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Socialistų Laimėj i 
mas Saksonijoj

Rinkimuose į krašto seimą socialdemo 
kratai gavo 33 vietas iš 96 - Komiui is 
tai prarado dvi vietas

DRESDENAS, Vokietija, geg. 
13. — Vakar įvykusiuose rinki
niuose į Saksonijos seimą lai
mėtojai buvo socialdemokratai, 
tuo tarpu kai komunistai pra
kišo dvi vietas.

Ruošimos parlamen 
to rinkimams

Anglijoje
Politinės partijos ligšiol 

nominavusios jau 1,718 
didatų j 615 vietų parlamente

kan

Iš 96 vietų seime socialdemo
kratai pasiėmė 33. Komunistai, 
kurie ligšiol turėjo ‘keturiolika 
vietų, dabar beturi' dvyliką. Fa
šistai gavo tris naujas vietas ir 
dabar turės viso penkias.

Herriot nebeišrinktas
Lyons burmistru

Chicago, III., Antradienis, Gegužes-May 14 d., 1929 <4S&>437

fAtlantic nnrl Pacific Photo]
Fort Smith, Ark. — Sugriauti namai yra tornado pasėkos. Keli žmones tapo sužeisti.

LIETUVOS ŽINIOS
Apie Kauna sugauta 

smarki vagią gauja

PARYŽIUS, geg. 13. — Va
kar įvykusiuose Lyono miesto 
rinkimuose Edvardas Herriot, 
buvęs Francijos premjeras, ku
ris per 21 metus buvo Lyono 
burmistras, rinkimus pra laimė

jo. Burmistru tapo išrinktas 
jo oponentas.

Tomski ištremiamas 
iš Sovietų Rusijos

Skaitmeningi komunis- I(qnįnnqc niikcii Sušaudė negrą už nu- 
tu areštai Atėnuose ^dinAMlab alingų dl- dūrimą .plantatoriaus

KAUNAS. Paskutinėmis 
dienomis kriminalinė policija 
susekė veikiausią Kaune ir apy
linkėse vagių gaują. Krimina
linei policijai pavyko sulaikyti 
visus gaujos dalyvius. Rasta 
daug vogtų daiktų.

Sulaikytų vagių tarpe yra 
| įvairių įdomių lipų. Ne pasku
tinę rolę gaujos darbuotėj ir 
jos vadovavime vaidino mote- 

' riškė svetimšalė. Vagys dabar 
stengiasi “padėti” kriminalinei 
policijai nustatyti įvairių va
gysčių vielą ir laiką; kiti atpa
sakoja visą jų veikimo istoriją, 
laimingus ir nelaimingus mo
mentus; vienas, vargšas, papa
sakoja, kad pakliuvo kaip lik 
tuo momentu, kuomet buvo nu
taręs “uždirbti paskutinius 5(1 
litų” ir visai mesti tą nelabai

LONDONAS, geg. 13. Per 
ateinančias dvi priešrinkiminės 
kampanijos savaites Anglija pri
siklausys tiek oratorių kalbų, 
kiek ji, tur būt, dar niekados 
pirmiau negirdėjo.

Visuotiniai rinkimai į parla
mentą įvyks šio mėnesio 30 die
ną, 
yra 615 vielų, bet ligšiol politi 
nes partijos yra | 
jau 1,718 kandidatų, tuo tarpu Išano provincijoj buvo užmušta 
nominavimai nepasibaigs dar iki viso apie 3,000 žmonių, 
gegužės 20 dienos, Konservą t o-1 
riai ligšiol yra nominavę 1 (
savo kandidatus, Darbo partija i 
— 566, liberalai — 506, komu-;

31 ir nepriklausomic- i 
Ligi rinkimų, tai yra

3,000 žmonių žuvo 
per žemes drebė
jimus Persijoje

Oficialiai s vietų spauda sako 
kad jis išvažinejąs Į užsieni 
“gydytis”

ATĖNAI, Graikija, geg. 13.
Felicija Alenuose suėmė 

daug komunistų ir jų literatū
ros- Policija sakes gavus žinių, 
kad komunistai planavę sukel
ti neramumų darbininkuose.

sipirko nuo priešų
Sutikę koangsiecių armijoms 

kas mėnesis mokėti po $285,- 
000 kontribucijos

EIIERANAS, Persija, geg. 
ūgli jos parlamente L3. — Praneša, kad per įvyku

sius pastaromis dienomis smar- 
yra pastačiusios kilis žemės drebėjimus Chorą-

. Del že- 
_j_ mės drebėjimo nukenlėjusiems 
588 -še l|) t i ligšiol surinkta 100 tūks

tančių dolerių. Amerikos Rau
donasis Kryžius aukojo $5,000. 
įregistravo stiprų žemės dre

bėjimą. gal Italijoje 
BERLYNAS, geg. 13. — Ho- 

rie dar Lus nominuoti, pasakys į henheimo seismografas įregis- 
mažiausiai bent po dešimtį agi- travo stiprų žemės drebėjimą, 
tacijos kalbų. turėjusi įvykti apie 260 mylių
' tolumo, gal būt šiaurinėj Ttali-

• \ j()F
5 užmušti, 16 sužalo- -----------

— 566,
nistai -
ja — 2j
iki gegužės 30 dienos, kiekvie
nas tų kandidatų, o taipjau ku-

vietų spauda patvirtina žinias, 
kad Michailas Tomskis, vyriau
sias sovietijos profsojuzų va
das ir vienas stipriausių Stali
no priešininkų, išgujamas lau
kan. šiomis dienomis jis atvyks 
į Vokietiją. Oficialiai sakoma, 
kad Tomskis išvažiuojąs į 
kietiją “gydytis.”

Pirmiau buvo pranešimų, 
Tomskis esąs siunčiamas i 
birą “darbininkų judėjimą 
studijuoti.” Pasirodo,
užuot į Sibirą, jis išsiunčiamas 
į užsienį “gydytis.”

lik dabar Tomskis vargiai 
“bepasveiks” ir galės “sveikas” 
grįžti į Rusiją, kol jo prieši
ninkas Stalinas kontroliuos 
vietų valdžią.

Kalba apie bažny 
čios taikymąsi su 
valdžia Meksikoj

Vo-

ten 
kad

so-

ti buso kolizijoj Sprogimas olandų laive Vienoje areštuota

MEKSIKOOS MIESTAS, geg. 
13. — Praneša, kad į Romą at
vykęs Chihuahua diecezijos vys
kupas Antonio Guizar Valančia 
pasitarti su Vatikaim dėl da
rymo taikos tarp valdžios ir 
katalikų bažnyčios Meksikoje.

Papa tikisi taikos į
ROMA, Italija, gc 

Papa Pijus priėmė i 
Corpus Chrsiti, Tex 
Ammanuelį Ledvina. 
reiškė vilties, kad gal 
įvyksianti taika tarp 
bažnyčios ir valdžios Meksikoje.

iiidiencijon 
vyskupą 

Pa pa pa- 
net rukus 
katalikų

užmušė keturis įgu
los žmonėsMONROE, Mich., geg. 13. — 

Netoli nuo čia praeitą naktį su-. 
sidurė busas su sunkiuoju mo- KAZABLANKA, Moroka, geg. 
(oriniu vežimu. Penki buso pa-' UI- — Olandų aliejaus gabena- 
sažieriai buvo užmušti, o šešio- m^s laivas “Berendrecht Lcvie- 
Jika kitų sužaloti, keturi jųį^u praneša, kad jis grįžtąs a> 
pavojingai. Užmušti buvo: F. i uostą, nukentėjęs dėl 
Cinderick, 16; Mrs. Enima Man- įvykusio laive garinio katilo 

40; sprogimo. Pranešimas sako, 
kad sprogimo keturi laivo įgu- 

mergaitė los žmonės buvo užmušti ir vie
nas sužalotas.

