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Britanija Prižadėjo 
Indijai Savivaldybę

Vice-karalius liks 
konstitucinis gu

bernatorius
Simla, birž. 29. Britanijos 

vyriausybė nedviprasmiai ’ yra 
pasiryžusi atiduoti Indijos val
džią patiems indionams dar 
greičiau negu dabartinio vice- 
karaliaus lordo IVillingtono 
penkių metų terminas praeis, 
pareiškė pats vice-karalius, tuo 
budu ištiesdamas taikos palmę 
mahatmai Gandhi ir Indijos 
nacionalistams. Tačiau reikia 
suprasti, kad Indijai duodamo-

Ispanijos rinkimus 
laimėjo socialistai ir 

respublikonai

ji savivaldybė nebus visiška 
nepriklausomybė ir vice-kara
lius pareiškė, kad kaip tik kon
stitucijos projektas Indijai bus 
gatavas, jis pats paskubins 
valdžią Anglijoj, kad jį vieto
je vice-karaliaus paliktų tik 
kaip konstitucinį gubernatorių, 
kokiu jis pirmiau yra buvęs 
Kanadoje.

Nors prie tos kalbos nebuvo 
nė paties Gandhi, nė kitų in- 
dionų nacionalistų, vice-kara
lius išreiškė šiltų komplimen
tų Gandhi pastangoms išgauti 
Indijai nepriklausomybę.

’ i

Papa nuo Tamošiaus 
nei žinksnio
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Kai mušis tai visi Clevelando dangoraižiai žiūrės >

čia matomas Municipal stadionas Clevelande, kur Max Schmelling ir Willie Stribling turės 
muštis dėl pasaulinio čempionato liepos 3 d. Aukštasis namas užpakaly yra Clevelando Union 

stotis '
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Ką patyrė kriminale 
komisija

Washington, birž. 29. Wick- 
ersham komisija baigė savo 
darbus per dvejus metus tyri
nėjusi nusikaltimus ir įstaty
mų paaštrinimo klausimus. 
Svarbiausia sensacija, kad ko
misija patyrusi “nusikaltimų 
įstatymams tarpe tų, kurie 
prižiūri įstatymų pildymą**.

Bet svarbiausias tos komisi
jos darbas buvęs tyrinėti nusi
kaltimus tarpe kitur gimusių, 
ateivių ir savo patyrimus pa
tiekti kaip medžiagą ateivių 
deportacijai.

Ohio audra užmušė 6

No. 152

Karštis susprogdino 
gatvę, susuko vėžes, 
išperėjo viršiukus
Saulė išgelbėjo nuo teismo 

munšąino virėją

Susirėmimuose užmušta 
trys žmonės

visa

29. 
va- 
ku-

Madridas, Ispanija, birž. 
Rinkimai, kurie pasibaigė 
kar apie 4 vai. popiet ir 
riuose dalyvavo didelis gyven
tojų nuošimtis, atnešė stambią 
persvarą Republikonų-Socialis- 
tų blokui, kurs ir yra palaiky
tojas dabartinės laikinos vy
riausybės. Iš radikalių, patir
ta, kad tapo išrinktas majo
ras Ramon Franco, garsusis 
Ispanijos lakūnas, kurs perei
tą penktadienį tapo areštuotas 
už bandytą sukilimą Andalū
zijos aviatorių tarpe.

Rinkimai praėjo, abelnai 
imant, ramiai: tik 3 žmonės 
teužmušti, du susirėmime tar
pe komunistų su policija ir 
vienas tarpe katalikų naciona
listų ir republikonų. Be to su- 
sikumščiavimų atsitiko kejetoje 
vietų. Madride minią norėjo 
sumušti kunigą Genero Munoz 
ir sudeginti jo bažnyčią, ka
dangi kunigas pagautas per
kant balsus nuo balsuotojų.

Prezidentu, jei Zamora ne
praeis, numatomas Alejandro 
Lerroux, užsienių ministeris.

Vatikano Miestas, birž. 29. 
Nauja konstitucija katalikiš
koms teologijos ir filosofijos 
kolegijoms visame pasaulyje 
tapo paskelbta, sulig kurios 
bus mokomi ir reguliuojami 
katalikiški studentai.

Toji konstitucija reikalauja, 
kad visas katalikiškas moks
las butų vedamas pagal šv. 
Tomo Akviniečio ir pataria 
“racionališkesnio metodo”, 
kad tuo budu “atsilaikius libe
rališkiems universitetams, ku
rie turi antireligines jei jau ne 
bedieviškas tendencijas”. /

Anglija daugiau ne 
bekariaus

Amerika turi Vokietijoj 
$2,500,000,000

London, birž. 29. Adrese, pa- 
sakytam Anglijos valdžios is
toriškoje salėje ant 10 Down- 
ing st. premjeras Ramsay Mac- 
Donaldas pareiškė, kad karas 
yra klaida ne laimėjimas ir 
tautų gerbūvio aikvojimas ir 
kad Anglija daugiau neis ka
riauti. “Aš esu visiškai tikras, 
kad musų premjerų ir valsty
bės ministerių dvasios su ma
nim pilnai sutiks, jis pareiškė.

“Dėlto Britanijos vyriausy
bė ir visų kitų susipratusių val
stybių vyriausybės pareiškė, 
kad 1932 metais jos vyks j 
Genevą ir padarys visa, kad 
karas butų absoliučiai nebega
limas.”

Vice-prezidentas ži 
no “savo bizni”

Belgijos Kongo ręvo-, 
Uncija Fordas numato 

miestų nykimą

Washington, birž. 29. Ame
rikos kapitalo investmentų Vo
kietijoj priskaitoma apie $2,- 
500,000,000. Iš tų yra apie 
$275,000,000 amerikiečių in
vestmentų į Vokietijos indus
triją arba į amerikiečių ko
mercijos įstaigas Vokietijoje ir 
apie $1,225,000,000 yra inves
tuota į Vokietijos valdžios ir 
miešti/ savivaldybių bondsus.

Pittsburgho majoras 
apkaltintas

PITTSBURGH, birž. 29. — 
Dabar Hamtramach miestelio 
valdyba lengviau atsikvėps, 
nes ne ji viena rasta kalta ky- 
šininkavus. Apkaltintas graftu 
ir bloga valia Pittsburgho ma
joras Charles Kline ir tiekme- 
nų skyriaus viršininkas, Bert- 
ram Succop. Į

ORHS,
Kada MeksikOnai prau 

siasi

te

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

Greičiausia bus giedra ir pa
stoviai šilta; švelnus, vidutinis 
pietvakarių vėjas.

Temperatūra vakar pavaka
ry Chicagos mieste pasiekė 100 
laipsnių šešėly; (oliau nuo eže
ro buvo virš 100.

Michigan paežeriai buvo tiek 
pilni žmonių, kad negiliose 
vietose nuo žmonių kūnų ši
lumos vandens šiluma pakilo 
10 laipsnių aukščiau.

Meksikos Miestas, birž. 27 
Viena diena metuose, kada 
Jonai tikrai nusiprausia ir dar 
su muilu, yra Joninės, birž. 24. 
Tai yra tikra maudymosi šven
tė. Tą dieną visi Jonai būtinai 
privalo išsimaudyti. Maudyklės 
tą dieną yra papuoštos tautiš-z 
komis vėliavomis ir visur grie
žia orkestros.

VISI

PEORIA, III. — čia susida- 
rė slapta šimtinė (Secret 100) 
iš savanorių piliečių, kurie pa- 
siryžo daboti trafiko taisyklių 
laužytojus ir pranešti kur rei
kia, kad nubaustų

Topeka, Kans., birž. 29. “Nė- 
kieno kito, tik mano paties biz
nis yra kiek aš moku už hote- 
lį”, atsakė viceprezidentas Cur- 
tis į E. Haldęman' Julius pa
klausimą ir paskelbtą žinią, 
buk Curtis esąs surištas su ko
kio tai Moore $100,0*00,000 
bondsų reikalais ir tokiu budu 
laikąs surištas justice departa
mento rankas per kelis metus 
nuo* pat dienos savo pastojimo 
viceprezidentu, gaudamas po 
$150 kasdien už dalyvavimą to
je Moore aferoje.

Curtis atsakymo telegramoje 
nuginčijo visus įtarimus.

Bruselis, Belgija, birž. 29. 
Vietiniai afrikiečiai Belgijos 
Kongo, provincijoj Kvango, su
kilo. Neseniai panašus sukili
mas nuslopintas Jiwit distrik- 
te . Čia tebeviešpatauja kani
balizmas,- vergija ir fetišiz- 
mas, burtininkavimas.

Streikieriai apkūlė 
streiklaužius

BLOOMINGTON, III., 
Trys darbininkai,

birž.
pa-

Išbombardavo Italijos 
karaliaus romus

Kenoa, Italija, birž. 29. Pen
kiolikos pėdų didumo skylė 
išnešta karaliaus rūmų sienoje 
ir apie 100 langų išbirėjo 
sprogus labai smarkiai bom
bai. Viso keturios bombos 
čia sprogo tą patį rytą, suar- 
dydamos keletą namų sienų ir 
daug langų. Šimtai įtariamų 
žmonių suimta.

29.
samdyti užimti unijinių . darbi
ninkų vietas po kėlių savaičių 
suiručių iri piketavimo, užvakar 
pasiskundė darbdaviams, kad 
jie buvo užpulti dviejų dešim
čių streikuojančių ir smarkiai 
sumušti. Visi trys paimti į li
goninę.

Detroit, birž. 27. Henry Ford 
pranašauja; kad ateity fabrikai 
rasis tarpe farmų ir didieji 
miestai ir fabrikų centrai turės 
pranykti.

Farmos aprūpins dirbtuves 
savo žemdirbystės produktais, 
iš kuriu bus gaminami visokios 
gyvenimui reikmenos ne tik 
maistui, bet ir medžiaga, kaip 
tai automobiliams, statybai, rū
bams ir kt. Fordas mano, kad 
žemes produktus galima pa
versti visokiais daiktais. Tam 
išbandyti jis jau įsisteigė Mich. 
3,000 akrų farmą, kur augins 
visus automobiliams reikalin
gus dalykus.

CLEVELAND, O., birž. 29. 
šiaurinė Ohio tik pradėjo tai
sytis po netikėtos staigios aud
ros, nušlavusios pasėlius, susi
siekimo ir elektros energijos 
įmones Erie paežerio mieste
liuose. Tuzinai žmonių tapo su
žeista.

Mačiusieji žmdnės pasakoja, 
kad “juodas debesis nusileido 
į ežerą, sukėlė kalną vandens 
ir pradėjo ginti į krantą”, 
krante sukeldamas šimtus pė
dų aukštumo bangą. Audra ap
ėmė 50 mylių plotą ir ėjo su 
55 mylių greitumu per valan
dą. Viso užmuštų priskaitoma 
6 žmonės. Clevelandas labai 
nukentėjęs.

Valparaiso, birž. 29. Būrys 
asmenų sukrėsta ir nubraižy
ta trims miegamiems vago
nams nukritus nuo vėžių trau
kiniui važiuojant iš Chicagos 
j St. Louis. Nelaimė įvyko dėl
to, kad nuo karščio buvo sUsi- 
sukinėję gelžkelio vėžės.

Valparaiso šeštadienį sprogo 
munšąino bonka, atgabenta į 
municipal teismo namą. Tokiu 
budu nebelikus faktiško įrody
mo valdžia nebegali prikibti 
prie tų žmonių, kur munšainas 
buvo rastas.

Dayenport, 
son rado nuo 
skilusius du
duobėje, kur miestas atmatas 
suverčia.

Indianapolis. šeštadienį nuo 
karščio čia sprogo asfaltas gat* 
vėj ir apvertė šarvuotą vežimą! 
su pinigais: $10,000 tapo iš
barstyta.

West Liberty, Ta. Banka su 
smala užvirusi saulėj ištekėjo 
ir smalos baloj žuvo Mrs. Mary 
Sloan 15 viščiukų, nebegalėju
sių išsisukti.

Danville, III. Fermeriai piau- 
na ir veža kornus naktį, nes 
dieno®, metu karštis yra 101. 
Daug arklių žuvo. i į

la. Pil. Thomp- 
saulės Šilumos iš- 
viščiukus sąšlavų

Juokais apsivedė — pa 
sekinės rimtos

Kąd Gandhi karalius 
butų, — nei lašo!

BOMBAY; Indija. — Mahat- 
ma Gandhi, Indijos “šventasis” 
pareiškė, 4‘Kad aš patapčiau In
dijos diktatorių nors valandai, 
aš tuojau uždaryčiau visgs gė
ry klas ir išnaikinčiau visas 
palmes, iš kurių degtinė daro
ma.” Už tad, Gandhi saxo, 
“pristeigčiau darbininkams pa
silinksminimo namų ir 
nekaltų gėrimų”.

Radio mainieriai visi 
turi mirti •

saldžių

Radio televizija 
laivų .

ant

Važiuojantieji ant Leviathan 
laivo liepos 23-27 d. į Halifax 
jau galės matyti pirmąją radio 
televizijos programą. Sako, 
paskutiniais mėnesiais yra pa
daryta daug progreso televizi
jos išradimuose,

Nubaudė “stebuklada 
rį” vienuolį

Boma, Italija, birž. 29. Len
tini apylinkėj, Sicilijoj, kai
miečiai apraudojo savo nubau
stą “stebukladarį” tūlą vienuo
lį tėvą Juozapą, kurs pradėjo 
sutraukti dideles minias savo 
“stebuklingais gydymais”. Tė
vas nubaustas $75.

Pataisos namuose už
mušė vaiką

BOONVILLE, Mo., birž. 29. 
Pradėtas tardymas dėl paslap
tingos mirties reformatorijos 
namuose Cecil Lafferty, 17 m. 
Koroneris ištyrė, kad vaikinas 
užmuštas.

* ’ ’* , * *"*

Kaip apsisaugot nuo 
saulės smūgio

Saule kartais būna priežas
tis dviejų rūšių ligos ar ir mir
ties, tai yra nusilpimas nuo 
karščio i ir spindulio smūgis. 
Abu yra rimti ir pavojingi. 
Saules spindulio smūgis gauna
mas nuo ilgo buvimo ant šau7 
lės neprisidengus. Nusilpimas 
gaunamas būnant viduj dėl 
karšto, drėgno ir troškaus oro.

Saulės spindulių smūgio 
ženklai yra tokie: Labai pa
rausta veidas,,oda karšta, sau
sa, didelis karštis ligi 105 laip- 
nių ir svaičiojimai.

Nusilpimo požymiai: Veidas 
išblyškęs, truputį rausvas, oda 
šalta ir lipi, temperatūra že
ma, veide ir akyse baiminga 
išraiška, ligonis pradeda nieko 
nebesuprasti. t 

A . ..

Nuo spindulio smūgio, pir
miausia nugabenti į vėsią pa
stogę, nurengti ligi juostos, 
pasodinti, dėti ledus ant galvos 
ir pilti ant vėįdo Saitą vande
nį, Duoti gerti vandens. -

Nuo nusilpimo. Jei labai nu
silpęs, nęjudihti, pagdldyti ąnt 
žemės, galva žemai, pridengti 
blanketu. Duoti ką nors karš
to gerti su trupučiu aromatic 
sfpirit of ammania skiedinio. 
Tuojau šau» daktarą. (

ImMĮt

Georgia valst. supreme court 
atmetė prašymą vienos jaunos 
merginos tėvo panaikinti ve
dybas. Skunde sakoma, kad 
dvi jaunos porelės turėdamos 
gerus laikus pradėjo juokauti 
ir nutarė juokais apsivesti, nu
važiavo pas teisėją ir 11 vai. 
naktį bejuokaudami išsiėmė 
laisnius ir juokais apsivedė..

