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Vokietija rengiasi paskelbti bankrotą
Francijos priešpasiulymas visai nepriimtinas

Kaunas, Lietuva, birž. 30. 
Lietuvos vyriausybės politika, 
privedusi prie atviro konflikto 
su Romos katalikų bažnyčia ir 
prie papos nuncijaus ištrėmi
mo, tapo vienbalsiai indorsuota 
tautininkų partijos suvažiavi
me Kaune, kurios delegatai pa
darė prezidentui Smetonai ova
cijų kai jis baigė kalbą, ginda
mas savo valdžios politiką.

Prezidentas Smetona pareiš
kė, kad- Lietuvos jaunuomenės 
auklėjimas turi būti valdžios 
kontroliuojamas ir negali būti 
paliktas katalikų bažnyčiai. Jis 
pareiškė, kad kunigams nebus 
leista agituoti prieš ją ar tai 
butų mokyklose ar bažnyčioje 
ir kad religija, turi būti atskir- I 
ta nuo politikos.

Lietuvos-Vatikano konfliktas 
daugeliu atžvilgių yra panašus 
į konfliktą tarpe Vatikano ir 
fašistų valdžios Italijoj. Tie pa
tys klausimai yra diskusuoja- 
mi ir Latvijoj bei Lenkijoj. 
Visuose atvejuose Vatikanas 
parėjo į konfliktą stf tų vyriau
sybių auklėjimo politika. Kata
likų kunigai geidžia kontroliuo
ti mokyklas ir vyriausybių pla
nas jaunuomenės auklėjime vi
sur sukėlė bažnyčios opoziciją.

Lietuvoj kunigai skubiai pa

keitė frontą. Pirmiau kunigai 
veikė kaip 
smerkdami 
Vilniaus ir 
ras maldų
atvadavimą, vėliau pradėjo agi
tuoti prieš valdžią, reikalauda
mi, kad mokyklų sistema bu
tų atiduota jų priežiūrai ir 
kad prezidentas Smetona su
šauktų parlamentą, kuris buvo 
paleistas kuomet prof. Volde
maras ir tada atstovas Smeto
na su kariško pučo pagalbą 
nuvertė valdžiąngruodžio 17 d., 
1926 m.

Lietuviai sako, kad konflik
tas su Vatikanu yra lenkų in
trigų pasekmė. Lenkija, katali
kiška šalis su 30,000,000 gy
ventojų davė katalikų bažny
čiai dideles privilegijas už jos 
patarnavimą lenkams Lietuvos 
ginče su Lenkija dėl Vilniaus 

• klausimo. Nuo 1920 m. Lietu
va ir Lenkija buvo neoficiališ- 
kame ^karo stovy. Nėra tarpe 
tų šalių diplomatiškų, pašto, 
telegrafo ir gelžkelio susisieki
mo. Visi iš 15 Lietuvos kabine
tų stipriai laikėsi tos politikos: 
jokių santykių su Lenkija, kol 
Vilnius bus grąžintas.
' Katalikų kunigai, kurie pra
dėjo agituoti prieš vyriausybę,
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karšti nacionalistai, 
lenkų užgrobimą 

skelbdami tam tik- 
dienas už Vilniaus

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; toliau nuo e$e- 
ro buvo virš 100. < 

gavo papos nuncijaus Bartalo- 
ni paramą. Katalikų arcivysku- 
pas paliepė visiems kunigams, 
kurie buvo tautininkų partijoj, 
atsisakyti iš jos. Vienas žino
mas kunigas, kurs rėmė val
džią (kun. Mironas) tapo pa
siųstas į vienuolyną.

Prezidentas Smetoną pareiš
kė, kad vyriausybė nekeis sa
vo politikos ir jaunuomene bus 
auklėjama taip, kad ji žiūrėtų 
į Lenkiją kaip į Lietuvos prie
šą, kol tik Vilnius, senovės 
sostinė, bus grąžinta. - Jis nu
ginčijo visus. kunigų kaltini
mus, kad Lietuva esanti valdo
ma fašistų ir pareiškė, kad jis 
valdys tol, kol bus paskirti rin
kimai j naują parlamentą. Tuo 
tarpu jis bendradarbiaująs su 
patriotiškų piliečių komitetais 
ir su tautininkų partija. Jis 
esąs atsakomingas už tuos pa
keitimus, kokie padaryti kon
stitucijoj, ir kada tai bus at
likta, tada jo misiįa bus baig
ta?

Del “parlamentarinės siste
mos krizio”, anot p. Smetonos 
Italijoj fašistų, sistema laikėsi 
jau dešimti mėtai. Lietuva, jis 
pareiškė, nemano eiti Italijos 
pėdomis ir fašizmas Lietuvoje 
neturi būti kopijuojamas.

Prancūzai vis tebeiš- 
miršta

Paryžius, birž. 29. Per pir
muosius šių metų tris mėne
sius Francijoj buvo 34,000 
daugiau mirimų kaip gimimų. 
Apsivedimų buvo per šiuos 
tris mėnesius ant 10,000 ma
žiau kaip pernai per tuos pa
čius tris mėnesius.

Automobilis nutraukė 
rankų

Ottowa, III. Erick Osland, 
24 m. fermeris važiuodamas 
automobily laikė iškišęs ran
ką, tuo tarpu pravažiavo tro- 
kas taip arti, kad užkabinęs 
jo ranką visą ištraukė.

di

Ore. — Valstijos

Bepročių skaičius 
deja

SALEM, 
beprotnamio gyventojų skai
čius padidėjo kaip niekuomet 
dar istorijoj, šiemet čia be
pročių skaičius yra 2,102, iš 
kurių vyrų yra 1,249 ir mote
rų 853. i

400,000 kiniečių pa
pjauta

$hanghai, Kinija, birž. 29. 
Kiniečių civylinės valdžios ap- 
skaitliavimu, per paskutinius 
5 metus , vienoje tik Hunan 
provincijoj banditai ir komu
nistai yra išpiovę 400,000 žmo
nių, vyrų, moterų ir vaikų.

Nauja revoliucija Peru
Lima, Peru, birž. 30. val

džios kariuomenė pasiųsta j 
centralinę Peru nuramdyti 
dviejų regimentų sukilimą, 
kurie reikalauja grjžimo buvu
sio prezidento Cerro, <

Beždžionės atėjo pifetų
Los Angeles, birž. 30. Mr. 

Wiliams šventė 'savo vedybų 
metines ir laike iškilmingų pie
tų į salę įbėgo beždžionės, pa
lipo ant stalo, vieną ranką įki
šo į sviestą, kitą į Saločius, o 
su uodega ištaškė viralą ir ta
da nubėgus į jaunavedžių 
miegamąjį, išplėšė langų užlai
das ir suardė pyjamas. Ga
lop beždžionė §uimtą<

Ispanijos liaudis pa
sisakė už demokra

tiška santvarka 
. C
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6,000,000 pilnamečių piliečių 
davė atsakymą buvusiam 

karaliui

Madridas, birž. 30. Ištremta
sis j Franciją karalius Alfon
so gavo atsakymą iš Ispanijos 
tautos, pareikštą balsavimais 
pereitą sekmadienį, kad jį ant 
visuomet išsižada t monarkijos 
ir savo valia pasirenka respu
blikos formą.

Nors dar negauti galutini 
balsų apskaičiavimai, bet jau 
iš nuslegiamos balsų daugtb* 
mos matyti, kad daugumą ga
vo socialistų ir republikonų 
blokas, kurs remia dabartinę 
laikinąją vyriausybę.. Visi da
bartinio kabineto nariai, išski
riant galbūt dabartinį prezi
dentą Zamora, tampa išrinkti 
savo vietose..

Balsavimuose dalyvavo re
kordą imantis piliečių skai
čius, kurie jau nuo 8 vai. ry
to, slapstydamiesi nuo karštų 
saulės spindulių, eiėrnis trauke 
prie balsavimų urnų. Iš 49 
distriktų apie 6,000,000 balsuo
tojų išrinko 470 atstovų. Kiek 
kuri iš 24 patrijų bus gavusi, 
paaiškės tik vėliau. Nuo kiek
vienų 50,000 gyventojų išrink
ta po atstovą. Seimas susi
rinks liepos 14 d. ir tuojau im
sis konstitucijos.
. Laike rinkimų užipušta apie 
6 žmones ir keliolikoj vietų 
įvyko muštynių. Muštynių ir 
riaušių kaltininkai buvę ko
munistai, katalikų fanatikai ir 
valkatos.

Neskubėkite parduoti stiako — 
pasaulio galas dar toli

“Neskubinkite parduoti savo 
stako pasauliniame> markete, 
nes pasaulio kursas pasiliks 
aukštas mažų mažiausia kokius 
100,000,000 mėtų”, pareiškė 
Edvin Frost, Chicagos univer
siteto profesorius, paaiškinda
mas prof. Einšteino , teoriją, 
kad pasaulis yra panašus j puse
lę ir dabar randasi išsipūtimo 
stadijoj ir kada nors gali pul
ti panašiai kaip stock marke- 
•tas puolė 1929 metais.

Dabartinė mokslo teorija yra, 
kad pasaulis vystosi eikliais, 
tai yra išsipučia, ir susitraukia, 
bet kadangi tie ėiklihi tęsiasi 
milijonų milijonais metų, tai 
nėra jokio reikalo baimytis ei
nant gulti vakarui atėjus.

Taip ima piršto nuospaudą •' ,
čia motomas John M. Smith iš Pcrry, Iowa, buvęs Farmer- 
Labor kandidatas į gubernatorius 1930 m., kurs pereito vasa
rio mėn. dingo ir tik šio birželio 23 d. rastas su surištomis 
rankomis ir užkimšta burna. Smith sakėsi buvęs “kidnapin- 
•tas”, bet policija netiki ir ima “fingerprintą”.

[Acmc-P. 13 A. Photo]

“Viską Dievui, Ciecoriui — u 
nieko”

Tai yra ta pati skandalingo
ji “pranašė”, Aimee McPher- 
son iš Los Angeles, apie kurią 
jau tiek sykių buvo rašyta. Ji 
yra nuosavos bažnyčios Ange
lus Temple vyriausioji kunige 
ir varo su ponu Dievu labai 
pelningą biznį, siųsdama už
pirktus poterius - dangun per 
savo radio stotį, kuri yra “su- 
konektuota” stačiai su dan
gum! Poterių transmisija eina 
tiek intensingai, kad keturi 
meldėjai radio bokšte, kiauras 
dienas ir naktis nespėja mal
doms orderių* išpildyti. Aimee 
turėjo keletą garsių skandalu- 
kų su savo vyriškais kamendo- 
riais ir dėl to turėjo net kru
vinų muštynių su savo motina.

Kad ir kaip gerai Aimee mo
ka savo “bibliją”, tačiau vieną 
sakinį ji buvo pamiršus, būtent 
kad reikia atiduoti “kas Dieyo 

Dievui, kas Ciečoriaus — 
ęiecoriui”: Aimee per du me
tus, nusuko Suv. Valstijų val
džiai taksų nuo savo pelno vi
so labo $17,486. Dabar valdžia 
pradėjo kunigę tampyti nely
ginant kaip kokį Capone,, ir 
klausia kodėl Aimee už 1927 
metus padavė pelno sumą tik 
$9,712, kuomet ji turėjo $19,- 
236 ir kodėl už 1928 m. tepa- 
davė tik $18,668, kuomet ji 
tais metais pelnė $107,3957

Kol kas valdžia kunigės pa
siaiškinimams netiki, (
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Sovietą kariškos
- pajėgos

; r'. ' --------------- -•
Paryžius, birž. 29. Sovietų 

pačių oficialinėmis žiniomis 
raudonoji armija taikos metu 
esanti nedidesnė kaip 650,000 
žmonių, bet į tą skaičių neįei
na 150,000 “čekos batalionų”, 
kurie užpildo miestus ir gelž- 
kelių stotis.

Sovietų armijoj oficieriai yra 
parinkti žymioj daugumoj ko
munistai, o aukštesnieji oficie
riai beveik visi komunistai. Ka
reiviai maišomi taip, kad kol 
baigia tarnybą, komunistų bu
tų ligi 55 nuošimčių.

Skaitant visus ištreniruotus 
rezervistus Sovietai gali pasta
tyti į karo lauką ligi 2,500,000 
žmonių ir dar pridėti arti 10,- 
000,000 pusiau ištreniruotų ci
vilių savanorių. Bet žiūrint į 
dabartinę Sovietų ekonominę 
padėtį, vargu jie pajėgtų par 
statyti į frontą daugiau kaip 
milijoną žmonių.

Milijonas motery 
prohibiciją

linės

New , York, birželio. 30. 
Women’s Moderation unija 
praneša, kad ji surinks mili
joną parašų vienų tik moterų 
ir pasiųs prezidentui ir kon
gresui, prašydamos modifi
kuoti 18 amcndmentą. Mote
rys pareiškė, kad jos tai daro 
įsitikinę,' kad ateinančių gene
racijų gerovei reikia taisyti 
dabartines klaidos.

Munšainierius -įvažiavo 
Niagaros bedugnę

....... H

Niagara Falls, N. Y. birž. 30. 
Žmonės čia mate kaip vienas 
žmėgus grįždamas skersai 
upės pateko į sukūrį ir vande
niui benešant jo valtelę visai 
arti vandenpuolio kranto jis 
išgėlė rankas ir šoko į srovę, 
kuri bematant jį nugabeno į 
bedugnę. Spėjama, kad 
butą šmuglerio.

tai

Washington, birž. 30. Baigęs 
konferenciją su prezidentu 
Hooveriu statė sekretoriaus 
pavad.. William Castle paskel
bė pareiškimą spaudai, kad jo
kio susitarimo Paryžiuj su 
franeuzais nepasiekta, kad ke
letą tekniškų klausimų dar rei
kia išdiskusuoti ir sutarti, ir 
kad į jokį susitarimą Amerika 
neeis, kurs butų priešingas pre
zidento Hooverio origyualiam 
pasiūlymui dėl karo skolų su
spendavimo vieniems metams, 
ši konferencija tarpe preziden
to ir Castle įvykė po to, kai 
prezidentas turėjo pasikalbėji
mą su sekretorių Melionu per 
transatlantiko telefoną iš Pa
ryžiaus, kur dabar Melionas 
derisi su Francijos premjeru 
Lavai.

Sustojo ties mirties tašku
Sunkumai tarpe Meliono ir 

Lavai dar visai nepašalinti, ne
žiūrint kad derybos ėjo keliais 
atvejais ilgas valandas. Pasi
rodė derybose, kad nežiūrint į 
franeuzų užtikrinimą, Franci
jos priešpasiulymai yra tiek 
skirtingi, kad visai skiriasi 
nuo Hooverio pasiūlymo ir yra 
visiškai nepriimtini Suv. Vai- , 1 • • *•
stijų vyriausybei.