30 komunistų
*» ‘

rettus, 
vienas 
viena 
apie 16

55; II. Westerman, 
nepažįstamas vyras n 
nepažįstama i 
metu amžiaus. ¥

yraGarlaivis “Berendrecht” y ~
Zeppelin” pasi-' l„°L ka!,.l19.27 mc"

- - * - tais jis išgelbėjo Atlanto van
denyne, netoli nuo Azorų salų, 
Amerikos lakūnus, iMiss Ruth 

j Eldcr ir George Haldemaną, 
kurie kelionėje iš ?>Tew Yorko 
į Paryžių “American Giri” ae
roplanu buvo priversti nusilei
sti į vilnis.

“Graf 
ruošęs skristi i Ame 

riką

žiniškas dirižablis “Graf Zep- 
pelin” pasiruošęs kaip šį tre
čiadienį, gegužės 15 dieną, iš
lėkti vėl kelionėn per Atlanto 
vandenyną į Lakehurst, N. .L, 
Drui liūgo Eckenerui koman
duojant. Dirižablis gabens 20 
pasažierių .ir 40 įgulos žmonių, i

- Australijos Queenslan-

Bandė sukelti neramumų per 
fašistų organizacijos demon
straciją
VIENA, Austrija, geg. 13. — 

Del bandymo išprovokuoti riau
šes per įvykusias vakar Vie
noje fašistų “Heimwehr’o” or
ganizacijos demonstracijas ir 
socialistų “ISichutzbuud’o” kontr- 
demonstracijas, policijos buvo 
suimti 30 komunistų, jų tarpe 
komunistų vadas Kari Tomann.

Demonstracijų metu Austri
jos sostinė atrodė kaip milžiniš
kas karo lageris. Visi kariuo
menės ir policijos rezervai bu
vo iššaukti ir stovėjo prisiren
gę kiekvieną valandą įsimaišy
ti, jei kiltų neramumų. Tačiau 
demonstracijos pasibaigė be 
rimtesnių incidentų. Tik vie
noj vietoj policijai teko įsimai
šyti,'kur komunistai bandė su
kelti neramumą.

Šveicarai kratosi 
prohibicijos

Sumanymas užginti svaigiuosius 
gėrimus atmestas milžiniška į 
balsų dauguma

de Darbo partija 
pralaimėjo

BRISBANE, Australija, 
.13. — Darbo partija,

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj apsiniaukę; gali birt 
lietaus; truputį šilčiau; viduti
niai žiemių rytų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 61° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:01. Mėnuo, leidžiasi 
1:21 ryto.

kuri 
Ųueenslande per keturiolika 
metų krašto valdžią laikė savo 

‘ rankose, dabartiniuose rinki- 
'muose pralaimėjo.

Prieš rinkimus diarhiečiai 
turėjo seime 43 vietas, o na
cionalistai 29. šiais rinkimais 
naiconalistai paėmė 44 vietas, 
tuo tarpu kai Darbo partija ga
vo tik 26 vietas, piralaimėjus 
17. Nepriklausomieji gavo 2 
vietas.

Vakarų Australija dabar yra 
vienintėlė valstjbė, kur Darbo 
partija pasilieka valdžioj.

Vienoj įvyks tarptauti
nis rašytojų seimas

VIENA, Austrija, geg. 13.— 
Plunksnos Klubas skelbia, kad 
birželio 24 dieną Vienoje pra
sidės tarptautinis pasaulio ra
šytojų kongresas.

Kanada suėmė keturis 
amerikiečių laivus

PRINCE RUiPERT, Britų Ko
lumbija, geg. 13. — Kanados 
vyriausybė, suėmė keturis Jung
tinių Valstybių žvėjų laivus, 
įėjusius j Kanados vandenis.

KANTONAS, Kinai, geg. 13. 
— Kantono miestas ir jo Kvan- 
tungo provincija nusipirko lai- ; 
ką iš užpuolusių Kuangsi armi
jų, kad ir labai brangia kaina.

Išgelbėti miestui nuo kuang- 
siiečių plėšimų, Kantono vyriau
sybė, kaip girdėt, sutikus mo
kėti Kuangsi vadams po $285,- 
009 kas mėnesis per neribotą 11Upirko i 
laiką, pristatyti tam tikrą kie
ki kariuomenes 
angsiečių armijai ir ats teigti 
opiumo prekybą Sikiailgo upe.

MACON, Miss., geg. 13.
Baltųjų goveda sugavo ir su
šaudė negrą Sleve .lenkinsę, 65 
metų, kuris, susikivirčijęs 
plauta t orium Mcf'rayberu, 
peiliu nudūrė.

su 
ią.ii

Co

Gaujos centras buvo Kauno 
apskrity prie pat miesto; buvo 
veikla organizuotai su drausme 

i ir atlikta gan drąsių “žygių.” 
Visi gaujos dalyviai yra se- 

: nir.i “pasidarbavę” savo srity 
žmonės su praeitimi ir stažu ir 
gresiantis jiems ilgokas kalėji
mas nebebus jiems naujiena.

Harriman
• kontroliuos Lenkų Atmetė Klaipėdos sei- 

geležies pramonę iželio nedarbo įstatymą 
_____ I ---------

VAUŠUVA, geg. 13. - Ame-! KLAIPĖDA. - šių melų ko- 
likiečių \V. A. Harriman &Co;iv<> 27 (l' Kailpėdas kraš- 

iš fiechų Weinmat lir-J10 Seimelis priėmė ir pasiuntė 
mos daugumą akcijų milžiniš- ■ ku'’a‘inalonui pąsiiaš\Ii nedai- 

s reikmenų ku- geležies liejyklose J-enkųi^11' sušvlninti ii pašalinti 
‘ “ ‘‘įstatymą. Einant šiuo įstatymu

j kiekviena seniūnija gali už
drausti asmeniui persikelti į jo 
sritį, jeigu persikeliantis neįro-

Atmetė Klaipėdos sei-

Silezijoj už $25,0(10,000.
Harrimano kompanija vra 

lie
jyklų: Bismarck, Laura ir Ge- 

, o taipjau 1---------.
Anglies kompanijos, kuriose 

urbi n inkų.
United Po- 
- Harrima-

Be to, Kantonas sutikęs paša- savininkė trijų didžiausių
lintb civilinį Kvantungo guber- ;
na torių ir kantoniečių armijos rjgshulle, 
,ir laivyno vadus. Anglies

Prohibicija pareina 
per metus 936 mi

lionus doleriu
WASHINGTONAS, geg. 13. 

— Asociacija Kovai su Prohi
bicijos Amendmentu savo pra

liesim e ap-skaiciuoja, kad pro- 
į hiibicija duoda kraštui per me
tus 936 milionus dolerių nuo-

GENEVA, Šveicarija, geg. 13. 
Vakar Šveicarijoj įvyko balsa
vimas prohibicijos (klausimu. 
Balsuota ne dėl įvedimo visuo
tinės probibiaijos, kaip kad yra

dirba 45,000 
nauju pirkini d - 
lish Steel Works 
no kompanijos rankose bus 75 
nuoš. visos lenkų geležies, .2(5 
nuoš. anglies gamybos ir dau
gumą p’ieno gamybos.

