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Japonai sutraukė 
virš 50,000 karių 

į Kinijos frontą
Kinai irgi koncentruoja savo 

kariuomenę ir fortifikuojasi

Shanghai, kovo 9. — (rytų 
laiku)— Japonams sutraukus 
apie 50,000 naujos kariuome
nės j 40 mylių ilgumo į pietva
karius nuo Shanghajaus 
frontą, kinai irgi pra
dėjo koncentruoti naujus 
savo kariuomenės pulkus kitoje 
fronto pusėje. Bet kuriuo laiku 
gali prasidėti naujas smarkus 
mušis tarp abiejų pusių.

Taikos, apie kurią dabar, dar 
kalba vietiniai neutralai, dar 
negreit galima tikėtis.

Nors japonai pakartotinai pa
reiškė, greitu laiku ištrauksią 
savo kariuomenę iš Kinijos, 
jie nuolat tvirtina pozicijas ir 
apsikssinėja. Jokių žygių evua- 
kavimui jie dar nepradėjo.

Tokio, kovo 9 d.—Japonų ka
ro ministerija paskelbė, kad 
Kinijos fronte Žuvo 565 karei
viai. 2,204 buvo sužeistų, šios 
skaitlines nėra tikros, nes jo
se nejskaitoma žuvę japcnų ju
rininkai ir kareiviai, užmušti 
smarkiuose mūšiuose Yangtze 
srityje.

Vokiečių reichstagas 
apie Klaipėdos 

įvykius
Berlynas, vas. 26 d. —Reich

stago posėdy kai kurio kalbė
tojai palietė ir Klaipėdos įvy
kius. Deutchnationalų atstovas 
prof. Freytag-Loringhoven pa
reiškė, kad visus kitus vokie
čių užsienių politikos klausimus 
turį šiuo momentu nustelbti i- 
vykiai Rytų Europoj. Lietuvių 
pučas reiškiąs smūgi i veidą 
visai Vokietijai ir 150,000 vo
kiečių gyventojų smaugimą 
Klaipėdos krašte. Vokiečių už
sienių reikalų ministerija buvu
si įspėta, bet ji nieko nedariu
si. Skundas Ženevoj pasibai
gęs visišku fiasko. Klaipėdos 
įvykiai gali virsti fatališkais vi
siems rytams. Latvijoj jau iš
leistas įstatymas prieš vokiečių 
kalbą, o Lenkija laukianti tik
tai patogaus momento. Danci
ge jau buvę atvirai grasinama 
Vokietijai.

Klaipėdos Įvykius taip pat 
paminėjo nacionalsocialistų at
stovas Rosenbergas. Jis taip 
pat kalbėjo apie vokiečių nepa
sisekimus Ženevoj. Kalbėtojas 
puolė Vokietijos pasiuntinį 
Kaune ir pavadino Lietuvą 
“sezonine valstybe“.

Įdomu pastebėti, kad tiek 
Freytag-Loringhoven, tiek Ro
senbergas yra Pabaltės baronai. 
Rosenbėrgo baltiškas akcentas 
sukėlė reichstage daug juoko.

Apsipylęs kerosinu, sa
ve padegė

Minot, N. D., kovo 8. —Be
darbis, negalėdamas gauti dar
bo, apsipylė kerosinu, prikišo 
prie savęs liepsną ir mirtinai 
sudegė.

R RS
Chicagai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauia:

Galima giedra, bet bendrai 
oras nepastovus; šalta.

Vidutiniai vakarų ir ŠiaUrva- 
karų vėjai.

Visos tautos liūdi
Francijos taikos 
apaštalo Briand’o

Bus palaidotas šeštadienyje jo 
ūkyje Bretonijoje

Paryžius, kovo 8. — Aristide 
Briand’as buvęs Francijos už
sienių reikalų ministeris ir ka
bineto premjeras, visam pa
sauliui žinomas, kaipo .taikos 
apaštalas bus palaidotas šešta
dienyje, kovo 12 d.

Tūkstančiai kondolencijos 
laiškų atėjo iš viso pasaulio da
lių. Tarp jų yra užuojautos 
laiškas nuo Lietuvos užsienių 
reikalų ministerio Zauniaus, 
karšto Francijos priešo Vokie
tijos kanclerio H. Brueningo, 
prezidento Hoover’io, Stimsono 
ir visų kitų valstybių galvų. 
I Pildydama jo prašymą, Fran- 
cija palaidos Bria’nd’ą paprastai, 
be jokių apeigų ir ceremonijų 
mažame jo ūkyje Cocherel’e, 
Bretonijoje, kurį velionis nusi
pirko jam suteiktos Nobelio 
premijos pinigais.
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Neramumai plečiasi 
visose pasaulio 

dalyse
Sukilimai ir maištai Indijoje, 

Arabijoje ir Brazilijoje

Delhi, Indija, kovo 7.— In
dijos moslemų vadai nutarė 
priešintis Anglijos valdžiai, ją 
boikotuoti, ir rengia demonstra
cijas ryšy su kelių jaunų mos
lemų pasmerkimu mirti.

Amman, Sirija, kovo 7. — 
Arabijoje prasidėjo beduinų su
kilimas prieš Ibn Saud’ą, Ara
bijos valdovą.

Rivera, Uraguajus, kovo 7.— 
Uraguajaus pasienyje, pietinėj 
Barzilijoje keliose provincijose 
eina maištai. Kiti sukilimai ei
na Amazonos, Sao Paulo ir 
Grande do Sol provincijoje.

Japonai saugo Ame
rikos atstovybę

Tokio, Japonija, kovo 8. — 
Pasirodžius tarp japonų dide
lei neapykantai prieš Ameriką, 
Amerikos atstovybė Tokio mies
te buvo apstatyta stipria poli
cijos apsauga. Policija gavo 
žinią, kad šovinistai japonai 
rengiasi atstovybę užpulti.

Anglai prisiruošę bom
barduoti Afganistaną

Peshavvar, Indija, kovo 8.— 
Del Afganistano gyventojų ne
rimavimo ir rengimosi prie 
maišto prieš anglų valdžią, iš 
Indijos buvo pasiųsta orlaiviai, 
kurie mėtė atsišaukimus, per- 
sergiančius riaušininkus nekel 
ti maišto, nes kariuomenė pra
dės bombarduoti jų kaimus.

152 Amerikos karo lai
vai manevruose

San Pedro, kovo 8.—Ramią- 
jame vandenyne, prie Hawaii 
salų, prasidėjo Amerikos laivy
no manevrai. Juose dalyvauja 
152 laivai, su 42,000 jurininkų 
ir 300 orlaivių.

Hoover’is nori panaikinti eilę 
biurų išlaidoms sumažinti

Washington, D. C., kovo 8.— 
Kaipo vienintelė išeitis suma
žinti valdžios išlaidas, anot 
Hoover’io, paliko tik įvairių val
džios biurų panaikinimas.

[Acme-P. ® A. Photo]

Aristide Briand, vienas žymiausių Francijos diplomatų, 
kuris pasimirė kovo 7 d., turėdamas 70 metų amžiaus. Jis ke
liais atvejais buvo užsienių reikalų ministeris.

Lindbergh’ai tiki 
šiandien atgausią 
savo pavogtą sūnų

Jų advokatas jau susižinojęs cu 
kidnaperiais

New York, kovo 8 d.— Po 
vėliausių įvykių Lindbergh’ai 
pradėjo tikėtis atgauti antra
dienyje, kovo 1 d. pavogtą kū
dikį, šiandien prieš auštant.

Viltį tėvams grąžino Lind- 
bergh’ų advokatas H. Breck- 
enridge, kuris po dviejų dienų 
tarimosi su kidnaperiais paga
liau su jais susitarė.

Vakar paleistas gandas apie 
kidnaperių $500,000 pareikala
vimą iš Lindbergh‘ų pasirodė 
esąs melagingas. J nurodytą 
vietą nuvykus Lindbergh’o at
stovui, niekas nebuvo rasta.

Lindbergh’ų advokato ir kid
naperių pasitarimų turinys lai
komas paslaptyje, bet ištikrų 
šaltinių sužinota, kad vagys su
tiko kūdikį grąžinti.

Daug nukentėjusių 
Vokietijos priešrin
kiminėse riaušėse
Berlynas, Vokietija, kovo 8. 

—Besiartinant rinkimams, Vo
kietijoje, tarp priešingų parti
jų prasidėjo smarkus susirėmi
mai. Berlyne įvykusiose riau
šėse 1 žuvo ir apie 40 buvo su
žeistų. Breslau mieste hitleri
ninkas rinkimų klausimu susi
ginčijęs su kitos partijos rėmė
ju, jį nušovė. Didelis neramu
mas vyrauja visoje šalyje.

Mėlynbarzdis prisipaži
no nužudęs 11 moterų
Viena, Austrija, kovo 8. — 

Mėlynbarzdis, mėsininkas Leit- 
hgoeb, prisipažino per 20 metų 
nužudęs 11 moterų.

Nusižudė laikydamas kūdikį 
rankose

Milwaukee, Wis., kovo 8. — 
Vietinis policininkas išsiėmęs 
revolverį ir laikydamas savo 2 
metų sūnų rankose, nusišovė.

Didžiulės audros
Atlantiko juroje 
palaidojo 28 žmon.

Du bejėgiai laivai negali prisi
šaukti pagalbos

New York, kovo 8. — Visu 
Atlantiko vandenyno pakraščiu 
įvyko smarkios audros, palai- 
dodamos juros gelmėse 28 žmo
nių gyvybes.

Dešimtys laivų, įduktįsių Vil
nių mėtomi Į visus šonus, tu
rėjo šauktis pagalbos, o didžiu
liai transatlantiniai laivai Į New 
Yorko uostą atvyko 10-12 va
landų susivėlinę. .

Paskutinėmis radio žiniomis, 
juroje tebeplūduriuoja anglių 
laivas Bardelban su 34 įgulos. 
Laivas, netekęs vairo, stiebų ir 
jeigu pagalba greit neatvyks, 
visiems jurininkams teks žūti. 
Kitas laivas “Adriatic” irgi ar
ti skendimo, pakartotinai šau
kiasi pagalbos, bet bejėgiai 
krantų sargybos laivai negali 
prie jų prisiartinti.

Pavogė $1,101,000 bran
genybių iš muziejaus
Berlynas, Vokietija, kovo 8.— 

Iš Gpetingen’o muziejaus, Vo
kietijoje, nežinomi vagys pa
grobė brangų plunksnų apsiau
tą ir kitas senovės brangeny
bes, 5,000,000 vokiškų markių 
vertės. ($1,910,000)

T. Masaryk sulaukė 
' 82 metų

Praga, Čekoslovakija, kovo 8. 
—Čekoslovakijos prezidentas T. 
Masaryk, iškilmingai šventė sa
vo 82 metų gimimo sukaktuves. 
Prezidentą sveikino ir Lietuvos 
atstovas Čekoslovakijoje.

London, Anglija, kovo 8. — 
Ikišiol, Indijoje, mahometonai 
negalėjo valgyti jautienos, ku
ri nebuvo pagaminta su tam 
tikromis tikybinėmis apeigomis. 
Bet paskutiniu laiku, sena tra
dicija buvo permainyta. Jau
tieną į Indiją importuos Aust
ralija, kur gyvulių auginimas 
yra labai išsiplėtojęs.

Vilniuje pasimirė 
lenkų šovinistas 
vvs. W. Bandurski 

/ v

Buvo vienas didžiausių Vilniaus 
lietuvių veikimo ardytojų

Varšuva, kovo 8. — Vilniuje 
širdies liga mirė vienas bjau
riausių lietuvių ėdikų ir lenkų 
šovinistų, vyskupas Wladislaw 
Bandurski. Lenkų laikraščių 
žiniomis, jo kūnas bus pašarvo
tas Vilniaus Katedroje. Laido
tuves įvyks kovo 10 d. Jose 
dalyvaus Lenkijos prezidentas, 
visa eilė senatorių, ministerių 
ir kitų lenkų didžiūnų.

Vilniaus lietuviai ypatingai 
ilgai atsimins Bandurskio var
dą ir jo niekšiškus darbus, ku
riais jis nuolat kankino, ardė 
Vilniaus lietuvių kulturinį ir 
tautinį darbą.

Dar nesenai, sakydamas pa
mokslus Vilniaus įgulos šv. Ka
zimiero bažnyčioje kareiviams 
ir gretimos jėzuitų mokyklos 
mokiniams, juodžiausiomis spal
vomis dergė Lietuvą ir lietu
vius, nesidrovėdamas netgi juos 
pavadinti bjauriausiais žmogaus 
lupų tartais vardais. Jėzuitų 
ii’ valstybės gimnazijų mokinių 
tarpe kartu su savo pagelbinin- 
kais nuolat varė agitaciją, kir
šino jaunuosius prieš “litvoma- 
nus” ar vulgąriškai vadinamus 
“sakė-pasakė” (lietuvius), ir 
būdamas vyskupas, “bažnyčios 
kunigaikštis”, nepaliovė sėjęs 
neapykantos ' grudus lenkų tar
pe iki pat mirties. Rašančiam, 
daV begyvenant Vilniuje, grįž* 
tant iš Vytauto Didžiosios Gim
nazijos pamokų, nekartą teko 
būti apdaužytam šovinistiškų 
mokinių, ir lenkų praeivių, ku
rie prisigėrę jo skleidžiamos 
neapykantos dvasios ir išgirdę 
lietuvių kalbą, tiesiog neleisda
vo lietuviams be nuolatinio pa
vojaus ir baimės vaikščioti Vil
niaus gatvėmis. Bet to jam 
neužteko. Naudodamas Vil
niaus endekų laikraščio “Dzien- 
nik Wilenski” špaltas, nesiliau
damas rašė vitrijolinius straips
nius apie lietuvius ir Lietuvos 
valdžią, naudojo kiekvieną mo
mentą sukelti prieš lietuvius 
didžiausią neapykantą, keršto 
jausmą savo skaitytojų tarpe.

Keistai skamba gražios lenkų 
spaudos frazės “Wierzyl w 
Polskę, wierzyl w lud o wol- 
nosč walczący” ir tam panašiai 
atsiminus jo judošišką Vilniaus 
lietuvių gyvenime suloštą rolę.

Vokietija pasiryžusi 
Prusus ginti nuo 

lenkų
Berlynas, kovo 8. — Lenkams 

pradėjus grąsinti Rytprūsiams 
užėmimu, Hindenburgas pareiš
kė, kad jis yra pasiryžęs Pru
sus apginti, nors tektų visą 
Vokietijos kariuomenę tam pa
naudoti.

Vynuogių augintojai 
prieš prohibicijų

Paryžius, kovo 8. — Pary
žiuje įvykusiame vynuogių au
gintojų kongrese, susirinkę pa
sireiškė prieš prohibiciją įvai
riose pasaulio šalyse., Kongrese 
dalyvavo delegatai iš 30 šalių.

Dešimts sudegė trauki
nių katastrofoje

Konstancija, Rumunija, kovo 
8.—Susidaužius dviems trauki
niams ir kilus gaisrui, sudegė 
dešimts žmonių.

Lietuvos Naujienos
Ekspralotui Olšaus
kui turtų negrąžins

Šiauliai. — Vasario 23 d. į 
Šiaulius atvyko ekspralotas 
Kostas Olšauskas savo turto 
nuo įkyrių giminaičių—įpėdinių 
Šiaulių apygardos teisme ginti. 
Kretingos taikos teisėjas, Ol
šauskui dėl žmogžudystės nu
stojus turto teisių, pripažino jo 
giminaičių sesers dukters Sta
nislavos Budrienės ir kitų pre
tenzijas į jo “palikimą” 75 ha 
žemės su mišku Laukžemis 
dvare, Darbėnų valsč., neseniai 
sudegusį malūną ir lentpiuvę ten 
pat ir sklypą žemės Kaune, Uk
mergės pi. 34.