Hooverio pasiūlymas yra, 
kad visiškai sustabdyti vie
niems metams visokių karo 
skolų mokėjimą, ir kad tuo 
moratoriumu Vokietija butų 
paliuosuota mokėti ateinančiais 
metais $425,000,000 karo sko- 
\ .. /

Francijos priešpasiulymas 
yra, kad Vokietija turi mokėti 
viską kaip Youngo planas rei
kalauja ir kad tik dalį savo iš
mokėtos sumos Vokietija gali 
gauti atgal paskolos budu, mo
kėdama nuošimčius ir tą pa
skolą grąžindama per 10 me
tų. •

Vokiečiai aplenkia Paryžių
Washingtone gautas oficialus 

perspėjimas, kad jei greičiau
sio j ateity Paryžiuj nebus pa
siekta susitarimo, kurs suteik
tų Vokietijai palengvinimą, 
Vokietija paskelbs bankrotą. A

Lietuvon

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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Siunčiame pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

chicago, ill.

Vokietijos įniršimas prieš fran- 
euzus pasireiškė keliais žy-» 
giais: Francijai pakvietus vo
kiečius į Paryžių, derėtis tie- 
sioginiai, Vokietija davė išsi
sukinėjamą atsakymą ir vokie
čiai tariasi su Washingtonu, 
bet nebe, su Paryžių.

Franeuzų viešasis ūpas nu
sistatęs labai nepalankiai Hoo
verio pašiulymui ir yra baimės, 
kad franeuzų parlamentas pa
sipriešins Lavai norui prieiti 
susitarimo su Amerika. Iš ki
tos pusės Hooveris, neturėdar 
mas parlamento sesijos, lieka 
vienas imti visą atsakomybę.

Meksikos kunigija 
siunčia papai kas 
met po $15,000,000

Gubernatorius reikalauja ap
gint valstybę nuo iš-

V naudojimo

Near Cruz, Mex. birž. 30. 
Kaltindamas, kad katalikų ku
nigai Meksikoj yra atstovai 
svetimos valstybės (Vatikano)! 
ir yra visuomenei našta, gu
bernatorius Adalbęrto Tajedo 
prašė distrikto teismo vykdyti 
naujai išleistą įstatymą, kuriuo 
sumažinamas kunigų skaičius 
valstijoje.

Kunigai padarė galybes pe
ticijų, prašydami injunetion 
prieš įstatymą. Gubernatorius 
taip pat padavė kontra-petici- 
ją, kurioj jis sako, kad Vati
kanui padarius su Italija su
tartį, kuria papa lieka svietiš
kas valdokas ir Vatikanas tapo 
valstybė, tad visi Romos ku
nigai yra tos svetimos valsty
bės atstovai.

Gubernatorius be to pava
dino juos parazitais, kurie ai- 
kvoja žmonių pinigus bever
čiai, tsatydami bažnyčias, kuo
met tie pinigai galėtų ir turėtų 
būti sunaudoti geresniems tik
slams, mokykloms. Be to jis 
pareiškė, kad Meksikos kuni
gai kasmet išsiunčia po $15,- 
060,000 Meksikos pinigų į Va
tikaną.
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Spaudos uždraudimas forma
liai uždraudimu nebuvo: už
drausta vartoti seniau vartoja
mas lenkiškai lotyniškas rai
des ir jų vietoje įbrukta graž
danka. Ir ne ‘kaip į uždraudi
mų pažiūrėta į tų lietuvių in
teligentijos dalies. Laurynas 
Ivinskis, Tomas 'Žilinskis, Gy
lius, Botirius, Jonas Juška, vė
liau J. Kairiūkštis ir kiti, vieni 
medžiaginiais sumetimais, kiti 
tarnybiniais, kiti vėl gal ir pat
riotiniais— dėl noro lenkų įta
kos atsikratyti, aktyviai daly
vavo rusų raidėmis spausdin
tas knygas rašant. Net ir pats 
Vysk. Valančius * ne iš 'karto 
prieš jas nusistatė. Tačiau jid 
visi pradžioje nežinojo, kaip tas 
knygas priims masinis skaity
tojas, kuris galėjo nulemti lie
tuvių knygos likimą. Liaudis 
formaliai iš baimes, pradžioje 
tas knygas priimdama (masU 
nis jų naikinimas tik vėliau 
prasidėjo), ‘faktinai tiek dėl 
pripratimo prie, senų knygų, 
ypatingai maldaknygių, tiek, la 
blausia, visai nemokėdama 
rusų raidžių išskaityti ir no
rėdama (to noro nebuvo) tų 
knygų priimti negalėjo. Nepa
mirškime, kad iki spaudos už
draudimo, tik inteligentai ar 
valdininkai rusų raštų pažino
jo. Liaudį 1 pradėta jo mokinti 
tik Muravjovo laikais sumany
tose steigti valstybinėse rusiš
kose pradžios mokyklose. Bet 
turėjo praeiti bent dešimtis 
metų, kol lietuvių vaikų skai
čius tose mokyklose kiek pa
didėjo; praėjo bent 20—30 me
tų, kol išėję tas mokyklas vai
kai su savo rusų kalbos žinoji^ 
mu tųpo įtakingais kafrtto gy
venimo dalyviais. Bet iki to lai
ko liaudis be knygų negalėjo 
būti, taigi ir «pats rusiškų rai
džių klausimas lietuviškose 
knygose pats savaime buvo iš
spręstas. Tik tuo galima išaiš
kinti, kad rusų administracija, 
turėdama lėšų tokioms kny
goms spausdinti ir apsidrau- 
džiusi net lietuvių inteligenti
jos dalies palankumu, taip ma
žai tų knygų išspausdino, 
rusų valdžiai butų bergždžias 
darbas sukišti 
gas, kurios visai skaitytojų ne
turėjo ir turėti negalėjo. Iš vi
so išleista 50 tokių knygų; iš 
jų keturios dar prieš uždraudi
mų, o kitų žymesnė dalis ten
ka pirmiesiems spaudos uždrau
dimo metams. Šiaip gi suaugu
siems spausdinta knygas tik 
pirmaisiais melais. Vėliau į 
juos jau nekreipta dėmesio ir 
spausdinta vien tik tokias kny
gas, kurias galima buvo vartoti 
pradžios mokyklose; ten gi jos 
buvo prievarta brukamos.

Aišku, kad jau paskutiniame
• dešimtmety prieš spaudos už

draudimų apie pustrečio šimto 
knygų paleidus į liaudį, ji jau 
tiek prie jų buvo pripratusi, 
kad, nežiūrint uždraudimo, rei
kalauto reikalavo naujų knygų,

• ypač maldaknygių. • Bandymai 
jas nelegaliai spausdinti pas 
Zavadzkį Vilniuje rusų admi
nistracijos 1

Ir

pinigus i kny-

I trabandipinkus ir -kitų kntra- 
baniių gabenusius.

Praėjus tačiau nuo uždraudi
mo pradžios metams ir vys
kupas Valančius, pastebėjęs iš 
naujais raštais spausdinamų 
knygų grynai tikybinį pavojų, 
irgi griežtai prieš jas nusisto
to ir organizuoja 'Lietuvos ku
nigų tarpe diktokų būrį kny
gų rašytojų ir gabentojų, o 
'Prusnose— agentūrų knygoms 
spausdinti, kun. Zabermano as
menyje.. Nors rusų administra
cijai ir pavyko pirmuosius 
platintojus likviduoti ir išsklai
dyti -po plačių ‘Rusiją, tačiau 
ryšiai su Prūsais nenutrūko. 
Valančius, plačiai remdamas 
naujus leidimus senųjų knygų, 
duoda ir daugybę naujai savo 
parašytų ir su rusų cenzūros 
reikalavimais visai nesuderintų 
knygų. Tuo laiku jis spausdino 
ir savo svietiško 'turinio kny
gas. Tiesa, tosios knygos, iki 
“Aušrai” buvo beveik vienin
telės lietuviškos svietiškos kny
gos. Praėjus kėletai metų šio
je dirvoje jau atsiranda ir tal
kininkai. Vienas 'pirmutinis, 
nuo 1870 m., buvo kun. Silvest
ras Gimžauskas, kuris tačiau 
gyvendamas Lietuvos rytuose ir 
neturėdamas tiesioginio susisie- 

‘kimo su Prūsais, negalėjo iš
plėsti nei savo leidinių, nei 
knygų platinimo. Užtat nuo 
1873 m. prisidėjęs prie Valan
čiaus akcijos kun. Martynai 
Sedetevičiuš su savo padėjėju 
'J. Antanavičium pradėjo vary
ti akcijų Suvalkijoj tokiam 
pat, o gal ir didesniam mašta
be, kaip Valančius. Šiam gi 
mirus, Sederevičius keliems 
metams pasilieka vienintelis vi
sai Lietuvai idėjinis knygų ra- 

, šytojas ir platintojas, nes 1870 
' m. ir 1881 m. V. Dembskio ir 

Vištaliaus pastangos sudominti 
tuo reikalu J. Kraševskį ir jo 
spaustuvę Dresdene davė labai 
nežymius rezultatus— vos dvi 
ten teišspausdiritas knygutes. 
Tačiau komercinis spausdinimas 
savaime pradėjo plėstis, kai tik 
Maž. Lietuvos spaustuvninkams 
paaiškėjo, jog leidimas knygų 
Didžiajai Lietuvai gali duoti 
r et labai gero pelno, veik be

■ jokio riziko. Šioj srityje Al
breghso spaustuvė, kurioj Za- 
bermarias spausdino visas Va
lančiaus knygas, greit susilau
kė konkurentų. Nuo 1871 »m. 
katalikiškas knygas pradėjo 
spausdinti Hartungas Karaliau- 
čije, nuo 1872 m. Reilenderis 
Tilžėje, nuo 1877 m. Muge Ra
gainėje, nuo 1881 m. Holzas 
su Šeinium Klaipėdoje; ’1883 
m. Albanas su Kybelka Ragai
nėje ir Mauderodė Tilžėje, 
greit 'virtęs stambiausiu lietu
viškųjų knygų leidėju ir tų 
vaidmenį išlaikęs ne tik iki 
spaudos uždraudimo panaikini
mo, bet ir pirmais metais po 
1904 m.

Apie 1879 m. į katalikiškų 
tikybinių knygų leidėjų skai
čių, vėl grynai idėjiniais sume
timais, stoja Serapinas Laury
nas Kušeliauskas, pasirinkęs 
svarbiausia savo veikimo dir
va Žemaitiją. Palyginus su ki
tais, Kušeliauskas turėjo tų 

t6knistracijos buvo sustabdyti. I turėjo šiokį
Bet tą naujų galimumą išplės- kapitalu, kurį visą buvo paei
ti toj srity prekybų su Lietu- ryž?s suvartoti knygoms leisti, 
va tuojau pastebėjo Mažosios Norėdamas sudaryti tvirtą pa

grindų knygų leidimui, jis buvo 
kliai, kurie ir šiaip palaikyda- ne^ įsteigęs Mažojoj Lietuvoje 
vo tamprios ryšius su 'žemai- vadinamą Lauryno fondų, kuris

Lietuvos spaustuvninkai ir pir-

neabejotinai teigiamai atsiliep
tų lietuviškų knygų leidimui, 
jei per porą metų nebūtų iš
nykęs plačiose Prūsų, spaustitfv- 
ninkų kišenėse, išnaudojusių toei 
legališką fondo pobūdį. -Kun.
Vytarto asmenyje Kušeliauskas 
pradžioje surado- gerą padėjė
ją, Vėliau gi, fr. pa vaduotoją,W 
dusj ta pačia kryptimi > y)iw 

j Lietuvą yer tuos pačius -k(m- iki spaudos

tija ir Suvalkija,> patiekdami 
jiems įvairių kontrabandų. 
Greičiausia nekieno neragina
ma, tik nusimanydama susida
riusioj konjukturoj, Albreghso 
spaustuve Tilžėje savo inicia
tyva jau 1865 metais spausdi- 
na pirmas lietuviškas knygas, 
žinoma, ne naujas, bet kopijuo
dama senas ir gabendama jas

uždraudimo panaikinimo. Tiek 
Gimžauskais, tiek Sederevičius, 
Kušeliauskas, Vytartas ir ‘kiti* 
kunigai faktinai vedė tų pačių 
Valančiaus liniją; jie kovojo ne 
už lietuvišką knygą ’khipo to
kią, bet už katalikiškų knygų. 
O kadangi tuo pačiu laiku jau 
juvo žymiai išsiplėtusi ir ben
dra kova su rusų vyriausybe 
prieš katalikų tikybos persė
doj imu ir 'kitose srityse, ir to
je 'kovoje visą laikų tekdavo 
griebtis ir aiškiai nelegalių 
priemonių, tai ir kova dėl 'kny
gos savo nelegalėmis formomis 
te 'tik jų nebaldė, bet turėjo 
jiems 'ir savo plušų, nes leisda
vo \vicšai >ir 'nevaržomai pasi-j 
sakyti 'ir tokiais 'klausimais, 
kuriais, esant 'legaliai spaudai, 
jie Turėtų tylėti. ‘Be to, šeimos 
ryšių 'nevaržomi, kunigai vei-j 
kojai ;ne tiek jau ‘ir persekio-į 
j imu bijojo.

‘Kitaip nusistatydavo svietišJ 
koji inteligentija, tkuriai 'tikyr 
bos 'klausimai, 'kad ir turėjo 
daugumoj atsitikimų savo 
reikšmę,'bet nevaidino’to sprenį 
Ūžiamo vaidmens, ikaip tauti
niai ‘politiniai Ikiausimai. Kaip 
jau matėme, dalis !tiėk selies- 
aiosios, 'tiek i jaunesniosios in-( 
telrgefttijos mėgino prisitaikinti 
prie naujųjų rusų valdžios su-I 
manymų. Kita senesniosios 
šviesuomenės 5alis '1863 —(186T 
m. persekiojimų įbauginta nu-* 
tilo ii* savyje -užsidarė. Mažes^ 
ię dalį sukilimas į visas rpuses 

išsklaidė. 'Naujoji 'intėligeiitiją 
augu palyginti taikiai 'nusista
čiusi i rusus, o 'kai 'kada met 
ir palankiai, ypač 'kai ši kreip
davo savo ginklų prieš 'lenkus. 
Taigi šiai jaunuomenei ‘pasie
kus amžiaus, kada galima buvo 
ir •viešame Lietuvos gyvenime 
dalyvauti, atsirado vienas ke
lias— legalė kova, tiek rusų 
spaudoje išsitariant prieš lietu
vių spaudos uždraudimą, tiek 
dedant pastangų kai ką lega
liai išspausdinti, štai grupei, 
kuriai tuo laikų vadovąvoiP. Vi
leišis,, pavyko 18J6h^< 1877 me
tais trumpam Ihikui pramušti 
uždraudimą ir išspausdinti pen
ketų legalių liaudžiai skiriamų 
svietiškų knygučių. Dar vieną 
maldaknygę pavyko išspausdin
ti Zavadzkiui 1879 m. Bet ne
pavyko išspausdinti daugiau 
knygučių ir jie priversti buvo 
ieškoti naujų kelių ir pagaliau 
susirišti su Prūsais, ką paleng-, 
vino ir dr. J. Basanavičiaus 
apsigyvenimas Bulgarijoje,. 
“Aušros” pasirodymas 1883 m. 
vėl atnaujino nuo 1822— 1825 
m. nutrauktų svietiškos lietu
vių knygos laikotarpį.