Ka.tovicų (l°’ k :1 J() <'ispozicijoj yra bu
rtas, į kurį jis gali tuojau įsi- 

kelti ir kuris sveikatos ir doro-
vės atžvilgiu yra priimtinas, ir 
kad jis turi grynų pinigų, ku
rie jo ir jo šeimynos pragyve
nimą ilgam laikui užtikrina. Be 
to, darbą gali gauti tik tarpi
ninkaujant valdiškai įstaigai.

persikelti į seniūniją
Leidžia Meksikos poli- blIt? lsnil(>miloh ga,1Jlk paclal
tikieriams laisvai 

tikuoti valdžių
kri- seniūnijai sutikus. Už nepildy

mą šio įstatymo baudžiama are
štu arba pinigais iki 375 litų.

Gubernatorius šiam seimelio 
sumanymui uždėjo savo veto.

Asociacija parodo, kad dėl 
prohibicijos valdžia per metus 
praranda 900 milionų dolerių 
mokesnių nuo gaminamų ir pa r- 

‘ i gėrimų, 
ir dar išleidžia 36 milionus do
lerių metuose prohibicijos įsta-

Nauji universiteto bumai
{.AUNAS. Buvusioji Vals-

Valstybase, bet tilk davinėjamų svaigiųjų
del to, kad kiekvienas atskiras 
kantonas, arba dagi atskiras! . . . .
valsčius ar atskira bendruome- tymui vykdyti, 
nė turėtų teisės visuotiniu savo 
piliečių nutarimu užginti savo 
ribose sv 
vinėjimą.

Nežiūrint stiprios prohibici- 
ninkų 
visuose 
žiniška 
tas.

/aigiųjų gėrimų parda- ! Iš DARBO LAUKO

agitacijos, sumanymas 
kantonuose buvo mil- 
balsų dauguma atmes-

75,000 statybos darbininkų lo
kautas

Meksikos agrarai nu
kovė 15 maištininkų
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

13. — Excelsior praneša žinių, 
kad Tepatitlane įvyko kauty
nės tarp maištininkų bandos ir 
valdžiai ištikimos agrarų mili
cijos. Maiištiiniiikai buvo su
mušti ir priversti bėgti į kal
nus, palikę penkiolika nukautų.

UŽSIMUŠĖ ŠOKĘS NUO LAI
SVĖS STOVYLOS

NEW YORKA1S, geg. 13. — 
Bedloe salaitėj nusižudė nepar 
žįstamas Žmoguis, šokęs žemyn 
nuo Laisvės stovylos.

NEW YORKAS, geg. 13. 
Building Trades Employers’ 
asociacijos vykdomasis komite
tas nutarė paskelbti lokautą. 
Lokautas, kuriuo bus išmesta iš 
darbo 75,000 statybos darbinin
kų, prasidės trečiadienį, 5 va- 

landą po pietų.
Areštavo 29 tekstilės 

streikininkus
EI JZABETHTON, T e n n., 

geg. 13. — Milicininkai, pasta
tyti sergėti vietos American 
Bamberg ir American. Glanz- 
stoff tekstilės įmonės, kurių 
darbininkai (kelinta savaite 
streikuoja, šiandie areštavo 29 
streikininkus dėl to, kad jie at
kalbinėjo streiklaužius neiti į 
darbą. Netrukus visi suimtieji 
vėl buvo peleisti.

MEKSIKOS MIELSTAS, geg 
12. Prezidentas Portcs (iii ■ 
užgynė areštuoti asmenis, kuj'in ' 
savo politinės kampanijos kal
bose1 kritikuoja Meksikos val
džią, arba dagi patį prezidentą, lybės spaustuvė, į kurią persi- 
Prezidentas pripažisla jiems kels universiteto dalis, bus pa- 
pilną laisvę išreikšti savo nuo- vadinta 
menę.

Didžiaisiais universi
teto rūmais.”

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1730 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, geg. 14, 1929

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi.

Už dovaną teisėjui tapo 
baustas kalėjimu.

Mike Dolecki (4480 Spring- 
vvells avė.) mėgo bylinėtis, bet 
nemėgo išlaidų. Advokatas, ne
gaudamas savo mokesnio, pa
traukė jį į teismų. Byla atsi
dūrė pas teisėja Arthur Web- 

<ster. Kad teisėjas “susimink- 
štintų” ir išneštų nuosprendį 
jo naudai, Dolecki pasiuntė 
jam cigarų dėžę ir $20 su to
kio turinio raščiuku: “Dear M r. 
VVebster, have a smoke on the 
case.”

Bet teisėjas VVebster rūky
ti tų cigarų nepanorėjo. Do
lecki tapo patrauktas atsako
mybėn už teismo paniekinimą, 
t. y. už bandymų papirkti tei
sėją. Teisėjas Harry B. Keidan 
pasiuntė Doleckį už tą “dova
ną”* 30 dienų į kalėjimų.

Kaip matote, kartais yra pa
vojinga ir dovanas siųsti.

Dolecki, kaip kalba žmonės, 
yra lietuvis. — U.

j ta kuopa rengia iškilmingą 
bankietą gegužės 26 d., 7 vai. 
vakare, gražiame Bonnett’s 
Grill Room’e, 534 VVashington 
Avenue.

Ban kietas bus su gražiu, 
tam jubiliejui pritaikytu pro
gramų.

įžanga tik $1.50 asmeniui.
Malonėkite užsisakyti vietą 

i šaukšto pas sekretorių F. Ma- 
donį, 860 McLaughlin Rd., 
Bridgeville, Pa. Tek: Bridge- 
ville 233-J, arba pas S. Baka- 
nų. Mayvievv, Pa. Vietų galima 
užsisakyti tik iki Gegužės 18 
d., ne vėliau.

S. L. A. 90-tos kuopos 
Rengimo Komisija:

S. Bakanas
F. Madonis

• A. Šimkus.

Toronto, Kanada
Kaip kas išmano, 
taip save gano.

Plymouth, Pa.
Tautiškų kapinių apvaikš- 

čiojimas.

Gegužės 30 d. (Decoration 
Day) yra kapinių puošimo šven
tė. Amerikiečiai apvaikščioja 
jų jau per 61 metus, aplanky
dami savo tėvų, brolių ir drau
gų kapus ir puošdami juos gė
lėmis.

Mes neatsilikdami nuo ame
rikiečių. jau iš eilės 8-lus me
tus apvaikščiosim tų šventę. 
Programas prasidės 10 vai. ry
to. Kalbės F. živatas iš Scran- 
ton, Pa., ir M. Zaldokas, vie-

T. J. K-lė, jau nuo pernai 
metų čionai įsisteigusi, pusėti
nai gerai gyvuoja. Pereitų žie- 

I mų suvaidino keletu gerų vei- 
i kalelių, įsisteigė savo skaityk
lą, kur visi gali knygų ir laik
raščių pasiskaityti. Torontie- 
čiai, ypač jaunimas., prijaučiu 
jai. Narių turi apiė 90, ir kas
dien vis dar sparčiau auga. T. 
L. J. K-lė yra nepartinė, pana
ši į buvusius Lietuvoj “Kul
tūros” būrelis. Jos tikslas yra 
kelti apšvietą ir kultūrą tarpe 
lietuvių. Bet čionai esanti Šv. 
Jono draugija, norėdama savo 
“kultūrą” pakelti tarpe lietu
vių, parsikvietė “dūšių ganyto
ją,” kuris dar labiau paaksti- 
no visus katalikus veikti. Pir
miausia pradėjo per savo špitol-

tinis. Kapinės randasi West ninkų laikraščius plūsti progre-
Wyominge. Važiuodami iš Wil- 
kes Barre, imkite gatvekarį 
West Pittston, \Vyoming arba 
Forty Four ir vykite iki Stone 
Bridge. Nuo ten kapinės jau 
nebetoli.

Bendrovė širdingai kviečia 
visus vietos ir apylinkės lietu
vius dalyvauti tame apvaikš- 
čiojime.