Bet Olšauskas prieš taikos 
teisėjo nutarimą užprotestavo 
ir atsivežė į šiulius savo teisių 
ginti pris. advok. A. Tumėną, 
kuris net pusantros valandos 
laiko kalbėjo, kad Olšauskas 
nėra miręs žmogus ir dėlto esą 
dar peranksti ponams giminai
čiams jo turtą dalintis.

Tačiau apygardos teismas 
Olšausko protestą atmetė, tai
kos teisėjo sprendimą patvirti
no ir nutarė grąžinti jam bylą, 
kad užtvirtintų Olšausko gimi* 
naičių įpėdinystės teises.

Kostas Olšauskas apleido 
Šiaulius labai blogai nusiteikęs.

Degtukų gamyba su
mažėjo
i

Perėmus degtukų fabrikus 
monopoliui gamybos kiekis su* 
mažėjo, sako net iki 15,000,000 
dėžučių per metus. O tai buk 
įvykę todėl, kad trustas numu
šęs tarpininkams uždarbį, kad 
vartotojai nepatenkinti degtu
kų kokybe, daugelis vartoja 
skiltuvus (kaime) ir “zenzinuv- 
kas” (mieste), dargi kai kurie 
vartoja degtukus skaldo į 3—4 
dalis, kai]) karo metu.

Didelis gaisras Kretin
goje

Vasario 7 d. Kretingos mies
te Katkevičiaus g. kilo gaisras, 
kuris sunaikino gyvenamąjį na
mą, prikausiusį 4 savininkams: 
M. Ubaitei, K. Gatdinauskaitei, 
P. Budraitei ir S. Kontrimaitei. 
Namas apdraustas nebuvo. Nuo
stolių padaryta 25,000 litų.

Juodo smėlio lietus Ar
gentinoje

———— . » ■

Buenos Aires, kovo 6.—Vie
name mažame Rio Negro pro
vincijos kaime netikėtai nupuo
lė juodo smėlio ir dulkių lie
tus. Spėja, kad tai kokio išsi
veržusio ugniakalnio išmatos.

Jacksonville, Fla., kovo 7. — 
Tarp Miami ir Jacksonville, Flo
ridoje, pradėjo kursuoti trau
kinys guminiais ratais. 406 my
lių nuvažiavo per 378 minučių, 
arba apie 70 mylių į valandą.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

IMAUJIiENOS
1739' So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Klaipėdos Direktori
jos kasininkas nu

teistas ,5 metams 
kalėjimo

Klaipėda.— Klaipėdos vals
čiaus teismas nuteisė penke- 
riems metams sunkių ji] darbų 
kalėjimo buv. direktorijos kasi
ninką Riuhmann. Riuhmann 
buvo kaltinamas pinigų pasisa
vinimu. Pinigus iš direktori
jos kasos jis pradėjo savintis 
1925 m. ir savo nusikalstamą 
darbą tęsė iki suėmimo, t. y. 
iki 1931 m. spalių 31 d. Iš viso 
jis išeikvojo 178,000 litų? Riuh 
mann kaltas prisipažino ir sa
vo nusikaltimą aiškino maža 
priežiūra.

3,000 lietuvių susi
rinkimas Klaipėdoj

Klaipėda, vas. 24. —Didžiojoj 
šaulių salėj įvyko Klaipėdos 
miesto lietuvių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 2,800 žmo
nių. Susirinkimas, išklausęs 
plataus pranešimo, kurį padarė 
dr. Trukanas apie Klaipėdos by
lą Ženevoje ir kitų kalbėtojų 
pranešimus apie vokiežių už
puldinėjimus Tilžėj dr. Vydūno,
studentų Berlyne, vienu balsu 
išreiškė pasipiktinimą ir pa
reiškė protestą prieš vokiečių 
žygius. Kartu susirinkimas pa- 
reikė užuojautos dr. Vydūnui, 
-pr Jagomastui, studentams Ber
lyne ir kitiem^ nukentėjusiems 
lietuviams.

Ir tautininkai nepaten
kinti, kad dvarininkams 

gražinami miškai
Kaunas.—Iš tautininkų atsa

kingų sferų sužinota, kad dabai* 
tautininkų s-gos pirm. Tubeliui 
ir general. sekretoriui Raste- 
niui, laukiantiems tautininkų 
suvažiavimo, veik visur prikiša
ma, kad nesuprantama esą už 
ką . dvarininkams grąžinami 
miškai.

Kalinių skaičius Lietu
voj

Visuose Lietuvos kalėjimuose 
esą 3,219 kalinių, iš jų 2,721 
vyrai ir 495 moterys. Nepilna
mečių nusikaltėlių esą 278, iš 
jų berniukų 229, mergaičių 49, 
dar tardomų 126. Jie busią ski
riami nuo suaugusių ir dedami 
į Alytaus ir Rasenių kalėjimus.

Esanti kalinių daugėjimo ten
dencija. Nors kaliniai kalėjime 
ir bus baudžiami, bet nebusią 
atimtas pasivaikščiojimas, baus
mių pančiais busią’ vengiama. 
Dabar rašomas drausmes reika
lu statutas. Kalėjimų tarnau
tojai mokslinami, jiems net 
kursai rengiami.
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KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

Iš SLA. 14 kuopos laikyto 
susirinkimo

Kovo 2 d. įvyko SLA. 14 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo pusėtinai 
daug. Mat, kuopoj pasidarė 
finansinė netvarka, tai nariai 
labiau įdomauja, kas jųjų 
kuopoj dedasi. JTigu pirma 
nariai butų taip skaitlingai su- 
sirinkimift lankę, tai, drąsiai 
galima sakyti, jog nebūtų at
sitikę finansuose tokios ne
tvarkos. Kada į susirinkimus 
ateina daugiau narių, tai yra 
progos rimčiau apsvarstyti 
įvairius klausimus ir tuo pačiu 
laiku pastebėti visokius tru
kumus.

peržiūrėjimo 
galutiną ra-komisij a 

portą. Pasirodė nemažas pini
gų trukumas. Naujų nutarimų 
nebuvo. Prieš kiek laiko buvo 
priduotas P. V. Žurio skundo

ti susirinkime perskaitytas. 
Tačiau pasirodė, jog laiškas 
pas užrašų raštininką dingo.

Atrodo, kad kuopoj pradėjo 
gyvuoti geresnis draugišku
mas. Tai labai sveika organi
zacijai. Kuomet tarp narių ky
la nesusipratimai, tai sunku 
dirbti koks nors rimtesnis 
darbas. - Jonas Jarus.

Westville, III.
Bušo- Nemunas.

viena rymiška, kita 
tautiška. Kuri jų skaitlingeSne 
parapijiniais, - negalėjau tik
rai sužinoli, Tautiškos parapi-

7 jos klebonas F. Mikalauskas
> tikrina, kad turįs para ■fe,, 
1 apie rymiškos- -klebmu^^
* Bartkaus neturėjau progos su» 

buvau nuėjęs, bet ne- 
namie. Parapijonai tik- 
kad jų parapija esanti

<

jokių faktų ir logikoš. Gaila’sios lyties buk nukeliavęs 
man jūsų, — kad nesuprantat,'pas pavasarininkus, yra gry-

laikus. Aš daugiaus nenoriu,] kas bus^ toliau ir kaip reikės 
,• t . . .. • ------ ) gyvepti-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENASkad tamsta, atėjęs į mano 

kambarį, pasakotum savo “li
tera turkos” veikimą, nes jis 
man neįdomus. O jus, apašta
lai, jam savo slaptybių nepa
sakokite, nes jis man atneša 
visas žinias iš jūsų veikimo ir 
išduoda visas jūsų slapyvar
dus...

Prie pabaigos turiu jums 
priminti, kad ateityje mažiaus 
apžiotumėt, o daugiau teisybės 
kąstUmėt. Jam rodos, daugiau 
nei metai, kaip išvažiavo iš 
Toronto Jurkšas į Windsorą, 
o jus dar savo ilgu liežuviu 
jį pasiekiate ir šmeižiate.

—Aitvaras i

kad nesuprantat,'pas jiavasarininkus, yra gry- 
kur yra faktai ir kur ne, — niausią nesąmone. Aš kiek* 
jums viskas yra vienoda. Jus pienam žmogui pripažystu lai- 
neatskiriat juodo nuo balto,™ svę, todėl ir žmonos įsitikini- 
o ką jau norėt iš jūsų, kad at- mų nebandžiau -Varžyti, kaip ji 
skirtumėT faktus nuo šmeižtų, nevaržė ir mano. Kad aš bu- 
Jusų niekas negali įtikinti, tad vau nuėjęs pas pavasarinin- 

’ ką. jau>norėt, kad aš jau įti- kus, tai ne savo noru, bet bu
kinčiau. Jus teisinatės, kad iš 
S. D. draugijos dar nieko ne- 
išjojot ir nemanote išjotu iš
skyrus vieną Čičinską, kuris 
buvęs nepataisomas skebas. 
Argi vienas Čirinksas skeba- 
vo? Aš žinau daug jūsų la- 
vorščių, kurie dar . ir šiandien 
skebauja, bet jus tylit ir nier| 
ko neprisimenat apie juos, nes 
jie yra jūsų gerieji draugai,— 
už tai jiems leidžiate .skuban
ti ir numetate iš draugijų.

“Vilnies” No. 31 jus šaukėt, 
kad Jokubynas, Garbenis ir 
Margelis reikia vyt lauk iš S. 
D. dr-jos, nes jie pavojingi as
menys lai draugijai. Aš nema
tau jokio pavojingumo iš tų 
asmenų ir manau, kad jie 
daugiaus neša naudos draugi
jai, negu toks Bauras.

Jus sakote, kad aš puolu 
Baurą,. primesdamas jam net 
patentuoto šmeižiko titulą. 
Čia ne mano išgalvota, — jus 
patys sakote, kad Bauras yra 
tamsus ir nesusipralęs žmogus, 
kuris neša, draugijai nenaudą. 
Kas Baurą pažįsta, — nei vie
nas nepasako, kad tai rimtas 
asmuo, bet visi jį vadina šmei
žiku ir akliausiu fanatiku. 

Jrodinėjal, kad Bauras gali 
rašyti. Aš to neužginčiju, — 
pagal Jurgį ir kepurė, — sulig 
jo ir raštas. Iš jo nieko gera 
negalima laukti, -- jo niekas 
nepataisys, dagi' nei pats An- 
garietis.

Jąs sakote, kad per “V.” ir 
“L.” vajaus mėnesį gavote 10 
naujų skaitytojų. Tai jūsų da
lykas, — aš jūsų nekontroliuo
ju: kaip jums tinka, taip ir 
rašote, bet tikru žinių nėra. €• C.
Kądangi jus giriatės visur 

8daugunxar4aį tpi^mje gauti iie 
■ 10 skaitytojų, bet 100, —- tąda, 
būtumėte galėję didž’iuolis..

Kad per 1931 m. A. L. D. L. 
D. kuopai gavote 31 narį, gal 
būt, tiesa. Bet kodėl jus nepa
rašote, kiek narių išėjo iš jū
sų kuopos? Tada butų galima 
spręsti, ar padidėjo kuopa, ar

-

1

c

t

nuotikiai gimė rymiškoj para
pijoj. Ir štai dulko: pas ku
nigą tarnauja jauna, skaisti, 
kaip rože, gaspadinė. Ji savo 
pareigas eina, kaip privalo, — 
čia nieko blogo. Kunigas vie
ną šventadienio rytą, dar prieš 
mišias, eidamas pro tą grakš
čią gaspadinę jai delnu kur 
tai grunkštęlėjęs. Tame, ro
dosi. nieko pikto, nieko įtaria
mo. Bet ant nelaimūs, tuo 
kariu buvo ir kunigo motina. 
Kunigo motina dar nauja šio 
krašto gyventoja, naujai atke
liavusi iš Lietuvos — jai pasi
darė baisu, kaip jos sunus- 
kunigas gal savo šventa ranka 
dusilytėti prie moteriškės kū
no, nors ir drabužiuoto. Prasi
dėjo tuoj plepalai ir tą kermo
šių sukėlė pati kunigo motina. 
Man paklausus tautiškos para
pijos klebono Mikalausko, ar 
jis girdėjo -apie šį skandalą lie
tuvių rymiškoj parapijoj — at
sake, kad taip. Klausiu, kas, 
sulig jo nuomonę, yra kalti
ninkai — atsakė, kad motina 
ir pliotkininkai parapijonai. 
Dar filosofiški pridūrė: girdi, 
kad reikia bažnyčiai pinigų 
aukauti, tai parapijonai tyli, 
o kad niekus plepėti, — tai pa
rapijonai savo liežuviais akty
vus. Aš ir sakau, kad tas tik
ra tiesa. Kam parapijonams 
kišti savo nosį, kur nereikia.

Tautiškoj parapijoj, kiek 
man teko nugirsti, prie kini. 
Mikalausko jokių skandalų ne
są, ■«-- parapijonai patenkinti, 
mat, kunigas gaspadinės ne
laiko.

Pradinių mokyklų yra 6 su 
927 mokiniais; iš jų virš 400 
lietuvių vaikų. Mokytojų 32,— 
iš jų 6 lietuviai: B. Stulgins- 
kaitė, M. Jaruševičiutė, J. Ja
spim ule, E. Rimšinio, V. Mi- 
(jauskutė ir P. Juraškiulė. Lie
tuviškų pamokipnei pradinėje 
nei aukštesnėje mokykloj e ne
są. Seniau buvusi lietuviška 
mokykla prie rymiškosios 
bažnyčios — minai išdyhjsi. 
Tautiška lietuvių bažnyčia, 
kurioje kunigauja klebonas F. 
Mikalauskas, vasaros metu už
laiko mokyklą vien lietuvių 
kalbos, — mokinių tarpe 70 ir 
80. Pagirtinas kun. Mikalausko 
pastangos palaikyme lietuvių 
mokvkla nors vasaros metu. 
Kadangi Wcstvillė yra 60 nuo
šimčių lietuviška, pertai ir čitę 
augęs jaunimas iš savo tėvų 
tikrąjį lietuviškumą semia.

Lietuvių biznių čia irgi 
stoka. Kai kurie biznieriai 
gyvenę nuo gana senai, 
vyzdžiui, Jonas

vau kviestas.
Bet aš su jų sąlygomis nesu

tikau ir jų draugijos nariu 
niekuomet nebuvau.

Primetimas, kad aš buk iš
nešęs būrelio 15 lilų^ yra šlyk
ščiausias melas. Aš jums. ga- 

i liu laiškus parodyti nuo buvu- 
1 siu. draugų, kurie man dar ir 
šiandien dėkoja už pastangas 
dėl būrelio ir paramą, kurią 
dar ir dabar teikiu knygomis.

Aš pasitraukiau nuo kultū
rinio darbo 1926 m. po 17 
gruodžio,' kada jau buvo val
džios uždrausta būreliui veikti. 
Tada buvau perėjęs į Šiaulių 
būrį tuo tikslu, kad apsaugo
jus pažangiuosius žmones nuo 
valdžios persekiojimų. Kaip 
tik gavau įtakos šaulių tarpe, 
lai tuojau buvau paskirtas ei
ti būrio vado pareigas. Tada 
man buvo gera proga sužinoti 
žvalgybos veikimą ir ją sekti, 
kad neužpultų mano draugus, 
kurie darydavo susirinkimus 
po kaimus, Bet, deja, ne ilgai 
teko po priedanga šaulio veik
ti politikoj: buvau įtartas po
licijos ir apskųstas karo ko
mendantui.