Viena porelė, matyt, rado tą 
juoką neblogą, nes neprašo 
panaikinti, bet kita porelė ir 
prašydama nebegavo išrišimo. 
Supreme court paaiškino, kad 
“vaikai” jau buvo vedybų me
tuose ir todėl jų juokai buvo 
rimti ir turi palikti taip kaip 
surišta. x

' t

Moterį teisėją atstatė ir 
išvarė

- j

Einšteinas užstojo 
Mooney

Praga, Čekoslovakija, birž. 
27. Kalnakasiai, kurie dirba 
Joachimstaler radio kasyklose, 
gamindami brangų metalą var
tojamą vėžio gydymui, yra pa
smerkti neišvengiamai mirčiai 
ne vėliau kaip per 10 ar 15 me
tų nuo laiko kai pradeda dirbti 
kasyklose. Tie kurie jau mirė, 
ištyrus rasta, kad visi yra už
sikrėtę plaučių vėžiu, nes radio 
spinduliai per ilgą laiką išaugi
na vėžio ėeles kvėpavimo ke
liuose.

SACRAMENTO, birž. 29. — 
Kalifornijos guber. Rolph gavo 
iš garsaus Vokietijos profeso
riaus Einšteino laišką, kuriame 
jis prašo grąžinti laisvę Tho- 
mas Mooney ir Warren Bil- 
1ings, kurie nuo 1916 metų sė
di kalėjime, apkaltinti be įro
dymų dėl bombos sprogimo 
San Francisco 1916 metais.

Vėl 19 mainierių areš 
, jtuota

. STEUBENVILLE, O., birž. 
29. — Karas tarp streikuojan
čių angliakasių vėl prasidėjo, 
kuomet būrys sfreikerių už
puolė troką su darbininkais, 
šerifai areštavo 19, streikerių.
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Telegrama. Patarnaujame
Greitai, Pigiai ir

a

New York, birž. 27. Jean 
Norris, pirmoji moteris^. turė
jusi būtį paskirta į New Yorko 
magistratą, tapo pašalinta Sup
reme teismo, Rakinant ją esan
čią netikusią 1 savo ofisui, iš
kraipius teismo rekordus, davus 
savo vardą naudot mielių garsi
nimams, buvus žiauria su mo
terimis kalinėmis ‘ir padarius 
kitokių negerumų, 

—*------ ——— '
Anglija stato didžiausi 

orlaivį
Londonas, birž. 27. Naujas 

milžiniškas orlaivis, kurs ne
šis po 1,400 galionį gazolino ir 
galės skristi be pertraukos 7, 
500 mylių statomas Anglijos 

‘‘ ■ ;.:-

IMPERFECT IN ORIGINAL
oro ministerijos.

r

NAUJIENOS
1739 Stf, Halsted Street

Ofisas atdaras kasdle nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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KORESPONDENCIJOS
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Pittsburgh, Pa.
I

■ Pitlsburgho Sandariečio 
nesąmonės.

Teko pastebėti, taip sakant, 
Jautiškuose laikraščiuose *T)ir- 
Noj” ir “Sandaroj” korespon
dencijas iŠ Pittsburgho po ant- 
galviu “Socialistų spaudos ne
sąmones”. Po korespondenbi- 
jomis pasirašo tūlas Pitls
burgho Srtndarictis arba, atvi
rai kalbant, tai pono Juozo 
[Virbicko korespondencijos.

Virbickui nepatiko, kad 
“Kclcivyj” ir “Naujienose” bu- 
iVo parašyta apie Pittsburgho 
Sandariečių vadus ne taip, 
kaip jis pageidavo, tai i b ban
do nevykusiai per “Dirvą” ilr 
“Sandarą” apginti savo san- 
darietiškę “honorą”. Bet ne
turėdamas rimtų argumentų, 
jis kabinėjus prie S. Bhkaho 
asmeninių ir šeimyninių rei
kalų ir, žinoma, neapseina be 
sandarictiŠko pasikoliojinio, 
išvadindamas S. Bakaną šmei
žiku, melagimn, ignorantu ir 
kitokiais neužpelnytais var
dais.

Nenorėdamas ncužpelnyto 
jnelagiaus ir šmeižiko vardą 
priimti, esu dar kartą privers
tas parašyti apie Pittsburgho 
sandariečių vadus ir parodyti, 
kad šmeižiko vardo užsipelno 
ne Bakanas, alc Pittsburgho 
“Sandarietis” — J. Virbickas.

Del asmeninių ir šeimyninių 
dalykų aš visai nemanau su 
p. Virbicku nė ginčytis, nes 
plačiai visuomenei yra nesvar
bu, kur Virbickas ar Bakanas 
šllubą ėmė ir kur Virbickas 
vežė savo vaikus krikštyti ar
ba su kuo Virbickas yra vedęs 
ir prie kokios parapijos pri
klauso, — tai yra jo asmeni
niai ir šeimyniniai v dalykai, 
kurie nieko bendro neturi su 
visuomeniniu veikimu. Bet p. 
Virbickas nemoka nė to pa
prasto dalyko suprasti.

Tačiau kur Virbickas kalba 
apie apvaikščiojimą Lietuvos 
nepriklausomybės, apie sutik
tuves prof. Biržiškos ir kitus 
visuomeninius reikalus ir ban
do “Keleivio” ir “Naujienų” 
korespondentą padaryti mela- 
gium ir šmeižiku, tai apie tai 
ir reikia kiek plačiau pakalbė
ti ir parodyti, kad ne “Kelei
vio” ir “Naujienų” korespon
dentas yra melagis, ale pats p. 
Virbickas, ir jis netik per akis 
meluoja, ale blofina ir apgau
dinėja tų savo tautiškų laik
raščių skaitytojus, toliau gy
venančius nuo Pittsburgho.

Pittsburgho lietuviai, kurie 
dalyvavo Lietuvos nepriklau
somybes sukaktuvių apvaikš- 
čiojime ir skaitė “Keleivio” ir 
“Naujienų” korespondento ap
rašymą, visi paliudys, išski
riant smctonlaižius, kad buvo 
tikra teisybe patašyta apie 
studentą J. J. Savicką ir ktiii. 
Z. Vipartą, o apie p. J. Virbic
ką visai nieko nebuvo rašyta, 
tai kur tas menamas apšmeiži
mas arba išniekinimas?

“Kclcivyj” ir “Naujienose” 
buvo rašyta, kad studentas J. 
J. Savickas, savo kalboje gar
bino “lietuvišką karalių Ura
chą,” ir jo kalba buvo monar- 
chistiška. Tai ar gal Virbickas 
užginčyti, kad Savickas taip 
nekalbėjo? Negal. Apie kun. Z. 
Vipartą kas buvo parašyta ir
gi nieko nebuvo nė šmeižian
čio, nė niekinančio, o tikra 
teisybė.

Dabar paimkim profeso
riaus Biržiškos sutiktuves ir 
pažiūrėkim, kas niiriavb arba 
meluoja? Virbickas 'tririirta, 
kad “visi kunigai, išskiriant 
North Sides senuką, dalyvavo 
prof. Biržiškos sutiktuvėse ir 
nenorėjo nė chorUs sulaikyti.” 
Labai gerai, kad taip iš tikrų
jų butų buvę, kaip kad Vir
bickas sako. Bet taip nebuvo.

Romos katalikų kunigai nei 
vienas nedalyvavo profeso
riaus Biržiškos sutiktuvėse 
ptotyj. Nors kun. Kazėną Vir

bickas buvo įtraukęs į Priėmi
mo Komitetą, bet jis hepasiro- 
dū nė akių. Nė vienas Romos 
katalikų kunigas nedalyvavo 
nė prof. Biržiškos sutiktuvių 
bankiete. Buvo tik keletas ku
nigų atėję į Soldiečs Mcnio- 
rial Hali pasiklmisyti profeso
riaus Biržiškos kalbos — tai 
ir visas Romos kunigų daly
vavimas.

0 kasiink bhbrų norėjimo 
sulaikyti, tai yrrt nekoks ten 
prasimaiiymas, alc tikra teisy
bė, ką galėtų 'paliudyti patys 
choristai ir prof. Biržiškos su
tiktuvių komiteto nariai, išski
riant gal tik Virbicką. Apie tą 
“keliaklupčiavimą” apie kle
bonijas, tai hebaiido užgiiičyti 
nei p. Virbickas, tik riėriorė- 
damas prisipažinti kad tai už- 
dyką bttio triūsas, ramina sa
ve, jog tai “pavykę.”

Del “Sandariečių manifesto” 
tenka pasakyti, kad dar kar
tą pasirodo, jog Pittsburgho 
sandariečių vadas p. Virbickas 
nežino ir nCSupfraiita Sandaros 
progbamo ir principų kaipo 
demokratinės organizacijos, 
ir yra nusiritęs pas smctdn- 
laižius ir fašistus. Tai kuriems 
galams dar sandariečių ir va
dintis. P. Pivariunas jau šeriai. 
Sandaros yra išsižadėjęs ir 
SaVb vadihri thufiriiriku ir vic- 

’bybininku. Matomai, ir Virbic
kas tinti savo drrirtgo PiVariu- 
no peddmib. Nėra ko liė stebė
tis. »

J. Virbickas prikiša S. Ka
karini “MayvifciV, Pa.”, kaipo 
durnių nhtnuš. Girdi, S. Baka
nas esąs iš “Mayvicw, Pa.”, o 
kadangi Mayvibw, Pa., randasi1 
Pittsburgho miesto biednųjų 
prieglauda, ligoninė ir beprbt- 
namis, o S. Bakanas Mayview 
Power Hdtfee > dirba ‘ kaipo’ 
Statioiiary Fičėnian, tai VitS’ 
bickas riiaiib, jog jis 'tuo Ba
kaną pažemina. Aš patarčiau 
I). Virbickui nežiūrėti su tokia* 
panieka į Mayvievv, Pa., ries 
kartais ir pačiam gerbiamdm 
Virbickui gali prisieiti pareiti 
į Mayvievv užbaigti šriVo gyve
nimo dienas. Juk didesniam 
Pittsburgho lietuvių veikėjui, 
negu Virbickui, priėjo užbaig
ti savo dienas MayVieVv ligo
ninėj, ir nė vienas išmintingas 
žmogus iš velionio nesityčiojo 
ir nesityčioja.

Bet Virbickas jau ir dabar 
yra klabinęs Mayview, Pa.' 
duris ir tikrai norėjo papulti 
į tuos “durnių namus,” kad 
gavus tenai darbą. Ir jei tik 
butų gavęs darbą kaipo kalvis, 
tai butų pilniausiai patenkin
tas. Aš esu tikras, kad p. Vir
bickas dar ir dabar neatsisa
kytų nuo tų “durnių namų,” 
jei tik gautų tenai dačbą.

Tai tiek šiito kartu, kad pa- 
tdnkirius Pittsburgho sdfi’tiariė- 
čio sandarietišką “hotiorą.” 
Jei dar to nepakaks, tai bris' 
galinta ir daugiau parašyti.

—S. Bakanas.

jtttteittki ir nieko
ntf. į >'•

Viėittirt laite Šteideftk %uv« 
vienas turtingiausių šio mies- 
teilio įyvtjritolHj. H >«8žHj Jįsi' 
laikė saliuną, o paskui užsidė
jo valgoiiuj iiiiiktų krautuvę. 
Prieš poriį metų jo finansiški 
reikalai pakriko. Tuo pačiu 
laiku įvyko ir šeimyniški rie- 
susipratimai-: moteris paėmė 
ditaraą. Manoma, kad visa :tal; 
labai .pateikė habašniirk^. -1

Skinderis gimė LibtiiVItįj: 
1863 ih. aam Šii tėvais jiš dt-' 
vnžittvo į ChicttRĘ, turėdamas; 
voš 8 rtibtlis. Ridk VėlidU Visti, 
šeiniu pėi-šfkt-auiifė į AVeiifviHį. 
•to tėvas bbvo afigtekasiš tt-į 
gtfl Vibhds iĮift-Wlį(ti tetekite- 
litį, kut-iii atvyko į šią tetėiiti- 
kę. ttft'iš Sklhderis »g|i teta 
kasyktdsfc, tai UŽaittejb Wtiį.i 
Mikė fHš duktem ii- te te-' 
Hu, kui-ib gyvena Ciricajtab. i

ŠkiritlcHs Kia tnij) lite-į 
ko taiettį nubte^tm. teteitib-j 
tas titeb LiblitvirĮ TUttfttkbte 
taįteteiib. i

—d—
tešithikė tetiH tebtta, tei 

iiietti iįtiiiiitttdliš. ^bt- lįtateti-į 
bta teta tetabtaiii Hifiįįbį 
ttttaitaiibte. i» tėvuk ffli& 
rti-it-S tetudtiis brbtiiš W teki-' 
žeidimo.

jaunasis Stvidrdš ^irriG 
^čšteTiej iiiii iii. Prieš aįiŠIF- 
girną jis dirbo Vermilion ka
sykloj. Paliko nidtihų, kfetitriš’ 
'bčbliuš 'it* ketttritfs seseris.

—Šertas MainidryS.

Westvilte, III.
............ ............-.............. ■ 1

Liūdnos žinios.
Šiomis dienomis čia nusi

skandino lietuvis VViĮjiam 
Skinderis, 68 metų amžiaus. 
Jo kūną surado prūde anglia
kasiai. Tuoj buvo praneštą 
koroneriui John Cole, kdris 
policijos viršininkui patarę, 
kūną nuvežti pas grabdrių 
Urbą. * t

Skinderis prieš nusiskandfc 
riiiuią nusivilko švhčką, kUrio 
kišėhėj buvo raštas raščiukas. 
'Raščiuke Skinderis nusiskun
džia, kad jam nusibodo gyven
ti ir todėl jis nutaręs pasida
ryti sau galą. Juo labiau, kad 
jis baigiąs prarasti iVisį į šašą 
turtą. m

Nabašninkas buvo 68 metų 
amžiaus zir Westvillėj išgyve-» 
no apie 50 metų. Prieš rtufcj- 
žudymą jis suėjo su keliais 
savo pažįstamais, su kuriais 
juokavo. Atrodė, kad jis gerai

a u Mdkfc i ri^bttVo kaš Mitų 
prilojęs waiį 
mdtėris įmukti riomd'O^ 
bandė gelbėti, Jiet viskas vęl-}

gerai . plaukti, bet spėjama, 
kad jį turef0 : tS-
traukti ir žuvo apie 8 pėdų 
gnomoj.

■ - -V (

^ViSs

teikti paleisti. JKėlibdys: 
Wi|tttefte ta K Mk iki 
fubta D. ii-įiaštal už 39 avė. 
I.tuojau ant kalno pirmas ūkis 
®»i Mjitej). :.

-Is SpĄ prasišalinus bolševi
kams (apie 15 narių), dabar 
kuopos susirinkimai yra ramus 
ir gausingi muųiingais tarimais.

