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Čekoslavija, Suomija 
ir Vokietija Kariauja 
su Fašistų Gaivalais
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Trijų šalių valdžios išleido įstatymus, ku
riais suvaržė fašistinių partijų veikimą: 

Suomijoje fašistų partija uždaryta

Vokietija Reikalavo
Signitarių Klaipėdos

• *

Bylą Perduot Haagai
Lietuvos firmos ir pirkliai pradėjo vokiečiu 

firmų ir prekių boikotą; daro užsa
kymus kitose valstybėse

Velykoms, Vokietija paskelbė “politines paliaubas” ir uždraudė 
hitlerininkų mitingus

Vokiečiai tvirtina, kad Lietuvos valdžia gabena darbininkus Į 
Klaipėdą ir duoda jiems pilietybes

Helsinki, Suomija, kovo 25.— 
Po įvykusio nepasekmingo la
pu j iečių* fašistų sukilimo, Suo
mijos vidaus reikalų ministeris 
Baronas E. Von Boru išleido 
dekretų, kuriuo uždraudžia su
kilusiems fašistams veikti Suo
mijoje ir formaliai išardė visų 
jų organizacijų.

Berlynas, kovo 25. — Pasku
tiniu laiku Vokietijos valdžia 
uždarė virš 30 Hitlcr’io nacio- 
nal-socialistų— fašistų partijos 
laikraščių. Be to, pačiam Hit
leriui uždraudė kalbėti per ra- 
dio. Vėliausiomis žiniomis, val
džia griežtai uždraudė jaunų 
fašistų organizacijai laikyti mi
tingų Braunschvveig’o mieste. 
Velykoms Vokietijoje paskelb
tos “politinės paliaubos”.

Praga, Čekoslovakija, kovo 25. 
—Čekoslovakijos vidaus reikalų 
ministeris išleido Įstatymų, ku
ris uždraudžia žmonėms viešai 
dėvėti fašistų partijos emble
mų “svastika”, kaipo pavojingą 
gyventojų ramybei — ženklų: 
Svastika yra taipgi oficiali em
blema Vokietijos Hitlerio fašis
tų partijos.

Lenkijos miestai boiko
tuoja elektros stotis
Varšuva, kovo 25. — Lenki

jos miestai, norėdami priversti 
elektros stotis sumažinti kainas 
už šviesa, pradėjo stotis boiko
tuoti ir vietoj elektros, degina 
žvakes ir kerosi no žiburius.

Washingtoną terorizuo- 
jarkidnaperiai

yVashington, D. C., kovo 25. 
—Visi žymesni Washingtono 
gyventojai buvo baimės apimti, 
kuomet kidnaperiai pasiuntė 
grasinančius laiškus Alice Long- 
worth, buvusio atstovų rūmų 
“spykerio” našlei ir kitiems. Po
licija kaltininkus jau nužiūri ir 
netrukus juos areštuos.

74.9% balsuotojų prieš 
prohibiciją

New York, kovo 25. — Sa
vaitinio laikraščio “Literary Di- 
gest”, vedamuose šiaudiniuose 
balsavimuose prohibicijos klau
simu, 74.9/t balsuotojų pasi 
reiškė prieš prohibiciją. Balsa
vimuose dalyvavo virš 3,000,000 
skaitytojų.
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Kiny ir Japonijos 
armijos vėl mušas 

. Shanghajo fronte
Taikos derybos iki šiol nieko 

neatsiekė
. v

Shanghai, kovo 26. — Nors 
tarp kinų ir Japonų Shangha 
juje dar ėjo taikos . derybos, 
priešingų pusių armijos pradėjo 
mūšius prie Ratingo. Kinai ne
atkreipė jokios domės Į japonų 
ultimatumų pasilikti už 12,/> 
mylių karo zonos ir užėmė Chi- 
awangmaio miestelį. Nors ja
ponai jiems griežtai įsako pa
sitraukti, kinai visai nesirengia 
sutikti su jų reikalavimu.

Abiejų pusių delegatai, besi
tardami taikos klausimu ir ne
darydami jokio progreso, pa
tys pavargo ir greičiausiai iš 
derybų niekas neišeis.

Harbin, Ma'ndžurija, kovo 25. 
—Japonų šaltiniai praneša, kad 
Mandžiurijoje, Kirin provinci
jos kinų sukilėliai, vedami gen. 
Ting Chao, parodė norą susitai
kinti su japonais. Atskiruose 
mūšiuose Mandžiurijoje tarp su
kilėlių ir japonų žuvo 200 ka
reivių, daugiausiai kiniečių.

Čekoslovakijoje sugavo 
“Lindbergho kūdikio 

pagrobiką”
Olmutz, Čekoslovakija, kovo 

25.-2,000 miestelio gyventojai 
susispietė į vietinę traukinių 
stotį ir reikalavo policijos areš
tuoti tūla vyrą, kuris su savi
mi turėjo 2 metų kūdikį. Jie 
buvo įsitikinę, kad tai Lind
bergh’ų sūnūs. Vėliau pasiro
dė kad “pagrobikas” buvo Pra
gos mokytojas ir kūdikis jo sū
nus. Įdomu pastebėti, kaip 
visas pasaulis suinteresuotas 
Lindbergh’ų sunaus pavogimu.

Uždare Ohio valstijos 
kasyklas

Columbus Ohio,. kovo 25. — 
Savininkai kasyklų, kurių ang
liakasiai streikuoja, uždare jas 
visam streiko terminui. Kasyk
lose dirbo 7,000 kasėjų.

Wilkesbarre, Pa., kovo 25.— 
Prisiartinus Velykoms, strei
kuoją Pennsylvanijos angliaka
siai ir operatoriai paskelbė “pa
liaubas” keturioms dienoms.

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

Debesuota, galimas lietus; vi
dutinis pietvakariu vėjas. '

Temperatūra vakar buvo 25- 
52 laip.

Saulė teka 5:47; leidžiasi 6:- 
07.

[Acme-P. fcf A. Photo]

Kongresmanas F. H. La Guardia (po kairei) sp savo vienminčiais po pergalės. Atstovų Rūmai 
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Sako, Lindbergh’ų 
kūdikis yra laive 

netoli Virginijos
Episkopatų kunigas sakosi už
mezgęs ryšius su pagrobikais

Norfolk, Va., kovo 25. — Į 
IIopewell, N. J. pas Lindbergh’ų 
išvyko episkopatų kunigas rev. 
H. 1). Peacock, admirolas G,uy 
H. Burragc ir J. H. Curtis, ku
rie, sakosi turi informacijų, kad 
kovo 1 d. pavogtas Lindbergh’ų 
sūnūs yra ant jahto, sustojusio 
Chesapeake įlankoje, prie Vir
ginijos valstijos.

Anksčiau apie jų sužinotas 
informacijas buvo pareikšta 
nuomonė, kad jos yra be pa
grindo. Bet visi trys, vykstą 
pas Lindbergh’ų, tvirtina, kad 
jos yra tikros ir kūdikis tėvams 
bus sugrąžįntas per jų rankas.

Jie sakosi užvedę derybas su 
kidnaperiais ir tikisi jas už
baigti už kelių dienų.

Vienos opera transliuos 
per radio j Ameriką
Viena, Austrija, kovo 25. — 

Finansinių sunkumų prispaus
ta, Vienos valstybinė opera ža
da transliuoti operas į visą Eu
ropą ir Ameriką.

T. S. sutinka prigelbėti 
Austrijai

Geneva, kovo 24. — Tautų 
Sąjungos finansinė komisija pa 
sisakė už pagalbos suteikimą 
Austrijai, Graikijai ir Bulgari
jai ir rekomendavo Vengrijos 
skolų moratoriumo pratęsimą.

7 Alabamoje nuteisti 
. mirti

Montgomery, Ala., kovo 24. 
—Alabamos valstijos aukščiau
sias teismas patvirtino ■ žemes
nės instancijos sprendimą, ku
riuo 7 negrai, užpuolę dvi bal-r 
tas mergaites pasmerkti mirti,

Linksmų Pavasario Švenčių 
-Velykų

visiems draugams, skaitytojams, 
bendradarbiams ir rėmėjams linki
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Praleido mokestį ant 
importuojamo aliejaus

i t ♦

VVashington, D. C., kovo 25. 
—Kongreso atstovų rūmai pa
tvirtino naujai pasiūlytą mokes
tį, kuris bus imamas nuo im
portuojamų aliejų.

Kongresas atmetė 
.alaus mokesčiu 

pasiūlymą
Numatė nuo alaus surinkti 

$450,000,000 į metus

VVashington, D. C., kovo 25. 
—Kongreso atstovų rūmai at
metė pasiūlymų uždėti mokestį 
ant 2.75% alaus. Pasiūlymo au
toriai numatė, kad įstatymui 
praėjus, jis valdžiai atneštų 
$450,000,0Q0 įplaukų į metus.

Prieš įstatymų balsavo 21G 
atstovai, už-r-132.

Dabar kongreso Ways and 
Means komisija ieško naujų bū
dų, kaip butų galima padengti 
valdžios deficitas. Pirmiau bu
vo atmesta “sales tax”—par
davimo mokestis.