• Bet nuo to laiko prasidėjo ir 
lietuviškos knygos diferencijari
ja. Senoji tikybinė‘knyga buvo 
ir toliau spausdinama ir plati
nama pačių spaustuvninkų ir 
senųjų jau minėtų platintojų. 
'Jų padėtis pagerėjo, pradėjus 
1890 m. leisti pirma grynai ka
talikiška laikraštį “Žemaičių ič 
Lietuvos. Apžvalgų”, ėjusių tik 
iki 1896 ir 1903— 1904 m. 
“Kryžių”. Tačiau buvo bandy? 
mų sudaryti ir tam tikrą tiltų 
tarp svietiškųjų ir tikybinių ra
šytojų bei darbininkų. Pradžio
je, 1887—1888 “Šviesa”, tuo pa
čiu laiku Seinų 
klierikų grupė, 

’čihus, Bučio, 
Vadovaujama,
Tumo redaguojamas “Tėvynės 
Sargas”, nesitenkina vien tiky
binio Lietuvos gyvenimo nušvie
timu, bėt ir nuolatos tpaliečia 
visus ir netikybinius klausimus, 
ne tik laikraščiuose, bet ir kny
gose. Tačiau šioj srityje, jiems 
nepavyksta didesnės akcijos, iš
plėsti— svietiškoji knyga pa
lieka ■ dau&i&ušia svietiškosios 
inteligentijos rankose. Švfetiš- 

'■kos’knygos pasirodymas iš kar* 
to atgaivino lietuviška knygų; 
j ėi per; pirrhuosius 18 metą 
spaudos* /uždraudimo veikimo, 
*kada veik išimtinai Yvieąpatav6 
tikybinė knyga,1- .turėjome, vos 
apie 300 leidiniu, I. y. beveik 
Tik pat, 'Įdek per .paskutiniuo
sius dvidešimts metų prieš

bėt tam datbui žymiau padėjo 
periodiniai -leidžiami ^Varpas”, 
‘’Ukihinkas.’, ‘ “Naujienos”, JDar- 
blniiftcų balsas”.

.Vienok šitoj darbo srityje 
’Jfntto. - 80-tų mžtų ^baigos at- 
Jsirado naujas talkininkas. Tai 

buvusi lietuvių emigracija 
Amerikoje. Nuo 1875 m. pra- 

į dėjusi savo 'Vietiniam reikalui 
• spausdinti knygas, -sustiprinta 
J vėliau atkeliavusių inteligentų 

—. šliupo, A. Burbos, A. MD 
hiko, Šerno— Adomaičio ir

[kitų, ji vis didesniam' skaičiu
je, pradėjo spausdinti laikraš
čius ir knygas, kurios galėjo 

d įgyti ir platesnės reikšmės, ap- 
............... '

Įėjo. Ir tame buvo vienas svar
biausiųjų spaudos uždraudimo 
neigiamų musų knygos pasė
kų. Iš kitos pusės, ypatingai 
spaudų leidus, paaiškėjo ir ki
tas, ne mažesnio svarbumo 
rezultatas— pilnas nesugebėji
mas organizuoti— knygų rašy
mų ir leidimų legalėse aplin
kybėse, juo labiau komerciniais 
pagrindais.

(Bus daugiau)

ŽEMO BElffl ITCHIKG '
BURMING ECZEIM

S06tMfig**cooling ŽEMO brtnjra 
prompt relfef to itching, burniag 
Rrfin ;evenin severe caaesreliefcomea 
as soon as ŽEMO touches the tor- 
tured skin. Eczema. Ringworm, 
Raahes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or scalp troubles gen- 
erally yield to this soothing, anti- 
septic lotion. ŽEMO is safe and de- 
pendable. Ali Druggiste. 35c, 60c, 
fl.00. Extra Strength ŽEMO best 
lor chrome cases—$1.25.
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tarnauti ne tik Ameriką,1 bet ir 
Lietuvą, nors žinoma, tos kny
gos negalėjo taip greit pasiekti 
ir tokiam pat skaičiuje išsipla
tinti, kaip Maž. Lietuvoje 
spausdinamos. Bet jos užtat da
vė pirmąsias “storąsias” kny-t 
gas, ir kas svarbiausia, leisda
vo kiek plačiau reikštis ir Lie-t 

Ituvos rašytojų gabumams, nes 
i žymiausioji dalis jų parašytų 
-raštų dėl -vietos stokos laik-į 
Lraščiuose ir -dėl -lėšų :št6kos 

( Spausdinti atskiromis knygo-i 
I mis -turėtų pasilikti rarikraš- 
i | čiuoSe.
i

Dabar
Laikas

įsigykite 'Gerą Radio
NUPIGINTA KAINA
Naujas Radio su 
Vietrola 
už ........

i [Acme*P. A. iphotoj

^Edisonas dddbar H ’Bėt, Žinoma, ir tos ameriko- 
Thomas A. Edison, garsūš niškos knygos, dažnai tik dtsi- 

Amerikos inventorius ir 'dabar |‘tikrinai gaunamos, 
Stambiausias; «elčktros įmonių1 
savininkas, 'kaip i jis atrodo 
šiandienų.

nepaveikė 
lietuvių knygos 'literatūra; am
žinas lėšų 'tfuktimas, id sku
botumas rankraščius rašant, 
plonutę brošiūrų visam spaudos 

i uždraudimo laikui; pa vertė '■ vieš
pataujančia lietuviška knyga; 
Brošiūra'galėjo tiktai išmoky
ti skaitytį, neleisdavo atprast 
nuo ’liettiviškos ^knygos, geriau
siu atžvilgiu politiškai maseš 
lavino, bet -kultūriškų visuo- 

' SviėtKkps 'Ehteligėritijos wei- men& reikall‘ Patenkinti nogti- 
kimų žymiai 4 'trukdydavo 'lėšų 
stoka,' ypatingai iki to laiko, 
kada . prasidpj'o politinis lietu-; 
vių judėjimas, leidęs plačiai 
rinkti lėšų1, knygoms leisti. Iki 
to laiko tik .vienas Petras; Vi
leišis, jgerąį.-užsiditbdamas, saJ

voje ^išftenuįįęą' ląįclimą rpOpŲlia-1 | 
riaį 'mdkšįiškų ’knyįų, 'imrios 
duodavo gero rpėlno;ne 'jam, bet

- ^Martynui.įan- 
kui ii; kįtieĮr|s. iBanŪymžts su-! 
orgąnižųoti tokias pft't
pagrindais, -įhip^kąd :buvo ^ban
dęs ; Kušeliauskas, ‘davė 'tokių 
pat, -režultątų; nemaži įmigai 
sudėti Maž. Lietuvoj dįngo( pas 
įgaliotus spausįtuvnirilaks. -tVie-į 
nas įš Prūsuose apsigyvenusių 
emigrantų Pdtras MykolainisJ 
M. -Noveskio vardu. prisidengęs,«į 
keletą metų sėkmingai mėgino 
savarankiškai organizuoti leidi-ų..

i 4. -4. •-• i v i tbonkomis mą, bet turėjo bėgti Amerikon 
labiausia dėl deriūneiacijų Pru- L . . j , .
sų spaustivninkų, moriričių JiįlICO ^PKOftUCtS^OrD 
pageidaujamu konkurentu 'nusH W| F
kratyti. Ir liko 'tik nuolMiniš I _ 
smulkių sumų rinkimas Atoki-; 
riems leidiniams išspausdinti

spaudos uždriiudintų, 1tai -per 22 
metus < (1883—-1904) svietiš
kos i.ir tikybinės knygos kon
kurencijų turėjome lygiai'ketu
ri us Khrtus daugiau, ir tai nes
kaitant Amerikos lietuvių kny
gų. . ..r; į'

I

vo. d

jo agentams

seminarijos 
Pr. Urbonavi- 

Miluko ir kitų 
nuo 1896 m. J.

suteikia
barzdaskutyklos į

— komfortų i 4 
■ skutimos J-

namie
_____________—

(PROBAK BLADE)

$59.00 
.. S29.O0 

$59.00
3 šmotų parlor j| Q
sėtas ....................
Elektrikiniai Ice 
baksiai ...................

i

i

Padaro 
Skalbimą 
’ Lengvą

IŠRADIMAS
Dabar -jus -galite ■ skalbti 

savo - drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klaupkite pa's savo groser^ 
Uinkų *ETNCO WASH.

Pa’rdavirieja'mas ‘kvortinėmis 
— po Ž0c už borikų. 

Išdirbėjai i

r.;

I

Tol. Pullman 6201

Lengvais 
Išmokėjimais

Klausykitės Lietuvių
-Radio -Programų: t

Nedaliomis nuo T iki 2 vili.*' 
po piėtų — W. G.’FJL.

Ketvcrgais nuo 7 -iki 8 vai..
vakaro — W. II. F. G.

I,

' ■ UNC.
3417-21 S. Ralsted St.
?Tei. Boiitcvard '8167-4705

. ..... M !■■»«

A

ATS1KRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
>T? T T nosyje, burnoje

Leiskite Zonite Uva- 
■ lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai > naikinantis pe
rus. >Raminantis plėves

k
M

BALTIMORES METU-!
I įvių/žiniai 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. LombardSt 

Baltimore, Md.

i.

M. BLAOKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St. ’
Tel. Monroc 0825 A

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANbfeNlU APŠIL- 

DVMO PEANTŲ.
• »

Mes taipgi įgalime ^parū
pinai pilną įrengtą dėl 
paprastos penkių kamba
rių • bungalow/ $kaifshH 'f 
boilerį, radiatoriih. ( pai- § 
pas, fittingus ir u kalves, 
už $25-9:50. Mes tiip- 
gi pabkolinsitne įrankius, 
kad patys galetutiet įsi- j 
vesti. Mes ‘ taipgi gdli-■

• >PatdefontjokiteVmums-.ir mtasų 
žlniėrius,. atsi|ink& fa dykai afrikatA 
Jiuos. ■ - c . ' ' Ia

> 'Žemas 'klozetdf autfitas
Mes tiijpgi i>arduoditme naują ir var-ii 
totą phnnbingą. . . / < - '4^ 

‘ Atdara ’ntdJHoriiis 9 -Iki 42’ į

x

k

in4>uymq’ 
you savein
UŠINO Į

W^?0WDER J
PIi*K

A

į
25 ounccs for25<r Į
MfLLIONS OF OOUNOS USCO ■ 

a v c uĄ f.ov.tftNMrnr , 1

r

NAUJAS IŠRADIMAS 1
DEKSN1O GALINGA MOSTIS I 

G r Jo, RenmJitlzina, Ranku,'Kojų, i 
Nugaroa skaudejitna, Salti, Ranku. I 
Kojų, tirpimo. Dusuli. Galroa akau- I 
dėjimą, ir teip visokiu* ekaudcjimua I 
(tik ne tpnas ). I
Tūkstančiai įmonių yra iiafayda* o J 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga ’ Moatia yra tiek 1 
verta aukso.’ kiek ji pati sveria *u- I 
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 centai. $1J5O Ir $3.00. 
ir 10 centu ektra už peraluntima. I

'Klaupkite pa* aptiekoria*'t«4p į 
DEKEN’S NBW D1SCOVERY 

OINTMENT.

•DEKEN‘3 OINTMtNT CO.
P. O. Box 352 

Hartford. Conn.

■u

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ <KA -ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

KirasMotorSaiesJnc.
3207-09 So. Hdlsted St Tel. Calumet 4589

--- ....

VYRŲ SIUTAI _<
'DYKAI ‘pasiėmimas 

, 'pristatymas
/Mes valome viską nuo 'piržtinių iki
drėtpYų. AtslhAkite šį apg. savim..

FEKGEbLO <0BEANURS ‘
14 W. Waihington St. Bear. 00«7’

Browning Bldg.—Suitc 612 t 
—............. ' —r—

Dklžiausia Liėttiviii 
iPARLOR SETŲ 

.Dirbtuvė

įkaiti
Lafa^tt

Tatys >'išdiirbatn ir '^drduodahn tlž pi 
gilusias ^kalflas. 'Ateikit ir ‘pasiteirau

$47'95
Midland Titflor
rfiture Mamffacturing

< ' «• ii 'l ■ 1

Nelaikykite
Pinigus Namie
Naujienų -fipulka moka iki -7% ant 
mokamų įdėlių. Gali sutaupinti 
$100:00 mokėdamas po 25c savaitė
je per 6 metus lir 3 mėnesius, arba 
<$100.00 mokėdamas po 50c savai
tėj <pei- 3 metus ir 6 mėnesius.

’Ųž jdėlius Šimtinėmis mokame 4%. 
tusų pinigai apsaugoti pirmais mo-. 
kainais morgičiais.
■Užtai nėra ,pavdjaus pražūti. > I 

j Ąę&t' ’-no'tų ar antrų ■fhoi'gičių iiesko- 
. liname. Į - r1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

momentui — bus vėl aktyvus, 
štai rtuisų darbuotojai: P. 

Galskis, visuomet linksmas, 
pilnas “fonių”, jam visa.žmo
nių draugija atrodo, tarsi Sėlis 
Floto cirkas. J. Degutis, nori 
daugiau žinoti vien sau, logiš
kas darbe, į draugus žiuri su 
nepasitikėjimu, teisingas ir 
nuoseklus organizacijos darbe. 
K. Kairys, mylįs smagų gyve
ninių, draugiškas draugams, 
kietas priešams, turi ameriko
niško politikieriaus ypatybę. 
Dr. A. Montvidas, mylįs paju- 
rauti su draugais, labai drau
giškas saviškiems, bet išdidus 
mažiau pažįstamiems, kietas 
priešams, bet nuoširdus orga
nizacijos darbe, Menkeno pa
sekėjas—pesimistas, gyvenime 
niekur nemato gero, vien blo-

lis seniau daug dirbęs, dabar 
biškį pritingęs, geras žmogus 
ir draugas. F. Stanionis, nors 
darbuotojas nedidelis, bet rei
kale spragų užtveria, dar ir 
draugas geras. P. čereška, 
nuoširdus ir geras vyras, ka
daise buvęs stambesnis dar
buotojas, nūnai regis <vien Chi
cagos Lietuvių Dr-joje S. P. 
Finansų Komisijos pirmininko 
pareigas eina. V. Briedis, nuo
širdus darbininkas organizaci
joje. K. Navickas, geras dar
buotojas, bet biškį baukštus. 
J. Mi t tekus, bolševizmas laips
niškai išgaruoja, černauskas, 
Žile, Grakauskas, geri strate
giškai spragai užtverti.

Jeigu suminėtus aukščiau 
darbuotojus iš Northsidės lie
tuvių gyvenimo kas atimtų, tai 
jis, tas gyvenimas,
stingtų. Tai tiek apie 
sidę—seniau ir dabar.

(Galas)

I- .... -.Uit .... ..

Peoples Furniture kompanijos 
krautuvių.