Po Tauragės sukilimo, Pane
vėžio karo komendapto parė
dymu, buvau areštuotas, bet 
dėka mokytojo Klemerausko 
pastangomis, buvau paliuosuo- 
las ir likau liuosas ir išvažia
vau į Kanadą. Tai štai mano 
“griekai”. Dėlko jus iškraipei 
tą istoriją? Ateityje aš pata
riu P. Adomėliui daugiau pa

Laiškas iš Rusijos
Viena kenoshiečių šeima ga

vo laišką iš savo giminių, ku
rie gyvena Sovietų Rusijoj. 
Tame laiškui, tarp kitko, pra
nešama, kad jų dėde visai su
menkęs ir baisiai suvargęs. 
Apie save laiško autorė sako: 
“Turiu tarnybą; per mėnesį 
gaunu 35 rublius. Prie dabarti
nės brangenybės, tai baisiai, 
mažai, — dagi negaliu nusi
pirkti nei sviesto svarą. Svie
sto svarui reikia mokėti 6 ar 
net 7 rublius, žodžiu, visai ne
kaip gyvenasi. Teta Antanina 
pardavinėja saulėgrąžas* Daž
nai pasitaiko, kad pareina na
mo nieko nevalgiusi. Verkia, 
kad ją Dievas užmiršo ir ne
atsiunčia mirties. Jau labai ji 
susenėjo ir nebeturi sveikatos, 
žodžiu, bėda ir tiesiog neži
nau nei ką bedaryti. Teta ir 
dėdė gauna per menesį 10 rub
lių, — tais pinigais negali nei 
prasimaitinti, o apie drabužius 
nėra nei kalbos. Dėdė negali 
išeiti nū iš namų, nes neturi 

galvoti ir alsinlijiti praeities kuo kojas apsiauti. Nežinau,

Jus galite turėti daugiau komforto
JŪSŲ SEKLYČIOJE

Pagerbtais telefonas daug prisidės prie komfor
to jūsų seklyčioje. Jis padaro jūsų telefonu 
patogų vartojimui laike daugelio malonių Va
landų, kurias jus praleidžiate tame kambaryje. 
Jūsų šeimyna brangins^ šį patogų “extra”' te
lefonų.;. Išmintingai suvesti,' pagelbiniai telefo
nai priduos jūsų namui ge^o įrengimo*-išvaiz
dą ir dabar gali būti suvesti už mažesnius kaš
tus. ' 4

Mes siekiamas suteikti geriau
si telefono patarnavimų už

'r 
žemiausią kainą atsižvelgiant 

į finansini saugumą.

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraitis

The American Guardian
J

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagūs skaityti, pamokinantis.
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.
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Taip,<Tamstele, čia Gamtos Gerklės Glostytojas!’
U t>$ <%>••-< v

ne.

Sliažas

Toronto, Kanada
Polemika.

davė pric-
(C)P.Lprillard Co.dnc.

“tiesinu,’ 
nesąmone

is bažnytines 
ir buvo — iš- 
nelemlas kala-

pasi* 
savo 
tieši-

5 pačiai, 
padinė 
Žinoma,

Tik pirmasis parapijos skili
mas, dar prie kun. Skripkos 
[•». gražioji lytis buvo kalta, 
bet kalakutas. Kun. Skripka 
viešai apkaltinęs Petrą Pako
simą, kad jis nukniaukęs jo 
kalakutą. Pakasimas užsigynė.

kaltinimu, bet 
veik visuomet 

tą piktą, iš ko kįlo vai-

dar ir knygyną prie parapijos 
suorganizavęs, kuris iki šiąi 
dienai yra branginamu parapi- 
joh. turtu.

*-■ DabaT ’" iTgi gana j įloki ligi

ne- 
įsi- 
Pa- 
j a u

daugiau 35 metai grosernės ir 
bučernės biznyje. T. Lukas, 27 Jus norėjote' mane apšmeiž

ti, rašydami mano biografi
ją, bet nepasisekė, apsiri-

■»

Įvynioti į I)regmę^Nepraleidžiantį Cellophanc
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Nėra sukosejjmo vise; vežime f]
■ 4' ', ’ •. •.£ - > • 5

Tai yrą tikri “širdies lapai, kūne 
padaro OLD GOLD ..» . .

' " i • . * 4

Nieko kito nepridedant prie jyrvtęn 
popierą, \ ;

' , 1 . . ■ .1,

Tokie tai laphi ir teikia tą glostymą >.
Gerklės glostymą be jokio smaugimo 

ar kosėjimo

’! ' • <i < • r,; ■

RUKIKITE TYRO TABAKO OLD GOLDS
■[AČru dirbtilUlĮ< ^Iprieskoniųt, braižyti. gerklę, ar. dvokinti kvapų

•V r/ ‘ • ?'• J • -.i ’ -
_■ “i-

Taip, Tamstelė, aš augjnau Įapus■ ' ■

hiivo 
rino, 
didesnė už tautiškąją.

Vienas pastebėtinas dalykė
lis lai tas, kad rymiškojo — 
nuolatos kyla parapijonų bru
zdėjimas prieš savo kunigą. 
Laike 20 metų čia perėjo dau- 
.','au kunigų, negu bile vienoje 
;ietaviškoje parapijoje. Para- 
rijonai vis apie savo dvasišką 

nors tokio suranda, 
jeigu tik jauna gas- 

tuoj ir skandalas, 
yra buvę kunigams

visokiausiu

kasimas butu iš visu katalikiš
kų draugijų pašalintas. Drau
gijų nariai nemato reikalą dėl 
vieno kalakuto pasiėmimo 
taip skudžiai žmogų bausti,— 
ir prie to dar nebuvo įrody
mų, kad Pakasimas tikrai* tą 
kalakutą butų paėmęs. Kuni
gas matydamas, kad parapijo
nai neparemia jo — liepė vi
soms katalikiškoms organiza
cijoms išeiti

ėjo visos. Tas 
kutas uždavė 
rymo bažnyčiai 
žastį įsigyventi tautiškąja!.

Pirmuoju kunigu tautiškos 
parapijos čia buvo Jankaus
kas. Dabar jis ne kunigauja, 
bet Ciceroje aptiekoriauja. 
Kun. Mickevičius čia yra prisi
menamas kaipo geras pamoks
lininkas ir organizatorius. Jis

tai jau čia gryna 
Man nėra reikalo 
pats Grigaitis geriau žino už 
mane, kaip dalykai stovi su 
“Natijienų” skaitytojais. Dar 
nei sykį Grigaitis neprašė au
kų “N.” ir nebėdavojo, kad 
jau baigiasi dienos jo redaguo
jamam laikraščiui, kaip daro 
“V.” ir “L.” redaktoriai. Jie 
tik šaukia: “vyručiai, gelbė-

ir daugiau senų biznierių. A- 
bclnai čia lietuviškų biznių 
gana daug, turint galvoj gy
ventojų skaičių. Tarp kilų žy
mesnių biznių yra J. Cižausko 
vaistinė, Gerybos teatras. Lie
tuviškų biznių daugiausia gro- 
sernių ir bučernių. Apskaito
ma, virš 20 lietuviškų biznie
rių. Kai kurie yra gana pasitu- 
rintvs — Jonas šliužas, lur 
būt, yra turtingiausias lietuvis 
Weslvillėjc; po jo seka Daujo
tas ir Urba.

ris dėl “dailiosios” lyties 1926 
m. Lietuvoje pabėgęs iš “Kul
tūros” būrelio ir dar išnešęs 
15 litų. Paskui, girdi, nuėjęs 
pas vietinius pavasarininkus. 
Tai jau gryniausia provokaci
ja.

Aš jums sakau, kokius puikius lapus 
č' 4 Z’ * \

mes auginame
Iš kurių padaromi yra OLD GOLDS. 

kuriuos jus rukoL ,
Tai štai pluoštas OLD GOLD* lapų— 
švelnių, saldžių -ię prinokusių — 

štai žiūrėkit*

Paskutiniuoju laiku Toronte 
prie A. L. D. L. D. kuopos dar 
susitvėrė nauja organizacija, 
kuri save pąsivadino “Jaunųjų 
Rašytojų” kuopa. Tų “jaunų
jų” rašytojų tikslas yra gerai 
žinomas visiems, — tai šmeiž
ti jiems nepatinkamus žmones 
per savo “V.” ir “L.”.

Tie “rašytojai” jau ir 
rodė- “Vilnies” No. 52 
raštu “Aitvaras Grigaitį
ja.” Pirmiausiai jie puola ma
ne, vadindami pletkininku ir 
tam panašiai. Esą aš šmeižiąs 
jų žliioličs per"“NaiijiėHŪ8”* bd

Lietuvos kampelyje, kuris at
silikęs kultūriniame darbe, 
pradėjau galvoti, kaip čia su
žadinus jaunuomenę prie ap- 
švietos darbo. Turėdamas ge
rą pažintį su “Kultūros” žur
nalo redaktorium P. Bugailiš- 
kiu, kreipiausi į jį patarimo, 
—kaip pradėti organizuoti 
jaunuomenę. Jis, davė man 
patarimą sutverti “Kultūros” 
būrelį, kurį net pasižadėjo 
remti, kiek jam sąlygos leis. 
Susiradęs- keletą draugų, mes, 
ir sutvėrėme “K.” būrelį, kurio 
pirmininku buvau išrinktas 
aš. Visą laiką dirbau, kiek 
man gyvenimo aplinkybes lei
do. Per tą trumpą laiką daug 

’feo naudingo nuveikiau, Pažy
mėtina tai,, kad mano pastan
gomis miesto viduryj padaryta 
“Aušros Alėja” ir apsodinta 
medeliais. Tai bus ilga atmin
us dėl augančios kartys.

Primetimas, kad dėl dailio-

ir žinau
Kad kada jus atplėšiate OLD GOLDs

• .V,', • , i .J

aus gaunate šviežią, vešų c|yąre|ą,
Kurio skeonis paeina amo /,

Pačio Geriausio Tabakp.
' ’ ■ * • ą . vi ‘ .

■
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Z Antanaitis.

Judošiaus Pabučiavimas
(Iš Lietuvių Inteligentų Gyvenimo).

(Tęsinys)

“Ugi* ar pats nematai, kad 
tai uba\gas,” — atšoviau.

Nežinodami ką daryti iš ne
pasisekamo, jų staršas paklau-

nepagavot ir dalinant neina-

IV.

Vilkaviškio politinio kalėji
mo skyriuje Jurgis rado da 
keletą asmenų. Tai buvo: dak
taras Petras Matulaitis, kuni
gas Bulvičius, gimnazistai: 
Antanas Kaunas ir .Jurgis Bal
trušaitis; čionai taip pat tupė
jo knygnešys Baidas. Tikros jo 
pavardės net

P. Matulaitį, paėmė iš jo raš
tišką pasižadėjimą, kad jisai 
išvažiuosiąs iš Vilkaviškio ir 
Mariampolės apskričių ir lai* 
kinai apsigyvensiąs Seinuose.

Likusius už kelių dienų per
kėlė Mariampolės kalėj iman. 
čionai buvo daugiau politinių

daiktai ?’

“Pasalivk man, ar tu neži
nai, ar nėra kur čionai slap
tos mokyklos?. Nebijok, mes 

' tave gerai atnagradinsim.”
“Kur tau nebus, sakau — 

vra.
“Tada pasakyk, susimilda

mas,” prai'iė žandaras.
“Ugi sal.au, kad už kokių 

dviejų viarstų yra kokia tai 
kaziona mokykla, kitos jokios 
aš nežinau.”

Supykę žandarai nusispiovė, 
gerai išsikeikė ir išdardėjo... 
Ot, ir matau sūneli! tai laiky
kimės ir eikime iš vien... Atsi
randa musų tarpe judošiu,” 
atsidusęs pasui kė senelis.

Taip jiems bešnekučiuojant 
ir nepatemijoK kad privažiavo 
Vilkaviškį. Jurgis padėkavojo 
simpatingam stenu kui už pave
žimą ir atsisveikinęs 
miestan.

“Kur lamstus 
klausė žandaras.

“Štai visas mano turtas,” 
atsakė Jurgis, rodydamas į 
)) e d i d e 1 i če m od a n ė 1 i.

“Tuojaus peržiūrėk i t. kas 
lenai yra,” - liepė rotmist
ras. Žandarai, atidarę čemoda
nėlį, pradėjo jame raustis.

Radę keletą franeuziškų 
knygų, apsidžiaugė ir rodyda
mi rotmistrui juokėsi: “Po- 
imali, vąše bl aguroti i j e” (su
gavom, jūsų malone). Rotmis
tras, paėmęs knygas, atydžiai 
vartė. Peržiūrėjęs suniurnėjo: 
“Durakai, vied eto ne 
kije, a francuzskije” 
liai, čia franeuziškos, o

ir

nuėjo

in.
Beeidamas ūksi mastė. Neži- v

nojo, kur jam • dabar dėtis: 
važiuoti tėviškėn, tai lysi žan
darams stačiai ‘i nagus... pas 
pažįstamus? Viisur tas 
Nutarė, kad geriausia 
Petrapilin. Užkliudęs 
petskio restorane, išėjo 
ti stotin karietko.%

Bederant jam karietką, pri
ėjo žandaras ir pnklausė:

“Tamsta studentas?”

pats... 
vykti 

Pusta- 
ieško-

“Kaip matai”, — atsakė Jur
gis. “O ko tamstai reikia?”

“Aš atsiprašau, ar tamsta 
kartais nebusi studentas Jur- 
gis*» Statkus?” -j-'^kiairefnėjo 
žandaras.

O kame
dalykas?” — klausė Jurgis.

“Matai, tamsta, man nors ir 
nemalonu, bet aš turiu įsaky
mą tamstą sulaikyti ir prista
tyti pas musų poną rotmistrą,” 
—pasakė 
daras.

“Gerai,

šypsodamasis žan-

einam, — tarė Jur- 
po velnių! Tai jau 

įkliuvau į šių vanagų nagus!” 
manė eidamas su žandaru 
Jurgis. “Ne kitaip, turėjo kas 
nors įskųsti.”

Atėjus kanceliarijon, ilgai 
dar prisiėjo laukti to jų rot
mistro. Atėjus rotmistrui, pra
sidėjo šabloniniai užklausi
mai: vardas, pavardė, kur ir 
kada gimęs, tėvo ir motinos 
vardai, kur lankė gimnaziją 
ir kur dabar mokinasi.

“Ar tamsta mokinai Vemb- 
rių dvarponio vaikus?” — pa
klausė rotmistras.

“Taip,” atsakė Jurgis.
“O ar tamsta dalinai žmo

nėms Lankeliškiuose lietuviš
kus laikraščius ir knygas,” — 
tęsė toliau žandaras.
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jau dalinti, nes aš jų nė netu
rėjau; galų gale, juk manęs

Negale-

lilovs- 
(Kvai- 
ne lie-

n ulei-Žandarai paraudo
> nosis tyliai bumbtelėjo:
i čort ich tam razberet. <alfa- 
t to vied odinakovy” (Vel

nias te jas supras, juk abėcėlė

dt

“Ar tamsta 
seniuose?” — 
iras.

nieko neturi ki- 
teiravosi rot mis-

atsakė Jurgis, 
o iškratykit jo 
įsakė rotmistras.

“Dėl viso 
kišenius,” - 
Apsidžiaugę žandarai griebėsi 
revizuoti Jurgio kišenius, bet 
nieko juose nerado.

“Dabar galiu išeiti, ponas 
rotmistre?” — paklausė Jur
gis.

“Ne, tamsta,” — atsakė rot
mistras. “Tiesa, pas tamstą 
nieko neradom, bet turim tik
rų žinių, kad tamsta Lanke
liškiuose knygas dalinai, o 
Petrapilyje irgi priklausei ko
kiai tai slaptai organizacijai; 
be to, turini žinių, kad tamsta 
da būdamas gimnazijoje taip

čius po kaimus. Taip, kad aš 
priverstas tamstą sulaikyti.”

“Tai kaip gi bus ponas rot
mistre? Neturėdami davinių, 
negalite manęs sulaikyti, o 
antra, aš greitai turiu vykti 
Petrapilin... neužilgo prasidės 
mokslas,” kalbėjo Jurgis.

“Mums užtenka pranešimo 
apie tamstos darbuotę. Kas lie
čia universitetą, tai kažin ar 
prisieis tamstai greit apie tai 
svajoti... Galutinis sprendimas 
ne nuo manęs priklauso, bet 
aš tamstos byloje nematau 
nieko gero... Tardymas baig
tas, išveskit,” — tarė rūsčiai 
rotmistras.

Du žandarai paėmė Jurgį 
už rankų.

