokuotos muštynės tarp 
ginkluotų šerifo padėjėjų ir 
beginklių anglekasių. šerifo 
padėjėjai pradėjo šaudyti į 
minią. Ant vietos vienas ang- 
lekasis buvo užmuštas ir 12 
sužeistų. Įniršę mušeikos ne
tik kad nežiūrėjo sužeistų ar

vadovybes šiame anglekasių 
streike. Netik kad eina kova 
tarp Šių dviejų unijų žodžiais, 
ale ji eina plytomis, akmeni
mis, pagaliais, šautuvais ir 
jombomiš.

U. M. W. unija pasirašė 
ton traktą su Pittsburgh Ter
minai Coal Co. U. M. W. uni
jos nariai grįžo į darbą. Na
tional Mine Workcrs unija 
sumobilizavo savo visas spė
kas netik iš šiQ.maiuų> alc it 
iš kitų, ir bandė sulaikyti grį
žtančius anglekasius į darbą.' 
Ir jei ne 
kurie 
būt iškilusios žiaurios ir km 
vinos muštines 
unijų šalininkų. Vargais 
galais tvarka buvo šiaip taip 
išlaikyta 'irų trejetą dienų vi
si Pittsburgh Terminai Goal. 
Co. anglekasiai sugrįžo į dar
bą pagal U. M. W. unijos pa
darytą sutartį.

National Mine Workcrs uni
jos vadai skefliia, buk U. M. 
W. unija streiklaužiaujanti ir 
padedanti anglių 
joms ir parduodanti 
ninku reikalus. U. M. W 
jos vadai skelbia, kad komu
nistinė National Mine Work- 
ers unija griauja anglekasių 
vienybę, trukdo anglekasiams 
atsteigti senąją savo galingą 
uniją ir tarnauja Pittsburgh 
Coal Co. užmačiom, idant ne
leidus anglekasiams susiorga
nizuoti.

Kad anglių nekurtos kompa
nijos yra daugiau likusios ei
ti į derybas ir daryti sutartis 
su U. M. W. tinija, o ne su 
National Mine Workers uni-! 
ja, tai tas teisybė. Kad valsti
jos kazokai ir valstijos valdi
ninkai daugiau simpatizuoja 
senajai anglekasių unijai, ne
gu komunistinei, tai tas irgi 
teisybe. Mažų miestelių ar*ba 
kasyklų miestelių valdininkai, 
kaip tai ‘‘škvairos 
liai”, netik kad ,s 
senajai anglckasil 
tiesiog gelbsti U.
kovoje su National unija, tas 
irgi teisybe.

Bet tai dar. nereiškia, kad 
U. M. W. unija parduotų ang- 
lekasių reikalus. Mat, buvo 
laikai (ir da ne laliai seniai), 
kada senoji anglekasių unija 
buvo galinga. Anglekasiai ge
rai uždirbo ir gyveno gana ge
rai 
gerus pelnus. Prttsburghe ir 
visoje apielinkėje biznis bu
jojo. žodžiu sakant, visiems 
buvo geri laikai. Dabartiniu 
laiku anglekasių unija su
griauta. Anglekasiai badauja, 
biznis skursta, mažesnes ang
lių kompanijos viena po kitos 
bankrotuoja.

Tai tame ir bus ta priežas
tis, dėl kurios U. M. W. U. 
daugiau simpatizuojama, ne
gu National Mine Workers U.

Publikos ir spaudos simpa
tijos taipgi yra U. M. W. uni
jos pusėje. Nors komunistine 
National unija (lėliai savo 
trukšmavimo ir visokių paro
dų ir demonstracijų rengimo 
kapitalistų laikraščiuose dau
giau išsigarsina, o tarpe alka
nų ir suvargusių anglekasių 
turi nemažai pasisekimo. Mat, 
komunistai daugiau angleka
siams žada, negu senoji ang- 
lekasių unija.

Bet niekas nesitiki, kad ko
munistinė Natiohal Mine W. 
unija padarytų kokio gero an
glekasiams, išskiriant pagarsi
nimą komunistinio biznio, su
rengimą demonstracijų išpro- 
vokavimą kruvinų susirėmimų 
su kompanijų mušeikomis ir 
pusėjimą demoralizacijoj tarp 
streikuojančių ir suvargusių 
anglekasių. KoiministihČ uni
ja daugiau ųieko gero nepada
rė ir nepadarys.

Jei butų anglekasiai buvę 
pradėti organizuoti y naują* 
uniją be komunistų tarpinin-Į 
kavinio,. panąšiąi^kaip kad III., 
valstijoj,\ir. j ei ^biĮtųUtįinCasi; 
vien ang^kašių ’ unijos Vatstei- 
gimu, o ne komunistiniais' 
balsiais, . gal tuomet butų ir 
buvęs pasisekimas. Tarp ang-

Dabarliniu anglekasių strei
ko metu geriausia bus, jei afi- 
glekasiai atsfei^s savo Senąją 
uniją, o atsteigę senąją, uniją 
ir pasimokinę iš praeities pani
rimų, geriau mokės tvarkyti 
uniją ir unijos pagclbh galės 
iškovoti geresnes darbo sąly
gas

l>ert Yoimg, John Obrovvski, 
Niek Winocki, Joe Jcneresk, 
Stanlcv Milkowski ir Charles 
Adamic. Kiti lengviau sužeisti.

Po šių skerdynių pribuvo ir 
valstijos kazokai padaryti 
tvarką ir dar daugiau suareš
tavo an^ekasių. Buvo iškirsti 
netik suareštuoti anglekasiai, 
bet ir streikuojančių anglcka- 
sių namai. Ieškota ginklų, kad 
suradus nors kokių ginklų ir 
kad paskui galėjus pateisinti 
šerifų žiaurius darbus. Bei jo
kių ginklų pas anglekasius 
nerado — kaip tik keičią ma
žų kišeninių peiliukų.

Allcgheny kauntės detekti- 
vai ėmė tyrinėti tą visą atsiti
kimą. Pribuvo koroneris ir 
darė tyrinėjimą, kad nusta
čius, kas yra kaltas už žmog
žudystę. Bet kol kas dar ne
areštavo nė vieno mušeikos.

Ant rytojaus po šių skerdy
nių įvyko antra žmogžudyste 
ir 6 liko sunkiai sužeisti, bir
želio 23 d., Arnold City, Pa., 
prie 
syklos 
siu streikas 
anglekasiai 
streiklaužius

Pittsburgh 
dyti ir apginkluoti šerifai ir 
Cx>al and Iron policfaiuikai už
puolė streikierius ir ėmė mč- 
tĄ/li ašarines bombos. O kas 
ten buk ėmęs mėtyti į kompa
nijos mušeikas supuvusiais 
kiaušiniais, ir kompanijos mu
šeikos pradėjo šaudyti į strei- 
kierius. 6 anglekasius sužeidė 
ir vieną štorninką stovėjusį 
prie savo štorruko ir nedaly
vavusį toje kovoje, Miką Pili- 
powičių, nušovė. Velionis pali
ko moterį ir 5 mažus vaiku
čius.

Po šio kruvino įvykio tuoj 
pribuvo pats Fayette kauntės 
šerifas iš Unioniowii, Pa., ir 
suareštavo 5 savo padėjėjus ir 
2 Coal and Iron policininkus. 
Juos kaltina žmogžudystėj — 
užmušime Pilipowičiaus.
Pittsburgh Terminai Coal Co. 
pasirašė sutartį su V. M. 

uni ja.
Pagal pasirašytą sutartį 

pripažįstama Unija su visomis 
Unijos teisėmis. Anglekasiai 
gaus už toną po 45 centus. 
Nors ir pirm streiko buvo mo
kama 45 centai už toną, bet 
kai nebuvo Unijos ir angleka
siai neturėjo savo žmogaus 
prie sverimo, tai kompanija 
tiek anglekasiams duodavo, 
kiek jos būdavo malonė. Tad 
anglekasiai kaip 
dirbdavo. Dabargi anglekasiai 
atgavo unijos teises. Jau ge- 

! riau galės savo teises apsaugo
ti. Ir yra jau gera pradžia pa
daryta kad atsteigti Pittsbur- 
gho apielinkėje anglekasių 
uniją.

Pittsburgh Terminai Goa 
Co. turi Pittsburgho apielinkė
je 6 kasyklas, kuriose dirba 
2,400 anglekasių. Šios visos ka
syklos, pagal pasirašytą kom
panijos su U. M. W. unija su
tartį, pasidaro unijinės. Nėra 
abcjoųcs, kad ir kitos mažes
nės anglių kompanijos paseks 
Pittsburgh Terminai Coal Co, 
pavyzdžiu, idant atsteigus nor
malę padėtį anglių kasyklose. 
Bet turbūt bus sunkiausia su 
Pittsburgh Coal Co., ha šioji 
kompanija yra viena iš did
žiausių anglių kompanijų. Ir 
Pittsburgh Coal Co. pati pir
mutinė sulaužė sutartį su uni
ja. O Pittsburgh Terminą 
Coal Co. nesulaužė savo kont
rakto su unija iki nepasibaigė 
sutartis.

Padaro 
F Skalbimą

Lengvą

NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

dvi dideles lovos, kuriose ketu
ri vyrai turi miegoti. Nors] 
visas dvaras apšviestas elek-| 
t ra, taip paties Adams© ®ra-į 
mas, kaip tvartai, kur muilai 
ir arkliai gyvena, bet dariu-j ninku LINCO WASH 
ninku ‘‘viešbutis” paskendę 
tamsoj. Čia nėra elektros. JųiĮbonkomis 
kambariai apšviečiami kcrUsi-1 
nėmis lempomis, kaip senovėj.’. 
Nėra ne maudynių nusipraus
ti it dulkėtą kūną nuplauti poi 
sunkaus savaitės darbo.

Valgis darbininkams irgi J 
duodama vienas prasčiousių.į 
Jarijo valandos nuo 6 ryte iki 

(>:30 vakare^ su pertrauka vie
los valandos pietums.

Durimi prižiūrėti yra ketu
ri bosai. Jie raiti jodinėja ir 
žiuri, kad darijininkai gerai’ 
dirbtų. Dar du kartus per jo j a 
ūkį ir superintendentas, o 
retkarčiais ir pats Adams.

Darbininkai už mažiausią 
nusikaltimą paleidžiami iš 
darbo. Jų vietoj gi samdoma 
kiti. ’

Senas Petras buvo gavęs 
pas Adamsą darbą. Bet kai pa
dirbo keturias dienas, tai jį at
leido. Nes per šešias dienas 
nustipo trys mulai nuo sun
kaus darbo, o septyni susirgo. 
Adams padarė ckzaminaciją 
muilams ir rado dar dvyliką 
jų silpnų. Tai tuos mulus iš
varė į ganyklą, o kitą dieną at
leido keletą darbininkų. Taigi 
vakacijas gavo ir Senas Pet- 
raą kartu šu - mulais.'

Javai šiemet-rloifra • valstijoj 
yra gražus visur - 
vasarojus, miežiai 
šioje valstijoj betgi daugiau
sia augina kidcuruzą (kornus). 
Jie šiemdt taipgi atrodo gra
žus, ir jeigu bus lietaus, tai 
duos gerą derlių.

Io\va valstijoj yra daug pra
sisiekusių ūkininkų. Bet yra ir 
tokių, kurie turi reikalų su 
balikomis, nes užtraukę mor- 
gičius airi savo ūkių. Tiems 
blogiau.

Dailininkų, kurie ieško dar
bo, gan daug, ir ne visi gali 
gauti darbą, 
mažai samdo 
Daugiausia 
mašinų pagelba.

Apleidžiu Odebolt, lowa, nes 
neturiu darbo.
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Didžiausia Lietuviu 
PARLOR SET(J 

Dirbtuvė

JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halstėd St
Tel. Boulevard 8167-4705

čius anglekasius keikdami, ir 
Šaudė į visas puses. Buvo ap
šaudyta daug namų ir išgąs
dinta moterų ir vaikų.

Ažuot eiti ir žiūrėti, kad su
teikus pagalbos sužeistiesiems, 
suareštavo apie 40 anglekasių 
vyrų ir keletą moterų ir su
areštuotus tuojaiis suliodavo į 
šerifo iš anksto prirengtus ve
žimus ir išsiuntė į Pitsburglią. 
Tai tik tada mušeikos ėjo žiu- 

Surinkę su- 
sUliodavo j 

ir nuvežė į 
V^est Penn ligoninę, Pittsburg,

14 tV. \Vashington St. Deac. 0087 
■Brbvvhing BIdg.—Suke 6’12

NlilKS netiki, 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo oimtųjį krašte Lietuve.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanota daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
Vierilnt^lis demdknrtiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu it įdomumu “Lietuvos ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik B litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. . .

Tokia pinigų suma paskirti niekam neennkn, reikia tik pa®- 
tingimo. ,

Kadangi 50 centų į Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeškite 
keli paž|stami< ir kartu visi apdovanol4te\

Už 50-centu Jus padarysite did< 
"pratinsiteskaitytį,.-'gerų ' “ 
Jįeeta^Įaįkrašael . ,
- Dar .prieš Naujus metus siųskite LLie' 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuve....
ninkas” mokės tinkamai ištieus metusstarnauti

“LIETUVOS VKININKOr \ikdt___ _
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr. ,

P. S. Kas norėtų “.Lietuvos Ūkininkų”. Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

Ns(ujiehos parsiduoda,"
JONO KVEDARO

VailgykJoj i
702 W. Loffitatrd £t.

Baltimore, Md.

NAUJAS IŠRADIMAS 
deksnio galinga mostb

Gydo. Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nuguroo riumdejima, Salti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa akau. 
dėjimą, teip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigydo o 
'milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinsa Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pafi sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00. 
ir 10 centu eutra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN-S NEW DlSCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford, Conn.