Delfai dukrelės Veronikos 
užbaigimo pradinės ihojcyktos, 
o sūnaus Alekso keturių pieių 
aukštesnės mokyklos, praėjusį 
sekmadienį buvo surengta gra
ži vakarienė pp. Nekrošių na
muose, kur susirinko šeimynos 
artimiausi draugai pasveikinti 
baigusius mokyklas jaunuo
lius.

Svečiai velijo jaunuoliams 
gero pasisekimo ir toliau mo
ksle, nes ateinantį mokslo se
zonų Veronika lankys aukštes
nę mokyklų, o Aleksas kolegi
jų Beloit, Wis.

Roseland

Northsidės Lietuvių Darbuo
tojai.

Kiekvienam rato judėjimui 
reikia spėkos, kad kas jį suk
tų, “Perpetuo Mobilis” maši
nos dar iki šiam laikui niekam 
išrasti nepasisekė. Anot kom
pozitoriaus Vanagaičio, visur
reikia tepti. Northsidės lietu- gų; sulig jo nuomone, didesnė 
vių gyvenime irgi nekitaip 
yra. Čia gyvuoja sėkmingai 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 
P., SLA 226 kp., Chicagos Pir
myn Choras, Bijūnėlis ir ke
lios kitos ‘ organizacijos. No
rint, kad jos sėkmingai gy
vuotų, sėkmingai jų gyvavimo 
ratas suktųsi, reikia nuoseklių, 
pasišventusių darbuotojų. Juk 
ir žolė tik tinkamai auga, jei
gu yra žmogaus ar gamtos ran 
ka laistoma; ne kitaip ir su 
organizacijoms. Nori, kad jos 
bujotų, kad jos tarptų, butų 
geresnė tvarka, 
mi organizacijos reikalai 
ri jai tam tikras 
žmonių dirbti. Northsidės lie
tuvių darbuotojų skaičius ne
mažas. Tiesa, dalis jų dabar 
yra pusėtinai pasyvių, bet tas 
laikinai. Atėjus svarbesniam

geriau veda- 
-tu- 

skaičius

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

■WaĮMWK^Rfll

Varnish
Vertėj $2.50 

•Galionas už $1.49

, Paint
Ready Mixed

Galionas už $1.40

Fiat 
Paint

Verti, $2.40

Galionas už $1.85

Enamel 
Paint

Tari gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL

200 jvaitių rūšių nuo- 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

■m—'
Muzikantai grojo gerai. Nors 

ir buvo publikos nedaug, vis 
tik suvažiavusieji nenorėjo 
skiltis namo. Kada jau sutemo, 
•tai daržas apšviesta kaip ir 
Lietuvoj, žvakėmis. Atsirado 
sumanesnių. Jie apvažiavo 
daržų automobiliais ir apšvie
tė jį automobilių šviesomis. 
Ir publika linksminosi iki 11 
valandos vakaro.

Galutinų sųskaitų iš pikniko 
dųr nepadaryta. Bet galima 
numanyti, kad pelno veikiau
sia neliks.
\ Viena bėda yra ta, kad šio 
kliubo daug narių nedaro pa
stangų jį paremti. Antras — 
kad praėjusių birž. 21 dienų 
apie Willow Springs buvo 
daug lietuvių piknikų. Trečias 
—, po piet palijo. Tai taip ir 
buvo sugadintas išvažiavimas.

Minėto kliubo susirinkimas 
—mitingas įvyks liepos 12 die
nų, 1 valandų po piet, Lawler 
Hali salėje, 3929 Wėst Madi- 
son- st. Prašomi visi nariai ir 
narės dalyvauti mitinge ir at
sivesti svečių.

—Kliubietis.

PAINI

1IIIIIIIIIIIIIIIIIH

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

•

K«-Lietuvių Scenos Mylėtojų 
telis rengiasi naktiniam 

piknikui.

tikrai su-
North-dalis Amerikos lietuvių dar

buotojų, politikierių, turėtų 
būti uždaryti beprotnamiuose 
ir ten gydomi. X. Saikus, nuo
širdus organizacijos darbinin
kas, nei su kuo perdaug ne
draugiškas, mylįs pastebėti ki
tų ydas, duotų žodį brangina, 
bet kitų nuomonėms ne greit 
pritaria. Gyvenime atsargus. 
V. Pačkauskas, pesimistas, tei
singas ir nuoširdus. Mylįs ret
karčiais paūžti gerų draugų 
susirinkime, politikieriauti ne
tinka, nes remiasi vien teisin
gumo principu; jeigu butų ku
nigu, butų geras pamokslinin
kas, parapijonų nesuktų, visus 
dievo įsakymus pildytų teisin
gai, bet gražių gaspadinę, ma
nau, kad jis visgi laikytų. K. 
Čepukas, atsargus ir taktiškas 
savo gyvenime, linksmo budo 
draugų susirinkimuose, mate
matiškai myli apskaitliuoti 
kiekvienų įplaukų bei išlaidų. 
Moka gyventi ir jeigu jis ne 
lietuviškas milionierius, tai ne 
mano kaičia. J. Ascilla, buvęs 
didelis pesimistas, dieninis 
biudžetas nuolatos buvo jo ki- 
šeniuje, bet užėjus garsiajai 
Hooverio “prosperity” gady
nei, nustojo vilties lietuvišku 
milionierium likti. Dabar mai
no savo pažiūras į pasaulį — 
pasidarė linksmas suėjime,, at
viras tir nuoširdus pasikalbėji
me, geras darbininkas organi
zacijoje. N. Smalelis, dar nau
jas darbuotojas, ne kas daug 
galima pasakyti, bet atrodo, 
kad visų darbuotę myli skai
čiuoti ekonominiais sumeti
mais. J. Kaulinas, nuoseklus 
darbuotojas organizacijoje, 
draugiškas draugams, bet kie
tas užpykime ilgesniam laikui, 
gana jutrus. V. Maukus, jeigu 
jo siela butų išimama, tai ne
sigailėtų geram draugui jų do
vanoti. J. Semaška, draugiš
kas, simpatiško budo, nuošir
dus organizacijos darbininkas, 
bet už savo darbų visuomet 
norįs tinkamo kredito. K. Ru- 
gis, nors senas, bet apsukrus 
organizaciniame darbe. F. 
Harmonas, jaučiasi, kad be jo 
SLA 226 kuopa- negalėtų gy
vuoti. F. Prusis, taip sau ge
ras žmogus. M. J. Šileikis, ar
tistas, puikus vyrukas. J. Jan
kus, geras draugas. A. Petru
lis “fine” vyras. J. Mickevičius 
—minusai ir pliusai balansuo
jasi. A. Rypkevičius, nuošir
dus, linksmaus budo, bet į 
draugus žiūrįs su yepasitikėji- 
mu. Geras darbininkas orga
nizacijoje, bet neilgam, greit 
nusibosta. A. Vilis, tykus, ma
lonus, nuoširdus, nenuoalsus 
darbuotojas draugijose. J. Vf

Naujoje vietoje se 
nas biznierius

Mažai kuris turbut iš 18-tos 
apielinkės lietuvių nepažįsta 
p. Antano Zalagėno. Jis kelio- 
likų metų turėjo savo barzda- 
skutyklos biznį 1951 Canal- 
port A ve., bet deja, dabar nu
sikėlė toli pietų link, 7132 So. 
Racine Avė. Naujoje vietoje 
p. Zalagėno barzdaskutykla 
nepalyginamai gražiau įreng
ta, negu senoji. Man paklau
sus, kodėl jis taip toli iš lietu
vių kolonijos kraustėsi, atsa
kė: “Girdi, brolyti, reikia tik 
savo amatų tinkamai mokėti, 
o kur biznio neturėsi, visur 
vien save surasi.” Dabar p. 
Zalagėnas turi biznį kampinia
me ir nuosavame name, nau
jai apgyventoj kolonijoj. P-as 
Zalagėnas yra žymus lietuviš
kų draugijų darbuotojas, ge
ras naujienietis, plūs — Chica
gos Lietuvių Draugijos 
narys. —Maxim Lupus,

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia naktinį baskėt 
piknikų liepos (July) 11 dienų, 
t. y. šeštadienį, Dešers parke, 
už Crete, III.

Tai bus bene gražiausia ir 
parankiausia vieta panašiems 
išvažiavimams. Didelis prūdas 
maudytis, valtelės pasivažinė
ti, upė žuvauti. Elektros švie
sos. žolė Igbai graži. Ugnia- 
kuriui medžių iki valios, žo
džiu, visi parankumai.

Muzika bus gera. Galesįme 
šokti, kas mokame, žuvis ke
pti, bulves šutyti. Prisiminsim 
kaip kitados Lietuvoj kepda
vom bulves pelenuose.

Visi Roselando ir apielinkės 
lietuviai rengkitės. tam gra
žiam naktiniam išvažiavimui. 
Ir nepamirškite, kad išvažiavi
mas bus šeštadienį, liepos 11 
dienų. Rengimo Komisija.

už $100.00
už 50.00

$80.00
40.00

Atostogų
Northsidės lietuvių darbuo

tojas ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. iždininkas, p. 
J, Kaulinas, visos šeimynos 
lydimas išvažiavo į rytines 
valstijas. Nusitaręs aplankyti 
Scrantonų, Philadelphių, New 
Yorkų, Worcesterį, Bostonų ir 
kai kurias kitas vietas. Grįš 
Chicagon apie liepos 15 d.

~Rep. XIII

ATSINEŠKITE ARBA
LAIŠKU

PRISIŲSKITE

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III

■■■
Mirė Juozas Daškus

Giminės prašomi atsišaukti

S

r

Programas

J

k

Mokyklų baigtuvės

į; 'VM. NARVYD,

•> ’

M

lt 4

1514-16 Roosevek Rd. 
arti St. Looū Avė. 
CHICAGO. 1LL.

S. P. Kazwell and Co.
R E AL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
T«L Y.td. 5069

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Kepam Ruginę ir Batų Duoną ir 
Gardžius Keksus

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

<•

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
801 W. 81 St. Vietory UN

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted SL 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 (

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

Mes parduodam rakandus ir .radios 
nicrinmia kainnmia

-------------------------- -p---------- -----------------

STARDUST ’ Co,n)«h< Mldw.« F..tu« S.MČ.I

p

Oo

Telef. Republic 6396

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

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

Šiandie, tarp 6:30 ir 7:30 v. 
vakaro, iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, girdėsime gražų 
radio programų, kuriuos da
bar nuolatiniai, kas antradie
nio vakarų, duoda savo pa
stangomis Peoples Furniture 
Kompanija, šio vakaro pro- 
gramo išpildyme dalyvaus ga
bi pianistė, p-lė S; Sabonis ir 
mylimi lietuvių dainininkai 
K. Sabonis, A. Čiapas, kurie 
sakė yra prisirengę ką nors 
naujo ir dar negirdėto padai
nuoti. Taipgi bus garsusis Peo
ples Radio duetas, graži muzi
ka, kalbos ir kiti įvairumai. 
Todėl kas myli klausytis Lie
tuvių Radio Programų, gali 
pasitikėti, kad šio vakaro pro
gramas juos pilnai patenkins.

LIETU VIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. Pakštis

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgtpor 
te—teisingas it greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
TeL Boulevard 9122

Tarp daugybės 7 Chicagos 
jaunuolių, kurie baigė visokių 
laipsnių mokyklas, kolegijas ir 
universitetus, baigė ir V. Na- 
krošaite ir A. Nakrošas, duk
tė ir sunūs Jurgio ir Genovai
tės Nekrošių.

P-nas Nakrošas yra stambus 
Chicagos lietuvis; biziiieris, 
būtent dalininkas j ir; gedėjas.

• *- ■ f • 1
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Garfield Park • į • ., . i

Birž. 21 d. įvyko Garfield 
Park Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpinio. Kliubo išvažiavi
mas į Willow Springs. Išvažia
vimo vieta biivo Spaičio dar
že. 1

Narių ir publikos neprisirįn-, 
ko nė pusė, kiek buvo tikėta
si. Ir darbininkai, kurie buvo 
apsiėmę patarnauti, nekurie 
pribuvo, ale už valandos ir 
vėl pražuvo.

Piknike vienu laiku buvo su
stabdyta muzika, ir pirminin
kas. pakvietė kalbėti . kunigų 
Zalenkų. Kai kas manę,* kad 
kunigas kalbės apie dangų ir 
pragarų. Bet ne. Kunigas Za- 
lenka kalbėjo, kad lietuviai 
čiai atvykę iš toli, kad jie čia 
dar jaučiasi lietuviais esu ir 
kad reikia jiems čia sugyventi 
draugiškai, nekerštauti vienam 
ant kito; kad lietuviams reikia 
organizuotis.

Antras kunigas, kuris pri
žadėjo kalbėti, negalėjo atva
žiuoti, ba buvęs kitoj vietoj 
užprašytas. ?

Toliaus. Atnešta virvė apie 
100 pėdų ilgio, Iš publikos, bu
vo pakviesti vyrai ‘ drutuoliai 
virvei traukti. Įsikibo 8 vyrai 
į vienų galų, o; kiti aštuoni į 
kitų? Ir kai pradėjb viry^Heni- 
pti, fai net' ji ėmė Kukėti. 
Kai kurie iš 'publikos, negalė
dami sulaukti im|yhių persye- 
rimo, patys griebėsi už faeno 
galo. Tuomet kiti piiolė prie 
kito galoi Na, ir b^ūšidėju tanj- 
piriias iš tikrųjų1.-Pagalios ant
rasis galas turėjo jiaįiduoti.

Drutuoliai ’gi ginčijosi.

šeštadienį, birželio 27 d., 
mirė Juozas Daškus, 51 metų, 
gyvenęs adresu 4521 S. Hermi- 
tage avenue.

Daškus dirbo Armour kom
panijai. Mirė dėl karščių.

Manoma, kad yra jo giminių 
Chicagoj; kurie gyvena West- 
sidėj ar South Chicagoj.
J Giminės prašomi atsišaukti 
į pp. Sudeikius, kurių įstaigoj 
velionio kūnas randasi. Re p.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

• J- 
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MKįS,

BORN 
HARTFORD 

CONN.
MARCH 25, 

IBB9 '

attended
PUBLIC

SCHOOLS

. r A

FIRST STAGfc 
APPeARANCB 
AT TNENTY

ONB

WISSIG
Pasauliniame Kare

' Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti.

* Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.. kampas Kecler Avė.. Tel. Crawford 5573

: TUMLER’S 
CELtefcRITY 

STUDIO
SPECIALftS kainos — 

"vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
valkų Ir Šeimynų gru 
pBį. 1840 N. Wells St., 
Tel. Lincoln. 4778.