“Paleiskit, po velnių!” — 
spyrėsi Jurgis. “Aš ne koks 
kriminalistas. Nebijokit, nepa
bėgsiu! O kur mane vesite?” 
—klausė.

“Kur vėsimo?” — šypsojosi 
žandarai. “Ugi, kur visus pa
našius paukščius veda — ka
lėj iman.”

“Už ką?” — šaukė Jurgis. 
“Pons, studentai, nesikarš- 
čiuok: načalslvo lučše zna- 
jet” (vyriausybė geriau žino),

VALERIJOS

žandarai nežino
te kur jisai kilęs 
galimybės patik- 
Rauhi ir vadino, 

kitam savo
nepasisekimus.

ir neturėjo 
rinti, todėl jį

Pasakojo viens 
nelaimes ir
Visi buvo sulaikyti ar už kny
gų platinimą, lir už jų laiky
mą, išskyrus Baidą, kuris lik 
iš Vokietijos knygas nešė. 
Skundėsi nabagas, kad ji žan
darai gerokai apkūlė, kad ne
išdavęs, kam nešė knygas.

Tarėsi, kaip suradus geresnį 
pergabenimo knygų iš Vokie
tijos būdą ir jipplatinimą val
stiečių (arpe. Kiekvienas siūlė, 
įvairiausius planus, bet visi jie 
buvo sunkiai įvykdomi. Svar
biausia, lai reikėjo surasti tam 
reikalui reikalingas pinigų su
mas, kitaip darbas neįmano
mas.

daugiau izoliuoti. Be moks
leivių, čionai buvo dar keletas 
ūkininkaičių.

čionai dažnai lankydavosi 
žandarai ir tęsdavd ‘tardymus. 
Po tardymo vieną kitą politi
nį kur tai išsiųsdavo, bet jų 
vieton, tuojau talpindavo ki
tus, naujįus. Politinių tarpe ėjo 
gandai, kad jau keletą išsiuntė

kad teisingai 
nes, pripratę

galimais budais ir visi pasiža
dėjo iš savo pusės dėti, kiek 
katras išgalės. Pirmą laikų 
reikėjo raštus žmonėms dalyti 
voltui, o pripratę, ir jie patys 
nesigailės keletos kapeikų. Vė
liau pasirodė, 
buvo manyta,
prie lietuviško skaitymo, nesi
gailėdavo aukų. Kartais tie pa
tys ūkininkai aukaudavo net 
rubliais...

Kalėjime visus išlaikė kele
tą dienų. Valgis buvo prastas 
ir niekur jų neišleisdavo. Už 
trijų dienų paleido daktarą

atvyko 
pareiš- 
išsiun-

“Kur gi nemokėsiu, ponas 
pulkininke! Juk esu lietuvis,” 
—atšftkė Jurgis.

(Bus dauginu)

Kelionė buvo be galo sunki, 
o valgyt gaudavo tik sausos 
duonos ir ką tai panašaus ne 
tai į kavą, ne tai į arbatą. Va- 
gęnas buvo prikimštas ir, dėl 
stokos vietos kai kuriems pri
siėjo sėdėti ant grindų. Politi
nių skaičius pakeliui mažėjo, 
nes tai vienur, tai kitur atėję 
žandarai po keletą išsivesda
vo.

Artinantis prie Saratovo iš 
yisos kompanijos beliko 8 uk
rainiečiai ir 5 lenkai. Atvykus 
Saratovan, juos visus patalpi
no etapnam (persiuntimo) 
punkte ir kitą dieną perdavė 
žandaru viršininko žinion. , c

žandarų viršininkas, peržiū
rėjęs visų siunčiamų doku
mentus ir išklausinėjęs, atlei
do, įsakydamas kas dvi savai
tes ateiti jo kanceliarijon' dėl 
registracijos; Jurgiui gi liepė

“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus”

"Mnno narvai silpni ir
tnan dideliu rnAo p. R. Savicką.

Wja. '‘Af rrd^i.iutd per ketpripa 
įlietus ir ncu’avnu pacOboa iki riepraddt, t 
imti NUjJa-Tori^. Dabar aA turiu »tipriti^, 
^veikus nervus. Ai turiu serą npetlt*. 
miegu gerai ir esu pilnas cyvurpo. Kiekvie
nas tuhtu itnti Mnga-Ttinc."

Per 45 metrą Nuea-'jymc buvo geriausias 
<1 raugas, silpnu, IbtUistU žmonių. Jis greitai 
sustalMlo KiMtUHmuė. suteiks jums gera svei
kata ir "padaro jus stiprų ir gyvą. Būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjame < 
aptiokininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. 
paprašykite ji užsakyti ift savo urmininko. 
Heikalankifo NUga-Tonc. Jokie kiti vaistai 
negali būti tiek geri.

nuovargio neparvirsdavo ant 
pamestų kampe šiaudų.

Per tą keletą dięnų Jurgis 
suliesėjo ir net paseno, bet 
nehusiminė ir ūpo nenustojo. 
Tik baisiai kankino jį bepras
mingi tardymai, kurių nesi
matė galo ir ta cementine ir 
tamsoka kamera, o taip norė
josi skaisčios saulutės...

Vieną ketvirtadienį 
kameron žandaras ir 
k ė, kad jisai, Statkus,
čiamas Saratovo gubernijon 5 
metams už platinimą uždraus
tų knygų ir taip pat pareika
lavo raštiško pasižadėjimo, 
kad niekad negrįš nei Petrapi
liu, nei Maskvon.

Už poros dienų Jurgį per
siuntė Vilniun, Lukiškio kalė
jimai), kur buvo paskirtas po
litinių skirstymo punktas, čio
nai r:|do daugiau bendros 
nelaimes draugų, kurių tarpe 

lietuvių, buvo uk- 
lenkąi ir vienas

Rotterdam <• Volcndam
Veendam ❖ New Airstcrdam

yn populiarus laivai tarp rūpestingų J 
.deivių. Trumpas ir tiesus sulfate- ‘ 
alpias per. Rottefdami ar Bou'.ogne- 
<>ur-M»r. Puikiausi įrenginį;
t a rn a v i mas TU R J STJNd J 
(buvusioj antroj klesoj) ir 
i?j Trečioj Kksoj.

ŽEMOS KAINOS
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-Aineržca Line
40 N. Dearboin Su. Chicap.o

Ne vienas nežinojo, kas jį 
laukia rytoj, j>et nenusiminė ir 
vienas kitą ramino, raginda
mi prit* sunkaus darbo...

Už keletos dienu žandaras, 
ištardęs Jurgį ir porą gimna
zistų, liepė jiems ruoštis ke-! be keltdos 

poros valandų; rainiečiai, 
gimnazistų, ka-Į ballgudis. 
važiavo . Kjiu.ioj dieną, sargybinių lydi

mi, kodo į vagomis ir trauki
nys nešė juos iolimon ir neži
nomon kelionėn...

lionvn.
Kiliems išėjus, žandarų

ai tamsta busi Jur-

pul
t >r pa- 
KLESOJ 
moderni-

reivio 
link.

Tik 
kur juos perdavė kalėjimo de- 
žuruojančiani. Bylą Jurgį iš
tardė ir liepė pervesti aiški-; 
ron kameron.

“Kas čia bus po velnių?”— 
mąstė Jurgis. “Jei prisieis ilgai, 
vienam tupėti, lai galiu iš pro
to išeiti! Velyk greičiau Sibi
ran siųstų, ar kur kitur...” 

čionai buvo daug blogiau, 
kaip Vilkaviškyj, ar Mariam- : 
poleje: kamera drėgna, grin
dys cementines, o valgis dar 
blogesnis. Po kiemą pasivaikš
čioti leisdavo tik retkarčiais. 
Daužysis, daužysis Jurgis po 
savo siaurą kamerą, kol ’ iš

vakare pasiekė Kaunu,
klausė toliau

“Ai rvkoraeadutju PAIN-EXPELLERI kiekvienam. Ai ii naudoju per paštu* 
nioMua 35 metus ir vadinu PAIN-EXPELLERl mano privatiniu namų gydytąją 
ne&a puikiausi patarnavimą jis man suteikė.

“Iki ai gyvas bosiu, PAIN«EXPELLERIS pasiliks gydytoju man ir mano lėt
inai. Jie palaiko mus sveikais ir tinkamais darbui/'

(pasiraSo) E. 3., Buffalo, N. Y.

PAIN-EXPELLER* Marle
Įrc®. J. v.

Per suvirfi 60 metų tikrasis Enker 
PAIK-EXPELLERIS gvlbejo darbi
ninkams “sugrįžti vžl prie savo darbo.1*. 
Sustingt aųnlriai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, reumatiiki gėlimai,' 
stržndieglls, neuralgija ir kiti panaiųs 
skausmai greitai pasiduoda Žlo puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Kg PAIN-EXPELLERIS padar« 
kitiems, jis padarys tų patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur

* Tikrasis pažymėtas INKARO 
vaisbaženkliu.

Pat. Biure

Daktaras
- Kapitonas 

Pasauliniame kare

Y WISS|G,
9 Specialistas iš

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTĖRU. PER 27 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 išgydyi, 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 vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. • 
4200 West 26 St. kampas Kėeler Avė. Tel. Crawford 557^3 <

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS „ 

3,514-16 \V. ROOSEVELT ROAD į 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzic 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis mo.terims 
seredomis iki 7 v. v.

KOVO-MARCH 11, 1932
• / ■/ ‘ .

Programą panelei Čepukaitei pagelbės išpil- . 
dyti keletas gabių ir pasižymėjusių artistų

! I . ■

: Visi prašomi atsilankyti ir paremti šį jaunos smuikininkės Koncertą-Benifisą
>» ■ • . • ' ’ ...... , • ...

THIS NEW A
I932A

SUPER 
HETERODYNE

COMPLETE
W1TH

TUBES
OF FORMER
YEARS

Rectd Yhese 
American Bosch 
1932 Features
SUPBt-HETERODYNEGUI ’

PENTODE POWER TUBE

MUtTI’MU TUBfS

SCREEN GRID TUBES

FAST-HEATER TYPC TUBES

FULL RICH TONE

PERFECTED TONE CONTROL

VOtUMt GOHTIKM.

INSTANT SUTION FINCMHO

UNS-O-UTC TUNJNG

BOSCH

ILeCTRODYNAMK: SnAKEK

. OOMPIETRY SHttLDS)

UfiOC CHASSS — 
MOT A MJDOET)

i« real puftNmme 
PIECf-OV IN. TAU

Budriko krautuvė parduoda virš 10 tūkstančių R A D10 
įvairių Standard išdirbysčių. Šią savaitę duoda specialę 
$ O nuolaidą ant BOSCH RADIO arba prideda 

■ HOOVER Elektrikinį dulkių valytoją dykai.
4

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417’21 Soutlii Halsted Street

i Tel. Boulevard 8167

Iš stoties W C, F L. lietu vUi programai ne toliomis nuo .j i:i5 valandos po pietų. 
Iš stoties W II F C lietuvių prograinai ke(vergais ntio 7 iki 8 valandos vakaro.

K0KEF1 Ji $!!
? * < . 4 • V

GHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 60c.
■aMNNMMMUMaMMeua
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kŽsK “DVASIŠKŲ TĖVŲ” LIETUVOJE

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Hateted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Ulsisakymo kainai
Chicagoje — paAtu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metu ------ ...._____ _ 4.00
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mėnesiam -X.-,. _ ___ 1.50
Vienam minėsiu!------------------ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8cEdltor P. GRIGAITIS

Subscription Ratat:
88.00 per yaar in Canada
87.00 per year outaide of Chicairo
18.00 per year in Chicaico
3c t^r coov

Savaitei ...»».««.««18c
Mėnesiui _____ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metama -- ----------------------, $7.00
Pilami main R KO

Bntered as Second Clase Matter 
March 7tb 1914 at the Post Office* 
of Chicaffo, I1L under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien. iAskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., ChicaRO, 
11JL Telefoną^ Rooaevelt 8500.

Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviem mėnesiams ___  1.25
Vienam mėnesiui ................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------- —______  $8.00
Pusei metų ..........  4-00
Trims mėnesiams ---- :------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti oaėto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Pasiremdamos Lietuvos episkopato oficialiu leidi
niu, “L. Žinios” rašo, kad'visoje nepriklausomoje Lie
tuvoje esą 2,062 “dvasiško stono”. atstovų. Jie skirstosi 
šitaip: kunigų 1,031, klerikų 450 ir vienuolių apie 480. 
Pastaramjam skaičiuje, beje, dalį sudaro ir įvairių 
kongregacijų “sesers”.

Šitą dvasišką armiją Lietuvos žmonės turi užlai
kyti ir maitinti. ‘Ant kiekvienos tukstanties gyventojų 
vidutiniškai pareina vienas dvasiškis.

Bet reikia atsiminti, kad geroka dalis Lietuvos 
žmonių priklauso kitoms tikyboms — žydų, liuteronų, 
kalvinistų, stačiatikių, mahometonų ir dar gal kitokių. 
Be to, yra nemažas nuošimtis ir tokių, kurie nepriklau
so jokiai bažnyčiai. Juos visus atėmus, rasime, kad vie
nas “dvasiško stono” atstovas puola ant kokių penkių 
arba šešių šimtų pasaulinių tikinčiųjų, o i šitą skaičių 

. įeina ne tik suaugę gyventojai, bet ir vaikai.
Taigi, palyginant su gyventojų skaičium, “sielų 

ganytojų” Lietuvoje yra be galo daug. Jeigu vietoje jų 
Lietuva butų turėjusi mokytojus ir liaudies švietėjus, 
tai ji šiandie butų vienas kultūringiausių jų kraštų Eu
ropoje.

MUSSOLINIO LIAURAI NEDUODA STALINUI 
MIEGOTI

Sovietų centralinio vykdomojo komiteto prezidiu
mas (valdyba) paskelbė sąrašą rusų, gyvenančių užsie
niuose, kurie iki šiol turėjo Rusijos pasus ir buvo lai
komi Rusijos piliečiais, bet dabar visas savo pilietines 
teises sovietų krašte pražudo. Jiems uždraudžiama ir 
su svetimų valstybių popieromis įvažiuoti j Rusiją.

Sąraše yra 37. vardai. Jisai susideda iš trockistų- 
opozicininkų,. buvusių social-revoliucionierių partijos 
narių, socialdemokratų menševikų ir kitų. Tar^e žino
mesnių-vardų randame Trockį, Abramovičių, Daną, 
Garvi, Potresovą ir Domanenską.

Šis sovietų valdžios patvarkymas yra Mussolinio 
politikos pamėgdžiojimas. Italijos fašistų valdžia pir
mutinė ėmė atiminėti pilietines teises emigrantams, ku
rie užsieniuose Veikia prieš fašizmą. Ta priemone juod- 
marškinių diktatūra bandė sunaikinti savo priešų ju* 
dėjimą svetimose šalyse. Bet ji savo tikslo nepasiekė.

Nieko neatsieks savo dekretu nė Stalinas. Tie emi
grantai, kuriems jisai uždraudė grįžti Rusijon, butų 
vistiek dabar jon nevažiavę, kadangi jie žino gerai, kad 
tenai juos bolševikiška žvalgyba nudaigotų.

Tas tuščias Rusijos despotų keršto gestas rodo tik
tai, jogei bolševikai jau visai užmiršo, kad kitąsyk jie 
patys buvo už savo įsitikinimus valdžios persekiojami 
ir tremiami į Sibirą ir į užsienius.

ŠMEIŽTAI PO “BEŠALIŠKU
MO” PRIEDANGA

Aną dieną mums teko kiek 
plačiau pakalbėti apie ginčus 
dėl senųjų SLA. Pildomos Ta
rybos narių atsakomybės Ažu- 
nario-Devenio paskolos davime, 
parodant, kad sandarietis F. 
Motuzas tą klausimą nušviečia 
visai neteisingai ir vienpusiš
kai. Dabar pakalbėsime apie 
kai kuriuos, to paties Motuzo 
keliamus, dalykus iš tolokos 
praeities.