Jau esu rašęs,4' kadįtarpįstrpi
kuojančių • anglekasių 4 nėra 
vienybės. Kad tarp komunisti
nės National Mine Workers‘ 
unijos ir tarp senosios angle
kasių U. M. W, unijos yra ve- lekasių yra didelio nepasiten 
dama atkakliausia kova dėl

Naujas Radio su

..$59.00
$29.00

. $59.00
3 šmotų parlor CtAfl 
setus;.............
Elektrikiniai Icė 
baksiai ............ ^355

NEATBŪTINAI PAMATYK

E?D
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ K A ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

[Acmc-P. U A. Photo]

100 metų žmogus
Frederick W. Scyniour, civi

lio karo Veteranas, tarnavęs 
prie geli. Šhermano ir atsižy
mėjęs kovose, mirė Čhicagoj, 
sulaukęs' lygiai 100 mėtų.

gg lesi
1 mV . H■ M

aroH
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VACL. BIRŽIŠKA

| Lietuvių Knygos Augimo Etapai
Sekanti Morgičiai pardavimui pas Jusliu Mackieivich

(Galas)

1923

$7,000

$7,000

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

Chicago, III

forover

25 o u neės for25(

BY WESTPHAL

taylor

FIRST STAGE 
ENGAGEMENT 
‘COEAE.OF 
CHARLEY‘

LATER, 
WENT TO 
HOLLYWOOD

1514-1® Roonnlt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

$80.00
40.00

WORKED AS 
A HAT 
MODB.L, 

FOR AWHILE

Muro 
vertė

|N REAL LIFE - 
1$ MRS, 3ACK 

DEhAPSEY - 
PUYED IN-DEVIL 
WITH W0MEN-AND 
'OMARRON'

BORN- 
MLMINGTON 
DEL£WAR& 

iqoo

APPEARED 
IN-V/HERE 
EASTIS EAST 

AND 
JUAN ’

galimu
Jau pir
paleido

pastatė į valstybinio

YOUSATO 
in buyinęM 
you save in W 
LSI N G

IfjTBAKINC 
lkVPOWDER

spaustuvės dar 
: turėdamos 
rašytojais ir 

neblogai Įrengtos, 
daugelį spaudinių

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

už $100.00
už 50.00

pažymėjimais 
tai prūsų 

iš karto prie

Turime ir kitų įvairių morgičių; ateik ir pasikalbėk; ap 
žiūrėk namą, užtikrinu, kad busi pilnai užganėdintas.

Nėra geresnės vietos dėl pinigų, kaip investavimas < 
į Pirmus Morgiėius.

6 kambarius, Marųuette Parke,

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tek Boulevard 9122

[Acme-P. A. Photo]

P-nia May Jaizlip, St. Louiso 
aviatorė, pasiekusi aeroplanu 
22,000 pėdų aukštumos ir su
mušusi • rekordą kitų moterų 
aviatorių Suv. Valstijose.

Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
niio 9 v. ryto iki 1 v. p. ,p.

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštis

1928 m. Herman Kohl ir dar 
du iš Airijos Į Labrador

1928 m. Amelia Earhard ir 
dar du iš Newfounland Į Wa- 
les, Anglijoj

1929 m. Lotti Assoant ir 
Lafevre iš Maine į Ispaniją

1929 m. Roger Williams ir L. 
A. Yancy iš Old Orchard į 
Santander

1930 m. Charles K. Smith "ir 
dar trys iš Airijos į Newfound- 
land

1930 m. Dieudone Costes, M. 
Belonte iš Paryžiaus j New 
Yorką '' ••

Be to buvo eilė pasekmingų 
perskridimų į Pietų Ameriką ir 
keletą su sustojimais į Šiaurės 
Ameriką.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Lotai B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

labai
paskutiniais metais 
rą pastebiamą 
žanga
grindais Įsisteigęs “Švyturys’ 
rimčiau susirūpino ne tik kny 
gų kiekybe, bet ir kokybe, su 
sirupino ir skaitytojų kulturi 
niu pakėlimu.

LISTERINE 
pašalina halitosis

V Užmuša 200,000,000 perų

imtis plunksnos
* rašytojų
lėtai augo

New York, birž. 27 d. Naujai 
pasisekęs Atlantiko perskridi- 
mas, kurį puikiai atliko du 
amerikonai Wiloy Post ir Ha- 
rold Gatty, yra dvyliktas iš ei
lės. Kiti buvo šie:

1919 metais John Alkock ir 
Artfrur Brown perskrido iš 
Newfoundland į Airiją. - <

1927 m. Charles Lindbergh iš 
New Yorko Į Paryžių.

1927. m. Clarence Chamber- 
lain ir Levine iš New York i 
Eisleben, Vokietija.

1927 m. adm. Richard Bird ir 
dar trys iš New York Į Fran- 
ciją

1927 m. Edward Shles ir Will 
Brock iš Newfounland Į Londo-

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radini 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tei. Y.rd. 5069

STAR DUST Copyright Mldwest Featurv Setvfc*

83424'0

graducted 
FROM SARGENT 

DRAMATIC 
SCHOOL-NEW 
YORK CITY

skaičius 
u Tik' *iu 

prieš ka- 
maža pa- 

kada komerciniais pa-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
808 W. 31 SU Victory 1898

IQ2O 
GIVEN PART IN 
PICTURB * WHILE 
NEW YORK SLEEPS 
FOR FOX STUDIOS

Užtai leidėjai, nestatę sau jo
kių uždavinių, o tik, norėdami 
gauti iš knygų didesnį pelną, 
lengvai naujoms sąlygoms prisi
taikė: M. Jankus Bitėnuose, A. 
Maciejauskas ir L. Jakavičius 
Rygoje pradėjo spausdinti ma
sinę literatūrą, kurios vieninte
lis pliusas tas, kad. ji noriai 
perkama visai neišlavintų skai
tytojų, nors turinio atžvilgiu, 
tai buvo tikriausia makulatūra. 
Jei bent ji pratino plačias ma
ses skaitymui ir vienam kitam 
asmeniui savo turiniu iššauku
si nepasitenkinimo, vertė ieško
ti vertingesnių knygų.

Tuo pačiu laiku naujai spaus
dinama Amerikoj lietuviškoji 
knyga, iš lėto nustojo rinkos 
Lietuvoje.

Lietuvos išsisklaidymas di
džiojo karo metu vėl keletai 
metų sustabdė knygų plėtimą
si. Tiesa, ištrėmime buvo lei
džiama laikraščiai, šiek tiek 
spausdinama ir knygų. Bet pa
rašytos dienos reikalui paten
kinti, išspausdintos dienos klau
simams nušviesti, visos tos 
knygos, grįžus į Lietuvą, veik

Neturėdami atitinkamos ža
lios spaudintos medžiagos, nuš
viečiančios lietuvių knygos pa
dėti spaudą leidus, tam laiko
tarpiui turime pasitenkinti api
bendrinta charakteristiką, nor 
ir čia galima butų pastebėti 
eilę didesnio susidomėjimo ver
tų reiškinių.

Pirmiausia puola į akis, kad 
per pirmuosius dešimtį metų 
iki didžiojo karo, lietuviškosios 
knygos padėtis, palyginus su 
spaudos uždraudimo paskutiniais 
metais, mažai kuomi pasikeitė. 
Pradžioje lyg ir išsipildė prana
šavimai tų skeptikų dar spau
dos uždraudimo laikais pareiš- 
kiusių nuomone, kad spaudos 
legalizavimas maža teigiamo 
Lietuvos visuomenei suteiks, o 
josios pavedimas rusų cenzūros 
priežiūrai net galįs neigiamai 
atsiliepti turiniui tų knygų, ku
riose nebus galima rašyti daug 
to, ką gailimą buvo rašyti 
Prusnose. Spaudą leidus visa 
rašytojų energija buvo Įtempta 
organizacijai laikraščių, ku
riems tačiau kad ir netrukdavo 
rašytojų, bet negalima buvo 
sunaudoti nelegalų laikraščių 
prityrimo. Sugebėjimo gi leis
ti laikraščius komerciniais pa
grindais ir apskaičiavimais taip 
pat neįsigyta, ir ne tik tuo lai
ku, bet ir daug vėliau, net ir 
musų laikais. Tas, tiesa, tei
giamai atsiliepė laikraščių koky
bei, nes musų laikraščiai veik 
be jokių išimčių išlaikė savo 
idėjinį pobūdį daug ilgiau, ne
gu kituose to paties dydžio 
kraštuose. Bet užtat daugu
mas laikraščių rėmėsi ir iš da
lies remiasi medžiagine visuo
menės parama, tačiau labai ne-

M. J. KIRAS 
RE AL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tet Yard, 6S94

$4.500, Brighton Parke.
5 metų $3,000.

po 5 kambarius. Brighton Parke

pastovia ir 'nuolat privedančią 
laikraštį prie* krizių, prie užsi
darymo, kas vėl mažino skai
tytojų pasitikėjimą laikraščiais.

Bemaž visi rašytojai dirbo 
laikraščiuose, o knygoms didelio 
dėmesio nešk irdavo, ir visą tą 
laikotarpį iki 1914 m. po seno
vei viešpatavo maža brošiūra 
su visais savo minusais. Dar 
labiau, keletą pirmų metų ir 
tbji brošiūra daugumoj nebuvo 
criginalė. Pradžioj rūpintasi’ne 
naujų knygų gaminimu, o pers
pausdinimu senųjų, spaudos 
uždraudimo laikais parašytų ir 
spaudos uždraudimo aplinky
bėms pritaikintų, dažnai net ra
šybos nepakeitus ir kalbos ne
ištaisius. Ypatingai tuo pasižy
mėjo Mažosios Lietuvos spaus
tuvės.

Mat, spaudą leidus, be Za- 
vadzkio spaustuvės, vęik nebu
vo tokių spaustuvių Lietuvoje, 
kur galima butų lietuviškas 
knygas spausdinti. Tik su laiku 
atsirado tam pačiam Vilniuje 
Petro Vileišio, Martyno Kuk
tos ir kitos spaustuves, Kau
ne— Saliamono Banaičio, Sei
nuose— Laukaičio, Dvaranaus- 
ko ir kompanijos, kurios spe
cialiai buvo Įsteigtos lietuviš
koms knygoms ir laikraščiams 
spausdinti. Bet Mažosios Lietu
vis spaustuvės jau turėjo dau
gybę išspausdintų knygų, turė
jo gražiai organizuotą knygų 
platinimą, pagaliau, vien tiktai 
komerciniais sumetimais vaduo- 
damosios galėjo be jokios bai
mės leisti netobulas, darkyta, 
kalba ir rašyba spausdintas 
senas knygutes, neeikvodami lė
šų nei autorių honorarams nei 
kalbos taisytojams. Spauaos 
leidimo josios suprato tik
tai kaip naują 
mą pasipelnyti.

metais jos

TUMLER’S 
CELEBRITY 
. STUDIO

SPECIALUS kainos — 
vestuvių Aitografijos $10 
tuzinas ir ruk. Taipgi 
vaikų ir Kelmynų gru
pės. 1840 N. Wells 8t., 
Tel. LlncoĮų 4775. .

jų vertės, kiek dėl to, kad se
nesnioji žmonių karta prie tų 
knygučių yra pripratusi.

Tačiau ir naujų knygų spaus
dinime prūsų 
negreit nusileidžia 
plačių ryšių su 
techniškai 
jos sugeba 
perimti į savo rankas, tuo pa
čiu apsunkindamos Didž. Lie
tuvos spaustuvių padėtį. Tas 
jų vaidmuo, išnyko didžiojo ka
ro metu, vėl atgijo 1919 
metais, kada Lietuvos rašytojai 
ir leidėjai nustojo tiesioginiu 
galimumo spausdinti Vilniuje, 
o Kauno spaustuvėms neprisi
taikius prie staiga išsiplėtusių 
reikalavimų, žymiausia spau
dinių dalis vėl buvo perkelta 
laikinai Į Maž. Lietuvą.

Spaudą leidus, senųjų spau
dinių naujieji leidimai pradėjo 
nykti tik nuo to laiko, kada 
kiek plačiau organizuota, naujų 
knygų leidimo įstaigos. Tikybi
nėms knygoms leisti susikūrė 
šv. Kazimiero draugija, o vė
liau ir “Šaltino” grupė Seinuo
se; svietiškoms knygoms— 
Petras Vileišis, J. Jablonskio 
įsteigta “Aušra”, P. Višinskio 
įsteigta “šviesa”, “Lietuvos 
Ūkininko” “Naujosios Gadynės” 
leidiniai ir kt. Bet ir čia, paly
ginus su • spaudos draudimo 
laiku toli nenužengta, ypač 
svietiškų knygų spausdinimo 
srityje. Vis dar nesugebėta su
rasti masinio skaitytojo rim
tesnėms knygoms ir knygos 
leidžiamos vis dar visuomeni
nėmis aukomis, tik retkarčiais 
apmokėdamos leidimo išlaidas. 
O tuomet žinoma, ir knygų 
dydis turėjęs atitinkamai to
kioms aplinkybėmis prisitaikin
ti. Be to. nemokamas darbas 
literatūros dirvoje, leisdavo tik 
atliekamu nuo kitų užsiėmimų 
laiku

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

......... ' ..................................................... "

12 perskridimų per 
Atlantiką

WISSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kias kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 

■sustabdo įdegimą. Varto
kite ( j jį Ifasdie. Į.ambert 
Pharmacal Co.» St, * Louis,

jokios reikšmės neturėjo; kny
gos plėtimosi ne tik pirmyn 
nepastumėjo, bet iš dalies ir 
sustabdė. O didžiausiu vargu 
pačioj Lietuvoj , spausdinamos 
vokiečių okupacijos metu kny
gos to trukumo papildyti ne
galėjo.

Pirmieji Lietuvos nepriklau
somybės metai veik visus ra
šytojus 
aparato organizatorių eiles. Jų 
literatūriniai gabumai sunaudo
jami Įvairios rūšies tarnybinei 
literatūrai parengti. Ir tosios 
rūšies knygos pradžioje sudarė 
žymiausią visų spausdinių dalį. 
Tariamąjį gyvumą knygų rinkoj 
pastebime tik 1921— 1923 m., 
bet tai buvę tik dirbtinis gy"- 
vumas, iššauktas vien vokiečių 
markės infliacijos ir prūsų 
spaudos darbo pigumo. Jisai 
baigėsi stambiauąįos knygų lei
dimo firmos “švyturio” bank
rotu.