Kidnaperis 25 metų į 
kalėjimą

St. Louis, Mo., kovo 23. — 
Curtis Medlock teismo pasmerk
tas 25 metų į kalėjimų, už pa
grobimų vieno vietinio turtin
go kailių pirklio.

Išgelbėjo 40 žvejų
Oshkosh, Wis., kovo 25. — 

VVinnebago ežere, laike audros, 
ledo buvo < nunešti 40 žvejų. 
Juos netrukus išgelbėjo penkių 
vyrų gelbėjimo ekspedicija.

.. =7=^
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Del Pavasarinių Šven-' 
įių Ofisas bus uždary- 
tas visą diėhą. '
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Anglija pasiūlė
“4” konferenciją
1 kovoti su krizių

“4”—Italija, Francija, Vokietija 
ir Anglija

London, Anglija, kovo 25.— 
Anglija pasiūlė Franci jai suda
ryti keturių didžiųjų valstybių 
konferencijų, aptarti metodas ir 
budus, pagalbos suteikimui pa- 
dunojaus valstybėms, Austrijai, 
Vengrijai, Jugoslavijai, Čekoslo
vakijai ir Rumunijai.

Franci jos užsienių reikalų mi
nisteris Tardieu pareiškė, kad 
su tokiu Anglijos pasiulymu su
tinka ir tuo reikalu tarsis su 
Anglijos MacDonaldu.

Keturios didžiosios valsty
bes, kurios bus kviečiamos da
lyvauti konferencijoje yrą’ An
glija, Francija, Italija ir Vo
kietija.

1 J
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Kūdikio verksmai išgel- 
. bėjo 40 '

St. Paul, Minu., kovo 24. — 
Kūdikio verksniai išgelbėjo 40 
žmonių gyvybes, kuomet apart- 
mentų-namuose naktį kilo gais
ras. • ;

Suėmė $250,000 vertės 
gėrimų

I ■ ■ ‘' ■ ■ f

Stamford, Conn., kovo 25.— 
Policija suėmė kontrabandinį 
laivą, kuris atgabeno į Stam- 
fordą, $250,000 vertės svaigi
namųjų gėrimų. , . \

Sandino ligoninėje
Saii ^alvador, kovo 25. — 

Generolas Augustino C. Sandi
no, Nikaragos sukilėlių vadas 
guli ligoninėje, susirgęs malia
rija: ’

Oslo, Norvegija', kovo 24. — 
Norvegijoje pasklido gaudai, 
kaį soviėtai suėmė 10 norvegų 
laivų Baltijoje.

Dancigo-Lenkijos 
ginčas dėl muitų 

darosi aštresnis
Į uostą atplaukė du lenkų karo 

laivai i

Dancigas, kovo 25.1 —Nesusi
pratimas tarp Dancigo, Laisvo
jo uosto, ir Lenkijos pradėjo 
aštrėti. Ginčas kilo dėl muitų 
administracijos, kurią Dancigas 
pasiliko sau, bet Lenkija rei
kalauja, kad toji administraci
ja. butų perduota jai.

Dancigiečių tarpe kilo didelis 
neramumas, kuomet į uostą at
vyko du Lenkijos karo torpedi
niai laivai, rr išsodino visų įgu
lų ant kranto, buk tai manev
rams. Dancigiečiai į tai žiuri, 
kaipo Lenkijos demonstratyvi 
žinksnį. ‘

Kelįas dienas prieš tai, naujas 
Dancigo uosto komisijonierius 
Dr. Kazimierz Papee padarė pa
reiškimą ,kad ryšis tarp Len
kijos ir Dancigo nėra laikinas ir 
vienos kurios pusės negali būti 
panaikintas, ir, kad uosto išsi
vystymas visiškai priklauso nuo 
Lenkijos.

Policija įsimaišė į Scran- 
tono angliakasiu 

streiką
Scranton, Pa., kovo 25. — 

Scrantone dabar streikuoja 25,- 
000 angliakasių. Į streiką įsi
maišė ir policija. Riaušėse 6 
asmenys buvo sužeisti.

Ispanijos prezidentui 1,- 
500,000 pesų algos į 

metus
Madrid, Ispanija, kovo 25.— 

Ispanijos prezidentas gauna 1,- 
500,000 pesų algos į metus.

Ispanija suėmė 32 ko
munistus

Seville, Ispanija, kovo 25.— 
Laike velykinės katalikų proce
sijos Sevillės mieste įvyko riau
šės. Trys buvo sužaloti. Polici
ja suėmė 32 komunistus, kurie 
riaušes sukėlė.

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioja. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, Šią vasarą galima butų pra- 

* leisti Lietuvoj!
Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 

Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

. OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Berlynas, kovo 25. — Tuojau 
po Klaipėdos seimelio paleidi
mo, Vokietijos valdžia pasiuntė 
protesto notas visoms signita- 
rinėms valstybėms Anglijai, 
Franci jai, Italijai ir Lietuvai, 
kuriose, kaip ankščiau jau buvo 
minėta, jie nurodė į naujos Ed
vardo Simaičio direktorijos ir 
seimelio paleidimo nelegališku- 
mą ir prieštaravimą statutams, 
kurie Klaipėdai garantavo au
tonomiją.

Toliau, Vokietija pareikalavo 
signitarinių valstybių, perduoti 
buvusios Klaipėdos direktorijos 
Otto Boettcherio •atsistatydini
mo klausimą į Tarptautinį Teis
mų Haagoje ir uždrausti Lietu
vos valdžiai kištis į ateinan
čius Klaipėdos seimelio rinki
mus.

Ypatinga signitarių domė bu
vo atkreipta i faktų, buk Lie
tuvos 'Valdžia iš Didžiosios Lie
tuvos gabena darbininkus, ku
riems buvo tuojau suteikta 
Klaipėdos pilietybė ir buvo įsa
kyta dalyvauti busimuose rin
kimuose, kad parsvėrus seime
lio rinkimų rezultatus Klaipėdos 
lietuvių mažumos naudai.

Kaunas.— “Frankfurter Zei- 
tung” Ęauno korespondentas 
praneša, kad Klaipėdos kon
fliktas pradeda veikti ir į Lie
tuvos Vokietijos prekybos san
tykius. Daug Lietuvos firmų 
gauna iš vokiečių firmų raštų, 
kuriuose nurodoma, kad kol 
Klaipėdos ginčas nebus suregu
liuotas, vokiečių firmos nega
lėsiančios siųsti į Lietuvą pre
kių ar teikti lietuvių firmoms 
kreditų. Toliau koresponden
tas pažymi, kad Lietuvos eko
nominės instancijos patarė im
portuojančioms lietuvių fir
moms ateity savo prekes, kiek 
galint, pirkti ne Vokietijoj, bet 
kitose valstybėse ir, visų pir
ma, Anglijoj. Tokiu budu, rašo 
laikraštis toliau, galima pažy
mėti, nors kol kas mažu mas
tu ,vokiečių prekių boikotą.

Pabėgo 53 raupuoti
Madridas, Ispanija, kovo 25. 

—Iš vienos ligonines pabėgo 53 
raupuoti ir pradėjo terorizuoti 
visus apylinkės gyventojus. Po
licija pabėgusius mėgina sugau
ti.
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CIeveland, Ohio
AtsakymaPv. P. Banioniui

rybą, tai kam čia rūpės prieš 
jį kopiąs nors “poĮįtjljas” vari
nėti? Antra vertus, jam vargu 
kada nors ir bebus progos kan
didatuoti, kadangi jis jau per
daug “nusipolitikavo”.

Vienuolis.

gavęs penkines iš Kupsto ir 
Gegužio.' 'Gal ir dabar jis lau
kia is ko nors penkinės? Ta
čiau jis gali1 malti liežuviu, 
kiek tik jam’ tinka, ale iš( ma
nęs ' jam nepasiseks penkinę

— F. Motuzas,
SLA. 352 kp. pirmininkas

Polemika ir Kritiką

tuos

... $114.02 
...  992.64 
.... 471.90 
.... 804.01’ 

keturis

Kovo 21 d. “Naujienose” p. 
Banionis atsako Vienuoliui ir 
tuo pačiu laiku duoda pipirų 
spvcialei komisijai. Žinoma jis 
neužmiršta, kiek galėdamas, 
save teisinti.

Komisijos vardu aš nebandy
siu kalbėti. — tegul ji pati pa
aiškina. Atsakysiu tik į man 
daromus priekaištus.

Gaila, kad p. Banionis nenu
rodė, kas mano neteisingai pa
rašyta “Naujienų” No. 63. Jis 
tik tvirtina, kad mano paduo- 
tos skaitlines esančios netiks
lios. Bet tai juk skaitlinės, ku
rias patiekė specialė komisija 
savo raporte kuopos susirinki
me! Smulkmeniškai tąs rapor
tas štai l<aip skamba:

1928 m. nepasiųsta į centrą 
narių mokesnių ..