Tas asmuo giriasi esąą labai 
bešališkas ir, sprendžiąs- apie 
žmones tik “iš jų darbų”. Jisai 
sakosi skaitęs SLA. istoriją 
“nuo viršaus ir nuo apačios” ir 
suradęs tenai tokių “faktų”, 
kurie jrodą visišką F. J. Bago- 
čiuus netinkamumą užimti SLA. 
prezidentą, vietą; Jisai cituoja 
iŠ Astramsko parašytos “isto
rijos” šitokį paragrafą apie Ra
gučiui •

“Jis šitą seimą (Scrantone, 
1908 m.) dvigubai apgavo: 
viena, savo neteisėtu įsi
skverbimu Centro Pirminin
ko vieton, nebūdamas Suvie
nytų Valstijų piliečiu; antra, 
išgaudamas suspenduoto na
rio J. Staškuno mirties pa
šalpą. Jei pirmą jo šių dar
bų galima butų pavadinti 
vaikiška didvyry be, dėl ku
rios vienok, kaip matysime 
toliaus, Susivienijimas nema
žai nukentėjo, tai į antrą 
reikia žiūrėti kaip į gryną 
apgavybę.” ?

Astramsko ••istorijos” faktai
Taigi, pasiremdamas “istorL 

jos” autoriaus, Astramsko, žo* 
džiais, p. Motuzas prikaišioja 
BagoČiui net “dvigybą apgavy- 
bę: neteisėtą “įsiskverbimą” į 
prezidento vietą ir suspenduoto 
nario pomirtinės “išgavimą”. 
Pažiūrėkime dabar į faktus.

Toje pačioje “istorijoje” yra 
pažymėta, kad F, J. Bagpčius 
pateko j Centro Pirmininkus 
visuotinu balsavimu, gaudamas 
2,150 balsų — prieš 1,402 bal
sus, kurie buvo paduoti už-Ta-» 

reilą, ir 846 b., paduotus už 
Kundrotą. Reiškia, Bagočįus ne 
įsiskverbė, bet buvo išrinktas 
teisėtu budu (tuomet viršinim 
kai buvo renkami visuotinu na* 
rių balsavimu), absoliučia visų 
dalyvavusių' rinkimuose balsų 
dauguma.

Toliaus, paklausykime, ką sai 
ko pats Astramskas apie Bago- 
čiaus pilietybę. Jis sako:

“Pilnąsias pilietystės po
pieras jis (F. J. Bagočius) 
turėjo kieno kito vardu; sve
timu (! — “N.” Red.) var
du popieros jam galėjo būti 
geros tik šalies viršininkų 
rinkimuose, kur jo niekas 
nežinojo jo tikra pavarde, 
bet Susivienijimui pirminin
kauti jos netiko; jis negalė
jo vadintis vieni! vardu, o 
ant raštų pasirašyti kitu. 
Jam reikėjo turėti pilnos pi
lietybės popieros savo vardu, 
o iki to dar jam truko šešių / • Mmenesių.
Dabar matote to “istoriko” 

logiką: Bagočius buvo pilietis 
ir net galėjo balsuoti šalies 
viršininkų rinkimuose, bet jis 
negalėjo pasirašyti ant SLA. 
dokumentų, kadangi, priimda
mas pilietybę, jisai buvo pasi
vadinęs kitokiu vardu! Kur jus 
girdėjote šitokį įstatymų aiš
kinimą?

Jeigu butų tiesa, ką Astram
skas pasakoja, tai žmonės, ku
rie keičia savo pavardes, gy
vendami Amerikoje, turėtų 
kiekvieną kaitą pakeisdami pa
vardę, imti naujas pilietines 
popieras, idant nepražudžius 
teisės būt išrinktais kokios 
nors tautinės organizacijos vir
šininkais!

Bagočius, jnunu s vaikinu at
vykęs į Ameriką ir susitikda
mas su svetimtaučiais (rodos, 
vokiečiais), pasivadino svetim- 
tautišku vardu. Jisai patapo 
piliečiu. Bet paskui, pradėjęs 
dalyvauti lietuvių judėjime, ji
sai sumanė to svetįmtauti^ko 
vardo apsižadėti jj; vėl Vadin
tis Bagočium. Jam atrodė, kad 
bus geriausia padaryti' tai, įdė
jus savo tikrąją pavardę į pi
lietybės popieras; £odėl jisai 
nutarė imti popieras dar kar
tą. Tai, žinoma, buvo bereika
lingas dalykas; jeigu f jisai bu
tų pasiklausęs išmintingo advo
kato patarimo, tai jam butų 
buvę paaiškinta, kad savo tiks
lą pasiekti jisai gali lengvesniu 
budu, paduodamas prašymą 
teismui oficialiai- pakeisti jo 
vardą (iš priimto netikro var
do į tikrąjį).

Bet jaunas, 20 metų vaiki
nas pasielgė kitaip, ir “tautiš
ki” politikieriai, kurie neapken
tė jo, kaip socialisto, prie jo 
prisikabino. Patyrę, kad Bago
čius dar laukia antrųjų popie- 
rų savo tikruoju vardu, jie pa
kele prieš jį lermą: ir apšaukė 
jį ’ “neteisėtai išrinktu” prezi
dentu. Kad triukšmą sustab
džius, Bagočius pasisiūlė, galų 
gale, rezignuoti ir užleisti savo 
vietą Tareilai, kurį jisai buvo 
sumušęs rinkimuose. Preziden
tui pasitraukus, vicc-preziden- 
tas Tareila turėjo automatiškai 
užimti prezidento vietą, ir da
lykas butų buvęs- užbaigtas. 
Bet “doriems” Bagočiaus prie
šams to buvo negana. Jie su
rado, kad reikia šaukti ekstra 
seimą; o kad SLA. nariai ne* 
susigriebtų ir neužprotestuotų 
prieš tokį bereikalingų išlaidų 
darymą Susivienijimui, tai bu
vo kuopoms aiškinama, kad 
ekstra seimas esąs šaukiamas 
čarteriui pakeisti. Sėiibas bitei 
vo sušauktas (Wilkes*Barre’je, 
1908 pi. spalių mėnr) ir jisai 
buvo pašvęstas Bagočiaus. iŠ-, 
niekinimui, pažeminimui ir 
'‘tautiečio” Tareilbs“apvainL 
kavimui”!

Paskui ant Bagočiaus dar bu
vo ąu versta, kulte irtuž pasida^ 
riusias dėl to bereikalingo sei
mo išlaidas Susivienijimui!

šiandie,. g.ąlvojąnt, apję tą 
bjaurų žygi prieš nę*
žinai žmogus, kuo labiaus ste
bėtis: ar jo priešų begėdišku- 
mn; ar SLA. narių nesugebėji

mu apginti savo išrinktą pre
zidentą.

Aiškus dalykas, kad Bagočiui 
niekas negalėj p uždrausti ra
šytis ant SLA. dokumentų, nes 
jo pavardės ant pilietybės po- 
pierų klausimas neturėjo nieko 
bendro su jo teise būti SLA, 
prezidentu. . Tie, “skymeriai”, 
kurie jį išėdė iš prezidento vie
tos, lygiai kaip ir Astramskas, 
kuris jų argufrientus paėmė už 
gryną pinigą, matyt, žiurėjo į 
pilietybės popieras, kaip buvo 
žiūrima į paspirtą cariškoje 
Rusijoje. Carizmo šalyje žmo
gus turėdavo visur taip vadin
tis, kaip parašyta dokumente, 
gautam policijoje; vartojimas 
kitokio vardo, negu pažymėta 
pasporte, buvo, nusidėjimas, 
baudžiamas kalėjimu.

Taigi tą žandarišką carizmo 
“principą” musų; tautiečiai pri
taikė ir Bagočiui, pasinaudoda
mi tuo, kad dauguma SLA. na
rių tuomet dar turėjo labai ma*. 
žai supratimo apie šios šalies 
piliečių teises. O p. Motuzas 
dar ir šiandie tiki tuo pasenu
siu humbugu.
Staškuno pomirtinės klausimu

Antra Bagočiaus “apgavys
te”, kaip matėme, buvo “išga
vimas” suspenduoto nario po
mirtinės. Kaip ji buvo “išgau
ta”? ' ’ '

Astramsko “istorijoje” apie 
tai vienoje vietoje (303 p.) 
skaitome:

“...Jis (Bagočius) paprašė 
Seimo J. Staškuno mirties 
pašalpą išmokėti, ir Seimas, 
paklausęs, jo balso, liepė ją 
išmokėti, nors žemantauskas 
(SLA. centro sekretorius) 
parodė, kad Staškuno butą 

« suspenduoto ir jokio išmokė
jimo'nereikėjo.”

i *
Kitoje vietoje, kur paduota 

trumpa sutrauka Scrantono sei
mo dąrby, randame tokį mitu- 
rirnij: , ,

SLA. prieglaudos 
namas

“Tėvynės” No. 5 pastebėjau 
p> K. Bieliausko straipsnį prie
glaudos namo klausimu. Aš 
pilnai su juo sutinku, kad mu
sų organizacijai toks namas 
yra būtinai; reikalingas. Ir 
mes ne tik galime, bet ir pri
valome prieglaudos namą 
įkurti. Mano supratimu, SLA. 
nariams visai nebūtų sunku 
prieglaudos namas pastatyti, 
— mums tik truksiu gerų no
rų, pasiryžimo ir tvirtos va
lios.

šį kart aš nepasitenkinsiu 
vien lik žodžiais ir įrodinėji
mais, bet bandysiu;ir praktiš
ką planą patiekti, kaip prie
glaudos klausimą butų gali
ma tinkamiausiai i išspręsti. 
Pirmiausiai turėtų būti sukur
tas specialia fondas, kuris duo
tų galimybes prieglaudos na
mą statyti, Pirmais metais 
visi Susivienijimo nariai pri
valėtų į tą fondą sumokėti po 
vieną dolerį (išimtį gal reikė
tų padaryti bedarbiams; jie 
galėtų mokesnius į fondą su- 
mokėti vėliau, kai laikai pa
gerės) i Antrais metais ir vč- 
liaus narys į fondą bemokėtų 
tik po 50 centų.

Aš manam kad tai mes ga
lime visai lengvai ir be jokios 
sau skriaudos padaryti. Kaip 
sriu liorite, bet juk)’; vienas: do
leris ar 50 centų per metus 
ppvdąug narį ncąpąui)k||M% o 
į’ėndč tuoj atsirastų keliolBa 
tūkstančių dolerių, kurie sum 
darytų tvirtą į pamalą pyiegl^UM 
dos namams; Tada žodžiai, 
kaįp( yra sakomą,. sloĮysi kn- 
nuj b / • ; T

* Aš esu tikras, kad $ tų mo 
Hespių susidarytų fondas 'sų 
pusėtinu .kapitalu. Laikui be- 
gįų0 to fondo bjųigųis’ butų gu
lima ųc lik didinti ir gerinti 
prieglaudą^ bet, g;

, įkūrimui.
_ąljmas claik-J Viskas butų gerui, jei mes

tas? atsirasiu’ galimybės' įkurti • gidėtame' nugalėti savo - ne-

“Juozo Staškuno, 154 kp. 
nario mirties pašalpą išmokė
ti jo broliui Ignui Štaškunui.” 
Tai matote, ką “istorijos” 

autorius, vadina “išgavimu”. 
Staškuno pomirtinės klausimą, 
pasirodo, švaistė seimas. Buvo 
debatai. Centro sekretorius 
priešinosi išmokėjimui ir nuro
dė faktus, kokius jisai žinojo 
apie mirusio SLA. nario stovį. 
Bet seimas, išklausęs vienos ir 
kitos puses argumentus, nuta
rė pomirtinę išmokėti. Tai kur 
gi Čia yra logika deliai to kal
tinti Bagočių ir dagi mesti ant 
jo dėmę, kad jisai atlikęs ko
kią tai “apgavystę”?

Astramskas, aklai pritarda
mas “tautiečių” frakcijai, vis
ką .piešia juodais dažais, kas 
tik liečia Bagočių arba jo tų 
laikų vienminčius, nepastebėda
mas net to, kad jo paties pa
duoti faktai sumuša jo netei
singus priekaištuą Bagočiui. 
Jeigu “tautiečiai” pralaimi, tai 
jisai randa priešingoje pusėje 
“apgavystes” ir kitokius nusi
dėjimus; bet jeigu laimi “tau
tiečiai”, tai\ viskas gražu ir pra
kilnu, nors tas jų laimėjimas 
butų pasiektas žemiausios ruo
šies intrigomis ir melais.

Tačiau p, Motuzas skaito As
tramsko kurinį “huo viršaus ir 
nuo apačios” ir visai nemato? 
kokiu siiauru- partyviškumu yra 
persisunkę jo pasakojimai. Pik
tus, ligi absurdo nelogiškus po
lemiškus “senelkos” Astrams
ko išsišokimus jisai laiko šven
ta, neabejotina tiesą, — ka
dangi1 jie yra užvardinti “isto
rija”. Reikėtų p. Motuzai pasi
skaityti tų “istorijų”, kurias 
rašo apie kovas tarpe' klerikalų 
ir laisvamanių kun. Milukas ar
ba koks nors kitas atkaklus pa
žangių idėjų priešas:., jisai ir 
pats pripažintų, kad po istori
jos priedanga*dažnai yra skel
biama aršiausi šmeižtai ir pra
simanymai.

((Pbaiga. rytoj)

ir daugiau i prieglaudų? Bet 
tai, žinoma, ateities klausimas, 
— viskas priklausys nuo to? 
kaip Susivienijimas augs ir 
tvarkysis.. šiuo tarpu butų ge
rai, kad > mes pajėgtume, tik 
centralinę prieglaudą įkurti.

Taigi aš, kaip p. K. Bieliaus
kas, stoju už tai, kad įpirmiau- 
siai butų steigiama centraline 
prieglauda, o jau vėliau, jei 
sįlygos bus palankios, butų 
galima tą darbą labiau išplČ* 
sli. r

Per daugelį metų -i prieglau
dos klausimas buvo aktualus 
dienotvarkės punktas. Jisj ro
dosi, buvo visapusiškai svars
tytas ir apkalbėtas; Tačiau 
tikrumoj, lyg ta sniego bolė, 
tik paviršutiniai tebuvo apko- 
čiotas. Giliau tas klausimas 
nebuvo bandoma panagrinėti,! 
nors jis buvo keliamas visur: 
ir kuopų, susirinkimuose, ir 
komisijų suvažiavimuose, iri 
ant galo, seimuose. Tačiau vi
sos tos kalbos ir pasiliko kal
bomis be jokių rezultatų. Taip 
dalykams esant, tas klausimas 
tapo visiškai iš dienotvarkės 
pašalintas ir užmiršties juroj 
palaidotas?

Iš istorijos mes gerai žino
me, kad praeityj ddžnai taip 
ppsitaikyddvo, jog' labai svar
bus išradimai; ar sumanymai 
būdavo • ncįyertinamųi — jų 
iiiekas nei nepą^tebedavo. Tįk 
pyaėjys daugeliui lųelų — kar
tais; net i keliems dęsėtkams; ir 
ne šimtams — taįs sumany’ 
ihais ir išradimui# žmonės pra
dėjo naudotis. Ueikia many
ti, kad jau atėjo laikas ir prie- 
glautįos klausimų iy. užmirš
ties prikelti. Ir ne tik prikel
ti, bet tuo pačiu laiku eiti prie 
praktiško ’ilafjfo.i Bodosi,’ nėr 
gaji būti jokįų abejonių,’ kad 
prieglauda i piumą yra būtinai 
reikalinga. Ot, imk dolerinę 
4r liesk ant stalo los įstaigos 

rangumą ir apatiją. Bėda su 
mumis yra. ta, kad mes ne tik 
savo noru neremiame aiškiai 
naudingus darbus, bet. gana 
sunkiai duodamės prikalbėti. 
Kur kas lengviau mes pasidtio- 
dame. visokiems humbugie- 
riams, kurie mus tiesiog iš
naudoja^

Tad nors šį, kartą sukruski- 
mc ir pradėkime dirbti nau
dingą darbą. Tai nesudarys 
mums jokių sunkumų,. o tuo 
tarpu Susivienijimo prestižas 
labai pakils. Jei bus įsteigtas 
prieglaudos namas, tai SLA.