Tačiau nuo to laiko, laiki
nai knygų produkcijai puolus, 
pastebimas nuolatinis kad ir dė
tas tiek kokybinis tiek kieky
binis knygos augimas. Ir dabar 
jis eina dviem kryptimis: ma
sinio skaitytojo užkariavimas, 
o be to spausdinimą knygos, 
galinčios patenkinti ir kulturiš- 
kesnį. šis paskutinis reikalas 
įgyja* ypatingos reikšmės kas
met augant skaičiui žinių ir 
mokslo ieškančios jaunuomenės, 
kuri jau nebegali, kaip kad ga
lėjo senesnioji karta, naudotis 
svetimomis kalbomis rašytomis 
knygomis. ,5y'

-—“Musą Žinynas”

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

mais
Lietuvą daugelį savo seniau iš
spausdintų, bet neišparduotų 
leidinių. Kadangi rusų cenzūra 
neįsileisdavo j Lietuvą knygų 
su netikrais spausdinimo vie
tos ir metų 
(kantrafakcijos) 
spaustuvninkai 
to reikalavimo prisitaikino, nu
plėšdami senuosius titulinius la
pus ir jų vietoje spausdindami 
naujus, o viską kitą palikdami 
seną. Kadangi viešas, nedrau
džiamas pardavinėjimas leido 
jiems trumpu laiku išparduoti 
visas užsigulėjusias knygas, tai 
jiems teko skubiai spausdinti 
naujus leidimus, kurie pradžio
je sudarė visų legalai spausdi
namų knygų daugumą. Pavyz
džiui vienas tik 1905 metais 
Mažosios Lietuvos spaustuvės 
perspausdino per 80 senų kny
gučių; tuo pačiu laiku, tiesa, 
ir iš Didžiosios Lietuvos spaus
tuvių pasirodė apie 50 naujų 
senųjų knygų leidimų, kas ben
drai vieneriems metams suda
rė apie 130—140 perspausdin- 
nimų. Kitas metais tas skaičius 
sistematingai mažėjo, bet ir 
iki šiol dar nemaža tų spaudos 
uždraudimo laiko knygučių pa
leidžiama iŠ Mažosios Lietuvos 
naujais leidimais ir ne tiek dėl

Daktaras
■ £ Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedallikai gyd<> ligas pilvo; plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus, nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus HgydytL ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nno 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Keeler ,Ave., Tel Crawford 5573

Saugiausia Vieta Jūsų Pinigams
Pirk 1-mus Morgičius Lietuvių Apielinkej.

2342 South Leavitt St, Chicago, III.
Phone CANAL 1678.

$3500 ant 5 metų, 6%
Muro namas, 2 pagyvenimų 

$2,000 ant 2 metų, 6% r
$L800 ant 5 metų 

' Muro 
$4,000 ant 3

Namo vertė
$3,000 ant 5 metų

Naujas muro namas 
$3,000 ant 5 metų,

Namas 2 pagyvenimų. Cieeroj, namo vertė 
$3,000 ant 3 metu 6%

Muro namas 2 pagyvenimų, namo vertė 
$1,800 ant 2M» metų. 6*/

Namas 2 pagyvenimų, namo vertė 
$4,500, — ant 3 metų $ i.500 ant

Muro .namas 2 pagyvenimų,
Namo vertė — $11,000.

$2,000 ant 5 metų, 6%
Muro namas 2 pagyvenimų,

$14.000.
$3,000 ant 3 metų, 6%

Muro namas 12 pagyvenimų ant 2 lotų, vertė $25,000, Wcst Side 
$1,500 ant 5 metų, 6f{, •

Naujas muro narnas 2 pagyvenimų, vertė — $6,000, West Side.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

prie 22 St., West Side

Namas 2 pagyvenimų. Brighton Parke.
6%

Muro namas 2 pagyvenimų ant 2 lotų, namo vertė — $10.000 
metų. 6% 

$10,000, Brighton Parke.

3 lotai, namo vertė — $9,000

Justin Mackievvich
MORTGAGE BANKER

miluonsof pounos used 
BY OUR COVEPNMENT

g
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nas ir jo klapčiukai sakosi esą “pasaulio revoliueijos 
štabas”. Kas gi turėtų būt naturajiškesnio, kaip artk 
miausias susidraugavimas tarpe tų dviejų šalių. To 
geisdami, tuo jaus po Alfonso išvijimo iŠ Ispanijos, bol
ševikai pasiuntė į Madridą specialių agitatorių būrį, 
kad jie pamokintų ispanus, kaip reikia daryti “tikrą 
revoliuciją”. Bet dabar matome, kad Ispanijos liaudis 
į Maskvą nenori nė žiūrėti!

Kodėl? Todėl, kad Ispanijos žmonės kovoja už 
laisvę, o Rusijos bolševikai žmonių laisvę'pasmaugė.

Apžvalga
LIETUVOS MIESTŲ SAVI

VALDYBIŲ RINKIMAI

SMETONA PRIEŠ KLERIKALUS

Lietuvos tautininkų partijos suvažiavime p. Sme
tona išrėžė smarkią kalbą, gindamas savo politiką nuo 
klerikalų kritikos. Vienas jo pareiškimas buvo toks: 
jaunuomenės auklėjimas turi būti valdžios kontroliuo
jamas ir negali būti paliktas katalikų bažnyčiai.

Su šituo jo pareiškimu, bendrai imant, galima su
tikti. Jaunuomenės auklėjimas, iš tiesų, negali būt pa
liktas kunigijai, — jau vien dėl to, kad daugelio jaunuo
lių tėvai neturi nieko bendro su bažnyčia ir nenori, 
kad dvasiškija kištųsi į jų vaikų auklėjimo reikalus. 
Bet reikia pastebėti, kad tautininkai patys Lietuvos 
mokyklas pastatė po kunigų kontrole. Jeigu 1926 m, 
nebūtų buvusi nuversta demokratinė Lietuvos valdžia, 
tai klerikalizmo įtaka jaunuomenės auklėjime jau bu
tų buvusi panaikinta.

Smerkdamas kunigų pretenzijas į jaunuomenės 
auklėjimą, Smetona tuo buriu pripažįsta, kad jisai irv 
jo partija iki šiol ėjo kreivu keliu.

Bet ar galima tikėtis, kad Lietuvos tautininkai da
bar tą savo politiką atitaisys? Vargiai. Jie yra susiri
šę konkordatu su popiežium, ir nors jie Šioje valando
je prieš “šventą tėvą” smarkauja, bet reikia labai abe
joti, ar jie turės drąsos visiškai nutraukti su juo san
tykius.

Smetona ir jo bendradarbiai pasinaudojo ta proga, 
kad papa susipyko su Mussoliniu. Italijos juodmarški- 
nių vadui įkibus papai į pakinkius, rado galimumo ir 
Lietuvos valdžia suvesti kai kurias sąskaitas su Vati
kano agentais namie. Bet Mussolini ir papa jau tai
kosi, gerai žinodami, kad jiem abiem grasina pavojus, 
jeigu juodu nesilaikys išvien. Ir kuomet pasiliaus ki
virčai fašizmo su Vatikanu, tai prikąs liežuvį ir Lietu
vos tautininkai.

Tečiaus ir iš viso nėra pamato tikėtis, kad tauti
ninkai gali duoti ką geresnio jaunuomenės auklėjime, 
negu klerikalai. Smetona sako, kad jaunuomenės auk
lėjimą privalanti kontroliuoti valdžia. Bet kas dabar 
kontroliuoja tą valdžią? Ją kontroliuoja ne žmonės, bet 
tam tikra klika, kuri (su klerikalų pagelba) gruodžio 
perversmo metu pakėlė ginklą prieš žmopių išrinktus 
atstovus. Ar toki gaivalai gali daryt gerą įtaką j jau- 
nuommės sielą? Ne. Jie gali jaunuomenę tiktai sude- 
moralizuot, jskiepindami jai panieką toms laisvės idė
joms, už kurias per dešimtmečius kovojo Lietuvos liau
dis.

Kol Lietuvoje nebus atsteigta demokratija, tol jau
nuomenės auklėjimo klausimas nebus kaip reikiant iš
spręstas.

Kauno laikraščiai paduoda 
valdžios žinias apie skaičių pi
liečių, dalyvavusių Lietuvos 
miestų^ savivaldybių rinkimuo
se. Nežiūrint to, kad visos 
stambiosios partijos rinkimus 
boikotavo, balsavimuose daly
vavo dauguma turėjusių teisę 
balsuoti. Bet balsavimo teisė 
buvo atimta beturčiams ir dau
geliui kitų žmonių.

Valdžios žiniomis, rinkimuose 
dalyvavo: Alytuje 1220 iš 1287< 
turėjusių balsą, t. y. 95%; ša
kiuose — 589 iš 612, t. y. 
96%; Jonavoje — 738 iš 802, 
t. y. 92%; Tauragėje — 1158 
iš 1265, t. y. 92%; Utenoje —• 
1096 iš 1187, t. y. 92%; . Kėdai
niuose, — 1277 iš 1411, t. y. 
91%; Kalvarijoje — 804 iš 
858, t. y, 94%; Panevėžyje —į 
3911 iš 4252, t. y. 92%; Virba
lyje — 620 iš 641, L y. 94%;i 
Šiauliuose — 4693 iš 6173, t. y., 
76%; Kaune — 16003 iš 27630;’ 
t. y. 58%, ir t. t..

šitie keletas pavyzdžių rodo, 
kad juo tamsesnis provincijos 
miestas, tuo didesnis nuošim
tis balsuotojų dalyvavo rinki- 
Imuose. Kaune ir Šiauliuose, ku
rių gyventojai yra labiausia 
apsišvietę, balsavo mažiausias 
nuošimtis.

'Kas buvo išrinkti į savival
dybes, tose žiniose dar nepra
nešta.

SOVIETŲ RUSIJOS LAIKRAŠ
TIS APIE LIETUVOS 

POLITIKA

RESPUBLIKOS LAIMĖJIMAS

Sekmadienį įvykę Ispanijoje steigiamojo seimo 
rinkimai patvirtino tą spėjimą, kad monarchijos šali
ninkai bus sumušti. Nors rinkimų rezultatai dar nėra 
galutinai suskaityti, bet jau yra patirta, kad socialistų 
ir respublikininkų blokas laimėjo pilną pergalę. Tarpe 
470 seimo atstovų bus tik keturi ar penki atviri mo-‘ 
narchistai. Dar keliolika gal bus monarchijos simpa- 
tizatorių, prisidengusių kokia nors nekalta skraiste; 
bet palyginant su respublikos rėmėjai^ jie neturės jo
kios reikšmės. •

Kiek galima spręsti sulig apytikriais daviniais, ku
rie buvo iki šiol paskelbti, didžiausią pasisekimą rin
kimuose turėjo socialistai. Manoma, kad jų yra išrink
ta 130. Be to, dar yra išrinkta apie 70 radikalių socia
listų, taip kad visų socialistų atstovų steigiamam seime 
bus apie 200.

Tuo gi tarpu komunistų, gal būt, išrinkta du-trys, 
o gal nė vieno. Telegramos sako, kad kol kas nėra pra
nešimų ne iš vienos apygardoj apie komunistų išrinki* 
mą. Tai yra reikšmingas faktas. Ispanijos darbininkai, 
kurie vaidina tokią svarbią rolę revolju^ijoję, neturi 
jokio .pasitikęjimo;komunistams. iiap<dis šiuo
se rinkimuose pasmerkė karaliaus Alfonso monarchiją 
ir kartu atmetė teroristinę Stalino diktatūrą.

Tai yra sveikintinas reiškinys.
Komunistams ’ buvo ypatingai svarbu gauti kiek, 

galint daugiau pasekėjų Ispanijoje. Juk Maskva išdi
džiai vadina save “pasaulio revoliucijos centru”. Stali-

Bolševikų laikraštis “Krasr 
naja Zvezda” taip rašo apie 
Lietuvos tautininkų kovą su 
krik-demais:

“Delko tad tarp tų dviejų 
partijų eina tokia atkakli 
kova, dėl ko yra galimas, 
diplomatinių ryšių nutrauki
mas tarp Lietuvos ir Vati
kano ?

“Tų faktų išaiškinimo rei
kia jieškoti užsieniu politi
koj, abiejų grupuočių užsie
nių politikos orientacijų 
skirtume. ,

“Dabartinė valdžia, Lietu
vos karjuomenes karininkų 
palaikoma-, turėdama omenyj 
priešingą valstiečių ir bur
žuazijos dalies atstašimą į 
lenkų dvarininkus, kurie lai
kė savo rankose pusę Lietu
vos teritorijos, stovi atsi
stojus ant pozicijos, kaa ne
gali būt suderinimo su Len
kija, kol Vilniaus kraštas 
bus (nebus) grąžintas Lie
tuvai. Tas nusistatymas le
mia visą Lietuvos valdžios 
užsienių politiką, tame skai
čiuje ir draugingus santy
kius su Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga.

“Karštai besiruošiant prie; 
intervencijos (? -r- “N-ną”' 
Red.) prieš SSRS Lietuvos 
pozicija yra didžiai nepatogi 
francių imperialistams ir 
jų vasalams lenkams. Tarpr 
tautine padėti# koį kas ne- 
leidžia, daryt tiesų spaudimu 
ant Lietuvos ir lenkų kariuo- 

, menes, mąršavimą į Kauną, ’ 
J^dęl^daįįarf męs matome, 
kąip visąjį ' galimais . bucais; 
jėgos, kurios ruošia inter
venciją, stengias priversti 
Lietuvą pakeisti savo užsie-i 
nių politikos orientaciją. In- 
terventai naudojasi tam

$

tikslui Vatikanu, kurs turi 
Lietuvoj daug įtakos ir ku
riam yra skaitlinga agentū
ra asmenyj kunigų ir krikš
čionių demokratų partijos. 
Krikščionių demokratų kova 
prieš tautininkų valdžią, tai 
— kova dėl Lietuvos užsie
ninės politikos orientacijos 
pakeitimo, dėl atsisakymo 
nuo Vilniaus krašto ir dėl 
kapituliacijos prieš Lenkiją, 
dėl Lietuvos prisidėjimo prie 
anti-sovietinio bloko.” 
Sovietų laikraštis, vadinasi, 

piešia Lietuvos kunigus kaipo 
šalininkus ginkluotos interven
cijos prieš Rusiją, o tautinin
kus —< kaipo tos intervencijos 
priešus.