\ v, I
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PRANEŠIMAS ]
DR. A. J. BERTASII 

i
t v‘ • * ■ • ■ ipraneša perkėlimų savo ofiso

..‘.'L • ' '> K ' ą . ' * '

756 W. 35th Street
1.f . ' ’ \ K ’ * *4 1 % 4* *’ :

^Šiaurrytinis kampas Sd^Ualsted
/ ,ir. 35th St.l r.. ■.' * !*.* < i ~ f" i'

‘ \ ' ‘ir- ■ <■ lt

■ Tel, Boulevard 5913 ir 5914
■P: • J V

4.1 , * . , a ■ • N
'Valandos: l-i? P. 6:30-8:30 P. M. '

■ ” * • ■■ v ' *-

U i.‘n n..... . f ' • v——£-------------------------------------- ---—
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DR. S. N AKELIS
praneša perkėlimų savo ofiso ir *

permainymą telefono j

756 W. 35th Street 1 •
šiaurrytinis kampas So. Halsted

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

Valandos: 2-4 P. M„ 7-9 P. M. ' • •
....... 1 ... ...... ................ .III I I ; —ą—N 1
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BY WESTPHAL

©ECAME 
pOPULAR
VEADING 

MAN

APPEARED IN 
SEVERAI- PICTURES 
IN 192.5 -RETORNING 

Į AGAIN TO THEATRE

LA.TER 
TALKIE DEBOT 
AND CONTRftCt 
VilTH FOX SNMO
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Editor P. GRIGAITIS
— a. ~ .. —»

auklėjimo svarbiausias tikslai kad Ugenas negerai išpildė' kaltę nuo kitų aplinkybių.
Laivakorčių agentai turėtų 

daugiau kreipti domės — į tai, 
kad išaiškinti • žmonėms jų 
smagumus ir visus nemalonu
mus, kurie gali pasitaikyti ke
lionėje, o labiausia turėtų pa
tarti nesivežti daug skrynių su 
visokiais skudurais, kuriuos 
lengvai galėtų nupirkti Lietu
voj už tuos pinigus, kurie ten
ka išleisti pervežimui.

— Agentas.

džia susigriebė, kad pustrečio miliono rublių išmesta’ 
kaip į balą, nes fabrikas stovi negeroje vietoje! Ir da
bar, kai nuostolis jau pasidarė, tai rengiamasi sušau
dyti 21 inžinierių, kurie buk tyčia iškirtę valdžiai tą 
špos«! ' \ ■ iSJli.ifM

Už Stalino valdžios žioplumą, vadinasi, tupi atsa
kyti inžinierių gyvybės. Ką tas žvėriškas “teismas” 
įrodo? Viena iš dviejų: arba minėtieji inžinieriai yra 
visai nekalti (nes, gal būt, jie tiktai vykino pačios vy
riausios tarybos įsakymus), arba jie tikrai apgavo val
džią. Jeigu jie nekalti, tai valdžia, traukdama juos 
teisimo atsakomybėn, kėsinasi atlikti legalę žmogžudy- 
bę. O jeigu jie yra kalti, t. y. jie sąmoningai statė fab
riką tokioje vietoje, kur jisai negalės veikti, tai čia tu
rime aiškų įrodymą, kad sovietų valdžia neįstengia 
nieko sukontroliuotį. Ji ėmėsi visai ne savo darbo, mė
gindama per penkerius metus “suindustrializuoti” mil
žinišką šalį, nes bile inžinierius vadžioja ją už nosies.

Seniai yra patirta; juo despotai yra didesni avigal
viai, tuo jie yra žiauresni.

ir dalis yra gaminti užkariaut 
tojų rasę”. — Labai pulkus' 
sentimentai, ironiškai atsako 
šventasis tėvas, turint galvoje 
šį taikos ir nusiginklavimo nm-' 
žiu; bet jis nusileidžia Muso
linio aiškiai išreikštai idėjai,' 
kad tidita turi būti auklėjama 
karui, už tad ir Mussolini nu
sileidžia papos pretenzijoms, 
kad kiekvienam Italijos vaikui 
butų skiepijama prietarai.

“Auklėjimas”, papa sako, 
“yra reikalas tėvams ir valsty
bei nuspręsti”; bet tuo pačiu 
laiku papa pasikėsino atimti 
teisę milijonams skeptiškų tė
vų, užkardamas savo religiją 
jų vaikams. — Visa tai apie 
šeimyną kalba yra priešisto- 
riškas šlamštas, atsako Musso
lini savo atsakyme 
Dabar valstybė nustato auklė
jimą, ir valstybė yra aš! Galų 
gale tas popiergalis su užra
šytais .$40,000,000 išglosto su
raukšlėtus jausmus ir abudu 
angarai šypsosi Vienas kitam 
skersai aukuro, ant kurio pa
dėti dar jųjų nevisai 
aukos likučiai.

(bus daugiau)

blanką.
Na, iki galutihai viską su- 

tvaiko agentas turi mažiausiu 
apie 4 pasikalbėjimus po apie 
pusę valandos taiko, išrašo 
iaivakortę ir jau rodos viskas 
tvarkoje. Pasirodo, kad tas 
keleivis turi 4 ar 5 dideles 
skrynias bagažo. Pasakai, kad 
jam kiekviena skrynia kainuos 
po $1.90, už paėmimą iš namų 
po $1.50 už pristatymą New 
Yorkc nuo stoties iki laivui. 
Jau Čia prasideda rūgo}imas, 
ant agento už lupimą. Pa
prastai Amerikoj prie 1 gelž- 
kelio bilieto leidžiama vežtis 
150 svarų, o už perviršį reikia 
mokėti po $5.35 už 100 svarų. 
Kada reikia už tą viską užsi
mokėti, tai agentas kaltas, kad 

papai: jam tiek daug kainuoja. Kar
tais agentui, turint keletą ke
leivių, be bagažų ir pasiseka 
sumažinti išlaidas už nuveži
mą jo bagažo į New Yorką, 
tai manote, kad agentas gau
na padėka vonę? Visai ne. 
Keleivis supranta, kad jei jis 
pirko laivakortę tai agentas 
jam turi viską apmokėti, nes 
gauna komisą už laivakortę. 
O tas komisas viso — $6.00.

Na, išleidai į New Yorką ir 
gauni iš gelžkelio kompanijos 
pranešimą, kad traukinys pri
buvo į laiką ir keleiviai pa
siųsti į laivą. Agentas džiau
giasi, kad jam pasisekė gerai. 
Nugi, gauni laišką iš New 
Yorko su didžiausiais keiks
mais. Išvadina agentą ir va
gimi ir sukčium ir kitokiais 
vardais už tai, kad laivų kom
panija apžiurėjus, kad žmo
gus vežasi 4 ar 5 baksus baga
žo, paskaitė $20.00 ar daugiau. 
Mat, vis agentas kaltas.

Plaukia laivas juromis. Jei
gu oras pasitaiko tykus, laivo 
nesupa, tai dar pusė bėdos, bet 
jeigu pasitaikė vėjuota, kelei
viams reikėjo sirgti, o neduok 
dieve ir ožius lupti, — tai jau 
agentas atsiims už tai. .Būti
nai gaus laišką su visokiais 
grąsinimais ir kelionėmis, kad 
negerą laivą išrinkai, kad ne
geras valgis buvo aut laivo, 
(ba jis turėjo sirgti), kad lai
vas dėl kokios nors priežas? 
ties ilgiaus plaukė, negu agen
tas kad sakė. Ir taip agentas 
kaltas už viską.

Labai mažai yra keleivių, 
kurie mokėtų atskirti agento

Labai puikus18.00 
4.00 
2.00

.75

3c 
. 18c 

75c 
Bvvienytose Valstijose, ne Chicagbj, 

paltui
Metama ________    $7:00
Pusei metų .....................     3.50
Trims menesiams ..............  1.75
Dviem mėnesiams ................  1.25
Vienam mlneaiui ___ ___ .... .75

Lietuvon ir kitur nisieniuose 
(Atpiginta)

Metama —................   $8.00
Rusei metų 4.00

*________ 4^0
palto Money

UIslsakyMo kalnai
Chicagoja —• paltu:

Metama - r - - T
Pusei metų .
Trims mSnnriasoai
Dviem mėnesiams ——.,----

> Vienam menesiui ...............
Chicagoj per ilneHotojui?

Viena kopija ......     ....

$8.00 per year in Canaaa
$7.00 per yefcr outsidt oi Chicago 
$8.00 per year in Chicasro 
8c per copy “
Entered as Second Class Matter 

March 7tK 1914 at tKe Post Office 
of Chicago, III. nnder the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
-kmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

drovi, 1789 S. Halsted St.. Chfcago, .
m. Telefonas Rooeevelt 8500. Orderiu

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai. ■'tjįį
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PINIGAI TAIKINTOJAI

Franci jos spauda piktai pašiepia prezidentą Hoo- 
verį, kad jisai padaręs savo garsųjį karo skolų mora
toriumo pasiūlymą iš baimės, kad nepražūtų Amerikos 
bankininkų pinigai, investuoti Vokietijoje. Paryžiau^ 
laikraščiuose, sako, įvardinta visa eilė Amerikos firmų, 
parodant, kiek kuri jų esanti įdėjusi pinigų į Vokieti
jos pramonės ir prekybos įmones ir valstybės bei mies
tų savivaldybių bonus. Tų visų indėlių suma siekianti 
pustrečio biliono (2,500,000,000) dolerių. Jeigu Vokieti
ja subankrotuotų, tai tie visi pinigai pražūtų, ir Ame
rikoje, girdi, kiltų dar didesnė panika, negu gale 1929 
m., įvykus krachui biržoje.

Tuose franeuzų nurodymuose yra, be abejonės, 
daug tiesos. Jungtinių Valstijų prezidentas, supranta
ma, ne vien iš artimo meilės sumanė gelbėti Vokietiją, 
pasiūlydamas suspenduoti karo skolų mokėjimą per 
metus laiko. Jisai turėjo galvoje ir Amerikos kapitalis
tų interesus. Galimas daiktas, kad tie interesai apsau
goti jam buvo svarbiau, negu padėti Vokietijai. Bet 
politikoje dažniausia taip ir būna: ją nustato finansi
niai ir ekonominiai sumetimai labiau, negu kas kita.

Šis faktas tečiaus rodo, kad biznio reikalai kartais 
tais eina kartu su žmoniškumo ir pasaulio taikos 
kalais. Del pinigo žmonės kovoja ir į karus eina, 
pinigas kai kada priverčia žmones ir taikintis.

Amerika dabar kaip tik yra tokioje padėtyje, 
gei jai yra naudingiau, kad Europos šalys gyventų
miai ir tarptų ekonomiškai, negu kad jos peštųsi ir 
skurstų. Tik iš ekonomiškai tarpstančios Europos dė
dė Šamas gali atgauti savo paskolas. Jeigu Amerika 
butų finansiškai suinteresuota, kad Europa nusigyven
tų, tai Europai* nebūtų jokios vilties kada nors susi
laukti gerbūvio.

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

rei- 
bet

jo- 
ra-

“VeL “SABOTAŽO BYLA” MASKVOJE

• Vienas komunistų organas paduoda iš Maskvos 
žinių apie naują inžinierių bylą sovietų sostinėje:

“Maskvos distrikto teisme teisiami 21 inžinie
rius. Jie kaltinami sabotažavime. Visi jie vadovavo 
pastatyme ‘terra cotta’ fabriko, kuris lėšavo 2,500,- 
000 rub. Pasirodo, kad fabrikas pastatytas tokioj 
vietoj, kur tam darbui nėra medžiagos. Vadinasi,’ 
inžinieriai tyčia išrinko tą vietą, idant .padarius 
nuostolių Sovietų valdžiai. Tai biaurus sabotažas.” 
Taigi — nauja Sabotažo byla”. >
Teisiama 21 inžinierius, kurie kiekvienas gali būt 

sušaudytas, nes, pagal bolševikų “įstatymus”, sabota- 
žas yra baudžiamas mirtim.

Bet yra keistos to nusidėjimo aplinkybės. Buvo4 
statomas pustrečio miliono rublių vertės fabrikas “te
rra cottai” dirbti, ir kada darbas jau tapo pabaigtas, 
tai pasirodė, kad toje vietoje, kur fabrikas pastatytas,1 
nėra medžiagos (tur-but smėlio ir kalkių) “terra co-{ 
ttai” gaminti.

Kodėl gi sovietų valdžia nepamatė pirmiau, kad 
toje vietoje reikiamų medžiagų nesiranda? Kur buvo, 
jos .akys?

Fabriką už du su puse milionų rublių pastatyt tai 
— ne savaitės ir ne mėnesio darbas. Argi per visą sta
tymo laiką nė vienam žmogui valdžios viršūnėse neatė-t 
jo į galvą mintis pasiteirauti ir surasti, kur yra tos 
medžiagos, kurias turės vartoti fabrikas? Sovietų val
džia turi tam tikrą įstaigą, kuri peržiūri ir patikrina 
visus stambesniuosius ekonominius planus — “vyriau
sią ekonominę tarybą”. Be jos patvirtinimo negali būt 
pradėtas joks didesnis statybos darbas. Sovietų val
džia, be to, užlaiko tukstanėius įvairių “specų” (spe
cialistų) rusų ir svetimtaučių. Ji turi begalėk visokių 
inspektorių, žvalgybininkų ir kitokių tyrinėjimo ir šni
pinėjimo meisterių. Argi tos visos įstaigos miegojo, iki 
buVo. pastatytas fab 9 7 ' * - -

tikri materiojai, ju

Papa ir Mussolini
(Tęsinys)

Jaunuomenės auklėjimo rei
kaluose Apapa manė bus sau
giau reikalauti, bet vėl Musso
lini bijojosi, visiškai pasiduoti 
katalikų bažnyčios įstatymams. 
Tie įstatymai yra, absoliutus. 
Katalikiškoje šalyje Romos 
bažnyčios dogma turi būti mo
kinama kiekvienoje mokykloje 
per prievartą ir jokia kita dog
ma negali būti pakenčiama jo
kioje, mokykloje.

Jei paklausi Romos katalikų 
kunigo apie tą reikalą, jis nu
sijuoks ir pasakys: žinoma, tai 
yra tiesa, bet tai yra tik ab
straktiški bažnyčios principai, 
kurių nėra ko daug paisyti. 
Vienok kaip gali atsirasti, ro
dos, asmuo, kurį galima butų 
apgauti tokiais pasakymais, ne
suprantama. Čia klausimas yra 
ne skirtume tarpe abstrakčių 
principų ir konkrečių pasielgi
mo nuostatų, bet tarpe princi
pų ir su varžymų ą guriuos kiti 
uždeda tau vykdyti.