BRAM STOKER
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Skyrius XIV.
Minos Harkerienėš užrašai.

nas išbrįstų iš to nerviškumo 
ir norės man viską papasako
ti, aš apsimesiu nieko nežinan
ti ir raminsiu jį klausinėdama,

Rugsėjo 28 d. Joną tanas
jaučiasi geriau po blogos n ak- 
ties; Aš labai džiaugiuos, kad 
jis turi ddug darbo? nes tas 
jam, neduoda progos galvoti 
apie tuos baisius atsiminimus 
iš Transilvanijos; ir man bu
vo linksma pastebėti, kad 
naujo darbo atsakomybe jo 
daugiau neapsunkina. Žinojau, 
kad greitai jis vėl pataps.sa
vimi, o, ir kaip aš didžiuojuos 
matydama jį parodant sugebė
jimą;. savo aukštos vietos dar
buose' ir. pilnai užsitarnaujant 
to paaukštinimo, kurį jam su
teikė velionis Mr; Hawkinsas. 
Negrįš namo iki vakaro, nes 
išeidamas pasakė, kad' netu
rės laiko būti namie pietums. 
Mano namą ruošos darbas yra 
užbaigtas, todėl pasiėmusi jo 
kelionės užrašus ir užsiraki
nusi kambaryje, juos perskai
tysiu...

Rugsėjo- 24 cL.— Neturėjau 
užtektinai drąsos užrašus per
skaityti vakar naktį; tie bai
sus Jonatano atsiminimai per
daug, veikė Zimano nervus. 
Vargšas Jonatanas! Kaip sun
kiai jis kentėjo? nors tikrai ne
žinau, ar tąi yra tiesa, ar tik 
jo ligoti įsivaizdavimai. Abe
joju ar juose yra nors krisle
lis liesos. Ar jis gavo smegenų 
uždėgimą, ir tuomet 'surašė 
tuos baisius dalyku#, ar, gal 
tam buvo ir kita'' priežastis? 
Matyt, kad man niekuomet ne
teks to sužinoti, lies nedrįstu 
apie tai jaip ir prisiminti... 
Vienok,. tas - vyras, * kurį mes; 
matėme vakari Joną t anas bu
vo beveik t ikras* j į > kur tai 
matęs... Nelaimingas Jonata- 
npsl Greičiausiai laidotuvės jį 
labai sujaudiho ir sukėlė -min
tis, kurios; jį kankina>Trausil- 
vanijos gilumose... Bdt jis pats; 
viskam tiki? Gerai atsimenu 
jo pastabą musų; Vestuvių die
nas: “Nėbėnt i jeigu svarbi1 pa* 
iriga priverstų’ mane grįžti 
prie tų karčių valėndų.;.” Kei
sta? bet‘visus1 tuos-įvykius lyg 
jungia.< plonas, vos pastebimas 
bendro ryšio Siūlelis... Baisusis 
Grafas važiavo į Londoną... 
Jeigu ,tai tiesa? ir jis atvyko į 
Londoną? tarp? susispietusių 
milibnųu. Gali i atsitikti reika
las?. svarbi 'pareiga; ir, jeigu 
priseįs. jį. atlikti,, mes neture- 
siine jos nusigąsti? pasibaidy
ti... Ąš busiu prisirengusi. Pa- 
siČmusi savo? rašomąją iuaši- 
nėlę, perrašysiu jo stenogra
fuotus užrašus. Tuomet mes 
busime- prisiruoš^ sutikti < nau
jus įvykius. Jeįgu musų pagal
ba* bus reikalinga; jęigįi mes 
busime pašaukti pareigą atlik
ti i ir aš bušiu; prisiruošusi, ga
lėsiu kalinėti už Jonataną, ku
ris apie .taj, .išgirdęs yčl gali 
alpuiti j savo ligą. Aš už jį 
kalbesiu ir jis apie (ai gali ir

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto;
kad pačios Naujienos

nežinoti. Jeigu kurtais Jonala- yra DftudfegtMl

nariai turės kuo pasididžiuoti. 
Daugiau to: tai bus gera prie
monė agitacijai už gavimą 
naujų narių.

Prieglaudos namo klausi
mas* busimo seimo darbuose 
turėtų užimti nepaskutinę vie
tą. Mano supratimu, seimas, 
privalėtų paskirti specialę ko
misiją iš trijų konipetentiškų 
žmonių\bet ne senių, kuriems 
prieglauda yra reikalinga, — 
kaip tai buvo daroma se
niau). Tai komisijai ne tik 
turėtų būti pavesta tinkamas 
planas išdirbti, bet ir vykdyti 
jį gyvenimai!. ~ Miškas.

įkerti A. Vaivada

i ’Uh DRAKULA

prigelbėdama jam nusikratyti 
skaudžios jį užgulusios našios.
Prof. Vau Helsingo laiškas p. 

Minai Harkerienei.
“Rugsėjo 21 d.— 
(Konfidciieialis).

“Gerbiamoji Ponia:
“Dovanokite už drąsą rašyti 

Tamstai laišką, nes esu nema
lonus draugas, pirmas lamstai 
pranešęs apie panelės Lucijos 
Vestenraitės mirtį. Pasinaudo
damas lordo Godalmihgo (Ar
tūro) malonumu, aš perskai
čiau visus mirusios’ laiškus ir 
dokumentus, nes esu susirūpi
nęs ją liečiančiais dalykais, 
kurie gali būti labai svarbus. 
Tarp jų radau ir eilę laiškų 
nuo tamstos, kurie parodo, 
kaip geros draugės jus buvo
te ir kiek tamstą ją įmylėjai. 
Ponia Mina, tos meilės dėlei, 
pagelbėkite « man. f Kitų labui 
prašau tamstos pagalbos — 
atitaisyti baisią klaidą, išveng
ti baisių? biaurių nelaimių, 
kurios gali būti didesnės negu 
mes įsivaizdiname. Afr aš galė
čiau su tamsta pasimatyti? 
Tamsta gali manimi pasitikėti; 
Aš esu artimas draugas Dt; 
Sevardui ir Lordui Godalmin- 
gui, kuris buvo su Lucija susi
žiedavęs.1 Pakol kas vizitą pas 
tamstą ; turiu užlaikyti paslap
tyje. Į! Eketerį atvykčiau tiw> 
jau, jeigu tamsta suteiksi man 
tą privilegiją, nurodj'si vietą, 
laiką <ir dieną? Karštai prašau 
neatsisakyti.! Perskaičiau i visus 
tamstos laiškus- LAicijai ir ži
nau kokia gera tamsta esi ir 
kaip sunkiai i kentėjo Jonata- 
nas; todėl, prašau i jam i nieko 
apie tai neminėti,- nes jam tai 
galės pakenkti. Dar kartą 
nuoširdžiai prašydamas nuro
dyti laiką ir> vielą-pasilieku, i 

“Van Helsingas”.
Minos • Harkerienės telegrama 

Van Hęlsingui.
Rugsėjo 25 d.— Atrykite 

šiandien 10:15-traukiniu, jeigu 
suspėsite jį pagauti. Galėsiu 
su tamsta pasimatyti bet ku
riuo laiku, šiandien.

“Vilhelmina Harkerienė.”
(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 1 
1932 mėty. Kaina 45c. Ga* 
Įima; gauti “Naujienose”.
i

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

. ................................ . >■ -*•

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Ųruguay pažangiųjų lietu- 
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.



" ' ’ •.......................... ' H > . • , >

Trečiadienis, kovo 9, 1932 - NAUJIENOS, CEieagS, 01.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Piliečių Rekonstruk
cijos Organizacija

(Citizen’s Reconstruction 
Orga^ization)

Kas tai per „organizacija; koks 
jos tikslas; piliečių dar

buote joje, e t c.

Piliečių Rekonstrukcijos Or
ganizacija. Angliškai ji va
dinama — Citizen’s Recons
truction Organization. Sutrum
pinę, jos vardų* laikraščiai da
žnai pažymi raidėmis C.’R. O.

Ji tapo sutverta pasėkoj kon
ferencijos laikytos prezidento 
rūmuose — Baltajam Name — 
Waslringtone vasario mėnesio 
6 dienų š. m.'

Jos tikslas yra sugrąžinti į 
cirkuliacijų pinigus, kurie da
bar laikomi matracuose, pa
galvinėse, pančiakose, blokinė
se užkastose po gonkais arba 
kiemeliuose prie namu, priva
čiose dėžėse įstaigose, užtai- 

įr kančiose tokias dėžes, ir kitur.
Faktinai, jos priešaky stovi 

Suvienytų Valstijų valdžia, 
remiama atskirų valstijų ir 
miestų vyriausybių, pramonės 
ir pirklybos interesų, darbo 
unijų ir civilių piliečių orga
nizacijų. Jos pirmininkas yra 
Frank Knox. Bet organiža- 
cija veikia sutartinai su Fi
nansų Rekonstrukcijos Korpo
racija (Financc Reconstruc
tion Corporation), kurios pre
zidentu. tapo paskirtas Char
les Dawes, buvęs Suvienytų 
Valstijų vice-prezidentas Coo- 
ledge kabinete ir ambasado
rius Didžiajai Britanijai prez. 
Hooverio administracijoj. Gre
ta jų dirba taip centre, Wa- 
shingtone, kaip įvairiose šalies 
dalyse, ’ finansininkai. ' - fabri
kantai, biznieriai, civilų orga
nizacijų ir darbininkų unijų 
vadai ir veikėjai.

Bendrai, Piliečių Rekons
trukcijos Organizacijos dar
buotė yra pastangos visos ša
lies plotu išjudinti pramonę ir 
pirkly b ų iš apmirimo, kuris 
pasireiškia jau apie porų me
ti]. Tuo tikslu laikoma pra
kalbos susirinkimuose, bankie- 
tuose, per radio ir bažnyčiose. 
Paskutinėmis dienomis suda
ryta būriai vyrų ir moterų, 
kurie atlanko piliečius aiškin
dami, kad reikia leisti pinigai 
cirkuliacijom nurodydami sau
gius investmentus. Toks pilie
čių vajus varoma daugiau 
kaip 1,300 apielinkių, ir vien 
Cook kauntėje (Chicagos apie- 
linkėję) susidarė armija iš 70 
iki 80 tūkstančių darbuotojų, 
kurie tikisi padaryti apie 
1,875,000 vizitų šiuo tikslu.

Reikalas vajaus
Federalės Rezervų Sistemos 

suvestomis skaitlinėmis, 1932 
metais, nuo sausio-1 iki vasa
rio 6 dienos, iš cirkuliacijos 
buvo ištraukta $305,000,000. Pi
nigų ištraukta iš cirkuliacijos 
1931 metais suma siekusi 
$1,000,000,000. Susidaro su
ma miliardo ir trijų šimtu mi
lijonų dolerių. Ji tur bul tik
renybėj tolokai pralenkia ir 
suminėtų skaitlinę. Kų tai 
reiškia?

Suvienytų Valstijų, kaip ir 
kitų pramonės šalių, gamyba 
ir pirklyba remiasi kreditu. 
Net paprastas pilietis, perkųs 
namelį ar šeimininkė įsigijanti 
siuvamų mašinų, įmoka lik 
dalį pinigų už pirkinį. O ki
lų daug didesnę dalį sutinka 
mokėti vėliau. Kitaip sakant, 
didžiuma musų pirkinių, ypač 
stambesnių, imama kreditu.

Kur kas didesnės reikšmės 
kreditas turi krautuvininkui, 

• dirbtuvės savininkui, banki
ninkui, gelžkelių ar kitokioms 
kompanijoms; toms kompani
joms, kurios samdo šimtus ir 
tūkstančius darbininkų.

Utt ve pradediniift ištraukti 

pinigai iš bankų. Dirbtuvės 
savininkas arba krautuvininką 
nori pasiskolinti iš banko pi
nigų. O čia jiems pasako: 
“Mažai pinigų (cash) apyvar
toj. Negalime duoti, ba rei
kia atsargoj turėti daug dides
nes sumos, kadangi nežinia ar 
depozitoriai neims iš banko 
daugiau. Jei labai reikalinga, 
tai gal paskolinsime. Tečiau 
teks jums mokėti didesni nuo
šimčiai. Mat, gali priseiti ir 
mums patiems skolintis. To
dėl nuošimtis turi padengti at
sargumų“.

Apsižiūri fabrikantas, apsf- 
žiuri krautuvininkas. Vienas 
ir kitas nusitaria palaukti. Ir 
štai keli šimtai arba net ir ke
li tuksiančiai darbininkų atlei
džiama iš darbo. Krautuvi
ninkai nebeužsako naujo tavo- 
ro ‘savo krautuvėms. O kur 
nors kitame šalies kampe užsi
daro audinyčios, ba negauna 
užsakymų. Vėl tūkstančiai 
darbininkų išmetama . gatvėn. 
Turėjusieji sutaupų bedarbiai 
ima jas iš banko. Pamažu iš
sunkia bankų cash, nes jų pi
nigai juk yra investuojami. 
Prasideda gandai, kįla pani
kos, užpuolimai bankų. Fi
nansines įstangos užsidaro.

tuyi investavę pinigus saugiai 
į savastis, bet pamėgink jas 
parduoti, kada stoka cash vi
soj šalyj; reikia jas atiduoti 
pusdykiai. Na, ir pasireiškia 
apmirimas. Milionai bedar
bių. Nes šalies ekonominio 
gyvenimo kraujas — pinigai — 
nebecirkuliuoja. Kad išju
dinti šalį iš apmirimo, reikia 
leisti pinigus vėl į cirkuliacijų. 
Tad ir varomas šis vajus.
Ar saugu leisti pinigai į cir

kuliacijų dabar?
Prezidentas Hooveris, kalbė

damas per radio praėjusį sek
madienį, ragino tai daryti. Ra
gino leisti pinigus į cirkuliaci
jų Charles Dawes. Senatorius 
Robinson, demokratas ir de
mokratų partijos vadas Suvie
nytų Valstijų senate, pareiškė, 
kad ekonominio šalies atsipei
kėjimo negalima tikėtis kol 
milžiniškos dabar paslėptų 
matracuose pinigų sumos ne
sugrįš į cirkuliacijų.

Buvo bankų, kurie netiksliai 
vedė savo reikalus ir užsidarė. 
Buvo bankų, kurie turėjo už
sidaryti, nors atsargiai vedė 
reikalus, ba neatlaikė išėmimų 
pinigų iš jų. Bet pasilieka 
dar bankų, kurie atlaike visus 
puolimus. Jie finansiniai sto
vi ant rimtos papėdės. Yra ir 
tokių bankų, kurie, jei smukt 
tų, tai tik kartu su visa šalies 
sistema. Taigi kol galima ša
limi pasitikėti, tol galima ir 
tokiomis įstaigomis pasitikėti. 
Šios finansinės įstaigos šiandie 
negali plačiai kredituoti pra
monę, ba reikalingi joms at
sargos fondai. Jei prasidės 
gaivesnė pinigų cirkuliacija, 
tai los įstaigos plačiau atida
rys savo duris kreditui.

Yra pramonės įstaigų, kurių 
Šerams pirkti šiandie gal ge
riausias laikas.

Valstijų valdžia. Jeigu jau 
tas ar kitas pilietis nežino kur 
investuoti savo pinigus, jis in
vestuoti gali juos pirkdamas

Filomina Kibartienė
(PO TĖVAIS LUKOŠIŪTĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 8 dieną. 2 valandą ryte 1 93 2 m., 
sulaukus 42 metų amžiaus, gjmus Lietuvoje. Telšių apskr. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Justiną. sūnų Vladislovą, 3 duk

teris -— Hattie, Christiną ir Filonąiną, anūką Martiną,’ seną motinėlę Oną, 
2 seseris — Oną ir švogerį Zigmondą Tarfanevičius, Julijoną ir švogeri 
Vladislovą Linkus, brolį Pranciškų ir brolienę Lukošius ir, gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 5146 S. Halsted St.z
Laidotuvės įvyks penktadieny, kovo '11 dieną, 1 vai. po pietų iš 

namų bus Nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Filominos Kibartienės giminės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, -Motina, Seserys, Brolis ir Giminės.

paidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tcl. Boulevard 4139. .