Tai yra, žinoma, gryniausia 
nesąmone. Viena, niekas nesi
rengia Rusiją ginklais užpulti, 
ir bolševikų pasaka apie inter
venciją yra baubas Rusijos 
žmonėms gąsdinti.

Antra, yra tuščias prasima
nymas, 
lai norį parsiduoti lenkams ir 
išsižadėti Vilniaus. Vilniaus 
išsižadet nenori nė viena Lie
tuvos partija, tik gal kiek ski
rtai jų keliai, kuriais jos ti
kisi jį atvaduoti,

Bolševikų laikraštis tokiais 
savo “aiškinimais” tikrumoje; 
veda agitaciją už Lietuvos tau
tininkų valdžią. Nors bolševi
kai nuolatos giriasi savo “ko
vojimu” prieš fašizmą, bet čia 
matome, kad jie yra fašistų, 
bičiuoliai ir rėmėjai.

ANGMJ0S LIBERALŲ 
SKILIMAS

_ —----
Kitąsyk buvusi galinga Ang

lijos liberalų partija silpnėja 
vis labiau. Parlamente ji turį 
tik penkiasdešimt su viršum 
atstovų. Dabar dalis tų. atsto
vų pareiškė partijos lyderiui 
Lloyd Gedrge’ui/kad jie išeiną 
iš frakcijos ir laiko save nesu
rištais frakcijos tarimais.

Kaip praneša “The New York 
Times”, iš Anglijos liberalų 
partijos rezignavo Sjr John 
Simon (buv^s ministeris), Sir 
Robert Hutchinson ir Eruest 
Brown. Laukiama, be to, kad' 
taip pat rėsjįgnuosią Sir Mur- 
dock MacDonald ir Leslie Hore- 
Belįsha.

Tų liberalų šulų pasitrauki
mas iš partijos yra pasekmė 
jų nepasitenkinimo, kad Lloyd 
George remia darbiečių valdžią 
parlamente prieš konservato
rius. Tię atsimetėliai norėjo, 
kad liberalai susidėtų su kom 
seryatoriais ir darbo partijos 
valdžią nuverstų.
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Savi ištautintojai '
Visiems yra gerai žinoma, 

kad Amerikoje ištautėjimas 
gana sparčiai eina. Kyla klau
simas, kokios priežastys daur 
ginusią pastumia pr'ie ištautė- 
jimo? Tų priežasčių gali būti 
įvairių.

- - j. y
įvairių. Jos geriau paaiškės 
pagvildenus ištautinimo bu
dus.

Pįrpiąs
būtent, kada viena tauta par 
vergįa kitą ir jėgą verčia iš- 
tauteįi, ; šių; prievarta. budo

Prievarta norėjo lietuvius su
rusinti.

Antras ištautinjino būdas --- 
kulturinįs būdas, šiuo budu 
Mažoji Lietuva buyo suvokie
tinta. Kulturinį ištautinimo 
būdą panaudoja daugelis val
stybių, nes siš yra pasekmin- 
giausias.

Trečias budus — patys sa
viškiui, kurie iš nesusipratimo 
ar pataikavimo, ar dėl karje
ros dirba ištautinimo darbą 
arba užsigina savo tautystės. 
Kaipo pavyzdys šio trečiojo 
budo bus, — kai prieš karą 
Rusijoje kas norėjo gauti auk
štesnę vietą valdžioje ar pada- 
daryti karjerą, tapdavo rusu; 
kas norėjo pasidaryti bajoru, 
virsdavo lenku ir panašiai.

Izoliavimo būdas, — kada 
tautiečių grupė arba pavienius 
šeimynos apsigyvena arba ap- 
gyvcndiaanios tarp kitataučių 
neturint santykių su savaisiais.

Koks iš šių ištaulinųno bū
dų yra pavojingiausiai? Be, 
abejo, kiekvienas pasakys, kad 
šis tretysis — sayi ištautinto.-. 
jai. Nėra ucgaybingesnio daik
to, kaip savo tautybes atsiža
dėti.

Labai apgailėtina yra, kad 
šis tretysis ištautinimo būdas 

"sutinkamas musų tarpe Ameri
koje. Kaipo pavyzdžiui yrą 
Uhicagoje lietuvių bažnyčia 
Bri.dgepo>’te praloto Krušo va
dovaujama. Ištikrųjų, ne vie
noj kitoj lietuvių bažnyčioje 
nesakomi angliški pamokslai, 
o tuo tarpu praloto Krušo jau 
antri metai. Bridgeportas yra 
didžiausias lietuvių rajonas. 
Aplinkiniai gyventojai vien 
lietuviai, bet pralotas pirmas 
padarė tokią reformą, Sunku 
atspėti kokmo tikslu vadovau-l 
damasis įvedė angliškus pa
mokslus. Tiesa, Krušas teisina
si, kad jaunimas nebesupran-i 
ta lietuviškai. Bet keistas da
lykas, kad tose parapijose, ku
rios išmėtytos tarp svetimtau
čių, sakomi lietuviški pamoks
lai ir jminimas supranta, o | 
Bridgejįjorte,' kur vieni lietu
viai susispietę, kur ant gatvių,, 
krautuvėse skamba lietuvių 
kalba, bet bažnyčioje sakomi 
angliški pamokslai. Tokiam 
pasiteisinimui negalima tikėti,

Kaip suprasti reikia, kad ir 
Šį faktą: Prieš kelta dienas 
buvo laidojamas joniškietis K, 
yonkus. Velionį palydėjo į La
pus didelis bųrys jo pažįstamą 
ir draugų. Ir čia kun. švobta- 
kas pasako angliškai pamoks
lą tiems seniems lietuviams, 
kurie gal kelius žodžius ang
liškai tesuprantą. Visi pradėjo 
pečius traukyti. Vieni aiškino;’ 
kad kunigėlis neprisiruošęs 
prie pamokslo, sako angliškai, 
kad nesuprastų klausytojai; 
kiti tvirtino, kad nežinąs nieko 
apie velionį, tai ką daugiau 
darys, nors angliškai pakalbės,

Kun. švobinską gal Čia butų 
galima ir pateisinti, nes grei
čiausia jam bus įsakęs pasa
kyti angliškai jo kįeboiias Kru
šas. Bet šitokie nenormalumai 
turį būti pataisyti ir kiekvieno 
susipratųsio lietuvio pareiga 
reikalauti, kad prigimtoj kal
boj butų sakomi pamokslai, 
kaip visose kitose bažnyčiose. 
Klaidingi yra manyti, jog jau
nimas nesuprantu lietuviškai, 
Tikra 8avęs apgavystė. Leng
vai dar supranta jaunimas ir 
namuose su tėvais visuomet 
kalba lietuviškai. Todėl drą
siai galima sakyti, kad pralo
to Krušo įvesta reforma yra 
kenksminga lietuvybei, nes tai 
yra intensyvus ištautinimo bū
das. Jei Krušas taip daro iš 
įsitikinimo, tai labai save pro

tai

gesnio daikto. Pralotas galėjo 
pastebėti (nesenai “Drauge” 
buyo rašoma), jog šis popie
žius dar būdomas pasiuntiniu 
Lietuvai vienoje prakalboje 
Kaune ragino lietuvius būti iš
tikimais savo tautybei ir susi
pratusiais tėvynainiais.

Jei bažnyčios *galva pareiškė 
tokias mintis, tai tikybai nerei-

kalinga yra naudoti ištautini
mo priemone.

Tikiuosi, kad pralotas Kru
čas atitaisys tą nesąmoningą 
reformą — angliškus pamoks
lus ir neliepasitaikys tokie ne
normalumai, kokie įvyko per 
Yonkaus laidotuves su pamok
slininku švobinsku.

—Barklainis.

Papa ir Mussolini

prievartos badas,

tuvišką spaudą, užgynė skai
tyti lietuvišką knygą, varė mok
sleiviją į cerkves, o kas prasi
žengdavo prieš šiuos įsaky
mus, tą aštrįąi nubausdavų

(Tęsinys)

Universitetą nedrjso parduoti
Mussolini tačiau nedrįso par 

sidųoti papos reikalavimams, 
kad jo religija butų ir univer
sitetuose dėstoma. Per dvide- ; 
šimts ar tris dęšimts metų Ita
lijos unversitetai turėjo skep
tišką atmosferą. Kada 1894 me
tais mano draugo Ernest 
Haeckel gijimo diena buvo 
švenčiama, tada Italijos viešo
sios instrukcijos ministeris bu
vo visame pasauly vienintelis 
valdžios oficialia atstovas, at
siuntęs jam oficiali pasveikini
mą, ‘‘Vardu Italijos universi
tetų siunčiu Tamstai širdin
giausius sveikinimus”, jis tele
grafavo. Visi žymiausi Italijos 
rašytojai musų amžiuj— Gar
die ei, Lombroso, Sergi, D’An- 
nuncio, Ardigo ir kt. buvo ar
ba yra skeptikai.

Muąsojini nesenai uždavė pa
pai dar yieną nemandagų smūgį 
kuomet primindamas franeuzų 
mokslininkus, kurie jam pritą-' 
re, kad Roma padarė krikščio
nybę pasisekusią, Mussolini pri
dėjo kad, girdi, gaila, kad Ita
lijos bažnyčia nedavė nė vieno 
rašytojo verto paminėti. Papa 
tą įžeidimą nurijo tylėdamas. 
Bet papa negalėjo pagauti uni- 
^Aąįtetą. ^uąsolini padrįso jam 
Jų išduoti.
Bažnyčios pretenzijos į šeimyną

Jau nurodinėjau keliais at
vejais, kaip papa stengėsi pri- 
yersti pildyti savo kanonų įsta
tymą, ir tą jo dalį kuri liečia 
vedybas. Kuomet katalikai 
Amerikoj didžiuojasi, kad kata
likų bąžnyčios principai esą vi
siškai. .sutaikomi su moderms- 
jkos valtybės tvarka, reikia tik 
paklausti jų ar jų bažnyčia 
bent kurioje valtybeje pripažįs
ta, kad moterystė gali būti pa
naikinta divorsu. Jokiu budu 
ne, Ar tai butų Amerikoje ar 
Italijoje, kiekvienas kas persis
kirta ir antru kartu vedą, pa
pildo “svetimoterystę”, Tai yra 
nekeičiamas katalikų bažnyčios 
mokinimas net Amerikoje, ži
noma, taip ilgai kol katalikų 
bažnyčia ^asŲiekn mažumoje ji 
negali nieko padaryti. Tada yra 
gan^ liberališka ir net nesap
nuoja trukdyti nekatalikų lais
vei; bet lai tik ji gauna didžiu
mą, tamet ji, pripažindama jsa- 
yo katalikybės principus turi 
panaikinti divorsus, prispausti 
sąžinės laisvą, deginti hereti- 
kus ir t, t.

Iškovotas laisvės bąrgenas

Kas iš tikrųjų yra tas nau
jasis Italijos vedybų įstatymas, 
negalima nė suprasti. Naujo
sios sutarties su papa tekste 
žodžio apie divorsą nesimato, 
Net nemini, ar civylės vedybos 
yra leistos. Tėn kalbama tik 
ąpie apsivedimą su kunigu ir 
ten pat yra dar vienas naujas 
dalykas, būtent kad vedybų 
panaikinimai turi būti paskelb
ti viešai kiekviename atsitikime, 
Kokia čia suteikta teisė bažny
čiai ir kas palieka valstybei, 
ners, aišku, žodžiu, visame ta- 
me mtarname biznyje tarp Mų, 
SSbimRr! pįpfes jol&o prin
cipo. Mussolini tik kalkuliuoja, 
kiek tąjį jo milžiniškas prestir 
žas ifaljonų akyse leis jam pa
aukauti laisvių, kurias išpirko 
lUlijos skeptikai per amziuę

Supostaią mainai į 
kriminalistus

Tie patys kompromisai ma
tomi visoje judviejų sutartyje. 
Papa reikalauja, kad “aposta
tai kunigą?’ turi išvaromi 
lauk iš visų valdžios tarnysčių, 
pavyzdžiui nuo mokytojavimo. 
Tai yra stiprus ir nedoras rei
kalavimas. Šimtai kunigų mete 
tikėję į savo bažnyčią ir moky
tojavimas ar valstybės tarnyba 
buvo vienintelis būdas jiems 
užsidirbti pragyvenimą bei iš
vengti hipokrizijos. Papai visai 
negalvojo hipokrizija: verčiau 
lai bus hipokritai, bile tik ne
pasitrauks iš bažnyčios. Už tad 
tąs pasitraukimas jiems apsun
kinamas. Mussolini sutinka: bet 
jis prideda, kad Italijos turi 
turėti tas pačias ekstradikcijos 
teises su Vatikanu kaip ir su 
kitomis valstybėmis.

Tai buvo jokiu budu nepriimti
na papai. Naujoji papos vals
tybė turi būt labai patogi šven- 
tavietė, pasislėpti jo žmonėms 
atsitikime jei Mussolini išleis
tų tokius įstatymus, kurie pa
pai ne tiktų ir prieš kuriuos 
papos žmonės turėtų kovoti. 
Jau dabar Mussolini kanda sau 
lupą, kad papos organas Osser- 
yatore Romano persikėlė į Va
tikano Miestą ir ateity gali ra
šyti apie jį ką tik nori f Bet, 
sako Mussolini, jei aš tad ati
duosiu tavo suposiatus kuni
gus, tu turi atiduoti mano pa
bėgėlius kriminalistus, ir tokiu 
budu biznis tapo pasekmingai 
baigtas, žodžiu, toji sutartis 
tarpe Mussolini ir papos yra 
visokių, kompromisų mišinys.