— St. Žukauskas.

syvesnius lietuvius ir taip pat 
'P. L. J. K-lę. Visiems žinomas 
davatkų organizatorius J. K. 
pasakė, kad Jaunimo Kuopelė, 
— tai bedieviška organizacija 
ir niekų kitų neveikia, kaip tik S

Bridgeville, Pa.
Iškilmingas bankietas.

šiais metais gegužės 7 d. su
kako 25 metai nuo atgavimo 
lietuvių spaudos, tai yra nuo 
to laiko, kada 1904-5 m. Rusi
jos revoliucija supurtė caro so
stą ir caras buvo priverstas 
grąžinti lietuviams spaudą.

Tai yra didelės svarbos įvy
kis musų visame kultūriniame 
ir tautiniame judėjime, ir yra 
svarbu pažvelgti, kiek mes pa- 
žengėm pirmyn per tuos 25 me-

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš* Ei 
Uit pas tikrų specialistų, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
calutino išegzaminavitno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State Si. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlio; 

nuo 10 «ki 1 po pietų.

- p-nia Em- 
Illinois vals- 

gubematoriaus 
spaudžia gu

jo paspaudimu

—Kauno Miesto Savivaldybė, 
— paaiškino sunui.

PALENGVINIMŲ BEIEŠKANT

Viršui 
merson, 
tijos 
žmona, 
zika; 
ji užžybino milžiniška 
Majestic Kad i o iška
ba. Ši iškaba randasi 
ant Harry Alter tro
besio, Chicago je. Vi
sa iškaba turi apskri
ti kaip penkių aukštų 
namas. Vien didžioji žodžio “Majestic” rai
dė “M” yra 32 pėdu 
ilgio. Skaisčiam orui 
esant, iškabą, galima 
matyti ežere *40 my
liu tolumoj.

skleidžia bedievybę. Kaip tik 
koks lietuvis atvažiuoja iš prox 
vincijos Torontan, tai tuoj an
gelai sargai ir/ apspinta jį, ra
gindami įsirašyti į šventųjų są
rašą. Kitas taip staigiai užpul
tas ir. prisirašo, bet pamatęs 
jį “aukštą kultūrų”, lieka at
skalūnu.

Paskutiniu laiku, bijodami, 
kad gali netikti daug jaunuo
lių, sumanė suorganizuoti kata
likiško jaunimo kuopelę vardu 
“Toronto Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Kuopele šviturys”. Dar 
žadama steigti “Nekaltų Mer
gelių Draugiją” (paskui gal ir 
bernelių). Galimas dalykas, 
kad prisisteigs jų tiek daug, 
kad kiekvienam šventajam ap
aštalui teks po kuopą, žinoma, 
jos visos rožančių giedos ir 
skleis savo nobožnumą. O ap-i 
švietos reikalai—tai jau jiems 
nelabai svarbu.

Toronto Jaunime! Kurie no
rite prie kokio nors apšvietos 
darbo prisidėti, tai spręskite 
apie Toronto Lietuvių Jaunimo 
Kuopelę, kuri tikrai tuo darbu 
užsiima, o ne pasiduoti tokiai

Sekretorius i besirengiantį iš
eiti viršininką:

—Ponas viršininke, žmogus 
su prašymu paliuosuot nuo mo
kesnio.

—Gerai, — atsako viršinin
kas, — pasakyk, tegul apmoka 
žymini mokesnį, valstybinę rink
liavą, pabaudą už pavėluotą lai
ką ir nuošimčius nuo esamosios 
sumos, tada pagalvojęs gal pa- 
siliuosuosiu...

“----------- •— ------------------------
švietos darbą dirbti., maitina 
tamsos apaštalus ir jiems tur
tus krauna.

— Veversio Vaikas.

JUOKAI
DELKO ŠVENTIEJI 

. PARAUDO?

Didysis dailininkas Rafaelis, 
pradėjo savo karjerų Siksto 
koplyčios freskomis.

Vienam kardinolui nepatiko, 
kad švento Petro ir Povilo vei-. 
dams buvo duota perdaug stip
ri raudona spalva. Tų jis pasa
kė ir Rafaeliui.

Aš nupiešiau juos tokius, 
kokie jie yra danguje, — atsa
kė dailininkas. — O jų veidai 
paraudo iš jūsų kvailos kalbos 
bažnyčioj.

Važiuoja tritukstantinis litrų 
autobusas, jame dar raides K. 
M. S.

Tai matydamas vaikas krei
pias i tėvų: i

—Kas čia vežiojama su rai-

Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro 

Stipresnes
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnės 

ir būna tvirtesnių nervų
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

gusios, mažakraujės moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus p^tebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktume!, bet tuo- 
jaus nueitumėt pas savo aptiekinin- 
ką ir jsigytumėt didelę bonką šių ne
paprastų vaistų.

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu
vau silpna, nepaprastai nervuota ir 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupinų 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.”

Tanlac neturi jokių kenksmingų 
vaistų, kaip vanduo, kurį jus geriate 
— tik pačios gamtos medikalės žolės. 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja jj vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasitiki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

r" 1 1 ...............
Didelis Reikalavimas Operatorių
Užsidirbkit gerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai i 
trumpą laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.
Mastcr Sewing Operating School 
JOS. -F. KĄSNIUKĄ, mokytojas 

190 N. State St., 10 augštas 
kampas Lake St.> -.............■■■■ ■ ----- ---- 7

Specialė Ekskursija

LIETUVA
SURENGTA ir asmeniniai vadovaujama 

kelionių eksperto, kad užtikrinti jums 
didžiausi patogumą ir smagiausią kelionę. 

Žemos kainos!
Išplaukia dideliu Red Star linijas lai

vu, ant kurio jus rasite visus patogumus 
moderniškiausios kelionės vandeniu.

BIRŽELIO 1
laivas

BELGENLAND
Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St, Chicago, III.

P-as Stulpinas palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus kelionės reikalus.

Pirkite laivakortes atvažiavimui jūsų draugu.

RED STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

3 MORGIČIAMS
t

8l Mortgage Organization
ėst 18-ta Gatvė
es. C. J. Dankowski, ižd.

tus.
šiam svarbiam kultūriniam 

jubiliejui pažymėti S. L. A. 90-

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir Keriausiaa kompa
nijas.
2) REAL ESTATEl Turtų gorų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St
Tel. Roosevelt R5D0

DYKAI

$4.98 
pi v, raudo-
$1.98

šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojiinui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Haminer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iŠ Jau
ko ir vidaus
galionas ..............
Stoginė popiera 3
nu ir žalia
rolė ............ 1.........
Pure boiled Linseed....
Oil, galionas ..............

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PR (STATOM VISUR

organizacijai, kuri vietoj a p- domis?

Gum Dipped Tires
Jeigu norit žinoti ar yra skirtu
mo tarpe tajerių, tai atsiminkit, 
kad didžiausios lenktynės automo
bilių laimėtos visados buvo varto
jami Firestone Gum Dipped Taje- 
rai.

Mes turim savo krautuvėj pilną 
rinkinį Firestope ta j erų, tūbų dėl 
bile mašinos. Musų kainos ant ta- 
jerų yra lygios'su didžiųjų krau

tuvių kainomis, ant tam tikrų rųšių net žemesnės.
Apart krautuvės, atliekame mechanišką darbą: 

vulkanizuojam tajerus, chardžinam ir taisom batte- 
rijas. Greitas ir teisingas patarnavimas.