1929 m. ..........
1930 m?...........
193T m..............
Vadinasi, per

metus i centrą nebuvo pasiųsta 
$1,682.65 iš narių surinktų 
duoklių. /Per tą patį laiką pa
silaikyta $249.77 kuopos pini
gų. Tokiu budti pas buvusį fi
nansų sekretorių “užkliuvo” 
$1,932.42 kuopos narių pinigų, 
lai p skamba specialūs komisi
jos raportas.

Tiesa, p. Banionis aiškinasi, 
jog prieš tris metus jis pame
tęs pinigus ir negalėjęs pasiųs
ti i Susivienijimo centrą iš na
rių surinktas duokles. Gal tai 

tiesa. Bet kodėl gi narių 
duoklės nebuvo siunčiamos į 
centrą ir po tes nelaimės? Juk 
per paskutinius trejus metus 
nepasiųsta daugiau pinigų, ne
gu 1929 m. Nejaugi kas metai 
tos “pametimo nelaimės” kar
tojosi ?

Atrodo, kad tai buvo nebe 
nelaimės, ale tikra “Dievo ko
lone”. Taip bent Vienuoliui da
lykai persi stato.

O kai dėl specialūs komisijos 
skaitlinių, tai, mano suprati
mu, jos ne tik nėra perdėtos, 
bet greičiau nedadėtos. Ir štai 
dėlko: komisija skaičiavo nepa
siųstas duokles tik tų narių, 
kurie dabar priklauso SLA. 14 
.ropai, visai nekreipdama dė

mesio į narius, kurie nuėjo į 
’.olševikų “sojuzą” arba šiaip 
pasitraukė iš kuopos. Tokių juk 
buvo gerokas skaičius. Ir 
kia manyti, kad jų duokles 
išliko sveikos, — jas taip 
“kandys” paliete. Specialė
misija tų dalykų nepatikrino. 
O tai reiškia, kad jos paduotos 
skaitlinės tikrumoj yra mažes
nės, negu turėtų būti.

Jei kas mano, kad Vienuolis 
tuos dalykus “iš piršto išlaužęs” 
rašo, tai labai klysta. Paduosiu 
lik porą faktų. J. Krasninckas 
pats savaime iš Susivienijimo 
išsibraukū. Tikrinant knygas 
pasirodė, kad jo už šešis mėne
sius sumokėtos duoklės nepa
siųsta į centrą. O kaip buvo su 
mirusios Karužienės duoklėmis, 
ar jos neužkliuvo pas finansų 
sekretorių? Jeigu kas įrodys, 
kad Vienuolis netiesą rašo apie 
Krasnincko ir Karužienės duok- 
les, tai gaus is jo $o0.

Jeigu p. Banionis mano, kad 
visas tas lermas keliam;-, vien 
tik politiškais sumetima.s, tai 
labai klysta. Juk p. Banionis 
nekandidatuoja i Pildomąją Ta-

I-II, Į, I-I-I-. -.-r

SLA. 352 kuopos reikalai

“Naujienų” No. 65 kažkoks 
Vienas istorikų prirašė apie 
mane’visą * litanijij .^iheizlų. 
Jeigu jis butų palietęs vien tik 
mano asmenį, tai nieko nesa- 
kvčiau, nes ginčytis su slapu- 
kais-šiksnospArniais, kurie bi
josi pasirodyti dienos šviesoj, 
nėra prašinąs.- Atsakyti Vie
nam istorikų esu priverstas In
deli kad jis palietė SLA. 352 

Ikiiopos reikalus ir primėtė jos 
vatdvbai nebūtų dalvku.

Vienas istorikų kalba apie 
“vilkligės’/- ęiinĮj, už’ sirgiiiių 
“vilk.iigčmis” vaidyba savo 
plauko žmonėnis fie niekur 
nieko' išmokanti pašalpas. Esą 
deliai to kuopoj jau kilę ir ne
susipratimų.

Turiu griežtai pareikšti, jog 
pašalpų klausime tarp narių 
jokių nesusipratimų nebuvo. 
Sekamame susirinkime tie 
Vieno istorikų prasimanymai 
bus apsvarstyti ir kuopa pada
rys oficialį pareiškimą, kad 
visokie šikšnosparniai nebega
lėtų klaidinti “Naujienų” skai
tytojus.

Primetama, kad prieš Susi
vienijimo nominacijas pas ma
ne įvykusi kokia tai - slapta 
konferencija, kurioj dalyvavęs 
net toks “baisūnas”, kaip p. 
V. Sirvydas iš Kanados. .Jeigu 
net ir butų įvykusi tokia kon
ferencija , lai nejaugi dėl to 
reikia apsirgti baimės liga? 
Šiaip ar taip, jos reikšmė butų 
buvusi nedidelė.

Bet kad Vienas istorikų be 
reikalo nesikrimstų, tai aš sku
binuos jį nuraminti, pareikš
damas, kod jokios konferenci
jos nebuvo. Musų kuopoj no
minacijų balsavimai įvyko 
gruodžio pirmą sekmadienį, o 
p. Sirvydas atvyko į Detroitą 
žiemos šventes praleisti. Ir 
atvyko jis aplankyti savo bro-

TO ___________

Kaso F. J. Živatas
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“tautiškus” laikraščiu^ rašytį? 
Kur jie dabar rąųdaąi? Ar ga
lį’ gerbiamas /-‘Djįrvps° redaMįi- 
fiaųs juos man nurodyti? Aš 
b‘!8iu .Šį tampai''d^ingaą.. 
Žinoma, išėmus “Sandarą , ki-

- tai diktatūros gąri)intę;-
jai! Ten m&ri vietos nėra.

Toliau p. Redaktorius sako: 
“štai kaip tas dedutė parodo 
savo išmintį, papildydamas F. 
J. Budrio' filosdfijų, kad fašis
tai nenori įsileisti j SLA. Pild. 
Tarybą ne tik cicilikų, bęt ir

ti

primeta /‘nustojimą lygsvaros”, 
bet ant savęs to nemato. Vie
toj atsakyti j pastatytus klau
simus rimtai, jie rašo ilgiausius 
straipsnius kelionių ir niekini-
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- ar as 
vyrišku-

lienę. Kadangi mes tiek su 
ponais Moliais, tiek su Sirvy
dų šeimyna turime pažintį, tai 
Naujų Metų dieną p. Molis už
vožė p. Sirvydą pas mus kokiai 
dešimčiai minučių “konferen
ciją atlaikyti”.

Taigi kaip »matote, ta kon
ferencija įvyko niekur kitur, 
kaip lik Vieno istorikų galvoj. 
Tas keistas “istorikas” tikrai 
davatkiškai protauja:1 jeigu 
susitikai su kitaip manančiu 
žmogum, tai jau “sugriešijai” 
ir net tapai 'fašistu”.

Dėl dįdesnio Vieno istorikų 
suraminimo priminsiu dar tą 
faktą, kad kaip tik tuo laiku 
pas mus buvo p-nai Antanas ir 
Morta Strazdai, socialistinių 
įsitikiniinų žmonės. Khdangi 
jie buvo pas iniis, tai Vienas 
istorikų galėtų padaryti išva
dą, jog ir aš esu socialistas. 
Arba priešingai, kad ponai 
Strazdai yra “fašistai”, nes ir 
jie dalyvavo toj “baisioj kon- 
fcrcncijoj’*.

Ant galo, tani dideliam “is
torikui” turiu priminti, jog p. 
Sirvydas per paskutinius tre
jus metus gyvena Kanadoj,

Garsiausia pasauly, žo
lių gydytoja tūkstančius 

išgydo su žolėmis
P.-iBlPbėlhiii nauju kviubiiiiu-IJa jryvąstl pa- 

laikančiu žolių ya Hvai-bhuiMiiiH i>iQ<k-rniiiiu 
J ukų, liiriulitna*. TuknlaiH-iai kSntCjliaiiJ. ku
rie Miiukiai HiiKo. dabai- yra avi-iki. • Nežiū
rint kokia jiihij liną yra. kaip įlainr daktaru 
ir vaiffij Jum iAbuiidėt bw pasekudu, cla 
yra viltis d’d jus. ; .Molina Ib-iena. Uidžioji Žolių Gydytoja. 
IHiili N. Danien Avė.. Uliieago. siūlosi su
teikti jums 5 dienų namin) trcalmentų SU 
žolėmis Dykai. Aprašykite savo ligi) ir jus 
rausite Al 00 bouku Kraujo Tonikų, arba 
JM.3O boiikų Specialių Zidių. GytlUolUl Dykai., 
pridėkite "’><-• apniokėjiuiui su pakavimo ir 
persiuntimo. Rašykite ur ateikite šiandie.

kur jis tižiu
— cifiii imigracijos inspekto
riaus pareigas. Iš lietuvių vi
suomeniško judėjimo jis yra 
visiškai pasitraukęs. Taigi, 
ponas “istorike”, meluok melĮįį 
bet išvesk’ galą.