8 »
Darbai pas mus dar vis nc-

j Wdr&jri; Ivrite Ui dar 
vis tib ItateU dirba, o 
kurie nedirim, tai hei UŽ pihi- 

'Htikdii įrtefi tta ditrbą.
A. teiditaas.Dalias Utitelte SLA. W| 

iriMUte smttąiiti -MNHMfi jltti- 
te>s iMSi'feitiį iaižtftiiį # teetei 
timmw visita 
nttavitls, kas pat1^, W D.R.

ktthbshitjčiui. teta D. <r. M 
HttUsitiii h-Oitaitsiife .
•te-ntmhbj, tei M $Hptft)i&k M ' 
iik %atej4wi; bei te mtefevi- 
tai; J0 ai visa ''M diAžiftitsi

ftekiffirtgi ja, 
w te &
r i ■ 1 14’ ‘ ‘ 'i . ' t i • •

Grand Rapids^ Mich.
Dak-tariii K. Paukščiui vaka- 
rieiiė. — ^clairnė ^ieinašaūs- 

ktį šeimynoj. j

šeštadienį, birželio Ž0 d./ 
SLA 60 kuopa surengė gražų; 
bankietą pagerbimui daktaro1 
K. Paukščio. Bahkieie svečių’ 
dalyvavo apie 60. Prie skabiai 
pataisytų valgiiį, ir goleinis pa- 
pubŠio\ strilo, * jį)irmihihkdtŲdrit 
S. Raudžiui, svečiai įiašakčJpo 
gražią prakaibėlę ir viši lin
kėjo jauriain dakiačiii geriau
sio pasisekimo jo profesijoj. 
Tarp vietinių svečių bankiete 
dalyyavo ir du dcfrbitieČįai;— 
tai daktaras Matulaitis ir Vait
kevičius.

Baigiant vakarieniauti po
nia Bernotiene varde kuopOš 
įdavė piniginę dovaną dakia-i 
rui K. Paukščiui kaipo atmin
tį. Po vakarienės prasidėjo šo-( 
kiai. iParcrigliiiaš brivo 'links
mas, bet jis butų buvęs dat 
lihksniešhiš. Mat, kriiįi tik 
prieš vakarieiię pirhi 24 Valan
dų, tai yra įlbhkthdiehj, aš- 
t’uritį va’Iaridiį kėsiiriritidyda- 
mris ntiskdhOo SLA 60 kdojids 
naryš MdtifejUs Kleniašauškas. 
Ir drir vakdrieriėš nibtu jo ku
lias da ridbtiVd štithštaš; Tddel 
ii* bankieto daiyvidi brivb Hu- 
stiriiinį. - <

Paskbifidtisį M. Kleitirišaus- 
ką surado tik šbkriiadieriį 
ritą všftahdiį. Vrindchb jis Liiivo 
ritrhėštds riĮric j)Orį riiyiih to-’ 
lurtio ritib ftoš Vidtdš,. kr ir hu-. 
Skendo. M. Kieibašairikaš tapo, 
'palaidbtaš anfrridibriį, Iriržolio 
23 dichį, drit laiškų kapiriiiį. 
Kadangi velionis buvb dVhu- 
Ipškas žmogus ir laisvas, todėl 
didėlis būrys draugų ir pažys-; 
tanių dalyvavo laidotuvėse, ne-; 
žiurint į tai, kad M. Klenia- 
šauskas gyvbho 8 mylias atdtu 
ntio miesto. Ant kapinių pH-į 
taikytas prakulbėles pasakė T; 
Aleksynas ir S. Naudžitis. Ve
lionio moteris A, Klemašaus- 
kibnė visiems laidotuvėse diU 
lyvavukienfis taria šibdihgą 
ačiū taipgi, ir <graboriui -iS: 
Bartuškevifiiui už jo mtflohų 
rpatarnatinfą 'bdi Visiems giriliį-^ 
nėms, kurie atvyko pėt iš tb-} 
limų miestų, kaip tai: iš Det- 
rottO^-Mich., UlinkafilS, , Veris-1 
lovams, Jauusauskui, Kugerjui 
ir iš^TllihbjaiLiš A. Gudelieriedi 
su dukrele jĄcteUjaA ViSieiriS 
ačįuęja ųž, atsilankymą /Įr 
pągelbėjimą tokioj nęlaimiėš; 
valandoj. ■

Klėmašauskas buvo d a jau
nas žmogus,. 43 metų amžiaris. 
Nors moteris tuo laiku stovėjo 
ant kranto, bet kadangi dau-

R. yrtl jiertis feWH
Mte. teta .totttttte lįk'fe W 

■j ’ib etai'tį, .M tbteiS te 
tetetai; taip tim

i te. .Čia Itdkb bdfieHbijtĮ ttata 
pavyzdirigąj kokios rųan neteko 
matyti.x Paprastai būdavo prie* 
Khbrų vienas balsas riipkiriasi,; 
b kiti taPįiė; šriVęš krifbaši -1F 
fatftifis jtidtaįija ir t. įi. PH6 te;1 
R. to nėrA. /Prasidėjo repetici- 
jri; Viši šriSėdb ir iiri VAfrijit. *Už: 
•tokią pavy^dyiigą tVArką "kredi
tas priklHusUo b; Ratelio moky
tojui Kaziui Stępdnavičui, kuris 
mandagių budu moka pavyz- 
dyngą tvrirką palaikyt.

Dar ribriu keletą žodžių triri 
apie K.; Stepohavičių, D. R. iho- 
kytbj U. K. Stėp. yhk čia h- au
gęs, ‘bet lietuvių , kalbą gerai; 
riioka.; iNeHk kalba, bbt ii* te- 
tųyįų > .v^tbjk.!
Taipgi yrą geras chorvedis it 
artistas,— teatrų jpokytojhk 
iiink^tiną, kąS K. SUpdnhvlčiiiš! 
pasįtodytų scenoje kaipo v#i-! 
dintojks-r-M'rtiriri todbši, kad iš Jb 
butų geras artistas. Šiaip y^ 
liriksriiaus ‘įriidd nį šti VisMš' 
mandagus. ' .. •

Ralaikyriihi gėtb riidkytojb 
rieikitlihga n$ihaŽrii išlaidų, to
dėl t), ti. datbiibjasi ĮVAiHais 
buįtilš šųk© kUddūii^i^tiSia 
kapitalo, kad ilįlk(i b^iaikiuš jį 
ir gėfrą ėhdi’ą kfe'ftbšhbj.

Biržulio 14 d. tV Rritėliš ture-, 
jo pikniką, ųuo kurio; aš rria-. 
nau, liks keletas desėtkų dpi. 
Be to, Ratelis rudenį rengia 
Uip 'Vricliriairių 'btfckrą. Tittn Jliir-Į 
bui yra dšrįidcta komisija iš 5, 
ypatį —Š vyrų ir 2 moterų, ra- 
teliečių darbuotojų, būtent po- 
riių R. Šcklagėriėries ir kl. fki-> 
rienės, ktirib^, kiek girdėjau, 
jau daug daiktų turi sūriiiku- 
šįos ir dar žrida daug gauti.i 
Tūriu pązynieti, kad šios dvi 
darbuotojos riepaišb nei saVo 
'laiko, nei išlaidų: -eina, dirba, 
vien tik deį D. R. Už tai joms 
priklausę didelis ačiū >nuo L>.į

įfttitil ifilOrlnacijif
mte fMkijtiiį » iMfflhonę ’

dAay !
i tietuvę 

atloti pata- 
lit'atHOiičs Ir 

w w*ai pa- 
te Motų tamsoj ttt- 

H- fternonę. 
MiMi| M rnmteh H&ižino- 

(H; fteiltti MHI mane
MAtidteti šiuo 

stati: «W W; llitati Avc. ' 
AtMK; te.

A. kožvvnikoti.

į

•» » » -J

(Birž. 7 d. SLA 212 Kūdpoš 
(Vyko šiiširinkiihdš, kyHriihe 
buvo išdubta^ikhiko 
komisijos ir /iSniiOi' dblėįatai 

tį 10-to aipskr. suvažiavimą, ku
ris įvyko birž. 28 d.j Racirie, 
Wis. Musų kuopa išrinko $ė-f 
rus, sąmoningus cielegątus, ku^ 
rie galės pad^vyt drddgo ?ge- 
rus tarimus. Į Taipgi prknešu 
visichis SLAT 212 ( kuopos ri^- 
fiarhfc kaimyninėms SLA 
5kūdębmš,( Ką8 &ĖA 212 ‘kliopa' 
feii^ia iabąi įvairų įiki^^k Ue-

fi^riioj). Tofei jfta- 
u|fl dHtfže 'fcftia- 
..,^1.,.t...t.. —U—

čiaus1 
Some

ŽEMIAUSIAS FĖRAS l

New YoHi
Cleveland $11.26 
Buffalo ...$17.31

Niekti Plati tead
GELEŽINKELIU

Išeina iš Chicafros, La Salk St. stoties 
♦9:25 A. M., 11:00 A. M., 

11:20 P. M.
♦Extra Fėro Traukinys 

persėdimo miegamieji vagonai ir 
coaches.

Puikus Valgių PatnrhaVinias

TUMLER’S
CEUSBRITY

STUDIO
SPECJALM kainos — 
vestuvių 5etorrafijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Kelmynų gru
pės. laio, N. weils St., 
Tet. Lincoln 4778.

Dabar
Be Laikas
Klauskite apie musų Žemų Kairių 
Ekškurtijis į New York? ir Kitus 
pajūrio miestbs, Apfnokėtų Išlaidų 
Turus; Great Lakęs ir Bermuda plaU- 
kidjihiUs.

Šaukite tVABASfil 2780

įsigykite Gerą Radio
NUPIGINTA KAINA

NAUJAS IŠRADIMAS
DEK3NIO GALINGA MOSTIS 

Gfifo, Reuniatizma. Ranki!, Kojų. 
Nugaros akaudejinu*. Salti, Ranku, 
Kojd, tirpUna. Dociiti. GrIto* akau- 
dėjimą, ir taip visokiu* skaudėjimus

itaigyde o

Dek.nio Galinga Moati* yra tiek 
▼prta aukso, kiek ji pati sveria eb> 
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.60 ir $3.0d.
Ir 10 centu eatra už persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKOTS NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKENS dlNTMENT CO. 

P. Q. Box 3S2 
Hartford, Conn.

NAUJAS 
fitAfflMAS

, Dabai* -jus galite skalbti , 
šavb drapįiHaė 

te
t; . ■ j

• TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

PaVllavidėj &ihaK -kvortinėmią 
bottkomi^ -į po 20c už bOrtką; 

Išdirbėjai

U»(»ft«taetsCwp.
Tel. WMian '62Ol

Naujas Radio su *

..$59.00

...$29.00

.. $53.00
3 šniOtų parlor tit ji Q 
setas ........................
Elektrikiniai Ice p Q 
bakšiai ........................... v w

Lengvais 
Išmokėjimais

Klausykitės Lietuvių 
Radio Programų:

Nėdelioinis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų — W. C. F. L.

Kctvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro — W. H. F. C.

/ VEŽIMAI? t ■' 
.paršithidfla 

JONU MiDARO

70Ž W. Lombard St.‘ 
Baltimore, Md.

Huy gloves wlth what

į<U!ra reikkio hibrtri 34c jį 

r.% w

LISTERINE 
TOOTH PASrt 

2S‘

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

P

jos. F. BUDRIU,
INC.

3417-21 S. Halsttd St
Tfel Boūlevard 8167-4705

fb.. *-* A / O A/*** k.A, 4J>

•..SftjSKII-pĖR

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

TopraSo Lietu® 8WSir 
taip pataria Lietuvos brikai

pražuvęs
kiu von attžti« 
teikta.
^įteįaiiuiąj Jętįii gali taip

ddlltaii «Mi melsti jums riti

tuo tarįil gsrt-bttt idks pat u^- 
metima* y ra'daromas ir jums.

laimio; vado
Hantia i WMu. Muiu che
mikai pdfcaliog surado sustato 
kurs istikrb SVėičia nedrasky-

NEATBŪTINAI PAMATYK .

CHRYSLER
Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09- So. Halstėd Si. tel. CalUinet 4589

• •V' ’ ***»*•*- w T !**f *■''' *" V '•'z ‘ri ’ t

----------- 5—^77“
Greitas Laivų Patarnavimas 

j Europą
Per Hamburgą Mušu ijfoclėrriiiiiiaiš Laivais 

liAiSteukG DEŪTSČHLAND
ALftteftT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kis savaitė. Tdlpgi rtferiliatiai 
išplaukimai ihdsii pdputlSriais kambarinių laivais*.

št. Lčuis, MiLvvaukee IR CLEVELAND 
Pritinamos Kaino*

Tiešiogihiai gctžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų ktėipkįtęs j Idkaliriius 

inusų agentus »

H amburc • Amerkan Line
177 N. MlCfifcAN AVĖ., CHICAGO

.. , a i , i

,z
IŠph&luodtfM 8 tūlių/

tai specialia] Birželib ‘ “

CE NTRAL district 
FURNITURE €0. 

3621^23-25 So. Halsted St.

setai '--S specialiai Birželio jpertšitii
j i/ 'X1** * ?n*_’L J »

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdalyta 42.50
1,054 patnriniai kaip virti įvairius valgiai

Maistas m VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro___ $L50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti fevfeikus ir skabius Valgius fivbikietns, 
vaikams ir ligoiliams.•

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ____ 4_________  $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta Visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslų ir Fotografijų įdubo miesU.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuke toihuosb $7,bo» 
LIETUVIŲ<ALBQS RAŠYBA   ........ ........ ........

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1026 riietais.

NAMU. RUOŠOS VADOVĖLIS ....... . .................... . .......... ..... .
Namų darbai, namine sąškaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimynų užlaikyti.

193 G r and Street Brooklyn, N. N
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VACL. BIRŽIŠKA.

Lietuvių Knygos Augimo Etapai į
>*—■ I '■ ■

* (Tęsinys)
1822 metais prasidėjo nau

joji lietuvių knygų era, davusi 
jai plėstis visai nauja krypti
mi. Kad ir stingame tuo klau
simu dokumentinių įrodymų, 
vis dėlto iš išorinių ryšių, pa
laikomų tarp įvairių vėlesnių 
lietuvių rašytojų, įsigilinus j 
vėliau pasirodžiusių knygų tu
rinį, turime konstatuoti, kad 
apie tuos metus Vilniuje Vil
niaus universiteto lietuvių 
klausytojų ir jiems artimu 
žmonių tarpe susidarė tam tik
ra literatūrinė grupė, kuri, įta
koje bendrai tuo laiku Vilniaus 
universitete viešpatavusios dva
sios, pasiryžo eiti į liaudį su 
knyga, ir tai ne tik tokia, ko
kios pati liaudis reikalavo, bet 
ir tokia, kokia buvo reikalin-’ 
ga tai liaudžiai šviesti ir kul
tūrinti ir kurios ji visai dar 
nežinojo. Pasiryžta aprūpinti 
lietuviškais vadovėliais tiek pa
rapinės, tiek, aukštesnės mo
kyklos, o be to, duoti lietuvių 
tautai' tokias knygas, kokias 
turi ir kitos tautos. O tai buvo 
svietiškosios knygos. Bet ne
pamiršta ir tikybinių, tik jau 
tokių, kokios ar tai turėjo mo
kykloms praktiškos reikšmės, 
ar galėjo būti plačiai namie 
skaitomos, ypač, jei ji galėjo 
pavaduoti tokias pat lenkiškas,

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai B Long Dūtance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Cllumet 3399 

*-• T ReZ Te1.Ybf<fc- 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radžos 

pigiomis kainomis

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

L X

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodepnai Broliai 
Forayšių ir pianų nuveria! vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396 ___

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

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

M. J. KIRAS
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

' 3335 S. Halsted St
TeL Yardt <894 * 

L - -*

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, 8UBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
T e L Republic 8899

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Aatomobillo. 
80« W. 31 St Victory 1891

" li| I

lietuviškai kalbančioj visuome
nėj išsiplatinusias. To būrelio 
dalyviai mums aiškėja iš pa
vardžių autorių, artimiausiais 
metais išspausdintų ar bent pa
rašytų knygų. Tai buvo Sima- 
nas Daukantas, Simanas Stane
vičius, Ciprijonas ir Kajetonas 
Nezabitauskiai-Zabičiai, Myko
las Smolskis, Antanas Savic
kis, gal dar Uvainis, Valiūnas 
ir daugelis kitų. Su jais palai
kydavo ryšius ir senesnioji 
karta, sudariusi tiltų tarp anos 
Giedraičio ir šios grupės — 
Vilmikas, Poška, Pabrėža ir 
kiti. ’