(Bus daugiau),

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

1 IJIJI .................................. I ■ II I I I — «■ u *

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

JŪSŲ PATOGUMUI
NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA-

MOSE VIETOSE

u

■1

gauna, o jei priešingai 
vęjtui jd pasakytos susirinki
muose patriotinės kalbės,, vel
tui jis klojo šimtines atgavi
mui Lietuvos nepriklausomy
bės. Krpšo reforma yra dide
lis nusižengimas tautiniu at-

Ir '• įitikrųjų, kįę^dąųg,;. yra 
pašvenčiam tautinei idėjai, 
kiek daug gyvybių aukojama 
tautos palaikymui; daugelis 
karų kyla dėl Šios idėjos. O 
dabar patiems varyti ištautč- 
jimo darbą, tai nėra negarbin- kančių ir kraujo.

Bridgeporto
“AUŠROS" KNYGYNAS 
3653 So, Halsted Street.

Tel, Yards 4754 „
Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B, R. PIETKDEWICZ • 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roscland ir Pullman
WAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tek Pullman 5950 >

Kai jums reikės pa
duoti . “classified” skel
bimą. ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

*

. V."

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

oA
■

>
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ChernausKo Darže

RISIS JUOZAS BANCEVIČIUS SU

MARGINIMŲ. BOKSUOSIS JUO

CECHU

DŪKŲ ČEMPIONAS WM. PILLOW 

SU BENNY C‘Kid”) MATUSEK,

PROGRAMAS SUSIDĖS Iš BOK
>

SO, RISTYNlV IR KITOKIŲ PA

DONAS, JAMES TAMO, GARY, 

IND., LIETUVIŲ ČEMPIONAS IR

KITI R1STIKAI BUS—ST. B AG

‘"VA2 zX, >

JOE BANCEVIČIUS, 
žinomas kaipo “drapiežnas dzūkas’ 
Jis risis su dviem, Glazausky ir , 
J. Ęagaonu.
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tarp Chicagoš 
Lietuvių

Komunistų pastogėj
Po didžiajai Biiųbos-Pru- 

seikos revoliucijai, bruzdėji
mas eina pas apveiktuosius 
kareivius. Vieni pasirengę 
bučiuoti Bimbos pantaplj, kad 
jiems nuodėmes atleistų, o ki
ti, vadovaujami Butkaus-Vai- 
lionio, nusitarę laikytis iki 
savo pasekėjų galutinam išny
kimui. Sakoma, jog Pruseika 
esąs prisirengęs duoti* garbės 
žodį Bimbai, kad jis griežtai 
atsižada Butkaus, Vailio-Stra- 
zdo ir visų tų, kurie eina prieš 
pamokslininkų Bimbų. Iš pa
tikėtinų šaltinių teko nugirsti, 
kad Bimba Pruseika i stato 
vienų sųlygų jo priėmimui at
gal į komunistų partijos -para
pijų, būtent: Viešas pasmerki
mas Butkinės-Strazdinės opo
zicijos. Galimas daiktas, kad 
greitu laiku pamatysime Pru- 
seikos meditacijas ir vakaryk
ščių draugų prakeikimų.

Dar pasirodo, kad opozicija 
Chicagoje Bimbai esanti daug 
silpnesnė, negu Brooklyne — 
Bimbos viešpatijoje. Esu, vien 
todėl- taip, kad Chicagoje va
dovauja Strazdas. Na, o jam 
primetama, kad jis esąs men
ševikas. Gi Brooklyne ir apie- 
linkėse vadovauja Butkus, se
nų laikų žymus LSS darbuoto
jas, bet atėjus bolševikiškam 
vėjui, patapęs aklu jų rėmėju,

Butkus yra taipat griežtas ir 
ncperkalbamas, kaip ir Bim
ba, kuomet Chicagoje Straz
das tokio griežtumo parodyt 
nemoka, gal būt vien todėl, 
kad čia buvo vyriausias opozi
cijos vadas Pruseika, kuris iš 
kovos lauko greičiau pabėgo, 
negu mušis prasidėjo. Tas ži
noma Chicaginę opozicijų pu
sėtinai demoralizavo. Žinoma, 
ta jų kova tiek verta, kiek iš
sunkto kiaušinio kevalas. Ko
va už tuščių maišų. Jų visų 
fanatizmas eina lygiame laips
nyje. —Re p. XIII.

Iš Joniškiečių Kliu- 
bo išvažiavimo

Pereita sekmadieni, birželio 
28 d., Joniškiečių L. K. Kliu- 
bas, buvusiame p. Blinstrupo 
darže prie Kean ir Archer avės., 
turėjo išvažiavimų. Svečių į iš
važiavimų atvyko pusėtinai 
daug. Ir jei ne toki karšta die
na, tai butų dar daugiau atsi
lankę.

Nekurie, nebepakęsdami šili
mos, valandų pabuvę, važiavo 
į namus. Anot jų išsitarimo: 
lysime j šaltų vandenį ir vė
sinsimos. Iš tikrųjų, tas nepa
prastai ankstyvas šios vasaros 
karštis žmonelius be jokios mie- 
laširdystės kankina.

Nors buvo mėginta vėsintis 
•tai šaltakoše, tai kitokiais da
lykais, kurių rengėjai buvo at
gabenę i išvažiavimų, bet tai 
mažai ką gelbėjo. Muzikantai 
po ilgos pertraukos nors gro
jo šauniai, bet šokėjų ukvat- 
ninkų mažai tesirado. Pavaka
ry, kada saulutė pasikavojo už 
miško ir oras truputį vėsesnis 
paliko, tai ir Joniškiečiai tar
tum atgijo. Greitai susiorga
nizavo Joniškiečių choras iš 
kokių keturių dešimčių daini
ninkų ir dainininkių ir pradė
jo traukti liaudies daineles. 
Forest Springs girios skambė
jo.

Vadovavo šį Joniškiečių cho
rų tenoro balsai — Jonas Gas- 
paraitis, Povilas Empalis (Mel- 
roseparkietis) ir Vincas Brie
dis (northsaįdietis). Gasparai- 
tis, kaip geriausis Joniškiečių 
choro aukštojo balso daininin
kas, vilkdamas iki aukštosios 
C-G-I, vietomis buvo pradėjęs 
“šlakuoti”, bet jam tuoj į pa- 
gelbų atėjo Briedis, kuris aukš
tąsias gaidas paima be rody
mo su pirštu aukštin.

Prie to, iš moterų atsirado 

gera dainininkė, p. Jieva Gas- 
paraitienė, kuri turi didelį ir 
stiprų balsų.

Joniškiečių choro geri daini
ninkai jau buvo išvykę į na
mus, kaip tai p. V. Briedis 
(southsaidietis) su šeima, Dr. 
Dundulis, Edv. Chepulis, K. 
Kipšas, Pažarskas, Urmonas ir 
daugelis kitų. Programo vedė, 
jas pasiliko Joniškietis Ben. 
Vaitekūnas. Jis visųpirma už
matė, kad yra atsilankę iš 
“Naujienų Padaužų” skyriaus 
2 nariai, tai p. J. C. ir p. B. 
Jie buvo paprašyti prisidėti 
prie Joniškiečių choro, nes p. 
C., rodos, yra Padaužų choro 
dirigentu. Taigi kaipo svečias, 
p-lės Ančiutės rekomendacija, 
jis buvo pakviestas diriguoti 
Joniškiečių chorui.

Nežinau ar jis turėjo pro-^ 
gos vadovauti šiam chorui, nes 
man prisiėjo toj apleisti dai
nininkus. p. Siurvila davė ži
noti, kad mano draugas Pra 
nas Simonaitis nori mane vež
ti namo. P-nia Chepiene su duk
ra ir mes trys vyrai, kaip mu
rai, laimingai parvykome iš 
Joniškiečių išvažiavimo.

Joniškietis.

P. S.: Kas radote pamestą, 
Joniškiečių Kliubo piknike nau
ją sviming siutų, malonėkite 
sugrąžinti adresu: B. šniukas, 
4208 S. Washtenaw avė., Chi- 
cago.

Cicero
P-nia Lukštienė, pasveikusi, 

jau darbuojasi po senovės. 
Nors dar ne pilnai stipri, bet 
priversta yra savp biznį pri
žiūrėti. Nes tai yra jos ir jos 
šeimynos gyvenimo šaltinis.

Jau bus neužilgo dveji me
tai, kaip ištiko jų sunki nelai
mė, kada automobilis užmušė 
jos. vyra, Vladų Lukštų. Tai 
buvo didžiausias smūgis Lukš
tų gyvenime ir. sugriovė gra
žių šeimynų. -

Pasilikusi viena su vaikais, 
p. Lukštienė nepasidavė liki
mui. Ji suka gyvenimo ratų 
viena jau dvejus metus. Pa
kirsta sunkaus darbo ir nelai
mių, ji vėl po savaitės, nors 
dar nesijausdama visai tvirta, 
imasi darbo.

Aš, nuo savęs, veliju p. Luk- 
štienei geriausios kloties.

* ♦ *
Mes skaitome pranešimus ir 

žinias iš plačiosios Chicagos 
apie lietuvius ir jų organizaci
jas. Mes Ciceroje taipgi turi
me kuo pasididžiuoti. Turime 
daug organizacijų ir daug ge
rų lietuvių, senų vietos gyven
tojų. Tik bėda, kad to laiko 
tai stoka. O dabar tai, galima 
sakyti, ir ne laikas svajoti apie 
kokius ten raštus. Nes visi iš
traukia kur pavėsiu, į girias, į 
paežerį.

Štai ir penktadienio vakare 
pp. Areškai sustojo prie mano 
namo savo nauju Marmon. Ir 
sako: Važiuokime pasivažinė
ti 1 >

Tokiame karštame ore kur 
čia tu atsisakysi nuo šitokio 
pakvietimo. Susėdome ir pa
traukėme pietų link, Cicero 
avenue iki 95-tos gatvės ir 
Archer avenue. 0 toliau — 
Kean avenue, ir atsiradome 
prie Maple ežero. Ten užtiko
me glėbį plaukiojančių^ —ma
žų ir didelių, senų ir jaunų.

Vanduo drumstas, ir žiūrint 
iš šalies atrodo ne kaip. Ale 
jei kam tinka, tai nieko nepa
darysi. Tegul naudojasi juo.

Saulei leidžiantis traukėme 
namų link. Pakeliui užsukome 
pas cicerietį K. Kairį, kuris jau 
keletu metų kaip džianitoriau- 
ja ir kuriam gerai sekasi., P-ia 
Kairienė, kaip iš po sunkios 
operacijos, tai gan gerai jau
čiasi ir gerai atrodo. Linkėtina 
jai geriausios sveikatos.

Žodis-kitas apie Areškus. 
Tai seni Cicero gyventojai. 
Abu ramaus budo ir laisvų pa
žiūrų žmonės.' Turi ir graži] 
namų adresu 1328 So. 50 avė. 
Jų duktė šiemet baigs kole
gijų. Areškams nuo pat jau
nystės gyvenimas sekėsi. Mat, 
abudu yra darbštus. O Justinas
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Motinai pagailo vaiko, žino
te, kiekvienai motinai jos vai
kas yra ir meiliausias, ir gra
žiausias, ir geriausias. Taigi 
kitą dienų ji nuvažiavo sūne
lio atlankyti. Na, ėmė barti dė
dės Šamo tarnus:

“Ką dabar jus darote! Mes 
ir taksus mokame, ir savo na
mą turime, ir ne bet kur. Paga
lios čia juk yra fry kontrė. Tai 
ką jus kabinėjatės!”

Gal dar ir ką kitą pasakė— 
nežinau. Bet žinau štai ką. 
Praėjusį šeštadiėnį teisme teko 
užsimokėti ne tik šuneliui 
$140 už sirenos birbinimų, bet 
ir motinai $20 —» tur būt už 
tai, kad airišiai nesuprato tin
kamai jos kalbos.

Prietikis tuo ir užsibaigė.
— Iks.

Cicero
Orlaivis, lėkęs po 278 mylias per valandą

Matoma^ laužas majoro Doolittle tam tikro orlaivio, su* kuriuo jis tikėjosi pasiekti 278 mylių j valandą rekordo, bet orlaivis 
vos pakilęs nuo žemės 300 pėdų, sutruko. Doolittle iššoko parašiutu.

Stanislovas Anglickis užbaigė 
High School.

Žinomo biznierio Jono Ang- 
lickio sūnūs Stanislovas užbai-

tai moka visokius amatus, kas 
prie namų labai naudinga yra. 
Ir visi kaimynai jį gaudo: tai 
popieras priklijuoti, tai šaly- 
gatvį pataisyti, ir tt,

Namie p. Areška taipjau lai
ko veltui neleidžia, ir savo na
mo skiepe turi įsirengęs tikrų 
dirbtuvę. Dirba čia viską: sta
liukus, radios, kabinetus ir 
smuikus ir tt. Gi p-nia Areš- 
kienė tai prižiūri vienų gra
žiausių apielinkės darželių 
prie savo namų, kuris yra pri
sodintas puikių gėlių.

Veliju pp. Areškams geriau
sio pasisekimo gyvenime.

—N. Rašė jas.

Lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny, birže

lio 28 d. iš radio stoties W. C. 
F. L., nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, buvo geras ir gražus radio 
programas, kurį davė Jos. F. 
Budriko krautuvė.

Malonu buvo /klausytis gra
žaus dainavimo p-nios Oželie- 
nės. Ji turi tikrai didelį ir 
gražų mezzę-soprano balsų, 
kurį labai liuosai valdo. Kitas 
dainavo — Stasys Rimkus, 
baritonas. Jį visados yra malo
nu ant radio girdėti. Vargo
nais griežė p. J. Sauris keletą 
gražių gabalėlių. O prie to 
buvo sugriežia keletas gražių 
rekordų, grynai lietuviškos 
šokių muzikos, Abelnai pro
gramas darė gero įspūdžio.

—S. O. S.

Cicero
Kai kas apie Draugystę Lietu

vos Kareivių.