Aš, rodosi, hek lysi u pasakęs, 
kad p. Vienas istorikų nėra nė 
tik musų kuopos, liet ir Susi
vienijimo narys. Tad tiesiog 
keista, kad jis kiša savo nosį 
į reikalus tokios organizacijosį 
kuriai
Beje, jis giriasi, kad kadaise

(‘‘Dirvai” atsisakius ;įi 
savo špajtose vietos šiam p. 
Ff J. žįvato straipsniui, au
torius prašo įdėti jį i nbjaų- 
B-

“Djrvos” No. 9 iš vasario 26. 
aienos šių metų tilpo styąips- 
nis antgalviu “Nustoję LygsVą- 
ros Seniąi”. šitas straipsnis yra 
pačios ^Dirvos” redakcijos, ir 
neva atsakymas i mano strąips- 
nj, tilpusi Naujienose - ir Va
sario ‘ ijg, ir 1? dd, šių metų, 
žinoma, j tokį rasinį, kaip tas 
“Dirvos” minėtas straipsnis,

. • .Ji'Ut-: .■ f f • r..‘1nei vienas save gerbiantis zmo-, t * ‘ K ? . . ■ ‘ 1 • ■ I * ’ •
gus neatsakytų, nes perdaug 
žema atsakinėti į tokius kolio
jimus ir niekinimus. Jei butų 
paliesta vien tik mano asmuo, 
tri j tą rašinį nebočiau kreipęs 
jokios domės, bet kadangi Čia 
eina apie SLA., tai esu privers
tas atsakyti.

Minėtame straipsnyj nusako
ma sekamai: “Gaila, kad musų 
buvę dideli, veikėjai 
vadai, į senatvę imt 
sikrausto ,iš savo...
(ar smageninės apleidžia juos)”, 
ir taip toliau. Ar ištikro taip? 
Bet tas man nesvarbu, ką apie 
mane sako. Arba kur kalbama: 
“F. živatas, kitados dpr buvęs 
SLA. prezidentu, jau dąbar nu
senęs žmogelis. Baisiu “demo
kratizmu” apimtas nusikraustė 
į cicilikų laikraščius ‘patar
kuoti’ tautininkus/?-*

Kad tautininkus reikia tar
kuoti, tai visi labai gerai žino, 
ir daug reikėtų tarkuoti, o la
biausia tuos naujus “Maiže- 
šius”, kurie nei iš šiur nei iš 
tur atsirado su obalsiu “mes 
tik tikri tautininkai; mes iš- 
vesim Amerikos lietuvius tikru 
keliu; mes sutrauksim čia gi
musi jaunimą prie lietuvių; se
ni veikėjai buvo netikę, perdaug 
demokratiški” ir taip toliau, ir 
taip toliau. Kai kurie net šmei
žia senus veikėjus, vagimis va
dindami, sukčiais ir dar kito
kiais išnaudotojais. Na, paro
dykit, kiek jus nuveikei? Kiek 
jus sutraukei jaunimo prie ių 
jūsų naujų “sąjungų” ir “fe
deracijų”? Juk nuo New Yorko 
iki Chicagos tverėte ir rėkėte, 
— tai kur jos yra? Kad daug 
atstumėt, tai tas bus greičiau
sia tiesa. Skirstydami ir kelda
mi skandalus bei leisdami šmei
žtus, nieko nesuorganizuosite, 
—dūliai to bukite, tikri. Niekas 
nenori tbn prigulėti, kur bar
niai ir skandalai keliami bei 
partijos ir partijėlčs tveriamos., 
o labiausia čia girnusis jaunį- 
mas, kuris musų politika ir 
barniais nesiinteresuoja ir pik
tinas. i ,

Beje, “Dirva” sako, kad “de
mokratizmu apimtas nusikraus
tė j cicilikų laikraščius.” Taip, 
jis buvo ir paliks demokratas; 
negarbino ir negarbius dęspo/ 
tiškos diktatūros, ar ji bus ru
sų, italų ar lietuvių; ar dikta
torius yra Stalinąs, Mussoljni 
ar Smetona, — mąn vis tiek. 
O į socialistų laikraščius ra
šiau tpdcį kad norėjau pasaky
ti, jog aš nenorių būti priskai- 
tytas prįe diktatūros garbinto-' 
jų. Ir antra, kur ir į kokius 
_  —    ;  —;---------- :—   '
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jis visai nepriklauso

PeršaHmSSfKratinčje
Dažnai veda | pavojing 
sirgimą. Sustabdykite j] 
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AL 
e,a yr:r sveika nmrt-s?, Ito 
čja '-iy^varos” lakstą? Ar 
■tiems seniams, ar jaijm <hams? 
Ar Čia nebandoma diktatūrą

atsitiks P|t.tsburgp SLA. sęir 
me su socialistais, kaip kad 
Chicagoj su bolševikais, tai■ 'la'MM'’ic. RI1.1J- iVI.'t S1Į ST A , A'linį'.l t 
mano pastatyt, us klausimus 
“NaųjįejĮOsę . neatsakei." Jųl|

"V®Įloti ir bepročių vadinti, reikti-, 
jo rimtai’ atsakyti, j mano pa? 
duotus klausimus. Matyt, ar 
nesugebėjai' rimtai atsakyti iš 
savo didelio “proto”/ arba bu- 
vo perdaug karšta prisipažinti 
prie klaidos. h* jeigu, taip atsi
tiks Pittsburge, kaip Chicagoj, 
lai tik pasidękojant “Dirvos” 
prdtinčiams ir “Vienybės” dik-
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taturoš garbintojams. Viena 
turiu pasakyti apie “Vienybę”: 
ji daug “džentelmoniškesnė”, 
negu “Dirva”, nes ir į mano 
straipsni daug rimčiau atsakė, 
negu “Dirva”. Nors ir “Vieny
bė” neatsakė į mano paduotus

• . ž *1 ! ’ • ’ ‘ ; t

klausimus kaip reikiant, tačiau 
nesikolioja girtuoklio žodžiais.

Ęai dėl žjvato tautiškumo p. 
Redąktorįug sako: ' “Ar tokie 
seniai, kaip p, živatas, kurie 
sąve tautininkais vadina, turi 
nors kiek Vyriškumo?” Kaip AJA! „;lib . , ujau pirmiau minėjau, kad kur 
apie rijane'"kalbama, - 
tautininkas, ar turiu ‘
mo”, tai aš Redaktoriui palie
ku dar ir antru kartu spręsti. 
Man labai mažai terūpi, ką 
apie mane kas sako. ..... J .. * • . I ’ • ■ “

Sakai: “Vadįndamiesi save 
baisiais tautininkais’, eina ir

C! ,r
i ■■

T viT? 
nepataikauja, nei laižosi. Mat, 
jis ne dirvos” Redaktoriaus 
budo, kad kairį’laižytusi. “Dir- į.ihiL Ji:.v . .

a“ 
« n; ®w. W ,ssW’ 
sakydamas “tik aš tautinin- 
kąs!>? ’ ^frpdp, kad. Lietuvos 
dįjįtatpruįs' jam išdavė “tautiš- 
kumo^ .paientą. Nejaugi tik tas 
tėra “baisus tautininkas”, ku-

■ i . > • l ■•«.'! 1 : JI,

ris turi nuo Lietuvos diktato
rių s patentą, b kiti — tai “ci
cilikai”, saųd^ripčiai, demokra
tai, radikalai'ir dar kitokie ele
mentai, neverti žmogaus vardo, 
kadangi nesutinka sū “Dirva”? 
Na, ar reikia aršesnio fanatiz
mo? Juk nei penkiolikto bei 
šešiolikto amžiaus Romos ku
nigija nebuvo labiau fanatiz
mu permirkusi.

Redakio.kb sako; “Gali tikė
tis, kad juos kas pagerbtų?” 
Apie pagerbimų tai galiu pasa
kyti tiek: brolyti, aš neieškau, 
ir tuo labiau nuo “Dirvos”. 
Nes žmogaus, kuris tik mato 
savo “aš”, o kiti (tai niekas, pa
gerbimas nevertas nieko. Mat, 
tokie žmonės kitiems lengvai

i — tai “ci- 
saųdgriečiai, demokra-

linkime musų kosi tunel iams, draugams ii 
lietuviams.

visiems

City Furniture Cnmpany
2316 Roosey eit Rd.

, , . —...... .. ......„... -........... ........... ..... . ...................r ...
Klausykitės musų programų kas pirmadienis, nuo 8:30 iki 9 vai. 

vakare, iš WHFC stoties, 14 20 kilocydes.