Grupės darbaš. buvo pradė
tas Daukanto .Darbais senųjų 
žemaičių ir Lietuvių, parašy
tais dar prieš 1822 metus; šios 
knygos patriotinė nuotaika ir 
didele literatūrinė vertė, galė
jo veikti karštų jaunuomenę, 
labiau už bi kokių agitacinę 
kalbų ar .raštų. Tam didžiu
liam Daukanto rankraščiui iš
spausdinti lėšų nesusirado, bet 
jis buvo nuolatos perrašoma^ 
ir plačiai nuorašuose skaito
mas. Jaunų literatų būrelis pra
dėjo rengti spaudai tokius ma
žesnius darbus, kuriems išleis
ti lengviau buvo surasti ar su
rinkti lėšų. Jau kitais, 1823 
metais Simanas Stanevičius iš
leidžia iš karto ketures knygu
tes, Ciprijonas Nezabitauskis, 
Smolskis, Rupeika, Vizgirda 
po vienų. Ir visos tos knygutės 
užkišdavo žymiausias literatū
ros spragas, nes tose srityse, 
kurioms jos buvo skiriamos, 
anksčiau neturėjome nei vie
nos lietuviškos knygos. Tais 
pačiais metais parengta A. 
Butkevičiaus gramatika dėl ne
žinomų priežasčių išspausdinta 
nebuvo. Sekanti metai buvo ne 
mažiau svarbus. Kajetonas Ne
zabitauskis davė pirmąjį pa
veiksluotų lietuviškų elemento
rių, kuriam paveikslėliai buvo 
atmušti neseniai prieš tai kun. 
Čerskio įrengtoj' raižykloj Sa
telituose, Žemaitijos gilumoj. 
Polovinskis su Vizgirda duoda 
po vienų knygutę, kurių mes 
tačiau dabar nežinome; Dau
kantas ruošia Phaedro pasakė
čių vertimų, s Bet jau 1825 m. 
negauname nei vienos naujos 
knygutės. Iš to lyg ir prašosi 
išvada, kad anas ratelis orga
nizuotai veikė tik 1822—1823, 
o gal ir 1824 metais. IŠvažinė- 
jus į visas šalis ratelio na
riams, o gal labiausiai pasi
traukus S. Daukantui, kuris 
tuo laiku tolimesnių studijų 
reikalais buvo išvažiavęs sve
tur, ratelio ‘darbas sustoja, bet 
jo įtaka veikia dar ilgus me
tus, ypatingai iki 1831 m. At
rodo, kad ir A. Pabrėžos per
simetimas nuo tikybinės litera
tūros į svietiškų irgi buvo ano 
ratelio iššauktas. O kiti rate
lio nariai, kol gyvi buvo, vis 
toj pačioj kryptyje dirbo, kad 
ir nevisi turėjo galimumo savo 
darbus išspausdinti. Net pri
versti emigruoti j vakarus, 
kaip Ciprijonas Nezabitauskis- 
Zabitis ar šimkevičius, apsupti 
jiems svetimų žmonių, aplin

lietuviškos 
nesu- 

laikais jų pa- 
rankraščiuose 
dabar gauna- 

Po 1831 m. iš

kinių nesuprantami, vis rašė 
eiles, poėmas, net nesitikėda
mi, kad tie jų darbai kada 
nors Lietuvon pateks. Vilniaus 
jaunuomenės persekiojimai, vė
liau 1831 m. sukilimas daugelį 
jų privertė užsidaryti tamsiau
siuose kampuose, nutraukti ry
šius su kitais bendraminčiais, 
bet plunksnos,
plunksnos jiems tatai 
stabdė; su tais 
rašytais darbais 
pasilikusiais tik 
me susipažinti.
tos grupės dalyvių viešai tepa
sirodė viso to judėjimo inicia
torius, Simanas Daukantas. Ir 
nors visi jo palinkimai vertė 
jį atsiduoti vien tik istorijos 
studijoms, jis vis1* dėlto ne šioj 
srityje davė daugiausia savo 
spausdintų darbų: 
pats vįehas įkūnyti 
būrelį 
skiria 
pytas lėšas vien svietiškų po
puliarių knygų leidimui ir, ki
tiems nutilus ar išmirus, toj 
darbo srityje yra vienas. Ta
čiau nežiūrint tokios padėties, 
ano 1822—1824 m. ratelio 
reikšmę nemažėja: ne “Auš
ros” laikais, bet anuomet pra
sidėjo ' lietuvių atgimimas, ku
ris kai kuriais atžvilgiais pasi
rodė perankstybas ir dėlto ne
davė tokių rezultatų, kaip 
“Aušra”. .

Vėliau Daukantui atsirado ir 
vienas talkininkas. Nuo 1845 
m. Laurynas Ivinskis pradėjo 
leisti savo pagarsėjusius kalen
dorius, kuriuos leido veik be 
pertraukos iki spaudos* uždrau
dimo, ir net spaudų uždraudus, 
pradžioje mėgino juos rusų rai
dėmis spausdinti. Ivinskio nuo
pelnas buvo ir tas, kad jis su- 
gebėjo paveikti kai kuriuos Lie
tuvos dvarininkus, pirmoj gal
voj Uoginskį, išjudinti juose 
susidomėjimų lietuvių liaudies 
kultūros reikalais ir gauti iš jų 
lėšų lietuviškoms knygoms 
spausdinti. Ivinskio pavyzdžiu 
1859— i£6p pp. nuėjo ir jau
nas Mikalojus Akelaitis, kuris 
taip pat vienas pasiryžo pakar
toti Daukanto iniciatyva Vil
niaus studentų sumanytų dar
bų. Jam pavyko rasti J. Kra
ševskio pritarimų ir per jį or
ganizuoti ' visų leidėjų grupę, 
kurios lėšomis buvo spausdina
mos Akelaičio parašytos kny
gutės.

• Akelaičio darbo rezultatas 
buvo didelis, bet jo leidžiamų 
knygučių turiny atsiliepė ir įta
ka jo sumanymus finansuojan
čių sluoksnių; to varžymo netu
rėjo anie vilniečiai. Tačiau dėl 
politinių priežasčių Akelaičiui 
greitai, dar prieš sukilimų, ap
leidus Lietuvą, jo darbas sus
tojo, vos vienerius metus pasi
reiškęs.

Visai nuošaliai nuo tų įgy
vendintų Daukanto idėjų sto
vėjo vyskupas Valančius ir vi
sa falanga kunigų, kurie dirbo 
jo vadovaujami ir ji nurodomi. 
Galimas daiktas, kad ir Valan
čių pastūmėjo į literatūrinį dar
bų anas judėjimas, kuriam jis, 
kiek vėliau Vilniaus universi
tete besimokinus, svetimas pa
silikti negalėjo, juo labiau, kad 
su kitais to judėjimo pionie
riais, pavyzdžiui, su Daukantu, 
jis palaikydavo glaudžius ir 
ilgamečius ryšius. Bent pirmas 
jo darbas— 1848 m. žemaičių

literatūrinį 
savo energijų

pasiryžęs 
tų minėto 
planų, jis 
ir šutau-

NAUJIENOS, Chicago, III.i nriiilĮVihi'f^'aiiiĮ'ij>i»'i(iiį
vyskupystė, yra grynai svietiš
kas darbas/ kuriame duodaųioš 
labai nedievuotųs charakteristi
kos, o tendencija buvo tokios 
rūšies, kad net ir dvasinė cen
zūra nematė galimumo visų jo 
rankraštį praleisti. Bet, tapęs 
vyskupu, Valančius labai siau
rai savo vyskupo prievoles su
prato; svietiškose knygose ne
matė jokios liaudžiai naudos, 
jų negamino ir neplatino, o vi
sus savo literatūrinius gabu
mus, organizacinį talentų ir lė
šas atidavė tikybinės literatū
ros gaminimui. Pasinaudojęs 
saVo vyskupo autoritetu ir ga
limumu proteguoti ir avansuoti 
kiekvienų kunigų, kuris jo aky
se turėjo didesnių nuopelnų, jis 
pirmiausia kreipė į literatūri
nius nuopelnus ir tuo budu 
privertė griebtis ( plunksnos ir 
daugelį tokių asmenų, ^kurie 
vargu ar butų rašę. Atsirado ir 
visas būrys naujų gabių rašy
tojų, kaip Dovydaitis, Kassa- 
kauskis (tiesa, jis pradėjo dar 
prieš Valančių), Kašarauskis, 
Jųsikęvičius, A. Baranausku 
daugelis kitų, kurie per keletą 
dešimčių metų, iki 1864 m.^ ti
kybinės literatūros srityje (jave 
daug daugidu, negu visi praėju
sieji amžiai kartu. Tasai ir išo- 
riai pastebima, palyginus kad 
ii* 1835—1844 m; davinius (38 
lietuviškos knygos) su 1845-i- 
.1854 m. (101 knyga) ir 1855 
—1864m. (249 knygų) davi
niais. Kad ir nevisa tas gali 
būti Valančiaus įtakai priskai- 
tyta, vis dėlto žymiausia pasku
tinių dviejų dešimčių knygų 
dalis pasirodė jo veikimo įta
koj. Toks siauras apsiribavi- 
mas vien tikybinėmis knygo
mis, visiškas neleidimas svietiš
kųjų -knygų* liaudžiai, be ben
dros kultūrinės neigiamos įta
kos (neleisdavo liaudžiai kultū
riškai kilti virš siaurų parapi
nių mokyklų nustatytų ribų) 
turėjo ir kito pavojaus: liau
dis, matydama svietiškas kny
gas vien svetimomis kalbomis, 
nerodė didelib ‘priširišimė; Savų-1 
jai kalbai1 ir‘knygai,' 6; skaudos 
uždraudimui1 įvykus, pradžioje 
visai lengvai priėmė naująsias 
rusų raides,’ o per jas ir rusų 
knygas. Tą • pastebėjo ir pats 
Valančius, kuris ; spaudos už
draudimo laikais jąu vien tik 
svietiškas knygutės1 rašė ir 
spausdinio. <•

(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

W-šęA.,... -.A....i... 4.,«■ i

Čia augusieji lietu* 
viai

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Westem Avė.

STAR

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 
8av. P. S. Pakštis

" RAMOVA LAUNDRY " 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
tc—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122
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tų. Jie nebebūtų taip tamp
riai surišti su senelių gimtąją 
šalimi.

Bet čia augusieji lietuviai 
yra dar tik pirmoji karta. Rei
škia, jų tęvai yra tiesiai iš Lie
tuvos kįlę. Tad čia augusių 
ietuvių ryšiai tebėra perdaug 
artimi su pačia Lietuva. Daug 
. ų tėvų, brolių, o daugiausia 
pusbrolių yra Lietuvoj.
• Taigi Čia augusiems lietu
viams yra reikalas save skaity
tis lietuviais. Ir daugiau dar
buotis su savo tautiečiais — ne 
tik čia, bet ir su Lietuvoj gy
venančiais broliais ir pusbro
liais turėti artimesnę pažintį.

Čia augusių tarpe yra gan 
daug paaugusių ir net pilnai 
subrendusių vyrti ir moterų. 
Yra profesionalų ir šiaip pa
mokytų. Bet, deja, energingų 
ir veiklių, kaip lietuvybės, taip 
šios šalies reikaluose, tėra vi
sai mažai.

Kodėl čia augusieji lietuvių 
vaikai yra mažai užinteresuoti 
bile kuriuo klausimu — politi
kos, apšvietos, o ypatingai or
ganizacijų klausimais? Tur 
būt yra keletas priežasčių. Jie 
į lietuvybę ir į lietuvių orga
nizacijas žiuri perdaug pesi
mistiškai ar perdug iš augšto. 
Jeigu kuris ir prisideda prie 
kokios organizacijos ir prie ko
kio lietuviško darbo, tai mano, 
kad daro malonę.

Antra. Amerikoniškame vei
kime, ypatingai neturėdami
progos išsilavinti ir neturėda
mi paramos, jie nesudaro sau 
aplinkybių miniose. O politi
koj tokie asmenes nėra reikš
mingi.

Bet ar čia augę lietuviai ne
daro klaidos taip snausdami, 
nekreipdami dėmesio į progas, 
kurių gali susirasti nors ir sa
vo tėvų, dėdžių ir pusbrolių 
tarpe? Nekreipdami dėmesio 
į progas, kurios atsiras dar ir 
priaugančiuose, kurių artimoj 
ateity gali susidaryti gan di
delė jėga<
; Jeigu atsirastų keliolika ga- 
bių^'veiklių čia augusių lietu
vių darbuotojų ir įstotų į dį- 
desries jau esančias lietuvių 
organizacijas, kaip į S. L. A., 
Chicagos Lietuvių Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos ar kitas 
ir pradėtų darbuotis ir traukti 
į jas čia augusį jaunimų, tai 
jie pasidarytų vadovais ne tik 
čia augusių tarpe, bet ateity 
ir tų pačių draugijų vadovais. 
O, žinoma, senieji visuomet 
prigelbetų jų darbuotei.
• Prie organizacijų būdami 
veiklesnieji čia augusieji dar

buotojai užmegstų artimesnius 
ryšius su Lietuva.

Sakysiu, Chicagoj priskaito- 
ma netoli šimtas tūkstančių 
lietuvių, čia augusių, amžiu
je nuo 16 iki 40 metų, apie 20 
tūkstančių. Jeigu jie susibur
tų ir veiktų sykiu su senaisiais, 
tuomet susidarytų * milžiniška 
jėga, su kuria skaitytini ir 
amerikoniški politikieriai. Bu
tų galima turėti ir porų tei
sėjų Chicagos lietuvių. Taip- 
pat ir kitose vietose nereikėtų 
tenkintis siūlomais vieškelių 
policininkų ir gatvių šlavikų 
darbais.

Pavyzdžiui, kas gi iškėlė 
Germaką, jeigu ne jo tautiečiai 
čekai, arba teisėjų Jarecki 
— jei ne lenkaį? šiandie ir 
pavieto ofise ir kituose žemes
niuose ofisuose turi daug gerų 
darbų taip čekai, kaip lenkai, 
o taipgi ir žydai ir kitos tau
tos.

Lietuviai atsilikę, todėl kad 
ypatingai amerikoniškon poli- 
tikon lietuviai, čia augusieji, 
ne pakankamai gilinasi. O 
kas dar blogiau — kad jie ne
sistengia priklausyti net lietu
viškoms organizacijoms, kurių 
parama turėtų jiems dideles 
reikšmės ir politikoj.

Chicagiečiams jaunuoliams 
tinkamiausia butų dėtis prie 
Chicagos Lietuvių Draugystės 
Savitarpinės Pašalpos, kuri da
bar varo vajų naujiems na-

Retkarčiais kįla klausimas, 
kaip užinteresuoti Čia augu
sius lietuvius lietuvybe — į 
ne pačios Lietuvos reikalais, 
tai bent išsilaikymu nuo ištau- 
tėjimo. ' \

Pats ištautėjimas gal ir ne
būtų taip svarbūs, jei čia gi
musieji ir augusieji , lietuvių 
vaikai gyventų jau antrų khr-

jjei

■f

Skelbimai 
duoda 
kad

Naujienose

kad pačios Naujienos 
yra nąudingos.
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HOMETOWN 
CHICAGO, 

ILL- 
IQIO

EARLYV 
(NTERCST 
IN THB 
STASE.

AT SIKTfcBN 
FELL IN LOVB
- ANO 
MARRI6D

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rochtoell St. 