Prieš pusmetinis Draugystės 
Lietuvos Kareivių susirinki
mas atsibuvo birželio 21 die
ną.

Narių susirinkime, kaip va
saros laiku, dalyvavo gana 
daug. Iš pranešimų pasirodė, 
kad yra keletas sunkiai ser
gančių ligonių^ būtent — Jur
gelevičius, kuris atrodo turįs 
džiovų; jis yra senas draugi
jos narys; gaila. Kitas ligonis 
tai Antanas Milius; jis dar te
beserga; buvo troko sužeistas; 
yra vilties, kad greitai pa
sveiks. Serga taipjau K. Palu- 
binskis, ųaujas narys, kuriam 
dirbtuvėj koja buvo , sužeista. 
Urbonas randasi kritiškoj pa
dėtyj, nėra kam juo rūpintis; 
turi savuosius, bet pasidavęs 
po svetimų globa.

Toliau, iš tarimų galima pa
žymėti sekančius: Broliai Bu- 
nevičiai susitaikė. Pomirtinė 
aa. Juozo išmokėta graboriui 
Eudeikiui.

Draugijos išvažiavimas buvo 
gana gyvas. Draugijai kaštavo 
apie $50. Kurie išvažiavime 
dalyvavo, visi patenkinti. Prie 
progos draugystė taria ačiū 
biznieriams už paramų, ypač 
gi p. Lypskiui už muzikų.

Deliai naujos konstitucijos 
priėmimo: nutarta laukti eks
tra susirinkimo, kada oras at
vės.

šiemet aštūoni nariai gaus 
garbes dovanas už tai, kad jie 
neėmė pašalpos per dešimtį 
metų. Laikrodininkas Pocius 
turės padaryti žiedus. Dovanos 
bus išdalintos metiniame 
draugystės parengime per Ka
lėdas. Jeigu- būsime sveiki ir 
gyvi, tai turėsime progos ta
me parengime gražiai pasi
linksminti.

Ir unifūrmų skyrius, pasiro
do, jau stovįs gerai. Pilnai 25 
vyrai pasirėdę.

» » i*
Su pirma liepos mėnesio 

diena čia bus daug susirinki
mų.

Trečiadienio vakare p-nios 
Lukštienės svetainėje įvyks 
susirinkimas lietuvių namų sa
vininkų arba Improvement 
Kliubo. Kurie dar nepriklau
sote šiam kliubui, ateikite pri
sirašyti, nes tai yra vienintelė 
grynai namų savininkų orga
nizacija. Susirinkime bus iš
duotas platuą raportas iš taksų 
mokėtojų tapybos, ką ji veikia, 
kokius tarimus daro. Namų 
savininkai bukite organizuoti, 
nes nuo jūsų viskas priklauso.

» » »
Ketvirtadienio vakare Lietu

vių spuka, 4916 W. 14th St. 
pradeda naują bertainį. Vi
siems proga stoti į ją ir pra
dėti taupyti. O taupyti yra la
bai svarbu. Todėl nelaukite 

■J. 

rytojaus, stokite spulkon šian
dien.

» » »
Penktadienio vakare įvyksta 

p. Lukštienės svetainėje pus
metinis Raudonos Rožės Kliu
bo susirinkimas, šio kliubo 
didžiuma narių sudaro čia au
gusi vyrai, kurte užsiima spor
tu.

Dabar, kaip yra sezonas, tai 
kliubo jauktas pasekmingai 
lošia besbolą. Ir tenka pasa
kyti, jogei jiems vyksta. Mat, 
prieš lietuvius ne bet kas gali 
atsilaikyti.

Laikykitės, vyrai, ir parody
kite, kad lietuviai nėra kokie 
lepšės. —D.

\ . • j- z • 1
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LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.Chicago, III

-4------

Tur būt kaitra kalta
Saulė kepino pirmadienį. Ji 

kepino vakar, užvakar, kele
tą dienų atgal. Ir rodosi, kad 
ji kepina jau seniai, o galo ne
matyti.

Chicagos Pilietis, sėdėda
mas porčiuj, staiga pasijuto, 
kad pateko petelnėn ir kad 
jis jau nebe jis, o frankfurte- 
ris, iš kurio pragaro jėgos ruo
šiasi “hot dog” iškepti.

Paskutinė desperatiška jė
ga Chicagos Pilietis pašoko 
nuo porčiaus, nubėgo į garažą 
ir, įpuolęs automobiliu, šovė 
lauk.

Bet pragaro jėgos nepasilie
ka. Štai jos pasivijo, štai nu
tvėrė jį už kaklo. Suspaudė.

Svaigsta piliečio galva, šir
dis alpsta. O šėtonas su klap
čiukais meiliai šnabžda jam į 
ausį: “Puikus ‘hot dog’ — rie
bus ir sultingas.”

Pasipurtė pilietis, kad pra
garo šmėklos nukrėsti.

“Birrr, ding, dang,” subirėjo, 
subarškėjo stiklai. Ir Chicagos 
Pilietis atsipeikėjo. Pamatė, 
kad, gelbėdamasi nuo “karšto 
šuniuko” likimo, jis įvažiavo 
banko langan prie Kedzie ave- 
nuc ir 38th gatvės. —Iks.

Lietuviai tai lietu
viai, o airišiai....

Pagimdė motina sūnelį. Lie
tuvė motina. Vardą jam davė 
krikšte L. Pavardė nesvarbi.

Išaugino motina vaiką iki 
17 metų. Motinai sūnelis buvo 
meiliausias. Nusitarė motina 
sūnelį madniai užlaikyti. Ži
note, dukterims dresės, o šu
neliui — automobilis mada 
šiandie.

Įsisėdo sūnelis Fordan. O 
kad jo automobilis skirtųsi 
nuo kitų; kad visi girdėtų, kai 
jis važiuoja, ir duotų kelią, 
kaip ugniagesiams, tai jis įsi
taisė sireną.

Važiuoja sūnelis Evanstonu.

Sirena verkia. Visi žiuri. Sma
gu jaunam lietuviui. Tiek dė
mesio į save kreipia: lig ak
torius scenoj.

Bet štai policininkas. Pasivi
jo motinos sūnelį. Sulaikė, vi
ską surašė. Ir įsakė kitą dienų 
teisėją atlankyti. Sūnelis pri
žadėjo, o "pats pamislijo: lauk, 
geras, nesulauksi.

Teisme sūnelis nepasirodė. 
“Ką čia dėl tokių menkniekių 
važiuoti į teismą; o dar taip 
karšta,” pamanė jis.

Dėdės Šamo tarnai atlankė 
motinos namus. Pasiėmė šune
lį su savim ir padėjo už gro
tų.

Bankininkaukite
ChicagosOarbininkuBanke

.Taupimo Sąskaitos atidarytos ir de
pozitai padėti prieš ar Liepos 10 d., 

neš nuošimtį nuo Liepos 1 d.
Čekių Sąskaitas galima atidaryti 

su $100.

Saugus Padėlio Dėžutės — $3.

AmalgamatedĮStBank
111 W. Jackson,—prie Clark

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

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

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , 
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.'

V. Vargas miginol Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII, “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima*’.

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

KAINA TIK 25* CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

t Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

II.

III.

IV.

gė St. Philips High School ke
turių metų komercijos kursą. 
Stanislovas žada stoti į Illi
nois College ir studijuoti “Ac- 
countancy”. Stanislovas yra 
mylintis sportų, ypatingai bes- 
ketbolę. Jis taipgi gražiai kal
ba ir rašo lietuviškai.

—Žvalgas.

Buk. Sveikas, 
Laimingas

Zmonėg. kurie yra silpni ar liguisti, tu
rėtų imti Nuga-Tone. v ai k tu k, kurie išvalo 
kūnų nuo litrų perų ir padaro jus sveikų ir 
stiprų. Jis pabalina skilvio pakrikimus, pri
duoda naujų spėkų ir jėgų silpniems ner
vams. raumenims ir gyvastingiesiems orga
nams ir padaro jūsų miegų poilsingų ir at
gaivinanti. Nuga-Tone yra pardavinėjimas 
aptleklninkų. Būtinai gaukite bonkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo. paprašykite ji už
sakyti dėl jus iš savo urmininko.



Graborlai

S. D. LACHAVICH

Šuva išdavė
Graboriai

Lietuves Akušeres
Phone Armitage 2822DR. MARGERIS

Išvažiavo Lietuvon

PETRAS EVENSKIS JUOZAPAS ČEPULIS

Akių Gydytojai Advokatai

na

esat

CHICAGO, ILL

po piet
VALANTINAS GEDVILAS

JONAS PATERABAS

Namų Tel. Hyde Paflt 3355

JONAS JOKUBAUSKAS

4729

Ofiso TeL Sut«2704>4412

Mrs. A. K 
JARUSH

Valandos nuo 10- 
Ncdčliomis nuo

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257,

po pfet iš 
Tautiškas

ryte 
am- ryto 

am-

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

duoti toks: Nichąlesui teks pa
sikalbėti su teisėju.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias , Lietuvis 
Graborius Chicagoj

nemo- 
darbi 

dvi ša
be to, 

0 nuo-

IR CHIRURGAS

Ho/etvd St., Chicago

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724

Nemokamos vakacijos 
pavieto darbininkams

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Pusbroliai' ir Giminės.

J
Laidotuvėse patarnauja grabo 

rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

LIETUVIS GRABORIUS

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

CHICAGOS 
ŽINIOS

tini pUtaenaviiną ir' atsisveikinimą 
Nubudę liekame, <f v

Sesuo, ’ š nugerės, Brolis, 
Brolienė, Švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse pa tarp a uja. grabo 
rius Eudeikis, tel Yards 1741.

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Sukatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Age. Tel. Lafayette 7337,

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus lo
dei, kad neturimeiš 
laidų užlaikymui įky-

Grūmojo paleisti iš dar 
bo 400 gatvekarių dar 

bininkų

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Victory 6893 
Drexcl 9191

A. ROTH

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki

a. a. Juozapo 
draugai ir pažįstami 

kviečiami

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Aut. 

Valandos
Phone Lafayette '0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

31'03 (S., Halsted St.
1 Cbicago, III.

Tel. Vktory 1115

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmitstyj* 
Room 24 H. J

One North La SaŪe BUp. ’t' 
One North La Sdūe St.

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 

Nedėlioj pagal sutarti

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

bų išdirbystės. 
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.
Tel. Vktory 4088

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS -

29 S. La Šalie St Reem 73# 
Tel. Central 6399 V*L 9—4 
Rezidencija 615S S. Tataaa Ar.

TeL Prospect 3525

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iŠ 3506 So. Halsted Street

Chicagos gatvėkarių darbi
ninkų unijos ir kompanijoj 
kontraktas darbo sąlygoms nu
sakyti išsibaigė birželio 1 die
ną. Iki šiol jis nepajėgta atnau
jinti.

Dalykas toks, kad darbinin
kai reikalavo daug-maž tokių 
pat darbo sąlygų, kaip genes
niuoju kontraktu einant. Tik 
dar jie norėjo gauti šešių die
nų darbą savaitėj, ažuot dir
bus, kaip iki Šiol, septynias.

Antra vertus, kompanija sin- 
lijo permainas, kurios darbi
ninkams atrodė nepriimtinos. 
Taigi derybos užsftęšė.

Užvakar kompanija pagrū
mojo, kad ji paleisianti iš dar 
bo 400 darbininkų. Ir kad at
eity gal pašalinsianti dar apie

STEPONAS RUŽELA

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
žėlio 29 dieną, 9 valandą 
1931 m., sulaukęs 54 metų 
žiaus, gimęs Pandėlio parap.. 
nikių kaime, Rokiškio apskr. 
liko dideliame nuliūdime dukterį 
Frances, sūnų Aleksą, žentą Juo
zą Dargevičių, du anukus — Ro
bertą ir Edvardą ir gimines Ame
rikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 4857 
Berring Avė., East Cbicago, Ind.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 2 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
į šv. Franciškaus parapijos bažny
čią, Indiana Harbor, Ind., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stepono Ruželos gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Paj'ieškau brolio Jono žalio 
Paeina iš Žagarės. Antras bro
lis Dominikas yra miręs ir ran
dasi pas graborių Zolpį.

šis kompanijos žinkšnis su
judino darbininkus. Įvyko dar
bininkų ir kompanijos viršinin
kų konferencija. Pasėkoj jos 
kompanija atšaukė savo pareiš
kimą, kad darbininkai busią pa
leisti- iŠ darbo.

Vidikas- 
Lulevičienė 
* AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonai 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Čepulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

cMAN 

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. HIEŽIS 
gydytoms ir chirurgas 
2201 West :22nd Street

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

, -Telefonas Republic 7868

Nuliūdę liekame.

Duktė, Sumiš, Žentas, 
Anūkai ir Giminės.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIO 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. Spccialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU ^ALfJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hcmlock 7691

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

Tel. «enwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valahdai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykdi 

710 West ISth Street
Tel. Canal 3161

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Ą JŪSŲ GRĄBORIAI ;
Didysis Ofisas '

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai! YARDS 1741 ir 1742

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 29 d., 6 vai. vak.. 1931 m., 
sulaukęs 62 metų amžiaus; gi
męs Voskaičių kaime, Čekiškės 
parap., Kauno apskr. Paliko dide
liame nuliūdime sesers sūnų Joną 
Šaltį ir gimines. Laidotuvėmis rū
pinasi p. p. Girdauskai. Kūnas pa
šarvotas randasi 1806 S. Pcoria

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 28 dieną, 7 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Žarė
nų parap., Krepštų kaime. Ameri
koj išgyveno 21 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį Oną, sū
nų Antaną, dukterį Petronėlę, bro
lį Leoną, seserį Veroniką Kemtis, 
6 pusbrolius, 7 pusseseres ir gimi
nes. Kanas pašarvotas, randasi 
Midland Avė., netoli Belleview 
Avė., Rockdale, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 2 dieną, 8:30 vai. ryte iš na
mų į ŠV. Juozapo parapijos baž
nyčią, Rockdale, III., kurtoje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio siėlą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Valantino Gcdvilos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Brolis, Sesuo, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Chas. Syrewicze, Tel. Cicero 
294.