Urban Tire Sales & Service
4071 Archer Avenue Phone Virginia 0915

.Broarni

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

1739 So. Halsted Street

Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no
rite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuojaus į “Nau 
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen 
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 
------ UVON
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CHICAGOS
ŽINIOS

T1Suėmė pinigų sklei
dėjų

Policija padarė puolimą ant 
namų prie 1915 S. Paulina St. 
ir suėmė Mrs. Lillian Miller, 34 
m., kuri yra kaltinama, kad ji 
kartu su 35 vyrais paskleidė po 
visą sali netikrus $5 ir $10 pi
nigus. Pinigai daugiausia buvo 
skleidžiami mažose sankrovose. 
Policija ją sekiojo keletą dienų. 
Jos kambariuose rasta $200 ne
tikrais pinigais.

Kartu liko suimti ir buvę pas 
ją keturi italai, bet nemanoma, 
kad jie yra prisidėję prie pini
gų skleidimo. Tečiaus ir jie bus 
kamantinėjami.

dabar kompanija veda derybas 
su miestu apie koncesijos at
naujinimą. Todėl aid. Albert 
ir reikalaus, kad kompanija 
pirmiau skolą sumokėtų, 6 jau 
paskiau derėtus i apie koncesi
ją, arba atiduotų tunelius mies
tui.

Miestas betgi galėtų paimti 
lik tunelius po miesto gatvėmis, 
o ne stotis ir kompanijos san
dėlius, kurie taipjau yra reika
lingi operavimui sistemos.

Tunelių kompanija sutinka 
užmokėti pusę šios sumos. Bet 
miestas reikalauja, kad kitą pu
sę sumokėtų Chicagos \Vare- 
house and Terminai Co., kuri 
susidarė po to, kaip tunelių 
kompanija pateko į receiverio 
rankas ir dabar iš tuneliu kom
panijos nuomoja tunelius.

vėlai naktį sugryžo, delei ko 
ir kilo barnis su molina ir jis 
liko išvalytas iš namų. Išėjo 
jis per virtuvę ir už kelių va
landų ji rasta negyvą garaže.

Prigėrė 6 coliu 
vandeny

, , ■ — I ■ .1. ■■ /

Joseph Vsinska, porteris Sde- 
nek G rovė “rodauzėj,” Stick- 
ney, rastas prigėręs 6 colių van
deny karčiamos rūsy. Spėja
mi, kad jis lipdamas r laiptais 
paslydo, nukrito kniūpsčias ir 
krisdamas liek susi trenkė, kad 
neteko sąmonės. •

dirbtuvę apleisti. Tečiaus , nors 
dirbtuvė buvo pilna smarkiai 
degančių medžiagų, ugniagesiai 
visgi nedavė gaisrui išsiplėsti 
ir jį greitai užgesino. Nuosto
liai siekia $1,001).

4----------- ----- ,

McErlane pakliuvo

atsiliko ir sakosi, kad jis netu
rėjęs revolverių ir nieiko apie 
juos nežinąs.

Jo draugas Šaltis jau yra 
atsėdėjęs du mėnesius kalėjimo 
irgi už revolverį. Z-

Du dąrbininkai 
užmušti

Gangsteriai turi 500 
kulkasvaidžių

Policijos viršininko pagelb. 
John Stege mano, kad Chicagos 
gansteriai turi mažiausia 500 
kulkasvaidžių. Policija, girdi, 
kulkasvaidžių neturinti ir jų ne
norinti. Kulkasvaidžius esą la
bai lengva įsigyti. Keletas par
davėjų liko suimti. Vienas jų 
pardavęs gangsteriams 100 kul
kasvaidžių, o kitas — apie 19. 
Jie moka New Yorke už kulka
svaidžius po $106, o parduoda 
gangsteriams po $375 ir $500.

Šaltis šaika esą pirmoji įsigi
jusi kulkasvaidį ir juo 1926 m. 
apšaudė vieną saliuną S. Halsted 
gatvėj. Nuo to laiko jau 35 žmo
nės liko užmušti iš kulkasvai- 
džiu. € •

Dabar valstijos legislaturoje 
v ra i neštas įstatymo sumany
mas, draudžiantis turėti kulka
svaidžius, išėmus valstijos mili
ciją, policiją, šerifus, sargus, 
pasiuntinius ir kariuomenės* lai
vyno ir jūreivių narius. Valsti
jos senatas jau yra priėmęs tą 
įstatymą ir atstovų bute jis ei
na antru skaitymu. Tečiaus 
Stege tuo įstatymu esąs ne
patenkintas. Esą kulkasvaidžiai 
policijai nereikalingi, nes jų po
licija negalinti naudoti, kadangi 
juos naudojant galima nužudyti 
daug pašaliečių žmonių. Todėl 
jis norėtų, kad taikos laiku bu
tų visai uždrausta išdirbinėti 
kulkasvaidžius ir nė vienam ne
būtų leista juos turėti.

Du negrai darbiu, inkai, Bo- 
bert Raleigh, 35 m. ir Sleve 
Coppadge, 32 m., dirbę prie 
griovimo Watson namo, 17 N. 
LaSalle St., liko užmušti, kai 
suniki plumbingo paipa nukrito 
dešimtį aukštų iš kito namo 
ir pataikė jiems į galvą. Jie dir
bo antrame aukšte, kuomet gre
timame Tacoma name iš 11 
aukšto iškrito paipa, kuri atsi
mušė į palangę ir nukrito į 
VVatson namą, tiesiai darbinin
kams ant galvos.

Geras grobis
Po dviejų dienų dabojimo, 

prchibicijos agentai sugavo va
goną ant Pennsylvania bėgių, 
kuriame rasta už $15,000 gero
sios degtinės, kuri buvo siun
čiama nesančiai firmai Chica- 
goje. Per dvi dienas laukia 
kad 'kas ateitų degtinę atsiimti, 
bet niekas neatėjo — turbūt 
nujautė, kad agentai jau suuo
dė siuntinį ir tik laukia, kad 
kas į jų kilpas įkliūtų.

«

Gaisras dirtbuvej
Vakar Devoe & Baynolds ma

liavų dirbtuvėj, 825 W. Chica
go Avė., buvo kilęs gaisras ir 
450 darbininkų turėjo skubiai

Frank McErlane,. sakoma, 
buvęs Šaltis partneris, liko su
imtas sekmadieny, kai jis prie 
107 ir Western gatvių įvažiavo 
į kitą automobilį ir dar ėmė 
kitam automobilistui grūmoti 
revolveriu. Jo automobily ras
ta viso trys nauji revolveriai. 
Dabar jis sėdi Cresham polici
jos stoty ir yra kaltinamas už 
neatsargų važiavimą ir turėji
mą revolverių. Už pastarąjį nu
sikaltimą jam gręs/ia du mėne
siai kalėjitpo. Jis prisipažysta, 
kad buvęs girtas, nežinąs kas

Apiplėšė teatrą
Užvaikai* Star and Barter te

atro, 815 W. Madison SI., ka- 
sieriui Harold Gerry gryštant 
namo į Waukeganą, jo automo
bilių Niles Center miestely su
stabdė kitas automobilius, ku
riuo važiavę penki vyrai pasi
sakė esą policista.i, privertė jį 
įlipti į jų automobilių, nusivežė 
į kokį tai garažių ir atėmė iš 
jo teatro seifų raktus ir seifų 
kombinacijas. Du plėšikų pasi
liko Gerry saugoti, o kili trys 
išvyko į teatrą, čia jie suėmė

sargą, seni Thomas Doyle, 70 
metų, surišo jį ir kol vienas jų 
saugojo jį, kiti du atrakino du 
seifus ir pasiėmė $5,000. Po f o 
visi trys pabėgo, sugryžo į ga- 
Lažą, pasiėmė Gerry, nusivežė 
į Vieną apartmentą, kur surišę 
paliko beismente. Vėliau abu
du, ikaip sargas, taip ir kasie- 
rius pasiliuosavo, bet plėšikai 
senai buvo pasislėpę.