CHICAGO. ILL.

riams prirašyti. Dabar ir 
įstojimas į tų draugijų pada
rytas pigesnis. Ši draugija 
nėra politinė. Tad visokių par
tijų ir pažiūrų nariai čia gra
žiai’ sugyvena ir savo draugus, 
šios organizacijos narius, pir
moj vietoj remia. Be to, ši 
draugija yra didžiausia, po 
S. L. A., organizacija visoj Chi- 
cagoj ir apielinkėj.

K. Cepukas.

BILE Į*®'

DRESĖ k Op
IŠVALOMI 1111

DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

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

EXCELLO CLEANERS
14 W. Wathington St. Dear. 0087 

Browning Bldg.—Suite 612

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

Patys išdirbant ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

$47.95
ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

Company
A. Pa te ju na s', Sav. J. Kazikaitis. Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
I2th STREET n u i m— 

Tet Kedzie 8902 X
3514-16 Roosevelt Rd. 

erti S t. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odoa, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- \ 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyti, ateikite čiaMr persitikrinkite, ką jis joms gali padaryti* 
Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

PRANEŠIMAS
• ’ ' o

DR. A. J. BERTASH
praneša perkėlimą savo ofiso,

756 W. 35th Street
. <

Šiaurrytinis* kampas So. Halsted 
ir35th Stv

Tel. Boulevard 5913 ir 5914-
\ ‘.r

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

DR. S. NAIKELIS
praneša perkelinių savo ofiso ir 

permainymų telefono j

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir‘35th St.
. .. i .

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
"j ’ •

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.
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Francijos atstovų butas, po penkiolikos ir puses 
yalandų karštų ir triukšmingų debatų, nutarė patvir
tinti valdžios atsakymą į Hooverio pasiūlymą dėl karo 
skolų moratoriumo. Ginčai atstovų bute tęsėsi, su per
traukomis, nuo 3 valandų popiet, penktadienį, iki pusės 
septintos valandos ryto, šeštadienį, ir keletą kartų at
rodė debatų eigoje, kad opozicija paims viršų.

.Tokio atstovų užsispyrimo priežastis buvo ta, kad 
vadinamųjų "radikalų socialistų” partija, esanti opozi
cijoje, norėjo pasinaudoti proga nuversti valdžią. Fran
cijos "radikalai socialistai” tikrumoje nėra nei radika
lai, nei socialistai. Jie yra liberalai, kurie kartais kryps
ta į kairę, kartais į dešinę, dažnai nesugebėdami patys 
tarp savęs susitarti, šiuose debatuose jie. irgi buvo su
skilę: vieni siūlė paremti valdžią, idant galėtų būti pri
imtas Hooverio sumanymas; o kiti, vadovaujami buvu
siojo premjero Herriot, agitavo už diskusijų atidėjimą, 
kitaip sakant, už atmetimą rezoliucijos, išreiškiančios 
pritarimą valdžios atsakymui Hooveriui.

. Vienas laikraščio korespondentas sako, kad krilin- 
gam momente padėtį išgelbėjo socialistai. Į’ Paryžių 
staigiai atvyko Vokietijos socialdemokratų vadas 
(reichstago frakcijos pirmininkas) Rudolf Breitscheid 
ir vienas Anglijos darbo partijos lyderis. Juodu atlai
kė konferenciją su socialistų atstovais Francijos parla-1 
mente prieš pat pt-asidėsiant naktiniam atstovų buto 
posėdžiui, ir juodu graudeno francuzus nesipriešinti 
moratoriumo sumanymui, nuo kurio priklauso finansi
nė Vokietijos padėtis. Francijos socialistai sutiko su 
yokiečio ir anglo išvadžiojimais ir pasižadėjo paremti 
valdžią. ‘

Matyt, kad šis socialistų nusistatymas paveikė ir 
į vadinamuosius "radikalus socialistus”, nes vienaš jų 
vadas, Pierre Cot, paėmęs balsą parlamente, kvietė vi
sus kairiųjų partijų atstovus eiti kartu su socialistais 
ir gelbėti Vokietiją. Po to ir Herriot atsiėmė savo įne
šimą apie debatų atidėjimą, ir, kuomet atėjo balsavi
mas, tai už valdžios rezoliuciją buvo paduota 386 bal
sai prieš 189. Šituos faktus praneša Chicagos "Tribūne” 
korespondentas Edmond Taylor. v

Tuo budu ačiū sutartinam Francijos, Vokietijos ir 
Anglijos socialistų veikimui, Hooverio moratoriumo 
planas tapo išgelbėtas nuo visiško fiasco. Tarptautinis 
socialistų solidarumas šiame atsitikime parodė savo di
delę reikšmę.
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Duranty^ Ir Bimbos įsivaizdavimas, kad plėšikiš
ka Stalino .politika esanti "marksizmas praktikoje”, 
yra gryna žioplyste, Marksas niekuomet neskelbė 
smurto, kaipo priemonės yisuomenės klasėms naikinti. 
Jisai ypatingai nemokino, kad darbininkai turį atimtį 
turtą ir gyvenimo šaltinius smulkiems miesto ir so
džiaus savininkams ir pasmerkti juos badui arba sun
kiems darbams ištrėmime, ši "idėja” pilnai priklauso 
Stalinui. * J

Marksas rašė ir mokino, kad ekonominio plėtoji
mosi eigoje kapitalizmo sistemoje stambusis kapitalas 
nugali ir varo į bankrutą smulkųjį kapitalą ir kad, tuo 
budu, eina nuolatinė "kapitalo koncentracija”. Kada ši 
koncentracija pasieks tam tikro laipsnio, kada visuo
menės turtai susikaups nedidelio lobininkų skaičiaus 
rankose, o milžiniška žmonių dauguma pavirs rankpel
niais, tarnaujančiais tai lobininkų saujelei, — tada 
įvyks revoliucija, kuri tęsis ilgesnį ar trumpesnį laiko
tarpį: visuomenė perims iš lobininkų rankų jų susi
grobtus turtus į savo rankas, šitam perėmimo proce
sui pasibaigus, visuomenė paliks be klasių skirtumų.

Marksas kalbėjo apie "ekspropriatorių ekspropria- 
ciją”, t. y. apie eksproprįaciją tų, kurie eksproprijuoja 
(paverčia beturčiais) vidutinius ir smulkiuosius biznie
rius ir ūkininkus. Tuo gi tarpų Stalinas šiandie ekspro
prijuoja ūkininkas ir jau eksproprijavo smulkiuosius 
biznierius miestuose. Jisai atlieka tą^ ką atlieka kapi-? 
talizmp sistemoje stambusis kapitalas. Taigi jisai vy
kina praktikoje ne marksizmą, bet kapitalistų darbą. 
Ve delko stambiojo kapitalo atstovai dažnai su tokiu 
pasigėrėjimu kalba apie "stalinizmą”.

Bet tą kapitalistų darbą Stalinas vykina žiaures
nėmis priemonėmis, negu patys kapitalistai. Pastarieji 
naikina silpnesniuosius savo kompetitorius, smulkiuo
sius savininkus, ekonominiu keliu (varžytinėmis rin
koje) ; o Stalinas juos naikina su pagelba kariuomenės 
ir policijos. Jisai tiesiog atima, konfiskuoja smulkių 
biznierių ir ūkininkų turtą ir priverčia juos eiti bau
džiavą valstybės dvaruose, arba išgabena juos į kon
centracijos stovyklas Sibire ir šiaurinėje Rusijoje ir, 
kaip katoržninkus, pristato kirsti mišką.

Stalinas ir jo bolševikiška gauja daro taip, kaip 
kitąsyk, kapitalizmo priešdienyje, darydavo "plėšikai 
baronai” (robber barons). Revolveriu ir durklu jie plė
šia iš liaudies turtus ir akumuliuoja kapitalą stambiam 
bizniui.

Jeigu "Times’o” Duranty mano, kad tai "marksiz
mas”, tai jisai yra toks pat tamsunas, kaip ir Bimba.
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ŽIOPLIŲ PASAKA

Atžagarei visko laikraščio "New York Times” ko
respondentas Walter Duranty aprašo, kaip Rusijos 
bolševikai žiauriai išnaikino inteligentus ir kitus vidu
rinius miesto gyventojų sluoksnius ir dabar tokiu pat 
žiaurumu naikina pasiturinčių ūkininkų klasę, pramin
tą "kulokais” (buožėmis). Duranty sako, kad ta bar-’ 
bariška bolševikų politika tai — "marksizmo vykini- 

• mas praktikoje”, nes Marksas mokinęs, kad busimoje 
socialistinėje visuomenėje išnyksią visuomeninių klasių* 
skirtumai. Ką Marksas skelbiąs teorijoje, tai Stalinas 
dabar vykdąs praktikoje.

Šitą to kapitalistiško laikraščio korespondento pa
sakymą kartoja, kaip papūga, ir "Laisvės” Bimba. 
"Times^” bendradarbis jam, mat, yra "marksizmo au
toritetas”. Pimba-Komumstas rašo:

“Sovietu Sąjungoje jnąrkrizmąs vykinamas.
praktikoje.... ■ • j

"Maksimas mokina, jog proletarinė re volių- 
cija išnaikips (? —- f‘N.” Bed.) visuomenės klases. 
Sovietų Sąjungoje klasės naikinamos. Rūpestingai 
likviduojami ‘pepmanai’ ir kulokai. O tai nelengvas 
darbas. Tuos žmones nųsavipt ir paverst dalimi 
dirbančiosios visuomenės, sugerti juos į tą visuo- 

i‘4 menę, atimti jįems galįmybę 
esįasM Jis M'va^^

r1

3 .■tai 
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Tąi ibaf^i<įnępa^nka bur- 
župzijai ir sopjalfašistams. To nesvietiškai bijo pa-: 
šaulio par^ąitįja.” MIMIIImI
Bet “New York Timeą”, mptyt, to

(Tęsinys)
Herestiją atleidžiamu 

už pinigus
Aš pacituosiu tik dalį

Mussolini provokacinės kalbos, 
Jo pasigėrimas senuoju rome- 
niškumu jį tiek toli nunešė, ’ 
kad jis išsitarė, jog jei krikš
čiony religija nebūty buvusi 
perkelta iš Palestinos j Roipą, 
ji butų numirusi lygiai kaip 
numirė Jesenų arba kitos žy
diškos sektos. Mussolini, žino
ma, turėjo tiesą; bet taip jau 
turėjo papa, kuomet jis pava
dino tą pasakymą bėrėsi j a, nes 
tai yra nuneigimas dieviškųjų 
pamatų Romos bažnyčiai. Ta
čiau, kuomet herezija yra įyy- 
niota j keturių ar penkių de
šimčių milijonų Čekį, papos ųž 
ją nepyksta ir niekuomet nepy
ko. t

Itąlija .pasuko į viduramžius
Vienas mano draugas kaska

da pasakė, kad kompromisas 
yra toks dalykas, kada gauni 
gerą daiktą ir lauki dar geres
nio vėliau. Taip pat mano, ir 
Pius XI. Jei Italija eina 10 
punktų iš šimto punktų linkui 
viduramžių laike 10 metų, ga
lima tikėtis, ką..? . 1

Ęef tai yrą pirmus daĮykas, 
kuri mano skaitytąja! porėtų, 
turėti ąiŠkiai išreikštą: ikį klek 
Italija w$jo Jink yidųramžių? 
Leiskite man ^paliktį teritorijos 
klausimą ant paties gulo. Pąr 
pos titulai yra juokinki, kaip 
patyrime, ^t

hoiį^tie 
iit^lai; buvo r^|eiįas, iš > svarmau- 
•W’'^alą-rimy. į ' . ■ jZ

visai nebijo, nea 
jo korespondentas Duranty šitą “klasių naikinimo” 
darbą piešia labai palankiomis Stalinui spalvomis. . .

tik pasakysiu/ Ukad ląike kaip, 
pažadėjimai grąžinti papai teri
torijas tokioje ar kitokioje for
moje buvo pakišti ! papai po 
akių, ir Italija tai gana skau
džių patyrimų, kad pąpa gali 
buti ir m wm f ana 
kenksmingas, jei nori. Jis yra, 
imant plačią pfosrne, padėtyje 
juodąrankio plačiausių mostų, 
ir 30 pirmutinis reikalavimas 
yra atgauti teritorialę nepri
klausomybę, karališką autorite
tą, kad taj butų ir tik ant vie
no šimto akrų, ant kurių jis ir, 
įgavo absoliučią galią einant 
dabartinę Laterano sutartimi*•
Nedaug vaikų gims Vatikane?

1 t y ■ i

Pąpa, iš tiesų, turi tik apri
botą galią ant vienus miesto 
daleles kitoj Tibro upes epušėj; 
Jis ją <valdo yasąlo teisėmis (in 
£ee sįmple), kai P advokatai sa
ko, nuomodamas ją iš Italijos 
valdžios. Jo teritorija aplinkui 
Šv. Petrą ir Vitikąną, ant Įta
rios jis turi absoliutą monarcho 
valią, yra didumo kaip bile, ku
ris rugių laukas Kansas valti- 
joj. Bet ir to gana. Jis yra čia 
papa ir karalius vienu sykiu. 
Jis jau kala savo pinigus* ir 
spausdina savo -pašto ženklus. 
Pilietybė jojo “Vatikano Mies
te”, teisybę pasakius, yra dar 
gana išpustą; bet kaip Musso- 
lini savo įžeidžiančioj kalboj 
pasako, “reikia mąnyti, kad ne
daug vaikų toj valtybėje te- 
gims”. Mat tos kaltybės gyven
tojai yrą »k^lį Itata Wpįgų/ 
f i 'v' * 4 'i ’ <!
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padaryti keletą skubių pasek
mių.

Žinoma, tai yra tik kompro
misas. Mussolini pats prisipažįs
ta, kad jis jau darė bandymų 
pas Vatikaną prieš porą metų,- 
ir kas tada sulaikė susitarimą, 
buvo edukacijos klausimas. Rei
kia žinoti, kad priešingai visam 
tam ką svietiški katalikai sako 
ir patys tiki Amerikoje, Romos 
bažnyčia niekuomet nėra pakei
tusi ne,i vienos raidės savo so
cialiniai klerikaliniuose įsitikini
muose. Tai yra, kaip jau aukš
čiau aiškinau, bažnyčios įstaty
mas Šiandien, nuolat perspaus
dinamas be jokių pakeitimų, 
kad katalikų tikybos apostatai 
(priešininkai) turi būti smer
kiami mirtimi.

• «
£Juo šio ląiko ateityje visi to

kie apostatai patekę į Vatikano 
miesto ribas, einant Kanonų įs
tatymais, turi būti sudeginami 
ant laužo Vatikano sode; bet, 
žinoma, nėra baimes kad papa 
atsisakytų savo principų taip 
kaip lengvaminčiai britai ir 
amerikiečiai norėtų.