SIS
DIDŽIAUSIAS
BANKAS

Visoj North Si<Jėį ir West Sįdėj

SIUNČIA

lukslaųčiams musų koslumerių ir draugų

VEI^KŲ \ ŲNKEJIMUS

SAUGUMAS 
PATARNAVIMAS PATOGUMAS

■ ' ' , .T*;

■ ■

E 7|riist
------An Authorigvi Truti Company------
Carner Ha&l and Roosevelt Road

■ < ’CHiįę.A GOr ■■■
Bankiniiikaviino valandos: Kasdie 9 v. r. iki 3 po piet.,

Subaiomis 9 v. ryto Iki 8 v.il. vak. 
’ -.J- ..... -i, ■ | Į

TAS PATS SENAS BANKAS T*OJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

Sakai, kad “cicilikai jų nepa
gerbs, tik pasijuoks”, ir t. t. 
Tegul’juokiasi. Tačiau, man ro
dos, kad socialistai visgi riiii- 
tesni, negu “Dirva”. Nors, tie
sa, kad ir socialistai polemikoj 
dažnai iškrypsta iš vėžių ir 
pavartoja netinkamus laikraš
čiui prisikoliojimus, bet kas mu
sų laikraščiuose telpa, ar ne 
pasikoliojimai? Paimkim bilę 
vieną musų laikraštį, — mažai 
ką daugiau rasi, kaip tik pasi-

■•k

koliojimus, o labiausia dabar 
prieš SLA. Pild. Tarybos rin
kimus. Na, ir ką musų laikraš
čiai mano taip darydami? Po
lemikos, šmeižtai, koliojinios, 
tai visa, ką rasi. Ar yra rašo
ma apie tai, kas ką naujo išra
do,’ ką mokslas patyrė, kur ko
ki senovės miestų mokslinin- 

| kai atkasė ir tam panašus 
straipsniai? Juk ne. Jei ir yra, 
tai tik kdi žodžiai, o tuo tarpu 
šiandien tokių stebuklų mokslo 
vyrai atranda, kad tik reikia 
stebėtis. Paimk Amerikos ang
liškus laikraščius, o labiausia 
žurnalus, — kokių ten puikių 
straipsnių yra iš viso pasaulio!

(Bus daugiau^

A. F. CZESNA’S BATHS 
Turkijos, Rusiškos Sulfurinės Vanos ir, 
Elektros Treatmentai. švediški Mankštini- 

ųiaj ir Elektros Masažas.
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šakio ir tt. st» 
elektriniais prietaisais. Violetiniai Saiilės Spindulių treatmentai. Mineralinės. 
Sulfurinės vanos duoda didžiausiu kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išgel
bėti nuo visokių ligų. Kambariai dėl pcrguiėjtmo.

Moterų skyrius atdaras Utarnipkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
1657 AVėst 45th Street

Kampas So. Paulina Street. Tęl. BOULEVARD 4552
 • -i u  ,, ■ .

AMERICAN BOSCHI
.Ledėsi modet 

SUPER
FOR

COMPlEI e
WITH T U BE 3
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MODEL 31-H 
SUrtt-HntBODYNt

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar liktai $f%f Eft 
Duodame dide-O
lę nuolaidų už jūsų senų ra
dio ar vietrolų.

Other models from
$43-5° to $139-50 
complete with tubes.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
Kaip jus girdite per radio Lietuvių programus duoda
mus Budriko Krautuvės Nedaliomis nuo 1:15 iki 2 vai. 
po i>ielų ir Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; kurie tu
ri radios, jie gėrisi ir džiaugiasi Lietuvių dailiomis ir 
muzika, bet kurie dar neturite savo namuose radio, da
bar Budriko Krautuvėje galite įsigyti už labai mažą ir 
prieinamą kainą, kaip tai:
Baby Grand Radios nuo $19.50 ^^5' 00
Elektrikiilės Skalbimui Mašinos, ftft flfll
kainos nuo $39.00 iki.......................... | UjUaU V
Hoover $19.50

Vicšbučio Orkestrą

Piano-

Elektrikinis Dulkių
Valytojas ..............................................
Gražus Mohair Parlor Setai
po .......................................... ......................
Nauja Fada Radio ir Viktrola kombi
nacija, vertės $200, už ..................... ........ 7
ant kurios jus galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai, 

t >

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
štai yra sąrašas Naujų Lietuvių Rekordų, jų kainos po 
75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvienu re
kordu jus gausite dovaną. 

■ <
16241—Prezidento Smetonos Maršas

K. Rupeikos Polka. Lietuvos
16242— -Lietuvaitė. Polka. Armonika.

Močiutė. Valcas. Klarnetas ir
16244—Senas Kanklininkas, V. Dineika ir J. Petrauskas.

Kankjininkų Polka.
1625 3—■Suktinis. Lietuvos Viešbučio Orkestrą.

Lietuviu Popuri.
16252—Kukutis, Valas su V. Dineikos ir Petrausko įdainavimu. 

Myliu, Tango.
1 625 1—Adomo ir Jievos. Polka, Mainicrių Orkestrą. 

Rinkai Man Bernelį. •
1 6250 —Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dplskis.

\ Lfisk Man, Fokstroths.
16249—Onytė, Eikim su Manim pašokti. D. Dolskis. ' 

Čigonės Akys. Fokstrotas.
- 16248—Saulelė Raudona. Kipras Petrauskas.

Ncšistumdyk, Polka. Armonikos solo.
16247—Dumblas. Diologas, V. Dineika ir J. Petrauskas.

Šis T as. Diologas.
• 16245—Širdelė Mano. Tango, D.. Dolskis.

Tavo Saldžių. Malonių, Tango.

Musų Krautuvėje dabar prieš Velykas, eina, dįdžiausis 
išpardavimas su dideliu « kainų sųjuažiniiųu. 

Nevėluokite, ateikite dabai*. ’

Jos.F.Budrik,J2£
3417-21 South Halsted Street

Tel. Bo'uIeYatd 8167 ir 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Trukšmo nebeliks

norimc turėti sa- 
Ar šiaip ar taip

Daug žmonių iš visokių sro
vių ir partijų laiškais ir asme
niškai padaužų klausia kaip pa
naikinti trukšmą susirinkimuo
se ir, aplamai svetainėse. Pa
daužų šiam tikslui paskirta ko
misija jau raportą išdavė, štai 
kokį, trumpai suglaudus:

Trukšmui naikinti komisija 
po ilgų ir bešališkų tyrinėjimų, 
prislinko prie sekamų išvadų:

1. Mandagumas, žmoniškumas iot 
ir džentelmoniškumas čionais! 
jokių teigiamų rezultatų neduo-1 
da, nes kiekvienas žmogus, k u- i 
ris Įžangą užmoka ,atsineša sa-1 
vo gerklę ir savo galvą.

2. Vadinasi pasilieka tiktai 
vienas tikras būdas, be polici
jos, būtent reikia visiems gerk-! 
les išnaikinti arba galvas na
mie pasilikti. Kadangi be gal 
vų musu broliai dar vaikščiot 
ir prakalbų klausyt nepratę, tai, 
tur būt, bus praktiškiausia 
gerkles išnaikinti.

Komisija, šiuo raportu reko
menduoja visiems prakalbų ar
ba mitingų rengėjams pasinau
doti josios tyrinėjimų vaisiais 
be jokio atlyginimo, beveik vi
sai dykai.-— P. T. N. K.

Tiesa, su pinigais kol kas pilie
čiai dar nesiskubina, o pinigai 
tai svarbiausia klintis šiame 
klausimo, kurią mes turimo nu
galėti. jeigu 
vo lazaretą.
kalbant, liet vien žodžių, vyrai, 
čia neužteks. Dar viena svarbi 
kliūtis yra tai ta, kad kai kurie 
piliečiai labai susiinteresavę dėl 
vaido. Jie sako, kodėl nevadinti 
ošpitole steigiamą lazaretą. Tai
gi šiuo tarpu apie tai trumpai, 

iš noriu čia ir pakalbėti.

Dar apie lazaretą
Tur būt dar prisimena IPa- 

daužų Respublikos piliečiai apie 
nesenai pakeltą klausimą, bū
tent, steigimą lazareto. Kadangi 
pats reikalas yra gana rimtas, 
tai kai kurie musų piliečiai ir 
susidomėjo juo gan rimtai. Mes 
susilaukėme daug laiškų ir te
legramų su Įvairiais užklausi
mais apie lazareto steigimą.

Vienas dalykas, ošpitolę jau 
mes turime. Tad nebūtų jokios 
prasmės kitą ošpitolę nei steigi. 
Kitos ošpitolės steigimui nepri
tartų nei Sim-Sem. O nuo jų 
juk tai labai daug priklauso, ir 

j todėl su jais reik rokuotis. I>a- 
' zaretas juk kad ir nevisai lie
tuviškas vardas, bet lietuviams 
labai gerai žinomas. Juk musų 
senieji žmonas, pirma, negu jie 
pasiekė šios naujos žemės kran
tus, važiuodavo, ne į ošpitolės, 
bet Į lazaretus. Jeigu Lietuvoj 
pasakytumėt, kad žmogus susir
gęs išvažiavo i ošpitolę, tai 
žmogus žiūrėtų į jus ir kraipy
tų galvą. Vadinasi, nežinotų, ką 
jus kalbate. Bet jeigu pasaky
tum, kad žmogus išvažiavo į 
lazaretą, tai tuoj suprastų, kad 
su tuo žmogum atsitiko, kas 
nors negera. Bet tai dar nevis
kas. Dar vienas yra labai svar
bus punktas dėl kurio mes stiki- 
name prie lazareto.