Aukos šelpimui 
Lietuvos

Šiaurės Lietuvai Šelpti Cent
ro Komitetui Kaune vielos Ko
mitetas vėl pasiuntė pinigais 
$294.30, kuriuos suaukavo se
kantieji:

Surinkta pinigais per Puišį 
ir Barauską ................. $31.25

P-nia Bružienė surinko $20.05
Central Manufacturing Dis-

Irict Bankas .............. $100.00
L. Kleino Co. (krautuvė $50.00
South \Vest Trust and Sa- 

vings Bankas ................. 5.00
Bidge LState Bankas $10.00
Chicago La\vn State Ban

kas ................................. 25.00
Wm. Brietzke, Prezidentas 

Marųuctte Parko State Ban
ko ....................................  $5.00

Sloek Yards National Ban
kas ................................. $25.00

Drovcrs National B-as $10.00
-Peoples Stock Yords State

Bankas ...................— $10.00
Viso ............... $294.30

•6 diena gegužės š. m. buvo pa
siųsta .‘...................... $301.(M)

Viso pasiųsta $595.30
Joseph J- Elias,

Iždininkas Komiteto.

$65,000 už sužeidimą

Didžiausi verdiktą už sužei
dimą Illinois valstijoj laimėjo 
p-lė Kathcrine Harlley, 22 m., iš 
Wihnette. Jury nusprendė, kad 
Bed Bali Transit Co. iš India- 
napolis, kurios sunkus t rokas 
sužeidė p-lę Hartley, turi už
mokėti p-Iei Harlley $65,000 
kaipo atlyginimą už sužeidimą-

Nusižudė
f ---------------

8501 Durnham Avė., po smar- 
85$l Burnham Avė., po smar
kaus barnio su motina už mer
giną, nuėjo į garažių ir nusi
šovė. Jis buvo išvažiavęs su 
mregina, ilgokai užtruko ir tik

Atgavo Sveikatą po Astuo
nių Metų Sirgimo

Panelė Minnio Cooper, Brookhaven, Mn„ 
kuri turėjo prasta sveikatą, parakė jSdir- 
hinėtojams apie Nupa-Tone sekamai: “Per 
3 metus aš negalėjau atlikti savo namu 
darbo. Aš išvartojau vieną butelį Nuga-To- 
ne ir man pagelbėjo. Aš dabar galiu at
likti savo namų darbą." Randasi virš mi- 
lionas žmonių kaip panelė Coooper, kurie 
yra dėkingi už tai ką Nuga-Tone jiems yra 
padariusios.

Kai kurie vyrai arba moterys yra silpni, 
nervuoti. tari neveiklius organus, turi ink
stų, kepenų ir pūslės trubclius, prastą ape
titą, menką virškinimą, galvos skaudėjimą, 
svaigulį, trubeliii ftu chrouišku užkietėjimu, 
negali gerai miegoti ir visuomet jaučiasi 
nuvargusirtis. Dabar jie stiprus ir sveiki, 
turi gerą apetitą ir gerai naktimis miega. 
.Jų nervai ir svarbesni organai yra stiprus, 
turi daugiau jėgos ir džitutgiasi gyvenimu. 
Nuga-Tono pagelbės ir jums. Nusipirkite 
butelį ir pastebėkit ųuikias pasekmes, ku
rios pasirodys į kelias dienas. Jos yra 
parduodamos pas visus gyduolių vertelgas. 
Jei jūsų vertelga neturi jų stake, reikalau
kit. kad jis užsakytų jums iš olselio vais
tinės.
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Naujienų
pirmas

Naujas Patogumas Automobilistams

Turtingiausia Chica
gos mergina

Turtingiausia Chicagos mer
gina yra p-lė Kosemary Baur, 
18 m., kuri lanko Bryn Ma\vr 
kolegiją, ties Philadephia. Ji 
vakar paėmė savo žinion $3,- 
000,000 ir vėl sugryžo mokyk
lon.

Kiek laiko atgal mirė jos tė
vas Jacob Baur, turtingas Lj- 
quid Carbonic Co. savininkas. 
Jo našlė tą įstaigą pardavė ir 
įvairiomis spekuliacijomis tur
tą padidino iki $1,500,000. Va
kar duktcrei suėjo 18 m., vadi
nasi liko pilnametė ir iš tėvo 
palikto turto gavo du trečda
lius, arba $3,000,000, o našlė 
gavo likusį trečdalį — $1,500, 
000.

Reikalaus skolos iš 
tunelių

Aldermanas Albert iš 43 \var- 
do, paskelbė, kad miesto tary
bos rytdienos susirinkime jis 
pareikalaus, kad Chicago Tun- 
nel Co., kuri yra iš vedžiojusi 
1X> visą miestą tunelius prekėms 
gabenti, tuojaus sumokėtų mie
stui skolą sumoje $1,300,000, 
arba sąlygomis gautomis iš 
miesto įkęncesijos, tuojaus ati
duotų miestui visus savo tune
lius.

Pasak aid. Albert, kompanija 
yra skolinga tuos pinigus mies
tui jau nuo 1918 m., bet vis 
neatiduoda, nors miestui pini
gai dabar yra labai reikalingi. 
Kompanijai duota koncesija 
jau užsibaigė vasario 19 d. ir

Paul Whiteman
šįvakar per Columbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
Šįvakar pasukamas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamų šokių muzikų 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėle OLD 
GOLD CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visų vežimų 
išrūkęs”.

OldGold
CIGARETAI

TUBBY

Pastumiamos priekynės sėdynės Hudson ir 
Essex “Coach” automobiliuose.

Vis daugiau ir daugiau pradedama atsižvelgti netik į pačių 
automobilių tobulumą, bet ir į patogumą važiuojantiems auto
mobilių. Hudson ir Essex tarp daugelio kitų pagerinimų įvedė 
pastumiamas priekynes sėdynės “coach” automobiliuose. Kai
riąją sėdynę galima lengvai nustatyti, kaip patogiausia yra au
tomobilio valdytojui. Dešiniąją gi sėdynę galima keletą colių 
pastumti į priekį, taip kad sėdinčiam toj sėdynėj žmogui nerei
kia išlipti, kad praleidus žmones prie užpakalinės sėdynės.

Hudson ir Essex pirmieji ir pradėjo dirbti “coach”, arba 
2 durų sedanus, kaip tūli juos vadina. Jie davė jiems “coach” 
ir ėmė pardavinėti juos už atdarų kainą, kuomet sedanai tuo 
laiku kainavo du syk daugiau už atdarus karus. Duotasis “coach” 
vardas prigijo ir dabar daugiausia perkama coach automobilių. 
Ypač jie patinka šeiminoms, kurios turi mažų vaikų, nes vaikus 
galima saugiai pasodinti užpakalinėj sėdynėj, kadangi jie iš ten 
neatsidarys durų ir neiškris. Coach taipjau tbbėra pigiausi iš 
uždarytų1 automobilį#.
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Cernausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie 
nos ” rengia siurprizą, 
mykite pranešimus, kur bus 
plačiau paaiškinta apie Pik
niko programą.
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TERORISTAI TARPE STUDENTŲ?

Del pasikėsinimo nužudyti ministerį pirmininką 
Voldemarą Kauno policija, kaip praneša telegramos, 
ėmė areštuoti Universiteto studentus. Viena telegrama 
sako, kad jau esą suimta 13 studentų, kita — kad 35.