Papa prieš sąžines laisvę
Paimk klausimą “sąžines 

laisves ir diskusijų laisves”. 
Naujojoje, sutartyje tarp Mus
solini ir papos visai nieko ne
pasakyta, kad kas į tuos klau
simus kištųsi, kaip pats Mus
solini pasakė Italijai; visai pa
našiai kaip ir Amerikos katali
kai kad tvirtina, jog jų baž-, 
nyčia jokiu budu nesmerkia 
Amerikos Konstitucijos princi
pų. Bet norėčiau žinoti kaip 
daug Amerikos laikraščių per
sispausdino tai, ką papa pasa
kė tuo reikalu savo atsakyme 
Mussoliniui gegužės 30 d. Pa
pa aiškiai pasako, kad Kata!!-; 
kų bažnyčia neprileidžia teises 
elgtis sulig savo sąžines nei 
diskusij ų laisvės. Papa. iš savo 
aukštybių pareiškė, kad kiek
vienas, kas reikalauja teisės 
elgtis sulig savo sąžinės (tie
sos klausimuose, atmink), “sta
to sutvėrimą aukščiau Sutver
tojo”: visai taip kaip Torkve-* 
mada pasakė keletą šimtmečių 
atgal. Jis pasakė, kad žmogus, 
suteiktas laisvę diskusuoti ga
li “lengvai 
klausytojų

Katalikų

apgauti neišauklėtų 
getą tikėjimą”.
bažnyčia nepakęs 
laisves

Šie du papos atsakymai Mus
soliniui turėtų būti perspaus
dinti visoje-Amerikoje. Musso-- 
lini pasakė savo garsiąją kalbą, 
gindamas savo sutartį su papa 
gegužės 13 d. Papa padare 
trumpą ir rukščią atsakymą; 
gegužės 15 d., ir gegužes 30 d, 
jis išięido ilgesnį ir labai -a-p-j 
galvotą atsakymą formoje at- 

ri,

ten katalikybė turi būti pada
ryta valstybine religija ir ten 
negali būti pakenčiama jokia 
kita religija, nei sąžinės bei 
diskusijų laisvė, — tą pačią 
doktriną papa Pius XI patvir
tino savo laiške kardinolui 
Gasparri.

Kita iš tų “logiškų ir juridi
nių pasekmių”, papos žodžiais 
kui- katalikizmas yra padary
tas valstybine religija, yra kad 
ta religija privalo būti dėsto
ma kiekvienoje mokykloje, ko
legijoje ir universitetuose, ir 
kad jokia kita religija nei kas 
nors priešinga tai religijai ne
gali būti dėstoma tose mokyk
lose.

Mussolini išdavė 6,000,000 
laisvųjų

Mussolini faktiškai perdavė 
visas pradines ir sekondarines 
mokyklas papai. Tai yra vienas 
iš nedoriausių išdavysčių mo
derniškais mųsų laikais, nes 
Mussolini tai ne Tennessce, fun
damentalistai legislatoriai, Mu
ssolini žinosi ką darąs. Katali
kų religija dabar turi būti dės
toma visose pradinėse ir se- 
kondarinėse Idalijos mokyklo
se.

Italijos miestuose ir kaimuo
se yra keletas milijonų tėvų 
skeptikų, šiaurės Italijos di
džiuosiuose miestuose dar prieš 
karą, kaip Entici Ferri, švie
sus socialistų vadas man sakė, 
yra daugiau kaip pusė milijo
no suaugusių socialistų, ir jie 
buvo “nesutaikomi bažnyčios 
priešininkai”. Buvo spausdina
mas labai energingas prieš-kle- 
rikališkas •laikraštis “Asino” ir 
turėjo daugiau kaip pusę mili
jono skaitytojų; ten buvo ir. 
kitas prieš papistinis juokų 
žurnalas “Papagallo”. Kas įsi
vaizduoja, kad Italija- yra ka
talikiška šalis ir kad priversti-; 
nas įvedimas katalikybės į mo-' 
kyklag niekam nėrupi, labai 
klysta. Prieš porą dešimčių me
tų aš patyriau, kad apie 6 mi
lijonai iš 32 milijonų italų bu
vo pilni skeptikai. Karas, kaip 
prof. iš Neapolio sakė, privedė 
prie žymaus skeptikų padidėji
mo, kadangi karas suvedė kai-f 
miečius pirmą kartą su anti- 
klerikalais iš miestų ir atsklei
dė jiems papos suktybes.

Derybos ir mainai dėl vaikų 
g

Mussolini pastatė išbandy
mui ištikimuipą žymios savo 
pasekėjų daugumos perduoda
mas bažnyčiai vaikus ir tokiu 
bildu visą progresą, kuris bu- f 
v o ligi šiol atsiektas. Tikybi
nis mokymas yra labai nau-

L... i iv.-yK. '
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Bet, pasirodo, niekas oieko nežinojo, niekas nieko 
nematė ligi pat tos valandos, kada reikėjo pilnai įrengi 4M#»yčias doktriną, kad 
tą fabriką paleisti ir pradėti gamybą.'Tik tuomet vai- valstybėje dauguma katalikų,

j-ami 'visi į Amerikiečių į kąfalįkų 
pareiškimai • typie* sutelktumą 
Ją* bažnyčios prMpą Aihę- 
rifcOS 'KWtftucija. Katalikų

4' • ; •£?

suryti

j— i ‘ 11 . ...

(Skaitytojų Balsai
•V.......... ........................... .

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ VAR

GAI
Kažin 

įprato laikyti 
už visus kelionėj nemalonu
mus laivakorčių agentus.

Sumislija žmogus važiuoti į 
Lietuvą atlankyti savo gimines; 
arba apsigyventi, ateina pas 
laivakorčių agentą dėl infor
macijų, apie valandą laiko už
trunki, kol sužinai, kokius 
jam dokumentus reikia parū
pinti. Daleiskime, reikia dėl 
jo gauti Lietuvos pasportą ir 
leidimą sugrįžti. Išpildymas 
tų dviejų {prašymų užtrunka 
apie pusę valandos laiko ir 
paprastai už tai nieko neima
ma, o jeigu paskaitoma koks 
$1.00, tai jau kostumeris rau
kosi. Išsiuntei prašymą su-; 
grįžimui. Pasirodo, valdžia. 
neranda rekordų jo įvažiavi-: 
mo. Atėjęs žmogus barasi,

kodėl žmonės taip 
atsakomingais;

■■■

yėl' | jiioidi^ą^Škihis ;-su. įjuod 
/ Taį t y/.

y Įsą l' sv^rbiausič ji' 4 auklėji)& 
didis,tai <yipatš aukĮėjĮnias, 
/ * tvirtina < pafptu s.j Mūksdliitį 
^atkęH!a3..saįy4j:niąs,,: — varto
kime gryną ' italų; f kalbą, o » ne 
tokią kokią ; vantoj a francitzą 
ir anįlų hipokritai : "‘Musų

JUSU PATOGUMUI
NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA-

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marųuette Park
TUBUCFO APTEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. it PIETKIEWICZ 

2668 W. 47th St 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.1OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tek Pullman 5950

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

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

S. D. LACHAVICII

ienose

TeatruoseKaršta
Šiuo lai

Graboriai

Lietuvės Akušerės
DR. MARGERIS

Išvažiavo Lietuvon

Uiti

Mergina atletė sužeista

Advokatai

Nuspaudė kūdikį

m a

alandai ryto

nd., ‘'kurioje

Įvairus Gydytojai
Namų Tel. Hyde Park 3395

JONAS YUREVIČIUS

am
ryte

v i

lubos4729

vakaro.

Telefonas Bou

:»Xr.

Mrs. A. K. 
JARUSH

bir- t 
ryte 
am-

6657 So.^AshHrfd 'A vėline 
Telefonas Prospect 6257,

Musų patarnavimas' lai 
dotuvese ir kokiame tei- 
kale visuomet esti sąžt 
ningas ir nebrangus to 
del» kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

pradedant 
penktadieniu bus

Vidikas- 
’Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

ttno 8 iki 2 po pie- 
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Nauja plumberių 
jos valdyba

1327 So. 49th Ctl
t ’
Telefonas

»

Cicero 3724

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

1646 W. 46th W 

Telefonai
f! 

Boulevard 5203 >

BouIevard 84,13 !.

Gubernatoriaus konfe 
rencija Chicagoj

Daugiau kaip valandą 'laiko 
sekniadieYiį gyvasčiai daboti 
sargai graibė Belmonto f prie
plauką, ieškodami paskenduo
lio, Harvcy 'Sclnvarzo, '16 ?ni., 
3602 North Seelcy

Staiga
“štai 'jis 
rodė pats Harvcy 
Harvcy papasdkojo, 
pasitolinęs nuo būrio draugų

4649 <S. Ashland Avė. 
'kampas 47th "'St.

•Tel. Boulevard 6487

'Nubudę liekitine.

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Doty. . „ .

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

CHICftGOS 
ŽINIOS Skelbimai 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Iškdėktavo ?2;000,000 
užvilktu taksu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted S t., ChicagO 
arti 31 it Street

Valandos: ‘*1—3 po pietų, 7—t vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Paskendusio 'ieškota 
’bet vdltui

‘McVičkers teatre 
ku rodoma paveikslas “A 
Free Soiil”, kuriame vadovais 

\ o 

jaučių rdlę vaidina Norma 
Shearer; kitokie numeriai. į 

rRoosevclt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Smart 
Moncy”; jame svarbiausiąją 
rolę vaidina fEdward G. Ro- 
binson; kitokie numeriai.

Oriental teatre 
ateinančiu 
rodoma scenos produkcija ,pa

begyvą. Manoma, kad kitos 
dvi mergaites, viena 2 metų, o 
antroji 4, besivarty damos nu- 
spaudžiusios jaunesniąją.

DR. J. J. KOWARSKAS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3 

TO. Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentistedjos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Policijos magistratas 
pats -kaltinamųjų 

'suole

Lietuvis 'Advokatas i
4631 So. Athland Apk JI 

Tel. ‘Boulevard 2800 
"Ris. 6515 So. 'RoiktVell Sfc

Tek Rępublic 9723., ___ £$£

keliu, jj areštavo pojieininkas 
Doltono mietsely. Policinin
kas, mat, nužiūrėjo, kad Kūną 
važiuoja truputį zigzagais. Bu
vo pašauktas dželon, kur Kūną 
uždaryta, daktaras, vkuris už4 
uodęs alkogolinį kvapą einan
tį iš areštuoto gerklės.

Kunzui teko užsistatyti “bo-* 
nas $200.

avenue.
pasigirdo balsas:
Ir iš tikrųjų pasi-

Včliau
kad jis

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių < dalyse. Mo

derniška koplyčią 
veltui.

3103 S. Halsted St, | 
| Chicago, III. .

Tel. Victory 111'5 ?

Valandos: 1—3 ir 7—8 
‘Sėredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Rezidencija 6628 So. Richmond Strei

Telefonas Rępublic 7868

Sekmadienį Chicagoj tempe
ratūra pasiekė 100 laipsnių. 
Taip aukštos temperatūros 
Chicagoj dar niekada pirmiau 
nebuvo užregistruota birželio 
mėnesį. Ir labai retai taip 
aukšta temperatūra čia pasi
taiko net liepos arba rugpiučio 
menesį. Oficialė temperatūra 
prie Chicagos universiteto bu
vo pasiekusi 98 laipsnius. Bet 
temperatūra užregistruota prie 
federalio trobesio sieke 100 
laipsnių.

16 asmenų mirė, šių šešio
likos mirties priežastimi skai
toma kaitra.

5,000,000 milionai gyventojų 
Chicagoj ir apielinkėj ieškojo 
išsiganymo nuo kaitros. Bet 
sunku buvo jį rasti. Prie eže
ro kranto kai kurios maudinės 
buvo apgultos eilėmis žmonių 
per tris blokus. Važiavimas 
automobiliais irgi pagclbos ne
teikė, nes karštas oras kamavo 
taip važiavusius, kaip sėdėju
sius namie.

Crestwood miestelio polici
jos magistratas AViliiam P. 
Kunz kasdien, šešias dienas 
savaitėj, skiriu bausmes auto
mobilistams už įvairius nusi
kaltimus trafiko reguliavi
mams. Bet sekmadieniais, at
rodo, ir jis pats yra tik papra
stas pilietis.

Ir kaip paprastą pilietį, j j 
ištiko nemalonumas praėjusį 
sekmadienį. Kada jis važiavo

ba suradęs geresnę vietą mau
dytis. O draugai, pasirodo, 
pasigedo jo ir pamanė, kad jis 
paskendęs. Jie davė žinoti 
sargams, o šie ėmė ieškoti pa- 
škcndiiolio.

'Duokit/ savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Vakar buvo rinkimai > pluta-, 
berių unijos Tokalo 130 virši-J 
ninku. Valdybon-pateko prak
tiškai .visi'liauji žmones, t. yį 
nauji kaip viršininkai.

•Pirmininku išrinkta Frfliik 
J. Bent. Plumberių lokalui da
ryta užmetimai praeity, kad., jį 
kontroliavę vadinami “rakic- 
tičriai”. Dabar, manoma, to
kiam -priekaištui nebebus pa
mato.

BUTKUS 
UndeiJaking Co.

fyta. A. 'Pakoįrny
Koplyčia dykdi

710 West 18th i Street
TO. C«nal 3161

Namų Tel. Ravenstrood '1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

gydytojas ir chirurgas 
1588 Mitufaukee Aoe.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswiek 8281 

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

? Nedėliomis pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas i

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bonlevarid 7589

Ofiso valandos 10
Residence Phdne 'Hemlotk 7691

kitokie numeriai.
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, ‘liepos 3 d., bus 
rodoma »paveikslas “The Man 
In Possėssion”; kitdkie nume
riai. '

United Artišts teatre — pra- 
dedaiit ateinančiu penktadie
niu 'bus Todonras paveikslas 
“Smiling 'Lieutena'rtt”; ‘kitokie 
numeriai.

3307 Auburn Avė 
-CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

departamentuose, 
tai patarti guberna- 

Enimcrsonui sušaukti 
legislaturęs sesiją, 

Chicagą iš- 
. Pinigais, 

tų bonų, Cerma- 
atpirkti - paskolas, 

prižadais atmokėti

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted ‘St.
Valandos nuo 10—4, ‘nuo fi iki'8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

A. A.<oias
R. A. VASMOIE 

advokatai
>11 *strttlh 'La Sali, Street A 

Roorn i 1934 Tėl. ^>332
Valandos nuo 9 ryt° »ki 5 v*L *vak. 
3241 S. 'HcdstedASt. Tel. Victory 0562 

f 'Valandos — 7 Iki 9 vakare
.Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos Vale, 
Vasalk—Pan., Str. ir Pėtnyčios Vak.

A. K. Rutkauskas, M. D 
'4442 South Weitern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 
nuo 6 iki L9 valandai Vakaro

. Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ j
1145 ‘ Mihcauket Avenue

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

Nedėlioj pagal rauni i

J. F. RAIIZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS , 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pąUrnąu- 
Ju 'geriau ir pigiau, 
nėgu kiti todėl, kad 
priklausau ‘prie gran 

bų iŠdi’rbystės.
OFISAS:

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS "AKIŲ SPECIALISTAS ( 

PMengvins akių įtempimą, 'kuris ^esti 
priežastimi galvos Skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. 'Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
tino 10 iki’ 8 vai.’Nedėlidj 'huo 10 iki 
12 vai. po,pietų.
KREIVAS *AKIS ‘ATITAISO.I TRUM
PĄ LAIKĄ iSU 'NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
‘4712 South AshhHd Avė.

-Pborrf’ Boiittvatd 7589

11. Davidonis, M.
4910 So. Mlchigan Avenue

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo iki 8 {valandai vikare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

STEPONAS *RUŽELA

Persiskyrė su šiuo ‘pasau'<u 
želio 29 dieną, ‘ 9 valandą 
1931 m., sulaukęs ‘54 metų 
žiaus, gimęs Pandėlio parsrp., 
lučių kaime, 'Rokiškio 'špskr. 
liko dideliame nnlhrdime dukterį 
Frances. sūnų Afeksą, ženrą '•Juo- 
zą Beržcvičių, du anukus----- Ro
bertą ir Edvardą ir gimines Ame
rikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 4857 
Berring *Ave., 'East Chicago, Incj.