Kodėl papa Mussoliniui 
pasiduoda

Tikybines pakantos (toleraci- 
jos) klausime, taip jau, bažny
čios įstatymų principai yra bud
rus. Toleracija yra nuodėmė. 
Nesename karštame susibarime 
papa išbarė Mussolini už pasa
kymą, kad einant naująja Itali
jos konstitucija nekatalikiškos 
religijos yra “leidžiamos“. Tas 
žodis, anot papos, turėjo būti 
“toleruojamos“ (pakenčiamos). 
Tačiau, pasakė pąpa su savotiš
ko lįberališkųmo npdavimu, 
kad jis dėl žodžįo nesibars. ži
noma, ne. Jis nepakenčia abie
jų tų žodžių. Einant bažnyčios 
nekeičiamais įstatymais visokia 
kitokią religija katąlikiškoj 
valstybėj turi būti su pajėga 
nuslegiama. Jis pasiduoda tik 
Jei dviejų prižąsčių:

/Bile' pastanga dar labiau Už
mesti gryną bažnyčios doktri
ną Italijoj išneštų Mussolini j 
padanges, nes jis turi Italijoj 
daugiau skeptikų negu katalikų 
tarpe savo karštųjų pasekėjų; 
taip jau bile pasikėsinimas 
įvykdyti Italijoj • tą bažnyčios 
įstatymą atidarytų akis Angli
jai ir Amerikai. Tas įstatymas
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pąyojingias
Aš 6a nenoriu atgaivinti di

džiojo karo atminimų, tad aš
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■įdKąsyyra ląbiąų? svaigų £i|i- 
riiif į^į)latesp|o < ta
yra ikad katajikų religija yrą 
aiškiai pripažintą kaip valtybi- 
nė religija Italijos karalystėje, 
ir Vatikanas jau sugebėjo iš to

i

i

yra griežtai vykdomas Ispani
joj, tai tiesą, bet kas gali žinoti 
ir kąm labai jau svarbu kas 
Ispanijoj dedasi. - .

(bus daugiau)

NAUJAS "Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tui..

MARSIETIS
(Fantazija)

Drąsus Marso gyventojas už
simanė musų planetą atlanky
ti. Nusileido ant žemės, išmo
ko musų žmonių kalbą ir eina 
pasižvalgyti.

Sustoja pas fermerį ir žiuri 
kas čia darosi. Farmerys a- 
ria, akėja, prakaituodamas 
dirba. Marsietis klausia:

—Žmogau, kaip einasi?
Farmerys atsako:
-—Blogi laikai, dirbu, pra

kaituoju, viskas pigu; Ką už
dirbu, tai vos prasimaitiniu.

Marsietis nesupranta kąme 
dalykas, dar klausia:

—Reiškia, tamista dirbi, o 
savo darbo produktus kitįepis 
atiduodi?

Farmerys išsižiojo:
—Taip, tamista, dabar blogi 

laikai...
Dideliame mieste Marsietis 

sutiko burius bedarbių, alka
nų, išblyškusių žmonių. Krau
tuvėse visokių drabužių, o jie 
miplyšę, magazinai prikrauti 
maisto, o jie alkani. Marsietis 
klausia:

—Kodėl jus, žmonės, neval
gote ir neapsirengiate? Juk 
čionaįs visko visiems užtektų..

Skarmaliai jam aiškina:
—Matai, tamista, čionais tie 

daiktai ne mums priklauso. 
Mes juos padirbome, bet jie 
ne musų.

Marsietis nusijuokė ir sako:
—Ot žioplumas jūsų... Patys 

viską padirbate, atiduodate ki
tiems, o patys badaujate... Pas 
mus, ant Marso, ir gyvuliai už 
jus gudresni. Nebe reikalo 
mes marsiečiai ir sakome, kad 
jus, žemės gyventojai, dar ne-; 
sate verti žmonėmis vadintis. 
Jus dar ir už gyvulius kvailes
ni. Už kokio t'ukstančip metų, 
gal būt, ir jus šiek liek susi
prasite. Gąl būt. O dabar aš 
atgal sugrįžęs turėsiu pasaky
ti, kad planeta žemė apgy
venta žiopliais ir vergais.

Marsietis išsiskėtė savo spar
nus ir iškilo į orą, o minia 
bedarbių išsiskirstė. —$fal.
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No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite ^Naujienose. . 
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“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE 
r ' \ i 1 I A 1 , J I ,

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKDEWICZ 
2608 W. 47th St. 

TeL Lafayette 1083

Roseland 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 
i artimiausi atstovą. ,• / —Į...' ..
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą aelto, i
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ĮGALIOJIMUS
(Dovieraaatu) * 

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
-1739 So. Halsted St.

CHICAGO. JJ.L

NAUJIENŲ
i ' ’■

HKNIK
nedelioje.

Liepos-July 5,1931
Chernausko Darže 

Dabartiniame “Birutės” Parke 
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Pirmadienis, birž. 29, 1931
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CHICAGOS
ŽINIOS
k t II . I—II >■I »

Gubernatorius šaukia 
konferenciją taksų 

reikalu
Gubernatorius Emmersonas 

išsiuntinėjo laiškus 40 žymiųjų 
Chicagos piliečių. Jis kviečia 
juos konferencijai ateinantį 
trečiadienį. Konferencijos tik
slas busiąs pasitarti, kaip lik
viduoti finansinį Chicagos 
kryzį.

Ketina laikyti kttnigą 
džėloj

įvairiais reikalais, palikę savo 
automobilius neužrakintus.

NAtftlEttOS, CHcags, IB.
......................— ..... .. ...................... ..i .iln.-uiy ............... ... .......... . .. į ....—.i.

Gaisras Wilson kompa
nijos plente

Graboriai Lietuviai Gydytojai

Waltei’ld Shtiverio penkids 
khygų krautuvės' Šdbhrikrota-į 
vo. Shaver mano, kad jos 
subhnkrotrivo, tdrpe kilti kp* 
dėka darbuotei kunigo Fhillip 
Yaro\v, kuris pagarsėjo ieško
jimu “nėmorališkų” knygų.;

Teismas Shaverlo byloj, 
prieš Yarowų išnešė nuospren
dį, sulig kuriuo Yarotv turi Su
mokėti Shaveriui $5,001). Ya- 
row atsisakė bausmę mdkėti, 
Taigi Shaver sutiko mokėti^ 
kalėjimui už Yarowo burdų po 
pusantro dolerio dienoj. Ir jis 
ketina mokėti kunigo burdų 
kalėjime^ ilors jam pačiam 
tektų ir grindys valyti.

Žiūrės, ar čia negalima 
: sutaupinti nors kiek

Pulk. Spragile, viešųjų /dar
bų komisionįerius, praneša,; 
kad miesto tiltams prižiūrėti 
samdoma 388 vyrai. Jie dįiįba 
tris permainas dienoj. Prie, 
vieno tilto dirba net 12 vytų. 
Ttpgi Spraguc ketina patifti 
ar ne per daug darbininkiį 
samdoma tiltams prižiūrėti. Tr 
ar negalima sumažinti tiltahis 
prižiūrėti biudžetas, 
šiėnict siekia $012,360.

kuris

Gaisras sunaikino $10(),000; 
Vertes mėsos Wilsono kompa
nijos plente prie 1257 Oakdalfc 
aVėhue.

Graboriai

Pitone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

ST\ TA /ITT A TTtntT tf600 SoatJi Mrtėtim Avenaą. D. LACHAVICiI (S^tStsSi^z

LIETUVIS GRABORIUS DR. P. Z. ZALATORIS VU gydytojas IR CHtRURGAS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiadsh. 1821 So. tialited Street 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano CHICAGO, ILL.
darbta busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 !,w < v

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Td. Cicero 5927 i --- o-------

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

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

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

Res. Pbone Pairtai 6353

10,000 aplanko akvariu
mą kasdien

Chicagos akvariumų Šiemet 
iki šiam laikui aplanke jau 
3,880,000 asmenų. Bendrai, 
akvariumų aplanko kasdien 
apie 10,000 asmenų.

Penkis metus laukė, bet 
sulaukė

1926 m. A mos Grassi gavo 
džiabų kokiam tai prietaisui 
prie automobilio pardavinėti.

Jis užsistatė bonų $1,000. 
Bet greitai patyrė, jogei tas 
“prietaisas” yra tik prigavys- 
tė. Grassi nutarė pasitraukti 
iš biznio. Bet kada mėgino 
atgauti savo tukštanlį dolerių, 
tai sužinojo, kad jau jo pini
gus kompanicriai pirmiau iš
traukė iš banko.

šeštadienį Grassi pastebėjo 
buvusį pirm penkių metų savo 
bosų. Pasėkoj — bosas užda
rytas šaltojoj. Bet uždaryta
sis tvirtina, kad ji hcpažįštųs 
Grassi.

Reikalaus užrakinti 
tomobilius

I

ati-

Telefonų kompanijai 
koncesija

Mdsi| patarnatiitiai lai
dotuvėse ir kokiadie rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikymo! slčf- 
<ilb . J

3307 Auburn
CHICAGO. ILL

Policijds kdnrisionictius Al- 
cock mano kreiptis į miesto 
tarybų sumanymu išleisti pa
tvarkymų, įsakantį kiekvie
nam automobilio savininkui 
užrakinti Savo automobilį, 
nors jis tik į šalygatvį išlietų 
iš jo. Esu, daugiausia auto
mobilių vagysčių pasitaiko to
dėl, kad savininkai nueinam

Miesto tarybos komisija, ku
rios priežiūroj yra gazo, alie
jaus ir elektros reikalai, pri j 
ėmė rezoliucijų, suteikiančių 
Illinois Bell kompanijai konce
sijų operuoit telefonų sistemų. 
Chicagoj iki 1952 riietų. Da-; 
bar rėzdlittciją itilrcs priimti, 
dar visa hiiesto taryba, o vėliau 
meras tur&s paširašyiti jų.
---- n- .... .................

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis s 
Graborius Ohfcagroj

1646 W. 46th 8t( 
Telefonai , 

Boulevard 5203 

Bo'toevatd 8413

. r;:.

Lietuvės Akušerės
■CMMMMMMMMMMMiAARAAAMMMNMMNM

0‘“

DR. MAKLERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos menesio 1 

pabaigoj.

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRICE KABN 
<4631 South Ashland Aoemų 

Ofiso valandoaf
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 tai. Nedėk nuo 10 iki 13 
Rez. T<l«pbone Plaza 3303

KRAFT

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA
HM S. Halittd St. 

Telefonas 
Vktory 1115 

Valandds:

1327 So. 49th Ct 
Telefonas

Citkiro 3724 [

Teitfoain Yinii 1134

Stanley F. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
MoJerhiŠka Kokčia Dovanai 

Turiu autdmbbiUns visokiems reika
lams. ' Kaina prieinama

3819 Auburn Aventle
CHICAGb, 1LL. '

A. MONTVID, M. D.
Wešt ToWh State Bank Bldg. 

2400 TV. Madison Su
Valu 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2M0 
Namų telefonas Branswkk 0597, 

—O------- D

Pbone Armitage 2822

1145 KUu^ukes ’Aoetme 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal stiortf

....... . ......... ................................ i.....................-........... .11^1....

Ofiso Tel. Vktory 6893 
Rez. Tel. Drezėl 9191o ... ^ .i Ndnių Tel. Ravenšwood 1664 .

«"• ?°iu Dr. J. P. Ashmenckas rap * * ROTH
9 vsil. vakare > GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | «.•

j 1588 Miltvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. BrtitotHčk 8281 
Utarn., Ketv. k Subatdmitf

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal susitarimą

Mrs. A. K.
JARUSH 

I TelefoiiM Bbblevard 1939 

fe MIDWIFE DR. & A, BRENZA
OfIso valandos:i3outn 9 iki 12> , iki 3 d it 6:30 il(I 9j30

Albany Av. 4608 South Ashlitnd Avė.
Pbone j Netoli 46th St. Chicago, I1L 

Hemlock 9252 1

ru..dhimu

GYDYTOJAS ir chirurgas
Ofisas t 3102 So. Htdsted St., Chicago 

Mi 3Ut 8trWt

Nedėliotais it šventad. 10—13 dieni

Ilgai Užsitęsusios Ligos
akirihi

DR. ADEX W. MARMOR

Akių Gydytojai
SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir Odrurgas

Birželis kaitriausias per 
-<..<60 metų

Sulig oro biuro rekordais, 
1931 metų birželio memib kait
riausias yra per paskutinius 60 
metų.

Pasak oro biuro, aukščiausia 
temperatūra Chicagoj šeštadie
nį buvusi 84 laipsniai. Gi į 
rytus, į pietus ir į vakarus nuo 
Chicagos daugely Vietų tempe
ratūra siekusi 100 laipsnių.

Bet ir netoli Chicagos tem
peratūra buvusi šeštadienį ne
paprastai aukšta: Chicagos 
Heights — 99,5 laipsnių (nepa
tikrinta oficialiai), Floošs- 
moor — 97 laipsniai (nepatik
rinta Oficialiai), Elgin, Aurora 
ir Joliet — 95 laipsniai (bet 
nepatikrinta).

Karštis buvęs priežastim 
mirties 16 asmenų Chicagoj 
šeštadienį.

Banditai pašote biz- 
niefių

Volve<‘t;i
skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų Valgių! Mėšbs, žu
vies, 'kiaušinių, ddržbvlų. 
Ir jis sveikas — Itfhy&di 
virškinusi, — tyras kaip 
tyraš pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sehdvi- 
čių. Jūsų grosernrnkas 
tuhi jį ptisėš švdro pake
liuose;

PROBAK-

£108

Mažutei panelei suknelė.3108
Greit pasiuvama ir praktiška.

Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 10 mėtųt 
■flietgaitėm.

Norint gauti viehą ar ■ daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, irtaSortie iš
kirpti paduota blankutę arbA pri
duoti pavyzdžio ndtiiėity, pažjančti. 
mierą ir aiškiai parašyti Savo vdr- 
dą, pavardę ir adresų. Kiekvierio pa-' 
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti įiiriigtis arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Lbiškus reikia 
adresuoti: ...

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., ClticagO, 111.

Undertaking Co.
Wm.J A. Pakomy 

kopltfto dyhdi 
710 W 18tli Sttėėf 

, Ttf. Cdhto 3161
t}

Lietuvis . j
GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
td. i<il>Wwit 753Ž

' L LttWi6inš
. GRABORIUS IR imMn BALŠAMUOTOJAS

Patarnauju , laidotuvė
se* vijose miesto . ir 
Ihiėsteliii dalyse. Mo

derniška koplyčia 
Veltui.

.3103 S. misttd St.
I r. ,chZc.ag0'

Tel. Victory 1115
•;; j • ■ / 5 m •. s, į • |

Du hegrai banditai apipiešė 
ir pašovė žuvies krautuves sa
vininkų, D. SlaVis, 237 East 31 
st. Bėgdami banditai pateko 
teisiai į skvado rankas. Su> 
imti.

Suteikia 
barzda dmtyklos 

mum komfortą

■
 •.h -skutimus 

namie
A4.iHi.XAj. į-

( PROBAK BLADE)

Vėžio ligos gydytojas 
suimtas

šiandie Chicagos grartd 
džiurei bus paduoti faktai (lė
liai Lester Tiltdho, kuris pa
sivadino specialistu vėžio li
gai gydyti ir kuris net klinikų 
turėjo metus laiko šv. Felici
jos nii'nykų klioštory. Norėjo 
valdžios atstovai ir minykes 
areštuoti kartu su Tiltčnu. 
Vienok priėjo išvadų, kad jos, 
minykės, padėjusios Tiltonui 
žmones apgaudinėti ne suki
niai, bet deltai savo žioplumo. 
Taigi pripažlmos nekaltos.

t-. . . .* ./ «1 "............... ' 4.
Įteikė . peticiją ■, guber

natoriui
Gubernatoriui Emmersonui 

Chicagos mokytojai ir mokyto
jos jteikg peticiją prašydami jį 
pagelbos, kadangi jie nebegau
na algų jau kelios savaitės.

MARIJONA URNĘZUS 
po tėvais Kulpšaitė

Persiskyrė sii šliio pasdtitiu bir
želio 26 diėttą, 6:20 viilaridį 1931 
m., sulaukus 44 metų afhžMus, 
g irti u s Batakių pa ra p., Varnikų 
kaihfe. PrikiaUiė prie šv. Elzbie
tos draugijos, Town of Lake.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Kazimierą, 1 diiktetį Praricišką, 
sūnų Jobą ir gimines.