Bijūnėlis lai pirmutinė (’.hi- 
cagoj lietuvių Vaikų Draugijė
lė, kuri gyvuoja Norlhsidėj. 
Nors Bijūnėlis lapo sutvertas 
iš maži] vaikučių, bet dabar 
Bijūnėlio auklėtinių, kaip vai
kinų, taip ir mergaičių, jau 
yra pačiame jaunystės žydėji
me. Nekurie iš jų jau lanko 
kolegijas ar universitetus arba 
muzikos mokytojai. Kili, gy
venimo aplinkybių priversti, 
turi dirbti sau pragyvenimą. 
Bet visi jie galima priskaityti 
prie durnus būrelio čia augu
sio jaunimo, nes dar nesigir
dėti, kad iš Bijūnėlio auklėtinių 
butų koks nedoras pasielgi
mas.

Iš Hijiuirlio pastogės

[Acme-P. 8 A. Photo]

J. A. Mollison, kuris iš Ang
lijos išskrido į Capt! Town, Af-

joj.

,senosiostii vietą. Tu
kontrūs mada.

Tuo tarpu betgi pasirodo Dė

ir

“Nuga-Tone .išgydė 
mano kvaitulius”

“Per daugeli metų”. raSo p. A. Lukais, 
Bt’thlehem. Pa., "aš turėjau kvaitulius ir 
jokie vaistai man negelbėjo. AA perskaičiau 
apie Nuga-Tone ir pastebėtinas nasekmes, 
kokių žmonės susilaukė, todėl ir aS nusipir
kau bonk:». Aš galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tone iisr.vdė mano kvaitulius. Dabar aA 
turiu sveikatų ir stiprumų jaunystės.”

Nuga-Tone iAvalo kūnų nuo ligas gimdan
čių nuodų, kurie iššaukia ligas ir silpnus 
organus. Jis suteikė gerų sveikatų milionams 
žmonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jus 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon- 
kų Nuga-Tone. Aptiekininkai ji pardavinė
ja. Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite 
jj užsakyti iA savo urmininko. Nepirkite jo
kių kitų vaistų, būtinai reikalaukite Nuga- 
Tone. ,

-......... ......... .................... ..—
ST. PAUL’S HOSPITAL

yra jusi) apiellnkės Ligoninė, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dieni) už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6060

Kadangi dabar yra daug pros
pektų revoliucijoms, o revoliu
cijas, kaip žinote, kelia daugiau
sia bolševikai, tai mes tikimės, 
kad daugiau, negu 50 G lovų 
paims išanksto bolševikai. Da
bar jie eina revoliucijos kelti, 
bet kai sužeis, tai nežino, kur 
reiks atsigulti. Bet kada bus la
zaretas, tai, beabejo, kad jie 
važiuos į lazaretų, o ne į ošpi- 
tolę. Ne tik važiuos, bet pra
šys, kad nuvestų. Butų gali
ma ir daugiau argumentų išk
nisti musų tvirtinimams, bet tuo 
tarpu užteks. Kitą kartą apie 
tai pakalbėsime kiek plačiau. 
Tuo tarpu visus prašome remti 
musų lazaretą. Neškite ir pirki
te matrasus ir lovas, nes pas
kui gali būti per vėlu.
Padaužų aukščiausias feldšeris,

Cementiniai Pamatai 
VISOJE CHICAGOJE 

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai — Basementai — Blakų ir 
Plytų Darbas — Flatai Viškose. Por- 
čiai, Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN

Sveikatos Šaltinis
Jeigu jus turite galvos 
skaudėjimą ar skausmus 
raumenyse ar sąnariuose, 
stokuojate sveikatos ir 
stiprumo, jus turite imti 
"HERBOLEK” formoj, 
geležies, žolių, vyno — 
per amžius vartojamas 
nuo visokių ligų “HER
BOLEK” 'dabar yra pri
pažintas augšČiausių A- 
merikos vyriausybių už 
vieną iš geriausių abel- 
nų gyduolių, kurią pas
tangomis lietuviškos la
boratorijos galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj 
ba tiesiai iš

J

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

6504 So. Washtenau> Aue.
CHICAGO. ILL.

W. Pas Medical 
Laboratories, Ine. 
8480 Com m erčiai Avė., 

CHICAGO, ILL.
Telefonas Saginaw 3065

ar-

IJabargi Bijūnėlio yra ren
giamas vakarėlis, kuris atsi
bus balandžio 17 d. Progra
mas bus išpildytas buvusių 
Bijūnėlio narių ir dabar pri
klausančių. Sušaukimu buvu
sių Bijūnėlio narių daugiausia 
rūpinasi p-lė Birutė Briedžiu- 
tė. Ji ynt žymi pijanistė ir 
mokytoja piano skambinti, o 
sumokinimui programo yra 
pakviestas p. P. Sarpalius ir 
Dr. Montvid, kaipo senieji Bi
jūnėlio mokytojai.

Dabar priklausančių Bijunė-

navičienė, kuri yra viena ži
rniausiu lietuvių dainininkių.

Todėl patartina netik Norlh- 
saidieciains, bet ir visiems Cbi- 
eagos lietuviams atsilankyti i 
šį Bijūnėlio parengimų ir pasi
žiūrėti ką Northsidės mažos 
kolonijos jaunuoliai atsiekė ir 
ko kitų didesnių kolonijų dar 
padaryti nepajėgia. — X.

Lietuviškas bankie 
tas

Lietuvis pilietis sumanė ban- 
kieta iškelti dukters tam tikro 
metų skaičiaus sukaktuvėms pa
minėti. Na, rodosi, kas čia 
tokio. Jei sumanė, tat ir iškė
lė. Bėda greičiau su tokiais, 
kurie savo sumanymų gyveni
mai) nevykina.

Sukvietė musų pilietis savo 
geriausius draugus ir pažįsta
mus; sukvietė ir kaimynus, ži
note ,lietuviai iš senovės vai
šingumu pasižymi.

Svečių prisirinko virš šimto, 
šeimininkai vaišina visus, bet 
nepamiršta nė savęs. Juk pirš
tai į save linksta'.

Ir taip besilinksmindami vi
si sulaukė vėloko vakaro. O 
vakarą ir naktį šviečia mėnu
lis. Na, ir prasidėjo mėnulio 
šviesa bankiele aiškiai pasireikš
ti.

šviesa kelia' temperatūrą. Tą 
irgi visi žino. Pakilo ir šeimi
ninko temperatūra. Susiradęs 
kaiminkų, jis pradėjo vėliausios 
mados šokius šokti.

Kaiminkos sūnūs pastebėjo 
motiną šokant. Ar iš pavydo, 
ar dėl ko kito, sūnūs prisiar
tinęs prie šeimininko takšt ir

ni eis vu s

nepaten- 
mados 
Na, ir

uždeda jam tamsiai 
akinius.

šeimininkas tačiau 
kintas amerikoniškos 
akiniais. Jis lietuvis,
pradeda su sūnum kritikuotis.

Bankiete buvo keletas nekal
tų bernelių, 
į kritiką ir 
ekzaminuoti. 
kinu.

Vėliau jie 
sunaus kūną
darni, kad nepaliktų neapžiurė-

šie irgi įsivelia! 
ima sunaus ausis

Tai jau lietuviš-

išekzaminavo visą, 
užkulniais varty-

svočių pasivažinėti 
atvesti.

Pirmiausia pakvietė patį 
mininką, prie jo dar keletą 
kaltų bernelių ir koletą kaimyn
ių ų dalyvavusių e k za'm i 11 a c i j osc.

Pavežė visus koletą blokų ir 
paprašė užeiti i Dėdės' Šamo 
viešbuti nakvinei. Pakviestieji, 
nemirdami pazgordyti, apsinak
vojo iki sekmadienio ryto. Kai 
pabudo, tai jų temperatūra bu
vo jau beveik normali.

Taipgi viešbučio įnamių arti
mesni draugai, palikdami nusta
tytą sumą rendai, išėmė svečius 
iš viešbučio ir prižadėjo pirma
dienio rytą velykinę išpažinti 
atlikti. •

Sulaukę pirmadienio, visi nu- 
maršavo į minėtą viešbuti pa
skirtu laiku. Atliko jie išpa
žinti ir prižadėjo daugiau nebe- 
griešyti. Gi Dėdės Šamo tar
nai pareikalavo užsimokėti už 
nakvinę pe 
lerių.

Nors šiuo 
bariai yra 
Šamo viešbutis pasirodo nepa
prastai brangus. Tur būt todėl, 
kad piliečiai taksų nemoka, lai 
Dėdė Šamas mėgina bizniu pel
ningiau verstis.—Kaimynas.

vienas žymiųjų Caponės leite
nantų. Nužiūrima, kad jam 
teksią vadovauti Caponės sindi
katui, kai pačiam Caponei pri
sieis važiuoti Į kalėjimai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ne-

keletą desėtkų (ki

nedarbo laiku kam- 
atpigę, bet Dėdės

Vieni siunčiami į kalėji
mų, kiti grįžta atgal
Paleistas iš kalėjimo ir grįž

ta,atgal į Chicagą Frank Nitti,

ŠLIFUOTI! AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

Didelis Pasirinkimas įvairių Slyliu Rėmų, 
Tikrai TORIC ŠLIFUOTI Stiklai ...........   4) Į HUU augs.