Vieno suimtųjų studentų pavardė Vosylius. Kitų pa- 
' . vardės nepaduotos, bet valdančiosios partijos spauda 

skelbianti, kad Voldemaro šųvikai priklausą kokiai ten 
“revoliucinei socialistų ‘Adjeninki’ organizacijai”. Ką 
amerikoniškas korespondentas norėjo pasakyti tuo su
darkytu žodžiu “Adjeninki”, mums neaišku; bet jisai 
skamba lyg “Ateitininkai”.

“Ateitininkai” tečiaus nėra jokia revoliucinė socia
listų organizacija. Jie yra krikščionių demokratų su
tverta besimokinančios jaunuomenės organizacija.

Socialistuojanti Universiteto studentų organizacija 
vadinasi “Aušrininkais”; vai. liaudininkai vadovauja 
“Varpininkams”, o socialdemokratinė moksleivija yra 
susiorganizavusi į draugiją “Žaizdrą”.

Mes netikime, kad teroru užsiįmtų studentai socia
listai arba kuri kita pažangi studentų organizacija, nes 
tokia taktika nesutinka su jų principais. Bet jeigu pasi
rodytų, kad pasikėsinime prieš premjerą dalyvavo stu
dentai iš kokios nors atžagareiviškos (sakysime, kleri
kalų) organizacijos, tai nebūtų nuostabu. Palinkimų 
prie smurto jos jau yra parodžiusios praeityje.

SĄMONINGAI RENGĖSI PRIE SKERDYNĖS

Dabar, kada jau ir patys komunistų redaktoriai 
viešai kaltina savo partiją dėl kruvinų riaušių, įvykusių 
Berlyne per Gegužinę šventę, tai negali būt jokios abe
jonės, kad Maskvos klapčiukai tą kraujo praliejimą bu
vo tyčia išprovokavę. Provokacijos tikslas yra aiškus: 
komunistai norėjo pasigaminti “medžiagos” savo propa
gandai, nes seni nudėvėti jų šukavimai apie “pasaulio 
revoliuciją” (į kurią jie nė patys nebetiki) jau neveikia 
į minias. ' • <

Įdomus tečiaus yra kai kurie detaliai Vokietijos ko
munistų prisirengimuose prie tų kruvinų įvykių. Berly
no spaudoje bal. 29 d. buvo paskelbta komunistų apskri
čio valdybos nutarimai, priimti už savaitės laiko prieš 
Pirmąją Gegužės. Tie nutarimai nustatė galutinus mar- 
šavimo planus, nežiūrint to, kad policija buvo uždraudu
si (dėl nuolatos įvykstančių kruvinų susirėmimų per de
monstracijas) eisenas gatvėse ir profesinės darbininkų 
sąjungos buvo išleidusios atsišaukimą, ragindamos dar
bininkus jokių demonstracijų Berlyno gatvėse nerengti.

Pagal'komunistų valdybos planą, demonstracijos 
per Pirmąją Gegužės turėjo prasidėti atskirose miesto 
dalyse. Paskui jos turėjo susilieti į dvi dideles procesi
jas, kurių viena turėjo eiti į Potsdamer aikštę, o antra 
— į Alexander aikštę. Šitos dvi aikštės tai kone tirščiau- 
sio žmonių judėjimo vietos Berlyne, taip kad, atvykus 
demonstrantų procesijoms į tas vietas, turėjo kilti di
džiausia suirutė gatvėse, ir policija, kad ir nenorėdama, 
butų buvusi priversta įsimaišyti ir daryti tvarką.

Komunistų valdyba, išdėsčiusi šitą Gegužinės “šven
tės” planą, savo posėdyje atkartotinai pabrėžė, kad de
monstracijos vadai privalą būt visam kam pasiruošę, 
nes ji numatanti, kad Gegužės Pirmą busią 200 užmuštų!

Taigi dar prieš 1-ą Gegužės jau viešai buvo žinoma, 
kad Berlyno komunistai, sulig Maskvos įsakymu, ren
giąsi prie skerdynės. Jie iš anksto ‘‘numatė”, kad žus 
200 žmonių. Tur būt dėl to, kad jie šitiek buvo pasiryžę 
“paaukot” Gegužinėje šventėje, jie paskui nesustojo kel
ti riaušes gegužės 1 d., bet tęsė jas po to dar keturias 
dienas.

Ir vis tik jie savo “programo” neišpildė, nes ir per 
visas penkias riaušių dienas žuvo ne 200, o viso “tik” 27 
žmonės. Tiesa, sužeistų skaičius beveik pasiekė komu
nistų nustatytąją “kvotą”.

Bet įsidėmėkite, kad tame komunistų išprovokuota
me kraujo praliejime nebuvo užmuštas arba sužeistas 
nė vienas komunistų partijos lyderis. Komunistų vadai 
savo kailį moka saugoti!

Už tai galima laukti, kad po šjto beprotiško komu
nistų “pučo” Vokietijos darbininkai dar griežčiau nusi- 
statys prieš Maskvos apmokamus kriminalistus.

vairius

Nauja enciklopedija
Pirmoji enciklopedija susidėjo 

iš trijų tomų.—Vėlesnės lai
dos.—Ruošiama keturioliktoji 
laida. — Enciklopedijos ben
dradarbiai ir redaktoriai. — 
Straipsnių rašymas ir jų tai
symas. — Enciklopedija ski
riama paprastiems piliečiams.

Tokių ydų senosiose laidose 
buvo galima pastebėti. Iš pra
džių redaktoriai, taip sakant, la
bai plačiai užsimodavo ir, ant 
galo, jie priversti būdavo: siau
rai kirsti, šį kartą tų klaidų 
bus bandoma išvengti, 
žinuotė tapo

Prieš 160 suviršum metų 
Škotijoj pasirodė pirma enciklo
pedija, kuri susidėjo iš trijų 
storokų tomų. Tie trys tomai 
talpino visą tų dienų žinojimą. 
O žmonių žinojimas tais laikais 
buvo labai aprubežiuotas ir, kaip 
vėliau pasirodė, daugelyj atve
jų klaidingas. Visoj Anglijoj 
buvo parduota tik keli šimtai 
enciklopedijos kompletų. Nors 
musų akimis žiūrint ta pirmo
ji enciklopedija yra menkos ver
tes, bet savo laiku j L visgi su
lošė gan žymią rolę. Ji padėjo 
pamatus tobulesniam darbui. 
Laiks nuo laiko buvo spausdina
mos naujos enciklopedijos lai
dos, kiekviena kurių buvo ati
tinkamai perdirbama. Iki da
bar tų laidų pasirodė trylika.

Tokiu tai budu užgimė ir iš
bujojo Encyklopeadia Britanica, 
turios keturioliktoji laida yra 
vienu ir tuo pačiu laiku reda
guojama Londone ir New Yor- 
<e, o spausdinama Chicagoj.

Ne visuomet nauja enciklope
dijos laida talpina ir naują me
džiagą. Paprastai šis tas patai
soma arba apdirbama, ir at
liktas kriukis. Nuo Amerikos 
civilio karo enciklopedija Brita
nica tik tris kartus buvo pilnai 
peržiūrėta, — paskutinį kartą 
beveik prieš dvidešimtį metų. 
Nėra reikalo: aiškinti, kad nuo 
to laiko daug* kas pakitėjo tiek 
žmonių gyvenime, tiek mokslo 
srity j. Štai kodėl 1929 m. lai
da bus peržiūrėta iš pat pama
tų. Beveik visi joje telpantys 
raštai bus naujai parašyti. Iš 
senosios laidos bus paimta visai 
nedaug raštų, kurie bus stropiai 
pertaisyti, kad butų “up to 
date”. Enciklopedijos išleidimas 
yia tolygus išleidimui kokių 
keturių šimtų knygų. Bet en
ciklopedija nėra vien tik knygų 
rinkinys,--ji yra žmonių žinuotės 
sutrauka. O tokią sutrauką tik 
būrys žmonių tegali padaryti. 
Naują enciklopediją rašo ne du 
ar trys asmenys, o 3,000. Kiek
vienas jų yra ekspertas savo 
srity j. Rašo ne vien anglai ir 
amerikiečiai, bet ir pagarsėję 
kitų tautų žmonės, kurių raštai 
yra išverčiami į anglų kalbą. 
Vyriausias enciklopedijos re
daktorius yra J. L. Garvin, 
“The London Observer laik
raščio redaktorius. Frank- 
lin H. Hooper, Amerikos 
-enciklopedistas, užima redakci
joj antrą vietą.