Suvienytų Valstijų iždo notas. 
Jos yra išleistos sumoms $50, 
$100 ir $500. Jas remia visas 
šalies iždas. Ir jeigu kurie 
bijo net tokias notas pirkti 
abejodami, ar kas nors neatsi
tiks su jomis, lai turi žinoti, 
jog šitokiame atsitikime jų pi
nigai matracuose ar pagalvinė
se irgi nieko nebereikštų.

Vajus Cook kauntėje 
šiame vajuje, kad sugrąžinti 

pinigus į cirkuliacijų, be įvai
rių prakalbų,, mitingų, pamok
slų bažnyčiose ir paraginimų 
pc radio, dar tarp 70,000 ir 80,- 
000 darbuotojų (vyrų ir mote
rų) atlankys privačius pilie
čių namus, darbavietes, biznio 
įstaigas.
leisti

Jie 
nigų.

Jie kalbins publikų 
pinigus apyvarton.
neims patys piliečių pi- 
Jiems įsakyta neimti, 
gi kurie laikytųsi imti,

tai tokius galima nužiūrėti 
kaip sukčius. Jie tik kalbins 
publikų liautis krovus pinigus 
namie, o leisti juos apyvarton. 

Tas vajus prasidėjo pirma
dienį, kovo 7 d., ir tęsis keletu 
savaičių. X.

Swansonas iškolektavęs
$9,000,000

Valstybės gynėjas Swanson 
paskėlė, kad jo ofisas, jam esant 
valstybės gynėju, iškolektavęs 
ir įteikęs municipalitetui $9,- 
300,000. Ta suma esanti $2,- 
300,000 didesnė, nei pirmesnių 
Jviėjų terminų valstybės gynėjo 
ofiso kolekta užvilktų skolų 
miestui.

Sudege 1,800 paukščių

Paukščių ir žvėriukų krautu
vėje, 315 West Madison st., 
pirmadienio vakarų kilo gais
ras, kuriame dingo 1,800 pau
kščių. Įdomus įvykis pasitai
kė laike gaisro jaunai vos ke
turių dienų bezdžioniutei. Jos 
motina, nors pati gerokai ap
svilintu kailiu, išgelbėjo v^ikų 
pridengusi jį s^Vo.kunu iki ug^ 
negestai išnešė jų ir vaikų iš 
degančios krautuvės. Nuosto
lių gaisras padare krautuvei 
apie $10,000.

PADĖKAVONĖ

DR. JOHN MIRONAS
Mirė vasario 23 dieną, 1932, 

o po gedulingų pamaldų Nekalti 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioj 
palaidotas vasario 26 dieną, Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Šiuomi norime pareikšti gilios 
padėkos žodžius dvasiškiems Tė
vams: Kun. A. Briškai, Kun. A. 
Valančiui, Kun. S. , Joneliui( ir 
vargonininkams už gedulingas pa
maldas ir pritaikintą pamokslą 
bažnyčioje, kurį pasakė gerb. kle
bonas kun. A. Briška, taipgi ka
pinėse. Taipgi tariame ačiū sese
rims Kazimierietėms už Altorių 
papuošimą. Už prietelingą patar
navimą ir tvarkų laidotuvių suren- • 
girną dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai. Giminėms, draugams, 
kaimynams ir pažystamiems dėka- 
vejame už Šv. Mišių aukas ir vai
nikus, lankymą pašarvoto velionio 
namie, dalyvavimą pamaldose baž
nyčioj ir lydėjimą j kapines. Dė
kingi esame daktarams, grabne- 
šiams, zakristijonatns, bažnyčios 
tarnams ir - kitiems, kurie teikėsi 
pasitarnauti velionio laidotuvėse. 
Ačiū, ačiū, visiems.

Paliekame dideliame nubudime: 
Moteris, Tėvas, Brolis, Sesuo, 
Uošviai, Švogetiai ir Giminės.

f

Pinigai grjžta į cirku
liaciją

Pirmadienį prasidėjo* vajus 
sugrąžinti į cirkuliacijų laikytus 
iki šiol pinigus kur nors na
muose paslėptusi Vajininkai 
lanko privačius namus, biznia- 
vietes ir dirtuves ir kalbina pi
liečius nelaikyti pinigų namie, 
bet leisti juos apyvarton. Va
jaus jau pirmoji diena davusi 
gerų pasėkų.

Pavyzdžiui, tik viena moteris 
atsilankiusi į bankų ir jame 
užsisakiusi valdžios notų suma 
$45,000, kuriuos ji laikiusi sa
vo namuose.

Kaip Chicaga gali gauti 
pinigų

merui 
Lewis 
galėtų

Priemonės, kuriomis Chicaga 
gali gauti pinigų algoms mokė
ti ugnėgesiams, policininkams 
ir kitiems municipaliteto* darbi
ninkams, yra nurodytos tele
gramoj senatorio James Hamil- 
ton Lewis, adresuotoj 
Cermakui. Senatorius 
nurodo, kad Chicaga 
gauti reikiamos paskolos iš Fi
nansų Rekonstrukcijos Korpo
racijos, kuriai vadovauja Char
les Dawes. Senatorius Lewis 
pasisiūlė gelbėti kiek galėdamas 
šiai paskolai gauti. Meras Cer- 
makas atsiklausė opinijos apie 
šių propozicijų miesto advokato 
Sextono.

Reikalauja valdžios pa 
gelbos miestams

‘ Suvienytų Valstijų 'senato na
rys, Robert. La Follete (iš Wis- 
consino), kalbėjo Chicagoje, I 
Sinai Temple salėje. Jisai ra
gino piliečius reikalauti, kad 
valdžia pradėtų pildyti viešųjų 
darbų programų; kuris kaštuotų 
$5,500,000,000.

Dalį to programo galėtų pil-i 
dyti pati fedeyalė valdžia. Bet 
jos dalis nesiektų daugiau kaš
tų, kaip $650,000,000. O kita 
pinigų suma turėtų būti pa
skirstyta' įvairioms valstijoms 
ir miestams.

Pinigus valdžia galėtų sukel
ti išleidimu bonų, kaip kad bu
vo jie išleisti^ kada daryta Li
berty Loan vajai.

Pasak sehatbTib, pildymas ši
tokio. programo padėtų darbui 
4,500,000 šalies bedarbių. Atr 
sinaujintų pirkimas reikmenų, 
sukrustų pramonė ir pirklyba.

šitokio milžiniško programo 
priešaky, gali stoti tik viena 
ągentija, būtent Suv. Valstijų 
federalė valdžia.

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS1 IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži < koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
. Tel Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

4

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu , busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas i

■* ■ ■ * ’
Moderniška Koplyčią Dovąnai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS'LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

‘ Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negy kįti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS: J*

668 W. I8tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted‘Sti 

Tel. Victory 4088
V ? v . . ..

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St 
Tel. " Englewood 5840

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet riti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO TLL. 

..........o--

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5 203

Boulevard. 84 13 

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K

JARUSH
PHYSICAL
THF.RAPY

K MIDVV1FE

6109 South
Albany Av,

i

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIEJUVIS , AKIŲ, SPECIALISTAS 

Sugryžb iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotuimo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atvda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų anys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

atsitaiso 
Prirengia

, Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R* BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4 64 9 S Ashland Avė. 

**J*^^^^ Tel. Boulevard 6487

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dei visų akių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

Plati Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas s

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

( nuo 9 iki 11 valandai rvęe: 
nuo -6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir , ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tcl, Victory 7188' 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street

Valandos; 1 — 3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarrį. 
Rezidencija 66 28 So Richmond Street 

Telefoną* Republic 7868

O—-

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phonr Boulevard 84 83

I 3Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

<Cor of Hrb 0 Hil«ed Su) 
Ofiso valandos nuo 1-1 nuo 6i 30-8:30 

Nedėldiemais pay.al sutait)

Ofiso lt Rrz Tel Boulevard 591<

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor of J5tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nito 7-9

Nedėldiemais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofisr patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ii nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3 34 3 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1401

v.

Dr. Suzana- A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 tki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kerv iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chtcago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginta

2 tki 
10

0036

Rez 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 66 5 9 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 IV. Madison St. ,
Vai.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.

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

Nedčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

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

Lafayette 4146Tel.

VALANDOS: 
nyo 
nuo

I

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C
Tel. Prospect 102$

Rez. 2359, So, Lcavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas <67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street, 

CICERO, ILL.* 
X-Ray....Phone Cicero 1260

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Urarninkais Kervergais ir Subatomi 
2420 W. Macųiutte Rd. arti IVestern Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -h 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

1645 So. Ashland Avė. 
z arti *7tb Street z

Dr. Vinėent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer A venue

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYpYTOJAS IR CHIRURGAS 
24 20 Marųuette Road t

Valandos: 9—12. 7—9. Antradienį ii 
Ketvirtadieni vakarais pagal «asitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgas 
ir akušeris

Gvdo staigias ir chroniškas ligas vy
rų. moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W 18th St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar. Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

, OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, ooo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro/ Nedėl nuo 10 iki 12 e. Heng. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandoj:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
• Rez. Telephone Plaza 3200'

Ofiso Tel. Victoty 6893 • 
Rezidencijos Tel. Drrrel 0101 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 I st Street 
CHICAGO ILl

Valandos r 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet. 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

127

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedelioj nuo 9 iki 12 rvto

John Kuchinskas
■>

Lietuvis Advokatas
2221 VVest 22nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

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

Valandose 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

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

105 IV. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 IV Z2nd St. nao 4*9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.' Boulevard 2800

Re*. 6511 SO' Rochwell St.' 
Tel. Rcpublie 9723 j

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 
Telephone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213
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Trečiadienis, kovo 9, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 134 kuopos 
susirinkimas

Pildomosios Tarybos narių 
balsavimas

Naujienų Radio 
Programas

6Praėjusį sekmadienį, kovo 
d., nuo 6 iki 6:30 valandos va
karo Naujienos vėl davė radio 
programą iš stoties WGES, 
1360 kilocycles, jau devintą iš 
eilės.

Dainavo p-nia Nora Gugis, 
kalbėjosi Makalai, buvo prane
šimų.

P-nia Gugienė sudainavo po
rą dainų. Viena jų man ypač 
patiko. Tai daina, kurią dar 
Lietuvoj labiausia mėgdavau 
girdėti dainuojant— gerai dai
nuojant, kaip kad ją dainavo 
p. Gugienė. .

“Siuntė mane motinėlė į Du
nojų vandenėlio”... Dunojus — 
didžiulė upė, toli nuo Lietuvos. 
Grl kada praeity lietuviai gy
veno prie Dunojaus, kad ir dai
na pas juos užsiliko ap.e ją. 
Bent man Lietuvoj yra tekę 
girdėti, kad kai kurie šia. p jau 
upelį pavadindavo dunojėliu. 
Tur būt ta daina yra kilusi iš 
žiles senovės.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 134 kuopa (moterų) lai
kė susirinkimą. Vienas svar
biausių šio susiriknimo reikalų 
buvo balsuoti kandidatus į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomąją Tarybą.

Kandidatai gavo balsų tiek:
Į prezidentus— Bagočius 8; 

Gegužis 29; Bačiunas 1;
Į vice-prezidentus—Mikaalus- 

kas 22, Mockevičius (bolševi
kas) 1, Vokietaitis 12;

Į sekretorius—kiek Jurgeliu- 
tė ir Čekanauskas gavo balsų 
nepaskelbta;

Į iždininkus—Gugis 25, Ta- 
reila 12, Mažeika (bolševikas)

Į iždo globėjus—Januškevičia 
33; Bakanas 6; Stungis 6; Ra
gi n skas 29, Mockus 2.

Į daktarus kvotėjus—Bronu- 
šas 6; Klimas 30; Staneslovv 2.

Gal čia įsiskverbė klaida ki
ta, tai tikiuosi, kad ją atitaisys 
kas geriau žino.—N. N.

t

Kensington
Ateinantį penktadienį, kovo

. Kai dėl Makalų, tai jau jV.jj j 7:30 valanda vj.Karo šed
« « • • 1 — • _ T T _  _ • * ±trubeliai prasidėjo.. Kadangi |Vjį0 svetainėje, 341 Kensington 

Malė negalėjo išvažiuoti pasiva- avenue< įVyks Kilubų ir Drau- 
žinčti, ba fordukąs buvo suge-^jj^ Susivienijimo susirinkimas, 
dęs, tai , jos būdas išsivetže■ išvažiavimo komisija duos pra-
laukan fontanu . ... Lošimą apie rengimą išvažiavi-

Makalų pastangos mokinti ją mo 2tejnanf.ja vasarą. Bus 
tuviu kalbos, pasirodo, nu- k/:..,, „lietuvių kalbos, pasirodo, 

ėjusios vėjais. Nesupykusi, ji 
tardavo žodį kitą lietuviškai. 
Bet sekmadienį pareiškė tie
siog, kad neapkenčia lietuvių 
kalbos.

Naują forduką reikia pirkti, 
kad Malės ūpą pataisyt’? Bet 
kaip su pinigais? štai Maka
las: jo sąskaitos parodo, kad 
vieną savaitę krautuvė išeina su 
pelnu, o kitą trūksta. Kai su
dedi pelną ir trukumą, tai pa
sirodo visgi trukumą.

Prasti laikai. Reikėtų papil 
dyti tavoras, Bet kur gauti 
cash? Regis, buvo atidėta kiek 
ten cash Juozui kaip kraitis. 
Galima butų pasiskolinti iš tos 
sumos, bet vėl, ar Juozas nesu
manys forduką pirkti? O juk 
Malė gali pareikalauti forduko 
arba ir brangesnės mašinos.

Kaip ten nebūtų, atrodo, kad 
su šaltu oru, prasidėjusiu Chi- 
cagoj praėjusį sekmadienį, ir 
Malės ūpas subjuro. Na, ką ža
da ateitis Juozeliui-? Palauksime 
kito sekmadienio, gal sužinosi
me.—Klausytojas.

i ir 
kitokių pranešimų. Visų narių 
pareiga atsilankyti į susirin
kimą ir atsivesti nors po vieną 
naują narį prirašyti prie 
sivienij imo.—Sekret°rius.

Roseland

vo

Su-

Su-šį vakarą, kovo 9 dieną, 
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
139 kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą Palmer Parko sve
tainėje. Pradžia 7 valandą.

šis susirinkimas, kaip ir kiti, 
yra svarbus. Pageidaujamą, 
kad visi kuopos nariai jame 
dalyvautų.

Taipgi primenu nariams, kad 
kai kuriems jau laikas užsimo
kėti užvilktus mokesnius, 
kurių nemokėjimo liksite 
spenduoti.

Prašomi pakviesti ir 
draugus, kad jie ateitų į
rinkimą ir įstotų į Susivieniji
mą.—A. Narbutas, org.

dėl
SU

savo 
susi-

Rožių žemė

Marąuette Park
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 260 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 6 dieną K. J. Ma
čiuko raštinėje.

Į susirinkimą atsilankė pu
sėtinas narių skaičius, kurie 
rimtai ir pavyzdingai svarstė 
SLA. ir kuopos reikalus.

Išduoti buvo raportai įvairių 
komisijų. Ligonių lankytojai 
pranešė, kad šiuo laiku nesiran
da nė vieno ligonio kuopoj.

Draugiškam vakarėliui su
rengti komisija parnešė, kad 
viskas yra tvarkoj ir vakarėlis 
įvyks balandžio 2 dieną pas pp. 
Vitkus, 6616 So. California avė.