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
‘ OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Rekordai ir
Radio Tūbos

PEOPLES KRAUTUVĖSE
PARSIDUODA Už

Sumažintas Kainas!

Tomistų senos lubos yra išbandomos vel
tui, atneškite.

Pasirinkimas visų gerųjų išdirbišcių radio 
lubų, parsiduoda pusdikiąi už kainą po

49c
ir augščiau.

16236

16241

16242

16243

16244

16245

16253

16252

1625 1

16250

16249

16248

16247

16255vmsiG,
Specialistas iš

, Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 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 padarytį: 
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. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Kecler Avė. Tel. Črawford 5573

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ — VELYKŲ!

Linkime Musų Draugams, „..L
Kostumeriams, Rėmėjams

ir Visiems Lietuviams

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Cor. Richmond Street Cor. Maplewood Avė,

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO. ILLINOIS

Nauji Rekordai
Daratos Polka, J. Jongaitis 
Adelės Polka 
Prezidento Smetonos Maršas 
K. Rupeikos polka, Lietuvos Viešbučio Orkestrą 
Lietuvaitė, polka, Armonika 
Močiutė, vakas, klarnetas ir piano 
Aš bernukas, A. Vanagaitis \
Suzanna * ~
Senas Kanklininkas V. Dineika' ir J. Petrauskas 
Kanklininkų Polka -
širdelė Mano, Tango, D. Dolskis 
Tavo Saldžių Malonių, Tango 
Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą
Lietuvių Popuri v ‘ .
Kukutis, Vakas su.V. Dineikos ir Pettauskp {dainavimu. 
Myliu, Tango , - » ■ . - ■* „
Adomoje Jievos Polka? Mąinierių Orkestrą *
Rinkai man* Bernelį • i . . ,

Lietuvaitė, Fokstrotas įdainavo D. Dolskis 
Leisk man, Fokstrotas 
Onytė, Eikim su manim pašokti, D. Dolskis 
Čigonės Akys, Fokstrotas 
Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas 
Nesistumdyk Polka, Armonikos solo 
Dumblas, Diologas V. Dineika ir> J. Petrauskas 
Šis Tas Diologas 
Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas, D. .Dolskis 
Sudiev, Sudiev

Nekurie VICTOR arba ODEON lietuviški rekordai par
siduoda tik poSPULKA o kiti parsiduoda reguliariška kaina.

Antrašas

t

IŠ RADIO STOTIES 
KAS PIRMADIENĮ

970 KILOCYCLES 
9:30 Vai. Vakaro

Taipgi jei reikalaujate gero Mechaniko pataisyti tams
tų Radio, visuomet kreipkitės j Peoples Krautuves, nes 
gausite geresnį patarnavimų už mažesnį atlyginimų.

4183 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171 

ILLINOIS

ForThe HOMES

BUILDING &
LOAN

ASSOCIATION
Phone Yards 0145

CHICAGO, ILL. 
, I 

Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponą ir pasiųsk parašęs savo vardą' 
ir pavardę, gausi gražią knygelę VELTUI. •

Vardas

*

Naujausios Mados Ve
lykoms Skrybėlės 

dėl moterų, merginų ir mergaičių. 
Skrybėlės, kurios kitose vietose kai
nuoja $3. mes parduodame už vie

ną kainą —

$1 -88
Universal Millinery 

.Shop
3341 So. Halsted St.

Užlaikome visokių mierų. nuo 21-25 
didumo.

MRS. M. ADOMAITIS, 
Sav.

Atdara vakarais iki 9-tos valandos

Vytauto
4559 S. Paulina St.» Rusiška ir Turkiška Pirtis

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD i 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8 §02 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.A 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 v. . v.

l' w Vii

2536 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

CHICAGO,



Kerti A. VaivadaBRAM STOKER

AKLI FANATIKAI DRAKULAGRAFAS

KONSERVATORIŲ PRALAIMeJIMAS KONGRESE

kito

pasi

r>kią sistemą in

SAVANORIS BEDARBIŲ ŠELPIMAS

biado smaugiamus

PADRĄSINIMAS PIKTADARIAMS

karinūs

neatleistinafe įžeidimus arba išbet jų

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

ir aš pa 
nedrįstu vi

tildomas
yra Dievaž; aš ją atlik

Valandėlei- jam pritru- 
, bcU netrukus tęsė

Viracocha
Nežiūrint, ■ kac(

Argentinos indėnai bando pasi 
liuosuoti iš vergijos

visas išba

prisitarlinome prie 
atydžiai pažiurėjau į 
nes bijojau, kad arti-

jubš įyvtiliaišį tū^in- 
artiMaSį pahašuiftą j 
. Iš indfehį raumenų

Darbo parupinimo komitetas Columbia distrikte 
(District of Columbia) nutarė 23 balsais prieš 8 kreip
tis į kongresą in prašyti pinigų bedarbiams šelpti. Tai 
yra ryškus įrodymas to, kad privatinė labdarybė ne
stengia kovoti su tokia didele visuomenės nelaime, kaip 
masinis nedarbas.

Reikia atsiminti, kad Columbia distrikte guli Jung
tinių Valstijų “sostinė” Washingtonas. Dauguma to 
distrikto gyventojų tai — valdžios tarnautojai. Žymi 
dalis kitų gyventojų yra įvairių svetimų valstybių at
stovai, jų šeimos, tarnai ir t. t. Pramonės įstaigų dis
trikte palyginti nedaug. O betgi ir tenai bedarbių šel
pimo klausimas pasirodė keblus išspręsti.

Jungtinių Valstijų valdžiai rūpėjo, kad Columbia 
distriktas butų, taip sakant, pavyzdys visam kraštui. 
Ji todėl darė spaudimą i valstybės tarnautojus, kad jie 
aukotų Į labdarybės fondą, kuris šelpia bedarbius. Val
dininkams buvo duota suprasti, kad jie privalo paau
koti mažų-mažiausia trijų dienų algą. Buvo taip pat 
raginami dėti aukas stambieji fabrikantai, bankininkai 
ir kiti turtingi asmens distrikte, aiškinant jiems, kad 
dėl savo labo ir krašto gerovės jie turį “pasišvęsti”, o 
jeigu ne, tai valdžia busianti priversta įstatymų keliu 
imti iš jų duokles bedarbių užlaikymui.

Bet nežiūrint į 'visas šita,s pastangas, šelpimo fon
das negalėjo sukelti pakankamai lėšų bedarbiams aprū
pinti ir, kaip aukščiaus minėjome, buvo priverstas at
sikreipti j kongresą. ,

Jeigu privatinė labdarybė nestengia sušelpti bedar
bius Washingtone, tai juo mažiaus galima ja pasitikėti 
dideliuose pramonės centruose, kur nedarbas siaučia 
daug aštresnėje formoje. Taigi prezidentas Hooveris ir 
kongresas neturi jokio pasiteisinimo savo nusistatymui 
bedarbių šelpimo reikale.

B. K. Algimantas 

ąuiCHUA TAUTOS
SUKILIMAS

tįiiistįi atsakonilbgas ir pasi- 
aiškinsiu bet kuk* ir bet kuriuo 
laiku/’ - 
ko žodžių,
toliau maldaujančiu, užuojau
tos pilnubalsu:

> • ' ‘ ..i ‘ z . /

“Nenoriu tačiau, kad jus pil
dytumėte mano norą, pykdai 
hit. gyvenimas visuo-

Valdžia nepajėgia su jais sėkmingai kovoti dėlto, kad 
jos įstaigose yra privisę grafto ir korupcijos.

aukso, panašaus į iwnį odos 
s^alyą. Samdydami baltuosius 
darbininkus spekuliantai prlkįai-

j ą indėnų ištvermę.
Komentuodama'indėnų sukfli-Į vadiMi tėvyne, l&da turės kon- 

mb priežastis, socialistų- spauda stitucinę lygybę* ir įstatymų 
pareiškia, kad.pirmieji;ąr^enti-j garantijas.
iii'eeiai * savo šalk tik tada galės , Vilią Devolo, 1932.

niekuomet !” 
pagriegtas 

“Už jokius 
leisti kam 

Dr. Vau

Bimbininkų “Laisvėje” tūlas “revoliucionierius” iš
liejo visą savo tulžį’ant Vokietijos socialdemokratų už 
tai, kad jie remia Hindenburgo kandidatūrą preziden
to rinkimuose. Jisai pasakoja, kad socialdemokratai esą 
“atsakomingi už Karolio Liėbknechto ir Rožės Luksem- 
burg nužudymą”; kad jie “padėjo” Vokietijos valdžiai 
padaryti nelegale komunistų partiją, tik valdžia buvusi 
persilpna tai įvykinti; kad socialdemokratai dabar “bi
jo proletarinės revoliucijos” ir eina išvien su “pusiau 
fašistais” Hindenburgu ir Brueningu, *ir kad toliaus jie 
visai “susilies” su hitlerininkais...