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

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

Trys dukterys Mrs. Vinccnt 
Brobowsky ^miegojo vienoj lo
voj. Kaip 'kaitrią naktį, jos 
miegojo neramiai ir visą naktį 
vartosi. Pirmadienio rytmetį 
motina įėjo pažiūrėti, kaip 
ddktcrs jaučiasi. 'Ji rado ma- 
žesniiąją, 6 ftiėnešių kūdikį, ne-

, i n i.iiiiu’...r-». iIimi,ii i> yi<»w> <i .............................ii.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju bfdotdvėse vkudpigiausla. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
, SKYRIUS:

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

K. 6UG1S j
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113. 

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

Gyveninio ■'Vieta 
' 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL -kiekvitną

Veikiantysis ‘kolektorius Ne* 
ely -praneša, kad šiemet iško- 
lektuota $2,329,827 užvilktų 
taksų. šias taksas sumokėję 
didžiumoj sukti politikieriai, 
rakietieriai ir butlegeriai dėką 
sėkmingai kovai, kurią varę 
fedcralčs valdžios agentai su 
mėginusiais išsisukti nuo taksų 
mokėjimo piliečiais.

Aeroplanui nukritus žemyn, 
mirtinai sužeista Elizabeth Ro- 
binson, 19 metų mergina. Ne
laimė atsitiko prie 156 gatves 
ir Cicero avenue. Sužeistoji 
mergina 1928 'metais buvo lai
mėjusi Olimpiados žaismėse 
čempionatą kaip bėgikė.

MODERNIŠKOS KOFLYElOS 
DYKAI DEL ŠERMENII

S. M. SKUDAS
Lietuvis . 1

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA^ 
'Didelė ir ..graži koplyčia d^kai

718 W. Rfe Št.
Tel. RJosevUt 7532

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Liėtuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki ’4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj : pagal sutirtį 
Tel. - Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Aibany Avė.

Tel. Prospect 1930

Meras Cermakas pareiškė, 
kad jis pasiūlys šaukiamai ry
toj gubernatoriaus Emersonų 
konferencijai savo planą, kaip 
likviduoti Chicagos miesto fi
nansų kryzį. Vienas jo pro- 
gramo punktas busiąs 
žinti ir toliau išlaidas įvairino 
se miesto 
Antras - 
toriui ’ 
specialę 
idant šį įgaliotų 
leisti naujus bonus 
surinktais iš 
kas siūlo 
paimtas 
surinktomis taksomis.

Cermakas mano, kad už bo
nus teks mažesnius nuošimčius 
mokėti, nei dabar priseina 
mokėti už paskolas gautas 
prižadais taksų. Skirtumas 
busiąs tas, kad nuošimčiai bu
sią mažesni ir todėl miestas 
sutaupinsiąs pinigų.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
želio 29 dieną, 1 valandą 
193 1 m., sulaukęs 72 metų am
žiaus, gimęs Plungės parapijoj, 
Telšių apskr.

'Paliko dideliame nubudime gi
mines ir draugus Amerikoje, o 
Lietuvoj sūnų ir dakterį. ~

Kūnas pašarvotas, randasi 172 
E. 1 16th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
1 dieną, 8:4 5 vai. ryte iŠ namų 
į Visų šventų parapijos * bažnyčią, 
Roselande. kurioje atsibus 4gedu- 
lingos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 'Kazi
miero kapines.

/ Visi a. a. Jono Yureyięhūs'gi- 
pi inės, '-d r’au g'a i; ■ i r A yzf ‘ ‘ ‘
huošitdŽiaP ‘kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti janvipasku 
tinį patarnavimą ir * atsisveikini

Nuliūdę1 liekame,

Duktė, 'Sūnūs, Žentas, 
įinukai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja -grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards T 741.

Tel. Yards 18Ž9

BR. G. SEKNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandas 11 .rytoM Ir '6-1M*'8'»

...  - i-TelephonaJ ? dieną' ir - nalitį \fctaUia 0036

VALANTINAS GEDVILAS

Persiskyrė Su šiuo pasauliu bir 
želio 2 8 dieną,. 7 valandą vaka 
te 1931 m., • sdlatikęs -pusės 
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
nų -parap., Krepštų 'kaime. Ameri
koj išgyveno 21 metus. "Paliko di
deliame nubudime moterį'Oną, sū
nų Antaną, dukterį Petronėlę, bro
lį Leoną, seserį Veroniką 'Kemtis, 
6 pusbrolius, 7 pusseseres ir-gimi- 
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 

'Midland Avę,, netoli Belleview 
'Avė,, Rockdale, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 2 dieną, 8:30 vai, ryte iš na
mų į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, Rockdale, 111., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
Hdnfo Sielą, o iš ten "bus nulydėtas 
į šv. ‘Kazimiero kapines.

'Visi a. a. Vabntirto Gedvilos 
giminės.:draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai - kyiėčjfefrii i-tdalyyrati 
&%i4he Ur
tinį Vp>«4r^yfta0jr atslšyeikĮnimą.

1 Nubudę liekame, 1 ■
^^oitrie, ^Sunas, fDuktė, 

A ; Rrdlis, Sesuo Pusbroliai, t f 
,PUSięserės ir Giminės.

Ląfdotuvėse patarnauja grabo
rius Chas. Syrevricze, Tel. 'Cicero

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albariy -Av.

Pbone ; 
Hemlock 9252

JJONAS PATERABAS

Persiškyrė' su šiuo i pasauliu < bir- 
^žHio '28 Adieną, 1 1 > valandą ' vkka- 
're 1931 'm., sulaukęs 38 'įnfetų im- 
'žiaus, gimęs 'Šiaulių dpskr., ’ža- 
gatės parap., Rėklaičių kaime. 
-Paliko dideliame nubudime dukte
rį Stanislavą, : brolį Juozapą, švo- 

•’gerį ir švogerką 'William ir Su- ' 
• zana Benevičius, švogerį Antaną 
Gurtkį ir švpgelrką ir gimines, o 
'Lietuvoj motiną, seserį, brolį ir 
gimines.

’Kdnas 'pašhrvdtas, randasi 3321 
S.'L«we Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge lie- * 
pos 2 dieną, ’:8 vai. ryte iš namų . 
į Šv. 'Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus ■ gedulingos pamal
dos''vž' velionio sielą, 'o iš ten bus 
'nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi- j 

■ nes.
Visi a. a. Jono Paterabos gi- 

iminės, draugai ir pažįstami 1 esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

'laidotfaVėse ' ir Sutelkti jam pasku
tinį i patarnavimą ir atsisveikinimą.

'Nubudę 'liekame, 
fDuktė, Brolis, Svogeriai, "s 
^ŠVOget'kos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 5 
rius S. ‘P. 'Mažeika, Tėl. 'Yards 
1138.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies, Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki* 
moi sėkmingai gydomi. Taipgi Akių. Ausų.

Nosies Ir Gcrklčs

DR. AL^-CTaRMOR
• Gydytojas, Chirurgai, Osteopatai 

4407-0 North Medele Ava.
Tel. Independenco 0033 

Valandos: O ryto iki 1 dienos. Vak. O 11d 0.

Phone Boulevard ‘4139
A. MASALSKIS

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9B0zv.

4608 ‘South Ashlaiiii AVę.
Netoli 46th St. 'Chicago, I1L

Phone Canal 't 118 
Valandos: 6—‘8 vikare 

DR. A. L. YUSKA
■JSOO So. 'HMM St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet

• Phone ;Lafayette 0098 
Naktinis telefonas !Grovehill 1595

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Moderniška Kokplyčia' Dovanai 

Turiu automobilius visėkiems reika
lams. Kaita "prieinama

3319 Auburn Avenue
-CHICAGO,‘ILL.

" — ... .<!■ -----------.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALAT0R1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Iki 3 vai.'kortuose — nuo 3 iki 
-Subatomia nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė.

>1. Pullman 5950—namų Pull. 637^ 
Miesto ofise pagal sutarti

127 -N. Dearborn St 
‘Ketvergais ofisai uždaryti.

iii.ii I——> .... i.... ■ui- I

John Kuchinskas
-Lietuvis Atadattus ] 

2221 West 22hH SL
Arti ‘Leavitt «t. eė 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki

JOHN B. BORDEN 
(John 'Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St., Room 2117 * 
Telėphone 'Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo $-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Rępublic 9600

V. W. /RUTKAUSKUS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 730 
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman^v.

Tel. Prospect 8525

DR. HBRŽMAN
Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

'Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

*4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Paul M. Adomaitis
Ofuu HMMltmyj.

Room 2414 .
One North.U Šalie fildg.

Šalie: St, • \

am: V esat; 
dalyvauti

dr. Charles segal
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Ave< 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

-Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

£12 v. < die»ą

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: ’Utarn.,‘Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė, Tel. Lafayette 7337l

ambūlance patarnavimas dieną ir Trakti 
^Mįesį'višdįtnėt;teikime širdiijjgą, Bip^batingį; ir Mpaų', 

;'p'dtnfriavihių, ■ į w6jhetį Jis (yra}labinusiai reikaliiigąa/ 

J. F. EUDEIKIS & 00.
m JŪSŲ GRABORIAI ... '

jh'IDidysis'Ofisas i,
4605-07 South Hermitage Avenue

yisi ^elefojĮaJt -YARDS 1741 ir (74^2^

Lietuviai Gydytojai
Dr. Susan A. Slakis

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

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

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

Lietuviai Gydytojai '

DR. A. J. KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas ' 
3147 So. >Hu!sted Street <

Tel. CMnmfet 3294
Nuo 9 iki '12 vai. dienos ir 
nuo ‘ 6 iki 9 Valaridds vakare

HiUiii—Mri;i ; 'I ■ ■ - "T-»

Akių Gydytojai

Įvairus Gydytojai
Offl« Pbone Cuul 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomii St. 
kamp. 18 it Blue Iiland Avė.

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

■Res. Phone Fairfax 6353

Telefonas Yards 0994

Dr. MALRICE KAHN
4631 South Ashland Awntu 

Ofiso valandos?
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet«

7 iki 8*val. Nedek nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Piaza 3202



CLASSIFIED ADS

Naujienų Piknikas
Tečiaus

For Rent

Iš 18-tos apielinkės

Golfininkus apipiešė

MADOS

PRANEŠIMAI
Automobiles

3145

Jaunutei panelei sporto m o

Prie

per krutinę

(Vardas ir pavarde) sue

(Adresas)

Su pagarba

Mt. GreenwoodUniversal State Bank moi

3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
T«t State 4039 S. Komensky Avė.

ir stogų 
Darbas

eo« 
3ffo 
60e
17e

Pilnos inf

BONDS

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

kas yra. 

vomis i

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos 
Wall board 3, stogai $1. durys $1. ga*

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

Chicagoje siaučia 
dideli karščiai

Financial
Finansai-Paskolos

Educationąl
___ Mokyklos___

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.» Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašaiu 

atsiųsti |man <i)avy?dįi No^ .........
Mieros

“JUS KANKINA VABALAI?” 

Patelefonuokite savo bėdas į 

CHICAGO GERMICIDE COMPANY 

de! nemokamos demonstracijos 
17% S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345

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

mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne* 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

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

Trys banditai padarė holda- 
pus dviejuose golfo kliubuose. 
Bąnditai atėmė iš pavargusių 
golfininkų viso $570- Holda- 
pai padaryta Idiana Hėad ir 
York kliubuose.

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

ves
Velionės kurias nulydėtas iš 
namų į šv. Kristinos parapijos 
bažnyčių, kurioj atsibuvo gę- 
dalingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Mes nuliūdę liekame vyras 
Adomas, šunus Stanislovas ir

■ ’ ■ 1 . »•

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti: gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
attu 
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai i 
t.t. Parduosiu vįsus arba Atskirai grei 
tam pardavimui; 6730 S. Aberdeen St. 
Englewood 1162.

Ganglandų karas 
nesiliauja

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar nuo 1913 m. iki dabar 
nebuvo tokių karščių, ypačiai 
birželio mėnesyje. Chicagoje 
laike pastarųjų dienų tempe
ratūra pasiekė 100 laipsnių, o 
apielinkėse Chicagos iki 103 
laipsnių. Laike penkių dienų 
karščio vien Chicagoje, iš prie-

Prano Skamhrako 
laiodtuvės

Birželio 24 d. buvo laidotu*
Amelijos Mazrimienės

Naujienų “outdoor” 
pripuola sekmadienyje, 

“Birutės” Parke 
Černausko darže) 

pramoga,

KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuve), 
9x12 $2.60, 8x10 $2. Tel. Douglas 8813.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Ay. Rockwell 7540

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng- 

lygomis. Teisingas ir greitas

ELEKTR. SKALBIMO malina. $20, geramą 
aVyj. 4825 N, Leavitt, 1. tel. Rav. 3299.

Iš užpraeitos nakties rasta 
nužudyti du jauni vyrukai: 
Frank Scavo, 27 metų, ir Ben- 
jamin Kaplas, 21 metų. Pirmo
jo lavonas rasta prie 87th St. 
ir Roberts Rd., o pastarojo — 
1355 S. Tripp Avė. Manoma, 
kad tai ganglando darbas.

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

Adv. J. Borden 
sugrįžo

Bile Dresė, Siutas ar Topkautas

IŠVALOMI , 
Suprosinami ir užbaigiami. 
Visas darbas garantuotas. 

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

Karnp. Washington. Tel. Randolph 3542

graži apielinkė. 
$1,000.

mi- 
elektrikipis 
Geriausias 

ir atskirai.

Komunistų laimė 
jimas

arą dantų M-a
SJaupinU

Valg., mteg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W? Washington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

8 DIENO 
PATARNAVI- 

; . MAS
. Puikiausias 

Valymas 
k * Chicagoje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

40% 
Vyrų siutai ,__
Moterų skrybėlės 
Vyrų skrybėlės ___
Specialiai gegužės niOn 

DlrštynCs — pora _. _ 
Dresės nudažomos _ $2.09

169 N. State St. 
kampas Randolph, Room 1612

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkit juos.

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

TURIU parduoti 5 kamb. rakandus iš 
priežasties mirties, verti $2.000, už $200 
arba parduosiu atskirai, šaukite tarp 12 
ir 6 v. dieną, tel. Austin 6075, arba 
Van Buren 4373.

Fųrniture & Fix(ures 
______ Rftkandai-įtaisai ___

(Miestas iy valstija) 
....... .......

_ ___ Rakandai-Itąisai
NEPIRKITE rakandų iki jus nepa

matysite 'penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, ėlektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojau*. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart 8t.

elektr. radio, vac. valytojas, kė

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

Financial

TUOJAUS paskoliname ant autbmo- 
bilių, rakandų ar algos.