Vasariniam išvažiavimui j 
girias komisija pranešė, kad jau 
turi daržą paėmusi dviems iš
važiavimams. ” ? ;

Taipjau p. Vitkus turėjo pa
skaitą apie matematiką. Paskai
ta buvo įdomi ir tęsėsi apie va
landą laiko.—M. P.

Atydai
Panelės čepukaitės koncerto 

bilietų platintojų

Visi, kurie esate paėmę par
davinėti p-les čepukaitės kon
certo bilietus, malonėkite su
grąžinti neparduotus iki ket
virtadienio vakaro į Naujienas 
M. Jurgelionienei
.Graičunuų 331Q S, Halsted St,

arba Dr.

bu- 
šulą 

šioj kolonijoj, kadaise garsų 
kalbėtoją, o dabar čeverykų 
taisytoją. Radau nemažai žmo
nių. Mat, darbininkai nedirba, 
tai šiokiu ar tokiu tikslu užei
na čia.

Bet ginčų vesti su juo niekas 
nenori, kaip tik sklokininkai. 
Man esant, vienas sklokininkas 
ir davė musų bimbiniam pro
fesionalui klausimą: kodėl, gir
di, jus įdėjote raudonojo -soju- 
zo pareiškimuose, kad mokėsite 
pomirtinę, jei narys mirs, ir pa
šalpą ligoj, kai narys susirgs, 
kuomet matote, kad negailte iš
pildyti prižado?

Atsakymas tam sklokininkui 
duota toks: Musų tie skyriai 
įvesti ne tiems tikslams ir ne 
jiems bus išmokėti pinigai. Tie 
skyriai tai i tik ūkas, . kad pri
traukti narių į raudonąjį soju7 
zą arba susivienijimą. Pinigai 
bus suvartoti ne pomirtinėms 
ir ne pašalpai, bet revoliucijai.

Klausytojai nustebo. Net ir 
klausimo davėjas pakėlė anta 
kius. Prisipažinsiu, kad ir aš 
pats, nors pažindamas komu
nistus gerai, nesitikėjau, jogei 
pinigai “revoliucijai” butų ren
kami panašiomis priemonėmis. 
Pamaniau, kad kol revoliucija 
užsiliepsnos, tai nebeliks nė pi 
nigų, o gal nė raudonojo soju- 
zo. Juk tokių spešelninkų yra 
buvę daug, kurie jau dingo, nu
nešdami darbininkų sunkiai už
dirbtus pinigus. Taigi laikas

Liuoso laiko turėdamas 
vau užėjęs pas bimbiniy

NAUJIENOS.

■

P-lė Valerija čepukaite. Jos koncertas bus penktadienį, 
11 d., Lietuvių Auditorijoj. Pradžia

ko- 
7:30 vai. vakaro.

darbininkams pagalvoti, ažuottkur ten svečiuosna. Jisai ir nu
mėtyti pinigus be reikalo. Lai- ėjo, o namus paliko vienus, ne- 
kai prasti, patiems pinigai geri, prižiūrėtus. Gerai pasilinksmi- 

----------  nęs, jisai sugrįžo namo, bet
Bimbininl^ai niekina parapijo- jau neberado bekonų.

nūs, kad šie tiki j Kristų, o ne 
į Leniną. Bimbiniai davė vie
nai moterei pinigų, kad ji pri 
sirašytų prie draugijos su daug 
raidžių. Kol moteris nebuvo 
prisirašiusi prie bolševikiškos 
draugijos, tol laikėsi nuošaliai 
ir nuo bažnyčios. Bet vos spė
jo prisirašyti ir perskaityti ke
letą Lenino tezių, kaip virto 
karšta katalike. Reiškia, leng
va patraukti moteris prie bet 
kurio tikėjimo, jei tik priklau
pė vienam.—R.

Lietuviu valanda
Su tikru malonumu pereitam 

sekmadieny teko klausytis lie
tuvių radio programd 'iš ‘stoties 
WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. po 
pietų, kurį davė Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st. Programas su
sidėjo iš gražių liaudies dainų, 
kurias ypatingai gražiai sudai
navo Kazys Pažerskas, barito
nas, solo ir duetus su ponia 
Pažerskiene; Taipgi ponia Ože- 
lienė , gražiai sudainavo keletą 
dainų. O ponia Vaitkus kaip 
ir visados šauniai išpildė kele
tą numerių akordina. Reikia 
priminti, kad Budriko duodami 
radio programai ir ketvergo va
karais nuo 7 iki 8 vai. taipgi 
būna grąžus ir įvairus.

Mt. Greenwood
Plėšikai darbuojasi ir pas mus.

kitQ kokią

surengti 
užbaigimui 
šio busimo

komitetus, kurie turės rupintis 
ateinančios vasaros parengi
mais. Nutaria surengti keletą 
piknikų ir išvažiavimų į India
na Sahd Dunes bei 
ypatingą vietą.

Pagalios nutarta 
dar vieną vakarėlį 
žieminio sezono. į
vakaro komitetus tapo išrink
tos trys kliubo darbuotėj pasi
žymėjusios savo, veiklumu mo
terys: p. Kazimeraitienė, p. 
Baltienė ir p. Laučienė. Visos 
trys ponios yrą, nusistačiusios 
dėti visas galimas pastangas, 
kad surengti tokį vakarą, ko
kio dar nėra buvę, tai yra, pa
daryti chicagiečiams “surprize”. 
P-ia Laučienė pasakė man j 
ausį ir vieną programo numerį, 
tiic prašė niekam nesakyti. Na, 
tai Jr nesakysiu, paliksite ki
tam sykiui.

Buvo atsilankęs svečias V. 
Poška iš “Naujienų” • štabo. Jis 
pasakė trumpą, bet nuoseklią 
prąkalbėlę, kviesdamas joniš
kiečius paremti p-lę čepuka’.tę 
atsilankymu į jos rengiamą 
koncertą, kuris atsibus penkta
dienio vakare. Susirinkimas pa
kvietimą vienbalsiai priėmė ir, 
žinoma, į koncertą joniškiečiai 
pribus pirmieji. —Reibehietis.

Kai tenka susitikti su ūki
ninkais, tai šie skundžiasi, kad 
iš jų v'agia vištas, antis, avis, 
kiaules ir kad daugelį farmerių 
apvagia. *

Senas farmeris pasakojo, kad 
kas naktį savo kieme mušketu 
rankoje stovėdavęs. Bet vieną 
naktį pradėjęs lietus lyti. Ūki
ninkas įėjęs vidun sušilti. At
sisėdo ir užsnūdo. Pabudęs, jis 
išėjo laukan, bet jau neberado 
20 žąsų, 15 ančių ir 5 avių.

Iš jo kaimyno farmerio pa
vogta teliukas vis tą pačią 
naktį.

Ūkininkai sujudo, ablavą pa
darė, bet vagių nesurado.

Į {Padaužų Respublikos kan
celiariją pasiųsta toks rapor
tas: Musų kolonijoj vaikai bė
gioja gatvėmis pusplikiai, mai
šosi po kojų praeiviams, yra 
pavojaus, kad kartais nepatek
tų po automobiliais.

Padaužų teisybę spėlinąs.

Jau pradeda ir musų koloni
joj darbuotis plėšikai ir hold- 
aperiai. Praėjusio ketvirtadie
nio naktį piktadariai įsiveržė į 
krautuvę adresu 3012 West 111 
street. Tai atsitiko kovo 3 d. 
Plėšikai įsibriovė j aiskriminę. 
Išnešė daug cigarų, cigare,tų, 
laikrodžių ir kitokio tavoro.

Krautuvininkas žadą duoti 
gerą dovaną tam ar tiems, ku
rie suras kas jo krautuvę ap
vogė. r

į

' Antra vagystė ' ,
; !'■ H 1 . ■

Washįngton Heights apielin4 
kėj, prie 107 gatvės, gyvena 
moteris našlė su penketą vai
kų. Tos šeimynos pavogė | kar
vę. Našlę su buriu mažų vaikų 
paliko be reikalingo vaikams 
maisto.

Trečia vagystė
Morgan Parko apielinkėje, 

107 gatvėje, išvogė tūlo kurpio 
lašinius. Vieną dieną kurpius 
paskerdė kiaulę, o kitą naktį 
nežinomi piktadariai pavogė vi
są mėsą.

Tasai kurpius viens pats šei
mininkauja, yra singelis. Tą 
naktį kurpias buvo pakviestas

Cicero
Dėkoju Naujienoms už įdėji

mą mano, ligonies, atsišauki
mų ir aukautojams už aukeles, 
o taipgi Dr. J. Simonaičiui, ku
ris man daug pagelbėjo kaip 
gydytojas.

Aplankiusi mane p-lė M. Kar
pavičiūtę aukojo $3.50 ir gro- 
sernįnkas J. Grygas (1417 So. 
49 court) aukojo $1.00.

širdingai ačiū jiems. *
J. Lapinskas,

1432 S. 59 court, Cicero, III.

T •V1 • 171* 1Jomskiecių Kliubo 
susirinkimas

Joniškiečių L. K. Kliubo re- 
guliaris • susirinkimas įvyko 
pereitą sekmadienį, %kovo 6 d., 
G, Krenčiaus svietainėje, 4500 
S. Wood St. Gal dėl nepapras
tai šalto oro susirinkimas buvo 
neskaitlingas. -Bet jeigu orui 
patogesniam esant tiek teatsi- 
lankytų, tai pabirčiau^:

Viso susirinkimo eigos smulk
meniškai neaprašysiu, nes' ma
nau tas visuomenei neįdomu, 
tik pažymėsiu svarbesnius nu
tarimus. Matyt, kad visuome
nė. joniškiečius remia, nes jų 
parengimai sutraukia daug 
publikos ir duoda jiems gra
žaus pelno. Nariais jų kliubas 
taipgi sparčiai auga, Vien tik 
per pereitą susirinkimą prisira
šė 16 naujų narių ir visi jau
nuoliai.

Kadangi visuomenė joniškie- 
čįų4 darbus įvertina, tai, žino
ma, tas jiems. priduoda dau
giau energijos dar uoliau veik
ti. Tapo išrinkti trys nariai j

«irw»

16 Joksas F
18 Jucius Paul
19
22
30
39

Kasniurkenei D C 
Kaminckas Justinas 
Mackus Clarence 
Petkus Miss Pauline

PRANEŠIMAI

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 

Mokslas nu*Bridgeport. Dr-$tės garbę ką nors išmokti.
Lietuovs susirinkimas įvyks kovo 9 njjajus Mo kelius persunks
? v4V^,L: ms. išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko-
onekite laiku pribūti ir užsimokėti m y prietara,. melas.

tiesinius ir pomirtines mokesčius. KVie- <>_,L__L x____ -
čia. Valdyba.

Pinigų Siuntimo Mtyriu* *<* 
darah kandie nuo 8 v ryto 
iki 8 vai vak Nedėldleiihn* 
•tuo •’ v ryto iki I v. p. p-
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3. Brliunui Ray

CHICAGOS ŽINIOS
Atėmė iš moters $50
Kas ten paskambino p-nios 

Gilbert Swain, 65 m., buto du
rų varpelį, 3318 Lawrence avė. 
Moteris pravėrė duris. Jsunas 
žmogus užkįąujsę jos: “Ar pa
žįsti mane?”

Moteris atsakė, kad nepažįs
tanti. Vyras pertrenkė mote
riškę kumščia ant grindų. Pas
kui jis atėmė iš jos $50\ kuriuos 
ji turėjo namie, ir pabėgo.

. ......... .  " ............ »r

Jacobs — Cook1 kauntės 
asesorius

J. L. Jacobs, iki šiol buvęs 
Chicagos ir Cook kaunėts biz
nio . našumo ekspertas, vakar 
tapo prisaikintas kaip • taksų 
asesorius. Jisai yra' pirmas iš 
skyriamų trijų viršilų taksų 
mašinerijos, kuri nužiūrėta su
daryti sulyg neseniai valstijos 
legislaturos priimtu biliumi. Jį 
prisaikdino pavieto klerkas Ro- 
bert M. Sweitzer.

Nušoko traukinis nuo 
bėgių

Pirmadienio rytą nušoko 
nuo bėgių Logan Sąuare ele
vatoriaus traukinys. Įvykis 
pasitaikė į rytus nuo Marsh- 
field stoties. Deliai to kelių 
linijų traukiniams teko va
žiuoti vienais bėgiais ir dau
gelis darbininkų pasivėlavo 
pribūti laiku darban į vidur- 
miestį.

Meras sugrįžo Chicagon
Meras Cermakas sugrįžo Chi

cagon iš Hot Springs, Ark. Ji
sai prisipažino, kad nesijaučiąs 
pilnai sveikas. Tenka' pastebė
ti, kad mėro Cermako sveikata 
jau kutų laiką yra ne tvirčiau
sia.

Gausią 10 nuošimčių ro- 
selandiečiąi,

Valstijos auditorius Oscar 
Nelson pranešė, kad užsidariu
sio Roseland State Banko depo- 
zitoriai gausią 10 nuošimčių sa
vo pinigų 
Viso tuo 
$151.900

balandžio 15 dieną, 
laiku bus išmokėta

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

MADO<

3367

, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo- 

I met ir visur lengva kovoti tiek už po- 
, tiek už darbi

ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir Lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

Į litiką, tiek už laisvę, 
ninku ekonominius rei

PASKUTINĖS 2 DIENOS 

“Road to Life” 
Pradedant PėtnyČioj 

Nauja rusų garsinė filmą 

“Cossaks of the Don” 
Sovietų aistringa meiliška drama 

Žemos kainai 
35c 11 iki 1 v. d. 
50c 1 iki 6 v. v. 
65c 6 iki 11 v. v. 
liėmut ieit. ir nkm.

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

PUNCH& 
JUDY

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

EIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKU IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą

I odos, sustabdome plaukų slinkimą 
; gebstim plaukų augimui.

Gražus švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
’mogaus išvaizdai

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
l.ibertv Trust U Savings Bank Bldg..

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 12004
Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 

Nedėtomis nuo 10 iki 1 vai. diena.
Kitą laiką pagal susitarimą.

3367 — Išėjimui suknelė. Tokios 
iki šiol dar niekas nėra matęs. Ji yra 
be rankovių ir su nąažu švarkeliu, jeigu 
oras pasidarytų vėsesnis. Gražiai išro- 
dys iš lengvo šilko su aksominiu švar
keliu. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę. ,

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų oayyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų ' blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu Laiškus reikia

• dresuoti:
Naujienų Pattem. Depu 1739 t'o. 

Ilabted St., Chicago III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St. Chicago.
čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No. _____
Mieros ....?................ per krutinę

(Vardas ir pavardfi)

(Adresas)

(Miestas ir valstijoj

IMPERFEGT IN ORIGINAL

CLASSHFiED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos,

• SAUGUS INVEST 
MENTAS .

Reikalinga $5000 ant pirmo 
inorgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Bo.\ 1382.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambariai, ap

šildomi, visi parankumai, mūrinis, pri- 
vatiškas namas, renda pigi. šaukite 
Cicero 3677, 1445 S. 50th Avė.

PASIRENDUOTA ŠVIESUS, RUIMIN
GI, PEČIAIS ŠILDOMI FLATAI • 

$32.00 
$12.50 
$17.50 
ar dc-

kambariai .................
kambariai užpakaly 

kambariai prieky .....

7
4
4
Arba mainysią ant plumbingo
koravimo. \

MR. ARMIN
820 W. 35 St.

Lošt and Found
Jlasta Pamesta 

PAMESTA. Pamečiau knygelę ko- 
lektavimo Naujienų cirkuliacijos. Jeigu 
kas radote, malonėkite atsišaukti, busiu 
labai dėkingas. P. švelnys, Telefonas 
Roosevelt 8500.

Bus ness Chances
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ parduoda cigarų, ’ cigarctų, 
ice cream ir gėrimų krautuvę su namu.

1609 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
u-.-j-.- y!?-?!____

MES PARDUODAME ir mainom na
mus. lotus, farmas ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bilc kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Josepb Yusbkewitz,
3647 Archer Avė., Chicago,

biznius

išsimai- 
krcipki-

nu