Seniau imdavo apie septynis 
metus išleisti enciklopediją. Vi
sas darbas ryšy j su keturiolik
tąją laida bus atliktas per du 
metu. Kas savaitę dabar yra 
išleidžiamas vienas tomas. Iki 
šiol jau dvylika tomų tapo at
spausdinti. Tačiau prenumera
toriams jie nėra siuntinėjami. 
Prenumeratoriai visus 24 tomus 
gaus susyk. Toks greitas dar
bo atlikimas yra labai svarbus 
dalykas. Tai reiškia, jog enci
klopedija talpins vėliausias ži
nias iš įvairių nlokslo šakų.

Paruošti tinkamą enciklopedi
ją yra neįmanomai sunkus dar
bas. Pirmiausia reikia išdirbti 
tikslų planą, kad išlaikius lyg
svarą. Suplanuoti taip, kad 
(varioms mokslo šakoms, istori
jai, literatūrai ir t.t. butų pa
švęsta pakankarnai; kad viena 
kuri nors šaka nenukentėtų dėl 
to, kad apie kitą perdaug rašo
ma. Pavyzdžiui, jeigu apie vie
nas valstybes labai plačiai ra
šoma, tai apie kitas, dėl vietos 
stokos, prisieina tik keliais žo
džiais pasitenkinti. Jeigu taip 
atsitinka, tai enciklopedija, 
suprantamas daiktas, neišlaiko 
lygsvaros.

Visa 
padalinta trims 

dešimtims departamentų. Kiek
vienas departamentas arba sky
rius turi savo redaktorių ir šta
bą, kuriam yra pavesta tam 
tikras skaičius puslapių pripil
dyti- Tų redaktorių priruoštą 
medžiagą peržiūri, vyriausiųjų 
redaktorių štabas.

Visi straipsniai, kurie tilps 
enciklopedijoj, yra parašyti žy
miausių savo srities žinovų. Pa
vyzdžiui, apie radioaktyvumą ra
šo Mme. Marie Curie, kuri kar
tu su savo vyru surado radiu- 
mą ir dviem atvejais laimėjo 
Nobelio dovanas. Apie reliaty
vumo teoriją rašo pats tos teo
rijos autorius, prof. Einstein.

Bet sukviesti žymiausius mo
kslininkus bendradarbiauti en
ciklopedijai nebuvo pats sun
kiausias darbas. Sakysime, žy
mus mokslininkas prisiuntė

straipsnį. Redaktorius skaito jį 
ir raukosi. Straipsnis visais at
žvilgiais parašytas puikiai. Vie
nintele jo yda yra tik ta, kad 
jis neįkandamas paprastiems 
piliečiams,—perdaug techniškas. 
Redaktorius grąžina jį autoriui 
ir prašo straipsnį perdirbti, pa
daryti jį populiariškesniu. Jei 
pertaisytas straipsnis nėra dar 
pakankamai lengvai parašytas, 
—jis grąžinama antrą kartą, o 
jei reikia,—tai ir trečių. Pasa
kojama, kad vienas labai žymus 
mokslininkas paraše mokslišką 
straipsnį. Straipsnis redaktoriui 
pasirodo nepriimtinas, kadangi 
jis buvo perdaug techniškai pa
rašytas. Prisiėjo jį grąžinti au
toriui. Autorius pertaisė jį. 
Bet ir pertaisytas straipsnis 
nepatenkino redaktoriaus. Tą
syk su autoriaus sutikimu tas 
straipsnis tapo pavestas per
dirbti kitam žymiam mokslinin
kui, kuris moka painius dalykus 
lengva ir suprantama kalba iš
dėstyti. Pertaisytą straipsnį 
savo keliu peržiurėjo autorius ir 
tik tada jis tapo galutinai pri
ruoštas spaudai.

Visa tai daroma todėl, kad en
ciklopediją galėtų skaityti ir su

TE’VAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

Tiek Londono, 
redaktorių šta- 
vidurinės mo- 
Jie skaito en-

prasti paprasti piliečiu, kurie 
neturėjo progos nei aukštųjų 
mokyklų lankyti, nei šiaip labai 
išsilavinti. Apie sraipsnių po- 
puliariškumą sprendžia ne vien 
tik redaktoriai.
tiek New Yorko 
bas turi keletą 
kyklos mokinių,
cyklopedijai skiriamus straips
nius. Jei tie straipsniai jiems 
pasirodo sunkus suprasti, tai 
redaktorių pareiga yra prašyti 
autorių, kad jie savo straipsnius 
pertaisytų, padarytų supranta
mesniais.

Prie enciklopedijos nuolat 
dirba 400 žmonių, neskaitant 
3,000 bendradarbių, kurie gyve
na įvairiose pasaulio dalyse, ir 
spaustuves darbininkų. Jos išlei
dimas kainuos apie $2,500,000. 
Joje tilps 15,000 paveikslų. Apie 
1,000 puslapių bus užimta įvai
riomis iliustracijomis. Pirma lai
da susidės iš 30,000 kopijų. Po 
to bus spauądinama daugiau lai
dų. Apskaičiuojama, kad bus 
išparduota apie 1,000,000 enci
klopedijų. Užsiprenumeravusių 
jau dabar 'yra pusėtinas skai
čius. Chicagos spaustuvė turės 
tad ilgam laikui darbo.—K. A.

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, 111.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kode! ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba ? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25. 
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių, ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jiinas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jusu automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 Su. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501
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Pamėgdžiojimai

It’s’toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo —

Nei Jokio Kosulio*

Prezidentas, 
The American Tobacco Company, Incorporatcd

The Lucky Strike Šokių Or
kestrą ir toliau kiekvieną suka
tos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, 

per N. B. C. radio tinklą.

. © 1929, The American
Tobacco Co., Manufacturere

Garsusis apkepinimo procesas, pritaikytas prie puikiųjų tabakų, 
specialiai parinktų ir suderintų delei Lučky Strike Cigaretų, gali 
būti ir yra pamėgdžiojamas — bet jis negali būti nukopijuotas 
bei padvigubintas. Tai yra extra, slaptas procesas. Tai yra 
veiksmas, kuris įtikino 20.679* daktarus pareikšti, kad Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Jis suteikia tą puikųjį 
skonį, ypatingą Luckies Cigaretams—ir prašalina nešvarumus, 
erzinančius gerklę. Visur pripažįstama pirmenybe Lucky Strikes 
padarė juos priimtinais plačiajame pasaulyje. ’

(&ASIRAŠO) j.
*^Čia paduodamas skaitlį- 
nes patikrino ir patvirtino 
LYBRAND, ROSS 
BROS. IR MONTGOM- 
ERY, oficialiai Skaitmenų 
Patikrintoj ai ir Audito- , 
riai. '

Kad palaikyt laiba figūrų, 
nieks negali užginčytu tei
singumą to patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”