WEST HĮGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stevvart 8815

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

nauskų iš daržo savininkystės 
r daržų paėmus p-niai Maku- 

tėnienei, Černriuskas atsisakė 
suteikti kontraktų kopijas, ko- 
cioniis dienomis ir kam yra 
daržas išnuomuotas. P-ia Ma- 
eutėnienė neturėdama žinių 
apie daržo išnomavimų, pa
skelbė laikraščiuose, idant iš- 
noinavusieji buvusį černausko 
daržų jai praneštų 
apie liepos 4 dienų ji jokios 
žinios negavo. Manė, kad mi
nėtų dienų yra ne išnomuotas 
—tad ir pasiūlė “Naujienoms”.

“Naujienos” buvo sutikusios 
paimti. Tečiaus kada išsiaiški
no, kad daržas yra paimtas 
komunistų partijos, tai “N.” 
pikniko diena buvo pakeista į 
liepos 5 d., tai yra į sekmadie
nį. Atrodo, kad šitas komu
nistų išsigirtas “laimėjimas” 
yra tuščio pakaušio vaizduo
tėje. —Reporteris XIII

DIDELIS PELNAS PIRKTI 
VISTUKUS

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

šventė 
liepos 

(buvu
siam Černausko darže). Bus 
tai pirma pramoga, kurioje 
dalyvaus visi Naujienų šeimy
nos nariai. Tarsi vaikai mo
tinos Ievos, į vienų būrį 
suėję linksminsimos gamtos 
gražumu, vieni kitus se
nai matę su linksma šypse
na veide, vieni antriems spau- 
sinie dešinės delnus. Ateina 
žinių iš Kenosha, Racine, 
\Vaukegan, Ilammond, India
na Harbor, Gary, Michigan 
City, Rockford ir net tolimo 
Grand Rapids — draugai nau- 
jieniceiai rengiasi sykiu su 
būriais savo draugų atvykti 
sekamų sekmadienį į Naujie
nų piknikų.

Naujienų pikniko komitetas 
— Rypkevičius, Mickevičius ir 
Lekavičius 
mui

“Vilnis” džiaugsmingai šū
kauja, kad girdi “Naujienos” 
norėjo rengti piknikų liepos 4 
dienų, norėjo iš musų atimti 
senai išnomudtų daržų, bet 
mes su advokato pagelba pri
vertėm “Naujienas” priklauso
mų dienų mums grąžinti.

Tečiau reikalas susidarė vi
sai skirtingoje šviesoje, negu 
“Vilnis” porina. Jeigu “Vil
nis” nežino to viso nuotykio, 
tai galėjo pąsiklausti tų, kurie 
žino. Reikalas susibūrė seka- 
mųi: černausko daržo morgi- 
čio savininkui prašalinus čar-

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

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

RENDAI 4 kambarių flatas, maudy
nė. Randami 3329 Auburn Avė. Atsi- 
šaukit 3341 So. Halsted St. Prospect 
3938.

Senas ir daug metų prakti
kavęs šioje apielinkėje Dr. H. 
H. Rohwedder, kuris turėjo 
ofisų ant 19 tos ir Halsted St., 
perkėlė savo ofisų ant kampo 
18tos ir Halsted st., į Orlakio 
namų, 1800 So. Halsted St.. t

Dr. H. H. Rohwedder prak
tikuoja medicinų ir dentiste- 
rijų. Susiedas.

3145 
delis. .

Sukirptos, mieros 6, 8y 10, 12 ir 14 
metų panelenv

Norint gauti vieną ar daugiau 
virSnurodytą pavyzdžių, prašotne iš
kirpti paduotą blankutę arba Pa
duoti pavyzdžio numerf, pažymėti 
miėrą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:. ■>'

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III, v

PARDAVIMUI Delicatessen, grosernė, 
saldainių ice cream kampinė sankrova. 
Renda $40. Kaina $1,450. 

2500 W. 39th St.

Miscellaneous 
įvairus _

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

duktė Skoliastika.
Ilsėkis niusų miela motinėle 

rhmybėje.
Dėkavojame nuoširdžiai vi

siems, kurie dalyvavo laido
tuvėse Amelijos Mazrimienės 
ir suteikė jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų. Ta
riame Širdingai ačiū giminėms 
ir draugams už gražias gėles. 
Taipgi ačiū giminėms ir drau
gams, kurie užpirko gedulos 
mišias velionės sielai.

širdingai ačiū grabnešiams 
ir Mt. Greeiiwodd lietuviams, 
kurie vist iki Vieno dalyvavo 
laidotuvėse. Lengvesnė yra šir
dis, kuomet draugai tiek nuo
širdumo parodo.

—Adomas Mažrimas.

žasties karščio, pasimirė apie 
50 žmonių. Tame skaičiuje yra 
keliolika ir lietuvių: .Juozas 
Daykus, A. Dagienas, Stasys 
Zimbras. /

Nors Chicagoje arkliai gana 
retai naudojami, tečiau šitas 
nelemtas karštis juos baigia 
visai naikinti. Keliolikoje vie
tų teko pastebėti drimpsant 
karščio pakirstus arklius.

Apskritai imant, laikiniai 
karštis paralyžavo visų Chica
gos biznį. Žinoma, kiekvienam 
atskirai imant karštis daro 
daug nemalonumo — darbas 
neina sklandžiai, bemygės na
ktys daro žmogaus gyvenimų, 
laike šitokių karščių irgi alsi
nančiu. — Rep. XIII.

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

lanko Naujienų piknikus, tie 
žino Naujienų piknikij skait- 
lingiimų, žino draugiškų sve
čių priėmimų, žino tuos gar
džius valgius ir gėrimus, kurie 
svečių sutikimui yra prirengti.

Na, o kų jau kalbėti apie 
piknikų programus. Reikia 
dar nepamiršti, kad Naujienos 
kasmet savo pinikuose turi 
šaunius programus, nebeto bus 
ir šįmet. Kumštynės, ristynės, 
visokiausių žaismių jauniems 
ir seniems bus daugiau, negu 
kitais metais.

Naujienų pikniko komitetas 
yra “šiur”, kad skaitlinga pub
lika, atsilankiusi į šitų pikni
kų, ras sau kilnų sielos paten
kinimų.

Iki pasimatymo.
Maxim Lupus.

Personai
Ašmena Ieško

MES PALIUO9UOSIME JUS NUO SKOLŲ
Sulir musų orlrtnallo visoj ftaly ilnomo pie
no, indorauojamo ir rekomenduojamo £/• 
miaueių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų, kurie tik įf tino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI ?”
Visų savo skolų paverskite į mėnesini pie

ną, su mokėjimu tiktai vienoje vieloje. It- 
vengkite aitru anralinAjimo. erarnikmentų, la
bai griežtų kolektavimų 

Nereikia skolintis; n 
reikia pusi rašytojų; nėr _ , _ . _
suma n6ra dėl mus per maža ar per di- 
del«.

Mes teirnam mažų kalnų už patarnavimų 
ir iksiuntinkjimų.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Saite 440 30 N. La Šalie St.

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

Savininkas 
6204

AUTOMOBILIŲ PIRKSJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

, Lafayette 2082

Vietos daktaras perkelia 
. savo ofisą

Sekmadienį sugryžo iš New 
Yorkp adv. Jonas Bagdžiunas- 
Borderi, kuris dalyvavo, kaipo 
SLA. atstovas, tyrinėjime dėl 
bolševikų prašymo suteikti 
čarterį “liet, darbininkų susi
vienijimui,” pas New Yorko 
valstijos apdraudos komisio- 
nierių. Iš Chicagos adv. Ber
danas buvo išvažiavęs birž. 21 
d., taigi viso jisai išbuvo ke
lionėje savaitę laiko.

Be čikagiečio Bordeno, SLA. 
pusę tame tyrinėjime atstova
vo taip pat prezidentas Gegu
žis, oficialis Susivienijimo ad
vokatas Lopatta ir vienas riew- 
yorkiškis advokatus Finegan. 
Bolševikus reprezentavo adv. 
A. A. Berle.

Tyrinėjimas prasidėjo birž; 
24 d. Jame ėjo ginčai dėl raš
tiškų pareiškimų (afideivitų), 
kurie buvo iš SLA. pusės įteik
ti anksčiau ir į kuriuos bolše
vikai buvo davę raštišku^ at
sakymus tiktai pačių paskuti
nę dienų. Kadangi į šiuos bol
ševikų pusės pareiškimus ne
buvo galima atsakyti raštu, 
tuoj aus, tai komisionierius da
vė SLA. advokatams dar 5 die
nas pristatyti “afideivitus” at
rėmimui “darbininkų susivie
nijimo” pareiškimų. Kaip va7 
kar, tie “afideivitai” turėjo 
būt komisionieriui įteikti.

Adv. Bordcnas apleido New 
Yorkų, tuos “afideivitus” pa
gaminęs ir palikęs New Yorko 
,adv. Fineganui. Gegužis su Lo
patta buvo išvažiavę namo dar 
ank,sčiaus, ketvirtadienį.

Pasitvirtina tas faktas, kad 
tyrinėjime pas komisionierių 
“darbininkų susivienijimo” ly
deriai užsigynė savo komuniz
mo. Apie Ješkevičiutę adv. 
Berle pareiškė komisionieriui, 
kad ji ne tik nėra komunistė, 
bet pereituose Jungt. Valst. 
prezidento rinkimuose balsavo 
už demokratų kandidatą Al 
Smith. Rokas Mįzara taip pat 
per savo advokatų tvirtino 
esųs nekomunistas. Bet jie pa
tys, JėskeviČiutė šu JMizrira ne
pasirodė tyrinėjime, bijodami, 
kad nesusipainiotų klausinėji
me. Komisioniėriaus nuospren
dis apie čarterį bus padarytas 
gal šių savaitę, gal ateinančių.

rengiasi sutiki- 
bent 8000 svečiu. Kurie

Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno 
Vaidilos renkasi liepos 1 dieną saulei 
nusileidus, į paprastą vietą prie Ashland 
ir Van Buren gat. Ragutis žadėjo bū
tinai atsilankyti. Krivis.

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai 
dengimas. Žemiausios kainos, 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

įerelkia užstatų; nė
ra ‘red tapė*; Jokia

Vakar, birž. 29 dienų, buvo 
palaidotas drg. Pranas Skama- 
rakas.

Prieš išlydesiant jį iš namų, 
keletu atsisveikinimo žodžių 
pasakė adv. K. Gugis.

Kapinėse kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis.

Palydėjo kūnų į Lietuvių 
Tautines kapines apie 50 auto
mobilių. Žmonių dalyvavo 
laidotuvėse apie 200.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius Lachavich.

Drg. Grigaitis kalbėjo apie 
Prano Skamarako gyvenimų ir 
veikimų organizacijose. Mat, 
Pranas buvo veiklbs darbuoto
jas lietuvių judėjime, ypač 
Lietuvių Socialistų Sųjungoj. 
Jis pasiliko socialistas iki min 
ties. Rep.

PARDAVIMUI farmos visokio 
durno ir rūšies už pigias kainas, 
didžiųjų vieškelių, elektros šviesos, 
lietuviai bus jūsų kaimynai. Arti 
chigano geriausių žuvavimo upių, 
pilnų Žinių rašykite.

JOHN ANDREWS, 
Pountain, Micb.

Nuolaidos _ ant Drapes
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnąvimo

SECURITY MAŠTER CLEANERS

Nudažykit debesis su saulės Šviesa ir 
Elektrlkiniu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti ledą kuomet Įųs galite nusi
pirkti garantuotą elektrlklnl Refrlgeratorių ui 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES

L735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph
6081 Broadway Edgewater 1800

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

M. KANE 8 SON., 
Tel. Mansfield 9707

NAUJIENOS, Chicago, III

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas isegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei ak apst
irusiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryk. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino ikegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta.

Mokykis barberystės 
AMATO

V ( i <' • ' V "

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
t šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

SAVININKAS išparduoda moderniš 
kus rakandus, 9*12 Wilton kauras $25 
seklyčios setas $85. 4 šmotų miegamo 
jo setas $125, 9 šmotų riešuto valgo 
mojo kambario setas $125, lempos, 
ži kaurai, pusryčių setas, 
radio, baby grand piano, 
pasiūlymas paims, parduos

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

Tel. Triangle 4146

LIETUVIŲ KALBOJE
\ PAMATINĖS BIBLIJOS PRAKALBOS IŠ RADIO STOTIES

Y • W-M-B-I
/ 1080 Kilocydes

u ' įvyks

1 Trečiadieny, Liepos 1 dieną
'o 6 iki 6:30 vakare ir toliaus tęsis kas antrą Trečiadienį tuo pačiu laiku 

vadovaus A. J. GILLIES Evangelistas
Programa įvairi, įdomi ir įkvėpianti! Klausytojai apturėsite didesnį 

gyvybės veiklumą. Nepraleiskit tos progos.

CASH UŽ BONUS 
įformacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST.

134 N. La Sallę St.
Room 316

mi —S—*»Msns|i ■■ ■ ...................................................... ——1 Į', „ĮJ

PARSIDUODA dvi farmos Michigan 
valstijoj. 120 ir 40 akrų, budinkai, 
gera žemė, bėgantis vanduo ir sodnai. 
Pigiai, priimsiu automobilių' arba mor- 
gičių už pirmą {mokėjimą.

, Agentai teneatsišaukia

6822 So. Talman Avė.riuos mes maloniai, musų 
suteikėm. L/*

Nekuric netikėjo teisingiems patarimams, ku- 
lietuviams

Farms For Sale 
Ūkiai Pąrdavimui ___

DIDELIS BARGENAS
Mainysiu ant namo 80 akerių, farmą, 

tinkama dėl vasarnamio, 5 kamb. su 
beismantu stuba, barnės, lietuviška pir
tis, gyvuliai, didelė rivė pagal stabą —- 
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

CLASSIFIEDADS

Buy gloves wlth what 
lt savęs

Nėra reikalo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Business Chances
Pardavimui Bizniai _

PARDAVIMUI bučemė — grosernė 
sykiu su namu. Biznis išdirbtas laike 
25 metų. W. Grundmann, 235 Wes( 
Root St.

Business Service 
Biznio. patąrĮiavinĮąg _ _ _, _ _ 

9x12 KAURAI 
Domostfc 

IŠVALOMI ---- $1.76
Gyvumas ir spalvos atsteigiamos 

kaip naujiem.*.
Nieko neimam už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $6 ar -daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musu Uoloje. Geras darbas ga
rantuotas. 

PEN8ACOLA 7983
CRYSTAL CARPET CLEANERS

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Mootrose

VES- 
, ŠER- 

Taipgi 
visokius 

fotografo 
turiu 25 
patyrimą.

P tan eikit H anksto telefonu*.

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

Partnere Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio į pelningą ke
pyklos biznį. Savininką galima matyti 
po 2 vai. po piet. 3144 W. 43 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS ant farmų vidutinio 
amžiaus žmogus, atlyginimas, visas pra
gyvenimas ir drabužiai. Darbas ant 
visados. 1 fl. Stanley, 423 E. 64 St.

Help Wanted—Female
Darbininldų Reikia _ _,

REIKALINGA mergaitė prižiūrėti kū
dikį. Kreipkitės prieš 11 v. ryto 3908 
W. Roosevelt, Ist apt. A.

ANy DRESS^SUIT 
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