Re z. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roęsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 Š. 49 Court, Cicero, III.
TA Cicero 5927

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽiunas Bordea) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St.. iRoom 2117 
Tekphone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-5. 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

KAZiMIERAS LUNECKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 30 dieną, 9 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Švenčionių apskr., . 
Daugėliškio parap., Martiniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno apie 
17 metų. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Veroniką, švogerį 
Alfonsą Skalną, brolį Mykolą, 
brolienę Uršulę, švogerį Juozapą, 
švogerką Mykaliną Janušauskus it 
svogerius ir gimines, o Lietuvoj 
moterį Emiliją, sūnų Alfonsą, 
brolį Antaną ir seserį Marijaną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4351 S. 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lie
pos 3 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo P. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines. ų A J

Viji,. a.. a. Kazimiero Lunecko j 
gimį^es,' drangai irt,pažįstamL'esįrt^ 
nuoširdžiai kvisciomi . dalyvauti f

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis 'Advokatas Į

4^31 So. Ashland Avk

Trt. HM
Rez, 6515 So. Rockufell S|« Jjj

T«L Republic 97JU___ £8

Ofiso Te1. 
Rez. Tel.

DR. A.

Iki 3 vai. kortuose ■— nuo 3 iki 
- Subatomis • nuo 9 iki 9 
52 East l07th St 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Poli. 6377; 

Miesto ofise pagal sutarti 
127 N. Dearbom St 

Ketvergais ofisai uždarytu

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. 3. St
GYDYTOJAS 

Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
8 7 to 

Res. Phone Fairfaz 6353

JONAS JUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 30 dieną, 1:30 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Lygumų parap.. Degučių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Priklausė prie Apšvietos Drau
gijos. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną, sūnų Joną, dvi duk
teris — Olgą ir Bronislavą, 2 švo- 
gerkas — Anastaziją ir Joną Juo
džius ir Prancišką Venckienę, bro
lio dukterį Rozaliją Juškaitę ii 
gimines Amerikoj. Lietuvoje, seną 
motinėlę Rozaliją ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 5715 W. 
64 PI., Clearing. Hl.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
liepos 3 dieną, 8:30 vai. iš ryto 
iš namų į St. Symphorosa parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Juškos gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Svogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grarb. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIK01'

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11. valandai ryto 
nno 6 iki 9 valandai vakaro >

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street * 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kMkvieųf 

vakarą, išskyra# ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryte

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų, ir, ramu 
natarnavimų, kuomet jis 'yni;labiausiai rėijcaliiįgas.į

J. F. EUDEIKIS& C0:

Indiana. Juos pasitiko Nichalc- 
so šuva. Kada šerifai sumaj- 
mejo kieman, tai \šuva pradė
jo kasti žemę kieme, šerifai 
atėjo šuniui pagelbęn ir iš
kasė penkias pantes tam tikro

Laidotuvės įvyks ketverge, 
pos 2 dieną, 10 vai. ryte iš 
nui bus nulydėtas į Tautiškas 
pines.

Visi a. a. Petro Evenskio 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Sesers Sūnūs, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Burkus Co., td. Canal 3161.

Persiskyrė su šiuo pasatfliu 'bir
želio 28 dieną, 11 valandą vaka
re 1931 m., smaukęs 38 meoų am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Ža
garės parap., Rėklaičių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime dukte
rį Stanislavą, brolį Juozapą, švo
gerį ir švogerką William ir Su- 
zana Bencvičius, švogerį Antaną 
Gurskį ir švogerką ir gimines, o 
Lietuvoj motiną, seserį, brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3321 
S. Lowe Avė,

Laidotuvės įvyks ketverge lie
pos 2 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame,
Duktė, Brolis, Švogeriai, 
Svogerkos Ir Giminės, 

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. :
Tel. Roosevelt 7532

DR. Tv DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
, 4 ir 6 iki 8 vak.^dčHųm nuo 10 
i iki 12S dieną.’
Telephonai dieną ir’haktį Virginla 0036 

1 ---- ------- - !., ........

I Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avę.
Netoli 46th St. Chicago, III.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPĖCIALISTAS

Cook pavieto taryba nubal
savo duoti pavieto samdiniams 
vakacijų po dvi savaites kiek
vienam. Vakacijos bus 
karnos. Kitaip sakant, 
ninkai negaus algų per 
vaitos. Pavieto taryba, 
nubalsavo sumažinti 1 
šimčių visų pavieto departa
mentų išlaidas. Bendrai, tiki
masi, šiomis dviemis priemo
nėmis sutaupinti apie <$500,000

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai į 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
žėlio 30 dieną, 2 vaflandą 
1931 m., sulaukęs 50 metų 
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
pilės parap., Kenčiu kaime, Ame
rikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo- 
Nerį Oną po tėvais Dcgutaitė, duk
terį Oną, sūnų Stanislavą, tris pus
brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 6217 
S. Rockwcll St.

I • h

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 'lie
pos 3 dieną, 2 vai 
namų bus nulydėtas 
kapines.

Namų Tė1. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvauket Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedaliomis pagal susitarimą

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 

kampas 47th St. 
. Tel. Boulevard 6487

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Piaza 3202

1000 darbininkų neribotai^ lai

Atsišaukite greitai pas 
Zolpį, 1646 W. 46 St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPEO1ĄLISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki .12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir ttuo 7 iki 8:30 ’hfl. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 t. dieną 

Phone Midw«y 2890 ^
■ i", ■ ■''.. I 1 .... . .......

GYDYTOJAS

Ofisas t 3102 So. 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 67?5 ar Randolph 6800

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies. Plaučiu, Inkstu ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai gydomi. Taipgi Aklu. Ausu.

Nosies Ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, Ostcopatae 

4*07-0 North Kedrfe Avė.
Tel. Indepcndcnce 0083 

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vdk. 6 iki 9.

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0352 
Vibbdos nuo 9 tyto iki 5 vaL vufc, 
3241 S. HOeted St. Tel. Victory 0962 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—.Utarn., Ketv. ir Subatos vkk. 
Vosalte—Pan., Sėt. k Pėtnyčioe ns. 

- ----- a ts

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ]

2221 West 22ad St
Arti Leavitt 6t.

Telefonas Canal 2552 '
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
...................................... -.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 'bir
želio 29 dieną, 9 valandą vaka
re, 1931 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus, gimęs Vilkaviškio ap., 
Užbalių kaime, Pajevonio parapi
joj. Amerikoj išgyveno 47 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime gi
mines ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi Vincen
tas Bačkauskas.

Kūnas pašarvotas, randasi 1439 
So. 49 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge, liepos- 
2 dieną, 7:30 vai. ryte iŠ namų 
į šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JdUo Jokubairtsfco gi
minės, draugai it; pažįstami esat 
nuoširdžiai, 'kviečiami- • dalyvauti 
laidotuvėse ir jam pisku-iC
tinį patarnziiĄą k atriAvėikinimą.'

NuViudę 'liekame, '<

Giminis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tėl. Boulevard 
5203. . . r ;

Lietuviai Gydytojai
Dr. Siisan A. Slakis

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

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

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

Šerifo padėjėjai athwikė Mr. 
NįtiMes gyvenimo vietų Gary,

Ieškomas Jonas 
žalis
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NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liepos 5 dieną?-kas?

Jonas Penkauskas ant ryto
jaus, pirmadieny, pasimirė.

Iš Rockfordo atvažiavo ve
lionio sesuo* Marijona Jautic- 
ne ir išsivežė brolio kūną j 
Rockforda, kad ten palaidoti 
šeiminiame lote. Laidotuvės ry
toj ryte, liepos 2 d.

liepos 1, 1931 "'T*. . .■■■—■I!" .!■■■

Kviečiami į Susirin 
kimų

Tų dienų (liepos 5-tų) sve
čių suvažiuos iš visos Chica- 
gor, kad dalyvauti Naujienų 
piknikę.

šiame piknike bus surengta 
visokių pramogų. Suvažiavusie
ji galės pasirinkti kas kokius 
mylės.

Kumščiuosią juodukų čempio- j,aĮ~į neprivalo

karščio nualpo. Petras Bartas. 
Bot dėl greito^ Eudeikio am- 
bulanco patarnavimo, jis irgi 
pasveiks. t -

Pasveiks ir Wm. Jaut, kuri-, 
liko saules spindulių užgautas 
einant gatve ir ^sukniubo ties 
38 ir lloyne gatvėmis. Jam ir
gi pasitarnavo p. Eudeikis.

Mes džiaugiamės savo apie- 
linkeje turėdami p. Eudeikio 
ambulansų, kuris jau ne vieną 
gyvastį yra išgelbėjęs.

Bile Dresė, Siutas ar T apkautas
IŠVALOMI

■

ŽINIOS
Sudeginta 1,000 svar- 

styklų

yra

Suprosinami ir užbaigiami. 
Visas darbas garantuotas, 
grabužiai apdrausti.

Room 536

Visi drabužiai apdrausti. 
STEWART DRY CLEANERS 
108 N. State St.,

Kamp. Washinaton. Tel. Randolph 354 2

CLASSIFIED ADS.

nas su čeku. Risis St. Bagdo
nas su James Tarno, Gary, Ind., 
lietuvių čempionu.

Drapiežnas dzūkas Bancevi- 
čius risis net su dviem — Gla- 
zaucku ir J. J. Bagdonu.

'O A. Zymontas rengia viso
kių prašmatnybių vaikams ir 
suaugusiems su dovanomis.

Rengimo komitetas užtikri
na, kad šiame piknike bus vi
si patenkinti.

Nepamirškite liepos 5 dienos, 
Birutės Darže.

SLA. 36 kuopos nariai 
kviečiami šį vakarų, kaip 8 vai., 
ateiti į mitingų, Ch. L. Audi
torijoje. Nežiūrint į tai, kad 
oras karštas, organizacijos rei- 

• būt užmiršti. 
Ypač svarbu, kad butų užsimo
kėtos duoklės.

Town of Lake
Nelaimės dėl kaitros

Cicero

Vakar paežery, prie 7 gat
vės, sudeginta 1,000 svarstyk-, 
lų, kurias miesto vogų prižiū
rėtojas rado esant falšyvas, t. 
y. rodančias netikrų svor|.

Business Service
_ _ Biznio Patarnayimaa _ _ _ _

“JUS KANKINA VABALAI?“

Patelefonuokite savo bėdas į 
CHICAGO GERMICIDE COMPANY 

dėl nemokamos demonstracijos 
17^ S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345 

---------o-------

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE « SON„
Tel. Mansfield 9707

................... ■■«

Personai
Asmenų Ieško

ME8 PALIUO8UOSIME JŪS
NUO SKOLŲ

Sulig musų orlgtnaUo visoj Saly žinomo pie
no, IndorBUoJamo ir rekomenduojamo žy« 
miaueių blenierių, samdytojų Ir ekonomu* 
tų, kurie tik J| žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite į mėnesini pie

ną, su mokėjimu liktai vienoje vietoje. Jž- 
vengklte algų anraAinėjimo. garniAmentų. la
bai griežtų Kolektavlmų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne
reikia poairalytojų; nėra ‘red tapė’: jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

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

Suite 440 30 N. La Šalie St.

Mirė nuo kaitros
Pereitų sekmadienį, birž. 28 

d., dirbdamas Continental Can 
,Co. dirbtuvėj, Clearinge, nuo 
didelės kaitros nualpo Jonas 
Penkauskas, gyvenęs 5624 W. 
64th PI. Eudeikio ambulansas 
skubiai nuvežė jį į ligoninę, 
bet išgelbėti nebepasisekė ir

Kenčia nuo kaitros visa Chi
cago, kenčia ir Town of Lake. 
Daug žmonių susirgo, daug ir 
mirė.

J. Eudeikio ambulansas lak
sto po visų vakarinę miesto da
lį, vos spėdamas gabenti į ligo
nines staigiai susirgusius nuo 
kaitros ar saulės spindulių už 
gautus.

Užvakar Swift & Co. dirb
tuvėse nuo kaitros nualpo lie 
tuvis Martynas Maskonis, 3214 
S. Paulina St. Bet Eudeikio 
ambulansas skubiai jį nuvežė 
ligoninėn ir jis pasveiks.

Tose pačiose dirbtuvėse, tik 
kitame skyriuje (karšapy) nuo

Pirmadienio vakare sutikau 
senų Naujienų darbuotoją P. 
Galskį. Jisai sako: atvažiavau 
jūsų atlankyti. Tas labai ge
rai. Ir aš patariu savo kaimy
nams biznieriams su Galskiu 
turėti visokius reikalus, kurie 
eina per Naujienas. Nes tas 
žmogus pilnai yra patyręs ta
me darbe. Tad jeigu kas turi
te kokį reikalą, pasitikėkite juo.

Taipjau visi pažįstate Luko
ševičių—“Newsboy”. Jisai pri
ima užsakymus Naujienoms. Jo 
gyvenimo vieta 1333 So. 48th 
court, p. J. Barčo name, pir
mame aukšte.

K. P. Deveikis.

Lietuviai ir lietuvai 
tęs, baigusieji aukš 

tesnę mokyklų

Be $1 nesimaudysite 
Evanstone

SPECIALĖS KAINOS DEL LIEPOS 
Cbambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

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

Evanstono miestelio taryba 
priėmė patvarkymų, sulig ku
riuo maudymuisi vietos Evan
stone bus aptvertos tvora. Už 
maudymąsi Čia bus imama $1 
iš kiekvieno asmens. Gi šeimy
nos, gyvenančios Evanstone, tu
rės mokėti kiekviena $1 
sezonui, nežiūrint kiek 
jai priklauso. ,

visam 
narių

54 nelaimių dėl kaitros 
Chicagoj ir apielinkėj

Specialistas gydyme chronilkų ir nauju 11- 
gų. Jei kiti negalėjo Jumis Išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavl- 
mas atidengs Juru tikrą ligą ir jei aA apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 

yra.

pas mane. Mano pilnus lAegzamlnavl- 
atidengs Juru tikrą ligą ir Jei aA apsl-

kit pas tikrą specialistą, 
kur ir kas jums skaudu 
po

20

galutino Ificgzamlnavlmo—kas Jums

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1Ofiso 

pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, 
lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

St.

po
Nedė-

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dyktfi apsaugojimas nuo kandžių 
apdrauda. Geras darbas garantuotas. 