Kdfias pašarvotas,. randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 4447 S. Falr- 
fiėld Avė.

Laidotuvės įvyks aritrddienį, 
birželio 30 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Pras. Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vilio
nes siekį, o IŠ ten bhs ndfydėta j 
šv. Kižitolerd kdpihės.

Visi a. a. Marijonos tlrnezus 
gitoiriės, ddŪgĮti ir pžžįsittoi jėsat v 
ftUdlirdŽĮŽik ?&ieČftlnT šlytai < 
14iuotuv%Še k suteikti jži pddtUti- ( 
riį path’fnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabd- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Htoštėcl Si., Chicago.
čia jdedii 15 centų ir prašali 

dteitiBti niah pavyzdi No................
blerbs per krūtinį

J. F. R ADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIŠ 
GRABORIUS CHICAGOJ 

■ t-

Laidotuvėse patamah- 
ju geriau ir. pigiau, 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra

bų iŠdirbystės.

„..AdvctotaL. .

K. fitlSlS
Į Perkėlė abu idvb dfiSu fhaiiją vietą jib nr. | MH^TO^CHPKI

4645 So. Ashland Avė.]
Valandos 2 iki 4 ir 6 Iki 8 vilute. „ , A Ttltfęmla Crttral 4411

DR. VAITUSH, OPT.: Nedėlioj pagal sutartį '‘r-’— —*** ° *****
L1BTUV1Š AKIŲ SPfitnALIŠtkS ‘ Teh 7820

Pakngvins akiį jtediplmą; kuris ėStil fci aiv? a
priežastimi gaivos skaudėjiino, svaigiiho,. ub41. bO. 2xlt>aiiy 
akhį įikeihidib, torvutittthįtt, «Wdamą Tel> prosytct 1930
akių kirsti, huima kataraktą, atitaiso __________________ r _
trumparegyste ir toįiregvstf. Prirengia 
™,v»b»4ra: A* K. RutkauskaS} M. D.

4 V2 T’ T™ 

ntio 10 iki 8 vai. Nėddioj HtiB 10 iki TU. Lafayeth 4f46

VALAND(X, ai i.gU.į.i 

Daugely atsitikimų akys gtitaisomps 5e ... .. . . Ta^w® Į Valahdbs hdb 9 ffto
akinių. Kainos pigiau kaip kitur. • 11 1 ”:'"a •• ',1 flt. T

4712 Sohth A8hladd Avė. PhoM eonai 2148
Photo Bouletard 7589 | alaj£os:J6~Y^Jgį^ I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
1900 83. HdlstM St. _ ___ ________ _

1829 I ą 4193CZArX*raAto. Į Uetoiš Advokatas 
Tel. Yards 1829 VaHhdOS 2—^ bo pltt w

DR. G. SERNER Phone Lafayette 0098 Iki 3 fJl. idttbott — dttS 3 fti feJ g J g KndanskiaĮ fe
i Dentištds i™. Emį w

x , I 4712 SOtrth AsUtmd Atė.
Tek fcdttlevartl 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakafro. fositotoe Phdto Hemfocl 7591

Phdde Botihvatti 7043 1 John Knehintku
DR. C. Ž. VĖŽĖMS I.i.-tuvįs AĮyetnbH i 

bentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47(h Streit
................. ........... — r. n.iU^

UIS .
Roora 1113,

Valandos": nim 9 ifci 4 po fietų 
Gyvenimo vieta

ydlandds: nub d iki 8 vdL Irkitfleni 
Vikarą, išškyrus kenetH 

Kedėlioj nuo 9 Iki 12 tfto

ADvokAij/a
■" " "u4 '

_______ ____ __ __  - __
3241.4. HdiMd St. 7H VfctWV ©543 
. Valandos r— 7 iki 9 valam 

Olk—Utatn., Ketir. It _ Stomos vak.

andofoh <1333

........ 'IaS® 668 W. 18fh Stree 
Teli ’ Cahto 6174 
„ SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Vktoty 4088

MAOEMlSKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

« * ** •• •? •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mėš MbUbihet teikiame ir ramu

JŪSŲ GfcABORlKl
Didysis Ofisas

Visi Telefonai'. YARDS 1741 it 1742

Ofisas ir Akinių. Dirbtuve
756 Wėšt 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėlidniis ndb 10 iki 12.
--------O---- —

KetVeifcais ofiAi vždarytL

Duokite savb akis išegzaminuoti

Dr.
eTpTditfETRist 

Prdktikudja vi» 20 m. 
4649 8. Ashland Abe. 
. kampas . 47th St.

• Tel. Bbtilėvard 64Š7

Lietuviai Gydytojai ,

DR. J. J. &0WARSKĄS
gydytojas IR CHIRVRGAŠ

Arti Leavitt St.
i'ėMonaa Canal 2552 

Vlbite 0 Oto itrt 8 
Srtrtaj it TMrtŪj MB 9 iU 

. .... , ..... ........i i M n -—j

DR. A. J. KARAI.lliS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 B. tlalstėd Street

Tet. Calumėt 3294 
Nuq 9 iki 12 val. dlefcios Ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

>4Į..-.H.Į.Į,n.Li, 1.-^,Li-aia^n" nu? t, i

A. L Davidais, U.
4910 So. Michigaft Avėhue

. T<L Kehwbbd 5107
Dduo *9 iii MaMtt rVte: 

fitib 6 iki 8 viHhdii Vakate 
apart Iventadieriio ir ketvirtadienio

gydytojas ir chirurgas 
2201 Wėst 22nd Strfeet

r Valandbs: 1—3 it 7—8 
S,e rėdo mis ir ^ędėliomir pagal sutartį.' 
Rezidencija 6628 So. Ricrr *

Telefonas Repdblk ____

DR. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4142 Archer Avenuė

Valandos 11 ryto iki J. jpd pietų, 2 Iki.
4 it 6 iki 8: vakJNedŽlidm nuo 10 

iki 12JdicM/. ; : / 
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036 
r.. • '.-s—..........     \

Dr. Sušan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer AVc. 
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Sercdomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rcz. Tel. Hyde Park 3395

Td. Prdsjjėėt 1028
Rez, 2359 S. Lehviti St, Cphal 233Q 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADV.O1 

Miešto Ofisas 77 
Rdbih 1502

DR. HĖRZMAN'
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 die
tas kaiįib gydytojas, Cbiturkas

il ir akušeris. w
Gydo staigias ir . chroniškas ligas ♦ y- 

! tų, totorių ir vaikų pagal naujatisius 
('metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. .

i Ofisas ir Labdtttoiijif
1025 W. 18tb 8t.» netoli Morgan SK 

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

Tel. Canal 3110

HiW. (rado
) -T?" ..

DR. CHARLES SEGAt
pagal sutartį. Pt4ktikttoja 20 ihetil
rhmoncL Street u - . .

7868 4729 Sbtlth Ashland Aue.t 2 laboj
CHICAGO, 1Lt.

SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
'fal; piėta ir ųup 7 iki J8t3b tdl.

1 Pakilto. Netolį, buįlcj Iki 2 . Sieto 
i Phode>hM(dw4y r2o80j t

>n St. 
____ ______ 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 rpo i>ktų

VtfkaHlsi Utarti., Rttv., R WiR>s 
—— 6 iki 9 vai, 

4145 Archer Aoe. Tel. Lafa/yette 7337,

Namų Tel. Hyriė Park 3595
■ • « ■'« >>1 ■ 1 '■ 1 i

JOHN B. BORDEN
ros v.

Teltpl 
VMUrtb 21

- un W 
Nanik 8-9

KM
i 6TŽ7
St. nuo 6-9. 

t 9090 
Wflc 9600 
, - .1 ■ ___  - -

29 S. liė BA 
Tel. Cittnil S VhL 
RerideftėŲa $138 B.
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Tarp Chicagos 
Lietuvi!!

Pp. Steponavičių mo 
kinių koncetras

Praėjusį penktadienį, birže
lio 26 d., Lietuvių Auditorijoj 
duota pp. Alice Salaveičikiu- 
tės-StcponaviČicnės , ir K. Ste
ponavičiaus mokinių koncer
tas.

Mokymosi sezonas pasibaigė, 
tai mokinės ir mokiniai, saky
ti, parodė kų atlikę, kiek nu
žengę pirmyn. Jie dainavo, 
skambino pianų, smuikavo.

Bendrai, padalinsiu progra
mų, sulig mokinių pasirodymu, 
į tris dalis.

Pirmai paskirsiu pačius jau
nuosius. Suprantama, iš jų 
tikėtis daug negalima. Juk 
muzikoj tai pirmieji jų žinks- 
niai. O kas aršiau — pirmų 
ar antrų kartų tenka jiems 
jauname savo gyvenime pasi
rodyti publikai. Didelėj, ne
priprastoj vietoj smuikuok, 
kad geras, arba pianų skam
bink, kuomet tave varsto ko
kie trys šimtai akių! Tai jau 
ne motinai, ne broliui ar sese- 
rei smuikuoti arba skambinti 
namie.

Ir visgi, man rodosi, kad tie 
patys jaunieji pp. Steponavi
čių mokiniai ir mokinės pasi
rodė labai gerai. - Matyti bu
vo, kad jie lavinami mokytojų, 
kurie yra pilnai kompetentiš
ki savo profesijoj.

Antrosios grupės geriau pri
simenu du, nors tai grupei 
skirčiau daugiau. Tai Emily 
Kloss ir Floyd Nekrosh. Abu 
smuikavo. Bendrai — drąsu
mas, kuriuo juodu išpildė sa
vo numerius, man patiko. Gal 
juodviejų toks jau būdas, o 
greičiausia Jtir būt rodėsi jų 
mokytojo, p. Steponovičiaus, 
asmenybė: štai prieš mus sto
vi užduotis — na, tai išpildy- 
kim jų kaip pridera, nuo jos 
nepasislėpsim ir nuo scenos ne
pabėgsim.

Taip Nekrosh, kaip Kloss nė
ra dar tobuli smuikininkai. 
Bet vietomis pajėgia jau ste
bėtinai gražių garsų iš smui
ko išgauti. Ypač Kloss. Ka
žin kad ji taip smuikų pasi
rinktų ‘gyvenimo draugu”?

Trečioji grupė. P-nia Bal- 
caitis, p-lės Burkiutė, Skere- 
riutė, Tverionaitė, pp. Jakavi-j 
čius, McMahon, Frank Rut- 
kowski, p-lės Sadauskaitės, 
Ona Jocius ir kt.

šie dainininkai ir daininkės 
gali pasirodyti ir pasirodo žy-. 
mesniuose musų parengimuo-

Musų koncertų lankytojai 
dainomis ge-

Skeveriutė ir Tverionaitė — 
dainavo, kaip visuomet, pui
kiai.

Vienas daugiausi susilauku
sių publikos plojimo buvo 

t smuikininkas Stanley Les- 
chęwsky.

Bendrai, koncertas buvo tik
rai įdomus. Matei, kaip mu
zikantai auga ir matei dar, 
kaip juos augina kompetentiški 
mokytojai. Antroji koncerto 
dalis buvo tokia pat, kaip ir 
didieji lietuvių koncertai, ku
riuose dalyvauja geriausios jų 
jėgos. - Iks.

Jaunas lietuvis pasi 
žymėjo

Peter M. Krauczunas priimtas 
Thi Beita Kappa nariu su
lig Chicagos universiteto no- 
minavimu, ui pasižymėjimą 
moksle.

ir imti
toliau 
inedi-

gyve-lietuvis
So. Richmond 

Jo tė-

Šį sezonų baigė kursų ir ga
vo B. S. laipsnį Chicagos uni
versitete lietuvis, Peter M.Krau- 
czunas, 19 metų.

Jis ne tik baigė kusų/bet ir 
laimėjo atsižymėjimų Thi 
Betta Kappa, sulig universite
to rekomendavimu, už gerų 
mokinimųsi.

P-nas Krauczunas ir 
ketina mokintis 
cinos kursų.

Musų gabusis 
na adresu 5952
avenue, pas savo tėvus, 
vas, Petras Krauczunas, yra 
realestatininkas. Motina, iš
mintinga šeimininkė. Ir jai gal 
dauginusi x priklauso kreditas 
už išauginimų gražios šeimy
nos. Nes jaunas Petras Krau
czunas jau nebe pirmas šei
mos narys, cinus aukštuosius 
mokslus. Vienas jo brolis yra 
aptiekorius, kitas — baigęs ad
vokatūrų. Re p.

lapais nuos saulės spindulių? 
Tai irgi kiekvienam atsilankiu
siam bus kaip ir didelis išlai- 
mėjimas savo sveikatai sustip
rinti.

Pastaruoju laiku daug naujų 
narių prisirašė prie kliubo. Jie 
minėtam išvažiavime padau
gins armijų susirinkusiųjų ir 
turės progos arčiau susipažinti 
su jau senais kliubo nariais ir 
veikėjais, dėl kurie pasidarba
vimo kliubas išaugo j tvirtų 
finansais ir skaitlinga nariais 
pašalpinę organizacijų.

Dar vienų svarbų dalykų no
riu pranešti nariams Ir kliubo 
pritarėjams, būtent, kad kurie 
neturi automobilių ir nenori 
važiuoti gatvekariais, tiems ko
misija parūpins didelius tre
kus, kurie bus apsaugoti nuo 
saulės ar lietaus.

Kurie iš narių arba pašalinių 
norėtumėt važiuoti j kliubo iš
važiavimų, greitu laiku prašo
mi pranešti komisijai dėl susi
tarimo adresu: Mykolos Nor
kus, 4003 S. Francisco Avė., 
tel. Lafayette 9101. Jau, rodos, 
dviejų trokų vietos užimtos. 
Bet jeigu rasis norinčių važiuo
ti, tai, sako Norkus, gausime 
užtektinai trokų, 'tik reikia pa
siskubinti užsisakyti vietų iš 
anksto. Norkus užtikrina, kad 
važiavimas trokais bus sma
gus ir atsargus, nes jam jau 
ne pirmas kartas tenka organi
zuoti važiuojančius. —A. J. S.

metų

Buk-
Tho-

Walter Amelkoyich, Bruno 
Biskup, Mięhael Daravapis.

Lindbloon High School
- i*' ‘ 11 \, r

L Keturių metų kursų baigė:
Edward Ceipliš, Margaret 

Dauses, Michad Kundrat, Ste- 
11a Paulauski, Alex Petkus, 
Adeline Pronsketis, Raymond 
Rakauskas, Jphn Ruzgia, Jo- 

I I

seph Danuskas, Adeline Mar
kūnas, Frances Norbut, < Ed- 
ward Petrauskis, Loretta Gai-I ’
liūs, Sophie Guzausky, Daniel 
Jonuska, Elizabeth Kairiai Mil- 
dred Kaminski,. Katie Lakas, 
DanieJ Lazarevich, EleanOre 
Lucns, Anne Rumses, Alex 
Schliazas, Lottie Sereikas, Ber- 
nice Tverionas, Victor Yanzai- 
tis.

Dviejų metų kursų baigė:
Catherine Berkes^ Salome 

Gleiznis, Josephine Gurskis, 
Mįchaęl Jonikas, Henry Lucas,
Eleanore Madalinski, Helen. TUOJAUS P«kolin,m. automo- 
Masukas, Valeria Miškinis, Jo- bilių, rakandų ar algos.

Lnnh Potrnlzno T vriin Rnrivi- WEST HIGHLAND LOAN CO. seph 1 etrokas, Lydia Kedvi 7848 s AshIand Ave, TeL Stewart 8815 
kus, Anne Schliazas, Antoinette | -----o--------
Tomelis, Helen Vaitkus, Sophie 
Verbickas. —Rep.