Tel. Pensacola 7983, arba 
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Automobiles

ir

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

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią

REIKALINGAS patyręs vyras dirbti 
ant ūkės. Valgis, guolis ir užmokestis. 

3260 W. 108 St.
—o-------

Gera Proga
• /

Dabar bus laikas musų tautiečiams, atsiemus 
nuošimčius už savo padėtus pinigus sve
timose vietose, investuoti į saugius pir
mus morgičius nešančius 6-tą nuošimtį.

Vienykimės, lietuviai! Nepasiduokime kitiems, 
kad mumis išnaudotų. šiandienų jau 
randasi daug musų tautiečių, kurie li
kosi apgautais netik su pirkimu stako, 
bot ir su bondsais ir depozitais. .

Nekuric netikėjo teisingiems patarimams, ku
riuos mes maloniai musų lietuviams 
suteikėm.

žemiau paduodama dar kele
tas pavardžių, kurios atrodo 
lietuviškos. Tie bernaičiai ir 
mergaitės yra baigę aukštesnių 
mokyklų kursų:

Marshall High School
•Keturių metų kursų baigė:

Nicolas Daukas, Albert Lau- 
chiskis, M. Jampolis.

Pirmadienį buvo mirčių dėl 
kaitros 54. Septyni asmens pa
skendo, o kiti mirė kitokiu bil
du, bet visgi iššauktu kaitros.

Pirmadienį, apskaičiuojama, 
ežero pakranČiais, ir kitų 
maudynėse maudėsi apie 
000 asmenų.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Su pagarba,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

Antanas Grikienis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio, 29 d., 8:30 vai. 

vakare, 1931 m., sulaukęs 43. metų amžiaus; gimęs Ro- 
. kiškio apskr., Skapiškio parap., Staniuliškių kaime. Pali- , 

ko dideliame nuliūdime 3 seseris — Barborą Grikienaitę, 
Uršulę Semėnienę, Marijoną Gabrėnienę, 1 Švogerį Jonų 
Gabrėnų ir gimines, o Lietuvoje 1 seserį Veronikų Gul- 
binskienę ir švogerį Juozapų Gulbinskj. Kūnas pašarvo
tas randasi 6729 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 3 d., 8:30 vai. iš ryto iš na
mų į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapineą. ... ** ... 7

Visi a. a. Antano Grikieno giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 'laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų it atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Seserys, švogeriai, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius, tel.

J?88- S ■ - 1 MA

■T,

vietų 
300,-

Milionas posterių 
spausdinta

at

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus; 
metų

VES 
ŠER

visokius

McKinley High School
Keturių metų kursų 
Mary Kouimelis.
Dviejų metų kursų
Violet Berzynsky,

Mavromaitis.

baigė:

baigė: 
William

Medill High School

Keturių metų kursų 
C. Varelas, Frances 

sky.
Dviejų metų kursų 
Alberti Valės.

baigė: 
Trushin-

baigė:

Roosevelt High School
Keturių metų kursų baigė: 
Virginia Baltus, John Walo- 

vich, Evelyn Wenikatys.
Schurz High School

Keturių,' mętų kursų baigė:
Jean Lapinski, Winneta Ža

lus. ' v ’
Dviejų metų kursų baigė: 
Bernicė Buzas, Bernice

nūs, Adejine Prebis

Laiškai Pašte

J a-

šie 
Kam 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pris 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobe j nuo Adams gat* 
vSs, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

Ambrasis Pranas
Bartkus Jadviga 
Baravikas Sam 
Morgirlis' J J 
Oksar Mikulas 

3$ Pužaitis Jonas 
36 • Bąstainienė Jtilijona 
47vVirk|itis Tony 
48 Volkovich1 Mįke 
53 Žagaris į Walįer.

laiškai yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tesrul nueina I

pas-

2
3

29
30

Buy gloves wlth what 
it suves

Nėra reikalo mortU BOoar
? Llsteifne

tis. Be to galite sutauplati 
$8. ui kuriuos galite nusipirk. J 4 
U plrltlnaltee ar ką altą.
Iiamoert Pbarntacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

" Pasaulinei parodai rengti ko
mitetas atspausdino milioną po- 
sterių. Posteriai busią išdalinti 
Chicagos ir apielinkės biznio 
įstaigoms, kad garsinti 1933 
metų paroda, kuri įvyks Chi
cagoj.

turiu 25 
patyrimą.

Pameskit iŠ anksto telefonu:
ENGLEW00D 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street

ANZ DRE$5ORSUIT
CLEANEDtPRESSED

Stoka ehektrįkinių 
vėdyklų

Vienos rųšies biznis Chicagoj 
šiomis dienomis tikrai gaiviai 
veikė. Tai elektrikinių vėdyklų 
pardavinėjimas. Vėdyklų pirkta 
tiek, kad jų teko pristatyti į 
Chicagų net aeroplanais, idant 
patenkinti pirkėjų reikalavi
mus. '

Commonwealth Edison kom
panija atgabeno vedybas iš St. 
Louiso. Ištuštėjęs žymiai ir 
Westcrn Electric kompanijos 
vėdyklų stakas.

Ir su vandeniu chicagie 
čiams gali būt nekaip

! t , ■ ■
Chicagos pumpos gali pam

pinti vandens po 1,500,000,000 
galionų dienai. Prasidėjus va
saros kaitroms, chicagiečiai jau 
suvartoja 1,259-,000,000 galionų 
dienoj. Nebedaug bereikia, kad 
suvartotų visą kiekį, kokį pum' 
pos pajėgia parūpinti, šiuo lai
ku vartojama 200,000,000 ga
lionų vandens dienoj daugiau, 
nei normaliai vartojama žiemos 
laiku. -< i

I 1 ..................................... ■ !■ ■■■»! . B. ■■■!■

PRANEŠIMAI
Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno 

Vaidilos renkasi liepos 1 dieną saulei 
nusileidus, į paprastą viėtą prie Ashland 
ir Van Buren gat. Ragutis žadėjo bū
tinai atsilankyti. Krivis.

SLA. 36 kp. mitingas. šiandie, lie
pos 1 d., {vyks .SLA. 36 kuopos susi
rinkimas Chicagos Lietuvių Audtiorijos 
svetainėje. Pradžia 8, vai. vakare.

J. Bale hunas, finansų rašt.
, . -n . ...L.l -I--------------- h

20 Wardg Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks liepos 
1 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono svetai
nėj, 1730 S. Union Avė. 
nėkite būti laiku.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo susirinkimas įvyks šiandien, 7:30 
vai. vak., LukŠtienės svet., 1500 S. 49 
Ave„ Cicero, III. Gerbiami kliubiečiai ir 
visi vietos lietuviai ątsildnkykite, bus be
galo svarbų dalykų - apsvarstyti —- mo
kyklų statymas, vandens reikalas, taksų 
pakėlimas, bilos nemokėtos ir taip toliau.

i . , • Raitinmkąs.

”Birutės'’ choro vijų narių susirinki
mas įvyks liepos 2 d., lygiai 8 vai, vak., 
G>ge Park sve. , Visą “Birutės šeimy
na malonėkite pribūti laiku. Reikalo 
išvažiavimo Ir -transpOrtacijos į p. Var- 
kalos farmą, kuris jvyks liepos 12 dieną, 
Čia bus pranešta Visų žiniai. Valdyba. 

' v . • ---------— •

Visi malo 
Valdyba.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS'

Pirm p|rkimd 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

REIKAINGAS patyręs, blaivas, įvarus 
ir jaunas bučerys, su referente, gerai ži
nąs anglų kalbą. Box 1318, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
- - - - - »

REIKALINGA moteris prižiūrėti na
mus ir vaikus. Motina dirba. Atsi
šaukite tiktai vakare. 6810 South 
Rockwell St,

NASH Convertible Coupe, 1928, vė
lybas, 4 nauji tairai, nauja baterė, nau
jos 4 brėkės, Sport Model, rumble seat, 
garantuoju 30 dienų. $200, 2210 W. 
22 St., ne dyleriai.

REIKALINGA keletą moterų agentų 
pardavimui namams reikalinga dalyką: 
alga ir komišenas. Ateikite nuo 4-6 
po piet. New City Thor Shop, 2256 
W. 47th Place.

Miscellaneous

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

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

St.

REIKALINGA dvi švarios, mandagios 
moteris nuo 25-35 metų dirbti re- 
zorte prie kambarių valymo ir lovų klo
jimo. Turi mokėti kiek angliškai. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas Maria 
Jurgelionis j Naujienas.

REIKALINGA mergina kuri lanko 
High School dirbti į bučernę už 
“Cashier”. 3631 So. Halsted St.

3 PIENU 
PATARNAVI

MAS
Puikiausias 

Valymas 
Chicagoj® , 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

Vyrų siutai .......
Moterų skrybėlės 30c
Vyrų skrybėlės ___ 60c
Specialiai gegužės mėn.

pirAtynės — pora- 17o
Dresės nudažomos $2.60
SECURITY MASTER CLEANERS 

ISO N. State St.
kampas Raadolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
A t vežkit Juos.

60°
40% Nuolaidos ant Drapea 
siutai .....___  69c

Saukit 
Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

CLASSIFIEDADŠ1
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial
FjnĄnsąi-P ąskolos 

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefoąuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

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

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

REIKALINGA PASKOLA 
ant morgičio vienam metui, 
komisą ir 6%. Naujas ir 
mas. Saugus investmentas. 
kite laiškais sekančiai:

Box 1319 
Naujienos, 

1739 S.‘ Halsted 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. .

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI bučernė -- grosernė 
sykiu su namu. Biznis išdirbtas laike 
25 metų. W. Grundmann, 235 West

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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 
varčių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

šei- 
sa-

Farmg For Sale
ĮJkiąi IPardąvimui 

PUIKIOS ŪKĖS DYKAI 
630 akrų ūkė ................................. $4,500
55 akrų ūkė su viskuo ............... $2,450
40 akrų ūkė ant kanto ežero ....... $800
80 akrų ūkė su viskuom ............ $3950
350 akrų dvarukas su viskuom,

pačiame mieste ......................... $11,000
P. D. ANDREKUS 

Pentwater, Mich.

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

PARDAVIMUI 10 ir J 2 akrų lotai, 
tinkantys dėl daržovių farmų, 50 m. i 
piet. Chicago. 2 m. nuo cement. Chic. 
kelio. $150 akras. % casb, likusius išmo
kėjimais. Parish State Bank, Momence, III.

Laisvės 
norite 

Naujie-

$1,500 
Mokėsiu 

geras na- 
Atsiliep-

Business Service
Biznio Patarnavimas

tUMBERIS 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- 
dėlidj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

DUMAN
SHEET METAL tf ROOFING WORKS 
Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas.
3552 So. Halsted St, 
Šaukite Yards 0385

KAURAI, karpetai valomj musų dirbtuvei, 
$3.60, 8X10 $2. U DouglaB 8818i

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., 
Eng!ewood 1162.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwel! 7540

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
i Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

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

ELEKTR. SKALBIMti malina, $20, gerame 
stovy j. 4825 N. Leavltt. 1. tel. Rav. 3200.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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 Buren 4373.

For Rent
RENDAI 4 kambarių flatas, maudy

nė. Randasi 3329 Auburn Avė. Atsi- 
šaukit .3341 So. Halsted St. Prospect 
3938.

RENDON 5 kambarių moderniškas 
flatas, gražus porčiai.

2558 W. 69 St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys prie ma

žos šeimynos, pigiai. 6 VII So. Albany 
Avė., Prospect 10434.

Personal
. Asmenų Ieško 

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

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistes. 807 E. 63 St.. Tel 

4878,

Tel. Lafayette 0455

BARGENAS. Didelė 6 kambarių 
muro veneer bungalow, visa ąžuolu 
trimuota, karštu vandeniu šildoma, as
besto slate stogas, 2 karų garažas. 30 
pėdų lotas, , graži apielinkė. Kaina 
$6.000, casb $1,000.

Savininkas
6204 S. Komensky Avė.

SAUGI VIETA PINIGAMS
Naujas muro namas, 5 ir 5 kambarių, 

moderniški įrengimai. Randasi arti 
Marųuette Parko. Našlė moteris pri
versta atiduoti už $11,700. įmokėt kas 
kiek gali. .

6 kamb. apihaujis namas, karštu van
deniu apšildomas ir kitokį moderniški 
įrengimai. Randasi arti vienuolyno. 
Kaina tik $5700, įmokėt $2500.

Nauja 5 kamb. bungalow ir garažas. 
Randasi naujoj kolonijoj. Greitam par
davimui kaina tik $5900. įmokėt $1500.

5 flatų gerame padėjime namas, lotas 
35x125. garažas ir kiti patogumai. 
Randasi arti 5 5 bulvaro. Rendų neša 
$110 į mėnesį, nereikia duoti anglių. Sa
vininkas ligos verčiamas atiduoda tik už 
$9700, įmokėt kas kiek gali.

Lotas 30x125, randasi arti Marųuette 
Parko už $1450.

2 flatų muro namą po 5 kamb., ku
ris randasi Brighton Parke, mainysim į 
6 kamb. bungalow, Marųuette Parke.

5 kamb. bungalow ir lotas 90x125, 
mainysim į 2 flatų namą, Marųuette ar
ba Brighton Parko apielinkjėse.

Senus išmokėtus namus priimame į 
naujus namus kaipo dalį {mokėjimo.

Taipgi turime gerų farmų už cash, 
arba mainom į namus.

Kviečiam atsilankyti kasdien, nedė
tomis arba vakarais į musų įstaigą dėl 
platesnių informacijų.

K. J. MACKE « CO. 
(Mačiukas) 

6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140