, Pirmąęiięnis, birž. 2$, 1931
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Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Trumpa teisybė
ir

Marguette Park

SO,’

juos įvertina, jų 
risi;
‘ Pirmų kartų 
p-nių Bakaitis 
Chicegiečiai turėtų dažniau jų 
atsikviesti savo programams 
pildyti. P-lės Eilėn Sadaus
kaitė ir Ona Jocius, manau, 
neužilgo bus .vienos žymiųjų 
liėtuvių dainihinkių Chicagoj. 
Šaunusis trio — p-lė Burkiutė,

Kiekviena teisybė trumpa 
aiški, o šita dar aiškesnė. Da
lykas čionais labai paprastas, 
labai aiškus tiems, kurie daly
tus gali aiškiai matyti, čionais 
galima ir be matymo suprasti.

Čikagos mieste, Bričporte, 
gyveno viena pavyzdinga šei
ma: vyras, moteris, pora mer
gaičių ir plikas burdingierius. 
Viekas gerai, vadinasi, tvarko- 
e, tiktai tie probišenai užėjo 

auzų kratyt. Rado ir karčios ir 
rukščios ir dar kitokios.

Eina tyrimas^ Kieno čja au- 
za, kieno štofas ir tt. Vyras) 
nežinau kodėl, aiškių teisybę 
valstybės gynėjams pashko:

• —Ir aš ne aš, ir mano boba 
ne mano boba, ir mergaitės ne 
mano.

Dar nesuspėjau sužinoti 
me dalykas. —Mat.

Matote, Marųuctte Park nėra 
kokia paprasta vieta. Bet, jei 
spręsti iš kai kurių kalbų, tai 
ši apielinkė jiems atrodo pa
naši Afrikai. Na, tik pamis- 
lykit: nuėję į parkų žmonės 
gaudo vilkus už uodegų! Da
bar aš laukiu, ar kartais koks 
lietuvis nepagaus slonies už 
uodegos, o pasigavęs,. ar ne
pradės neštis namo jį ant kup
ros. ro I

Kiek laiko atgal aš mačiau 
vienų lietuvį, kuris vedėsi vil
kų pasinarinęs jį retežiu. Taip. 
Bet atrodė, kad lietuvis labiau 
bijojo vilko ar ko kito, ne kad 
vilkas jo.

šitaip esant dalykams, kas 
nori, lai tiki “vilko gaudymu”,

jei ne — lai netiki;
Pustapėdis.

o

Prašo pagelbos

ka-

teko girdėti
dainuojant.

Brighton Park
Keistučio Kliubas turės 

išvažiavimų

bus arti metai laiko, 
Pašal-

Bile Dresė, Siutas ar Topkautas

KQr IŠVALOMI
Suprosinami ir užbaigiami.' 
Visas darbas garantuotas.

Visi drabužiai apdrausti. ' 
STEWART DRY CLEANERS 
108 N. State St., Room 536

Kąmp. Washington. Tel. Rąndolph 3542 
-—1 — .............. —„, ,

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

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

P tan eikit ii anksto telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730, West 62nd Street
W<ĮįM

visokius

turiu 25

Jau
kaip Lietuvių Keistučio 
pinio Kliubo yra paimta vieta 
išvažiavimui. Ir jau buvo Nau
jienose minėta, kad išvažiavi
mas įvyks spbatoj, liepos 4-tų 
dienų, pp. Sakalauskų farmoj, 
prie pat Liėtuvių Tautiškų ka
pinių, vienas blokas nuo Ar
cher, prie Kean Avė,., toj pu
sėj, kur kapinės,' /

Ta vieta labai’ žymi, ir biis 
visai nesunku jų surasti. Prie 
to, dar komitetas padarys iš
kabų su parašu, kad “čia Keis
tučio Kliubo išvažiavimas”.

Ilgų laikų, komisija darbavo
si, kad išvažiavimas butų kliu- 
bui naudingas visais atžvil
giais. Taipgi, pasak komiteto, 
ir atsilankiusieji nesigailės, ka
dangi įžanga veltui, o dar bus 
muzika, šokiai, užkandžiai, lai
mėjimas nuo paties kliubo skir
tos dešimkės. Be to, paskirta 
visa eile kitokių labai vertin
gų dovanų. O kur dar tyras 
oras, viliojantis miškas, kac 
pasislėpti po aržuolu plačiais

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. ČW mokinama ■ kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose,, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose: nurodome kaip mis dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėlė rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tyštės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėk i t mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolog

Nudažykit debesio ou aau!£s. Šviesa ir 
Elektriklniu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinį Refrižeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Rabdolpb 
5081 Broadway Edgewater 1300

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

Atimti elektrikiniai refrigeratoriaf. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

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

The Miners Relief Fund — 
Mainieriams Šelpti Fondų — 
suorganizavo Amerikos socia
listų partija Allegheny pavie
te. Ji kreipiasi prašydama 
pašalpos streikuojantiems mai
nieriams. Pašalpos prašo ne 
tik iš vakarinės Pennsyvani- 
jos dalies, bet ir iš visos šalies 
gyventojų.

Socialistų partija ir drau
gingos jai organizacijos surin
ko pašalpos 1927 metais strei
kavusiems angliakasiams $100- 
000. šiemet pašalpa mainie
riams yra reikalinga ne ma
žiau, kaip 1927 m.

Tam tikslui paskirtas tapo 
atsakomingas komitetas pri
žiūrėti aukas, kurios ateis, ir 
tinkamai jas paskirstyti. Ko
mitetas dirba nemokamas. Jo
kių pinigų nebus leidžiama iš 
surinktų aukų ofiso užlaiky
mui pr kitokioms lėšoms. Vi
sas pašalpos darbas dirbama 
veltui, o pašalpa teikiama’ tie
siog mainieriams.

Taigi prisidėkite su pašalpa. 
Mes kreipiamės j jus, kaip j 
pavienius asmenis arba kaip į 
organizacijas, ir prašome siųs
ti aukassiųsti jas tuojau, ba 
pašalpa reikalinga ūmai.

Siųskite šiuo adresu: Miners 
Relief Fund, Lyceum Building, 
Room 613, 611 Penn avenue, 
Pittsburgh, Pa.

Šie asmens įeina į komitetų: 
Julius Weisberg, pirm* J Jane 
Tait, ižd.; Robert Liberman, 
Maurice Schneirow ir Sarah 
Limbach, pild> sekretoriai.

■ . m i/j-, . .v į;.

■ ' įiĮ..'.a?

SKOLINAM PINIGUS 
ant pirmų morgičių 

Kreipkitės pas
, . .. JOHN KUCHINSKAS šiomis dienomis pabaigė w Rf

pradinę mokyklų du broliai, _________________________
Antanas ir Jonas Faizai (1250 CASH Už BONUS
North Spaulding avė.). Abu Pilnos informacijos mielai suteikiamos, 
bernaičiu Herai mokinosi \^ie-l Rašykit, telefonuokit ar ateikit, nernaiciu gerai moKinosi. vie B0NDS realization TRUST 
nas ir špilkų gavo uz smuiką- 134 N. La Šalie St. 
vimų. Mat, jis grojo visų lai-|Room 316 Tel* State 4030
kų mokyklos orkestroj. X.

North Side

PRANEŠIMAI
PERKAME Lietuvos Laisvės 

Kas noritePaskolos Bonus.
parduoti, kreipkitės | Naujie
nas, Box No. 1258.

Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno 
Vaidilos renkasi liepos 1 dieną saulei i-------------=-----¥.
nusileidus, į paprastą vietą prie Ashland j , £>USinCSS oCKVlCG 
ir Van Buren gat. Ragutis žadėjo bu-1 Biznio Patarnavimas^
tinai atsilankyti.

NAUJIENOS, 'Chlcago, UI. 
!«■■> IK ■■Iii! W m;

Lietuviai ir lietuvai
tės baigusieji aukš

les mokyklas
žemiau paduodama baigusių 

šį sezonų aukštesnių mokyklų 
kursų jaunuolių pavardes, iš 
kurių galima spręsti, kad jie 
yra lietuvių vaikai.

Fenger High School

Charles Apolskis, Edward 
Alesanskas, Anna Dombrovski, 
Frank Laucius, Augusta Ma:- 
chenskas, Adele Machris, Al- 
bert Petraitis, Alphonse Stul
ga, Eddie Undraitis, Peter Yla- 
nis, Nellie Mockus, Alfonse 
Normant, John Slager, Mari 
Taubitz, Christine Zuzuly.

Visi baigė keturių metų Kur
sų. O ve baigusieji dvejų 
kursų:

Helen Barisas, Casimer 
nes, Bernicė Cibinskas,
mas Dūda, Alexander Dwelis, 
Anne Gužaitės, Evelyn Kudo- 
ba, Vera Lape, Katherine Lut- 
kus, Josephine Mitkus, Lucy 
Petrickis, Paulina Petreikis, 
Harry Puckoris, Joana Sluzas.
Flower Technical High School

Keturių metų kursų baigė:
Josephine Drigot, Evelyn

Lyngas. \
Dviejų metų kursų baigė:
Rose Maras, Josephine, Mi- 

kula, Emily Mironas.
Harrison Technical High

< School 1
Kettirių metų kursų baigė:
Leon Labanauskas, Vera Ja

nulis, Mary Kairis, Edward 
Moulis, Eilėn Petrauskas, He
len Pociūnas,, William Rum- 
bauskas. - 1

Dviejų metų kursų baigė:
Anna Alekna, Adeline Gri- 

tis, Artemis Karalis, Albina 
Kolis, Anna Milus, Gertrude 
Motis, Mary.. Pribis, *Stella 
Puksnis, i Ąnha.. Rokus, Helen 
Rudis, Dorothy Tarsis, Anna 
Vysniauskas, William Zenkus.

Hyde Park

Ketūnų metų, kursų baigė:
Helen Olshęvski, Virginia 

Wilkus. ‘ /
■ -f

Chiicago Normai College j;

Joseph Januli^, Joseph Ka
minskas, Mary! Radonis, Ray
mond Tumasonis.

1 ' ■ i .

/ Bowen High School

Keturių metų kursų baigė:
Bernard Adomeit, Titus Bal- 

czikonis, Joseph Leonas, Clara 
Balczikonis, Susan Balczikonis, 
Chester Survillo,

Dviejų metų kursų baigė:
Peter Adamovich, Helen Le- 

wandowski, Margaret Rad'ose- 
vich, George .Šnekutis,

Čalumet High School

KėtiiHų metų kursų baigė:
Milda Baronas, James Rpza« 

nas, Ernest Blozis, Gertrude 
Brosius, Kazimęr Katutis, Te- 
resa S. Plukas. \

Dviejų metų kursų baigė 
Aurelia Yuknus. •

Crane Technical High School
Jerry Benovsky, Joseph Woi 

dyla. •
Englewood High School

■ 4 / * ’x, Keturių metų kursų baigė:
Charles Radvillas, Walter 

Bartkus, Frances Chapas, Ray 
Jablonskį, Berpice Kosžis, Ber- 
nice Pauhis, Angęline Rūta.

Dviej ų metų kursų baigė:
Bernice Andrulis, Phyllis 

Bartkui, .Aldona Dalidonas, 
Eilėn \ Dambrauskas, Sophie 
Enzelis, Aldona Girdgus, Adell^- 
Grenevich,' Harriette Jonaitis, 
Thomas Kačusis, Vičtoria Kaz-’ 
lauski, Mae Mikucki, Bernice 
Okunis, Ęniily Povilus, Helen 
Rakis, Bernice Žiogas.

Lipie Technical High School

* Keturių metų kursų baigė: ,
S. Bakus, John Kalas, Peter 

Scerutes, William Varverys.
Dviejų metų;:karsų baigė:

Ragutis žadėjo bu- 
Krivis.

Kiekviena -moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kalną. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau.
^Rašykite tuojaus į 
Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

9x12 KAURAI
I . Domestio

IŠVALOMI ------- $1.75
Gyvumai ir spalvos atstelriamos 

kaip naujiems.
Nieko neimam už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $5 ar daužiau orderio. Dykai apsau* 

I rojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ra- 

I rantuotas.
PENSACOLA 7983

CRY8TAL CARPET CLEANER8
Dirbt., 4420 .Elston Avė., prie Montrose

■ 111—........ .. ■■1 1 ■- 1 " ■ -

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

DUMAN
ISHEET MBTAL 8 ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St.
Saukite Yards 0385

KAURAI, karpetat valomi musų dirbtuvėj, 
9x12 $2.50, 8x10 $2. Tel. Douglas 8813.
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“JUS KANKINA VABALAI?“

Patelefonuokite savo bėdas į 

CHICAGO GERMICIDE COMPANY 
t 0 0

dėl nemokamos demonstracijos 
17^ S. Paulina St.

z Tel. Seeley 3345

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atšilau* 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei aS apsi- 
imsiu jus. gydyti, sveikata jums sugryž. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 17. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
. Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

CLASSIFIEDADS.Į
Educational '

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES
AMATO-,

Dienomis ar vakarais. Dėl informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

n

I

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimd 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

ELEKTR. SKALBIMO mašina. $20. varam* 
atovyj. 4825 N. Leavlįt. 1, tel. Rav. 8299.

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

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

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

Tel. Triangle 4146

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

For Rent
PASIRENDUOJA už $14 j mėn., 3 

švarus kambariai, 2 flatas iš priekio, ga- 
sas, elektra, toiletas, 913 W. 20 St.

Personai 
Asmenų Ieško

MES PALIUO8UO8IME JUS 
NUO SKOLŲ

Sulig musų originalio visoj šaly žinomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik jj žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI ?”
Visą gavo skolą paverskite j mfineeinl pie

ną, su mokėjimu liktai vienoje vietoje. 15- 
vengkife algų snrašinšjimo. garnišmentų, la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatu; ne
reikia pasirašytojų: nėra *red tapė*; jokia 
suma nGra dėl mus per maža ar per dl- 
delB. , ‘ '

Mes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir išsiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

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

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

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

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

PAIEŠKAU pusbrolio Antano Gu- 
dinskio, Girdiškių parapijos, Paupinės 
kaimo, Tauragės apskričio. Apie 15 
metų atgal gyveno Chicagoj, Bridgeporto 
kolonijoj. Atsišaukite arba kiti ,pra-

PETRAS PUNDINAS, 
12201 Emerald Avė. 

Tel. Commodore 0768

neškite

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dirbti nuo 3 
iki 7 vai. kasdie restaurante kaipo ^hort 
order virėja. 4178 Archer Avė.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous 
įvairus _____

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai.

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

PARDAVIMUI 19 kambarių room- 
ing house su light housekeeping. Visi 
furnišiuoti, įrengimas vėliausios mados. 
Kaina $350. 1441 W. Adams St.

PARDAVIMUI bučernė — grosemė 
sykiu su namu. Biznis išdirbtas laike 
25 metų. W. Grundmannf 235 West 
Root St. >

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

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

AUTOMOBILIŲ n^ekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 132V.

Farms For Salė 
Ūkiai Pardavimui 
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DIDELIS BARGENAS
Mainysiu ant namo 80 akerių, farmą, 

tinkama dėl vasarnamio, 5 kamb. su 
beismantu stuba, barnės, lietuviška pir
tis, gyvuliai, didelė rivė pagal stubą —- 
per visą farmą. Forest County, Wis. 
Kas norite įsigyti geros žemės meldžiu 
kreiptis pas savininką. H. A. P., 2534 
W. 46 St., 2 lubos. Tel. Lafayette 7921

Real Estate For Sale 
Namai-Žemfi Pardavimui

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italaai

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

6328 S. Mozart St.

Paul M. 3mith & Cp.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui 

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

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640 Tel. Lafayette 0455
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