Tai yra aklo fanatiko kliedėjimas. Apie Liebknechto 
ir Luksemburg nužudymą, yra’ seniai žinoma, kad tai 
buvo armijos karininkų atlikta piktadarybė, su kuria 
socialdemokratai, ne tik nieko bendro neturėjo, bet1 dėl 
kurios socialdemokratai reikalavo griežto tyrinėjimo ir 
kaltininkų nubaudimo.

Pasaka apie socialdemokratų “pagelbą” valdžios 
pasiryžimui uždrausti komunistų partiją yra kvailas 
nonsensas. Kaip tik socialdemokratai ir neleido valdžiai 
atimti teises komunistų partijai. Jeigu socialdemokra
tai butų norėję,' kad komunistų partija butų uždrausta, 
tai seniai tatai butų įvytę, nes komunistai Vokietijoje 
buvo ir tebėra mažumoje taip parlamente, kaip ir tarpe 
balsuotojų. Prezidento rinkimuose pasirodė, kad iš 37 
milionų su viršum balsuotojų komunistai gavo mažiau 
kaip 5 milionus balsų. Yra kūdikiška fantazija įsivaiz
duoti, kad 32 milionai negalį apsidirbti su 5 milionais.

Bimbiški fanatikai yra taip apakę, kad jie nemato, 
jogei savo neapykanta prieš socialistus jie pasitarnau
ja tik fašistams; Ką, pavyzdžiui, laimėjo komunistai 
Lietuvoje iš to, kad buvo nuversta socialdemokratų ir 
liaudinihkų valdžia? Sušaudymus ir kalėjimą!

Tas faktas, kad fašistai pirmiausia šaudo komunis
tus, anaiptol nereiškia, jogei komunistai esą baisiausi 
fašizmo priešai. Nieko panašaus! Juk, Amerikoje yra 
laikomi “pavojingiausiais valdžiai” anarchistai, bet argi 
anarchistai, iš tiesų, yra pavojingi kapitalizmui? Visai 
ne. Anarchizmas yra tik smulkiosios buržuazijos maiš
tas prieš kapitalizmą. Jisai nėra pavojingas buržuazi
jai, bet jo “idėjos” ir taktika yra tokios,; kad valdžiai 
yra lengva prie anarchistų'prisikabinti. >•

Taip pat ir komunistai. 'Žodžiais jie neva kovoja 
prieš kapitalizmą, bAt savo darbais jie teikia pagelbą 
kaip tik aršiausiems kapitalizmo gaivalais.

, ‘ ■ :• -tarti. » »# ' ' T?

nūs 
ren, 
bežius 
juos, 
jo, kad indėnai už savo darbą 
reikalauja atlyginimo, kad jie 
išbadėję ateina prie traukinių, 
bučiuoja traukinio langus ir 
kryželius, prašydami maisto. 
Tyliįm protestui'pareikšti, jau
nas indėnas stotyje Oran uždė
jo savo kbjas ant bėgių. Trau
kinys nupiovė kojas ir kruvi
nais ratais tolyn nuvažiavo. 
Gelžkelių kompanija (angliš
ka) paskelbė spadddj, kad in
dėnai užpuldinėja traukinius ir 
pareikalavo daugiati 
sargybos ir policijoj.
- Jose R. Luna rašo Jorąadoje, 
kad jokių profesionalių agita
torių tarp indėnų nėra, kad jie 
nedarė jokių mitingų

rh&, išskyrus, 
ąu tiktum nueiti su manijUi ir 
išgirsti ir pamatyti kahie daly
kas; jeigu ir1 po to, kuomet' aš 
pakartosią s'avp 
jus nėiiiisife, tiek nulūš 
duoti su’tikiitląį kiek aš 
lūs są-vo, 
met

Policijos nesugebėjimas surasti pagrobtąjį Lind- 
bergho fvaiką diskredituoja valdžią, nes tai rodo, kad 
valdžia nepajėgia užtikrinti saugumą gyventojams^ ir 
jų šeimoms. Kartu tai reiških didelį padrąsinimą pik
tadariams.

Telegramos iš Washingtono praneša, kad visa eile 
turtingų žmonių tenai gavo grasinančius laiškus su rei
kalavimais pinigų. Tarp kitų tokį laišką gavo buvusio
jo atstovų rūmų “spykęrio”, nabašninko Longworth’o 
našlė, kurios mažą mergaitę Pauliną* dabar saugoja nuo 
pagrobimo policija. Panašius grasinančius laiškus gavb 
taip pat vienas bankininkas ii’ Vienas aktorius.

Jeigu piktadariai, kurie pavogė Lindbergh’ų kūdi
kį, nebus surasti ir nubausti, tai šitos rųšies piktada
rybės kartosis nuolatos. Dabartinė ekonominė sistema, 
kurioje vieni žmonės gyvena skurde, o kiti valdo milžL 
niekus turtus, yra tikras šitokių nusidėjimų šaltinis.

(Tąsa)
Arturas pašoko 

lęs ir tarė:
“Ką tamsta sakai, ką tamsta 

sakai ?”
“Ar nebūtų gerai išklausyti 

ką aš turiu pasakyti?“ tęsė 
Van Helsingas. “Tuomet jus 
žinotumėte koks yra mano tik
slas. Afc galiu tęsti?“

“Nieko negalima 4urėti prieš 
tai“, įsimaišė Morris.

Po trumpos pauzos Van Hel
singas tęsė toliau. Aiškiai pa
stebėjau, . kad jam tai buvo 
suriku skaudo.

“Panele LUcija yra mirusi; 
ar ne taip? žinoma! .Tame 
atvejyje mes jai negalime pa
kenktu Bet jeigu ji nėra dar 
iniriisi —“

Arturas vėl pašoko nuo so-

Besiartiną Jungtinių Valstijų kongreso ir preziden
to rinkimai daro politikierius jaustresniais visuomenės 
opinijai. Tuo galima išaiškinti tą faktą, kad konserva
toriai kongrese du kartu skaudžiai pralaimėjo taksų 
klausime. Jiems buvo suteiktas vienas smūgis, kuomet 
atstovų rūmų dauguma pasisakė už mokesnių pakėlimą 
stambiosioms pajamoms. Dabar jie gavo antrą smūgį i 
atstovų rūmai 223 balsais prieš 153 atmetė vadinamus 
pardavimo mokesnius (sales tax).

Pastebėtina da yra tai, kad prieš balsuojant šį 
sumanymą konservatyviai abiejų kapitalistinių partijų 
vadai buvo padarę visą eilę nusileidimų. Jie buvo su
tikę paliuosuoti nuo pardavimo mokesnių maisto pro
duktus, pigius rubus ir daugelį kitų daiktų, kuriuos 
vartoja žmonių masės. Šitais nusileidimais konservato
riai tikėjosi sušvelninsią kongreso daugumos opoziciją 
pardavimo mokesniams/Bet tai negelbėjo. Sumanymas 
vistiek buvo atmestas.

Kokių šaltinių dabar kongresas suras milžiniškam 
federalinio iždo deficitui padengti, tuo tarpu dar nėra 
paaiškėję. Veikiausia, jam teks truputį pakratyti ponų 
Imilionieriu kišenes.

reikalavimą, 
man 

sii uo- 
lUoinct, tuo- 

aš visgi atliksiu savo 
iF padarysiu tai, kas 

geriausia.

Kapitalistinė Argentinos spau
da reiškia didelį susirūpinimą 
dėl Šaltos provincijos indėnų 
sukilimo. Rašo, buk ten yra 
agitatoriai, kurie kursto indė
nus užpuldinėti traukinius ir 
baltų kolonistų sodybas; buk 
jie apsiginklavę ir kariškai’su
siorganizavę kovai prieš baltą
ją rasę; buk jie suėdė baltų 
kolonistų dukterį ir t. p. Prie 
tos progos, žinoma, ragina vyt 
indėnus tolyn į kalnus ir jų už
imamus laukus kolonizuot balt- 
veidžiais žmonėmis.

Bet Inkų religijoje išauklėti 
indėnai instinktyviai gerbia bal
tuosius žmones ir savo ginklus 
prieš juos nevartoja. Indėnai 
čia savotiškus ginklus turėjo 
dar anksčiau, negu Columbus 
gimė; jie medžiojo paukščius 
ir žvėris ir ganė gyvulius lau
kuose.. Baltieji imigrantei inde-, 

nustūmė Argentinos šiau-
- į Chilę ir į Peru parų-' 
, “kuhsurįn^ai’’ pavergė 
ir dabar labai znusistebė-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

davinga provokacija, pagimdo 
kruviną indėnų kerštą.

Ir kaip nesukils žrhonės, ku
rie dirba nuo saulės užtekėjimb 
iki nusileidimb prife kblių tiesi
mo, griovių kasimo, laukų sįi 
jinio, cukraus nendrių pidvimo, 
balose ir drugio apsėstose vieto
se, gaudahii už tai maišelį ku
kurūzų ir gabalą sūdytos ir 
džiovintos mėsos, nežiūrint kiek 
mėnesių dirbę išeina.

štai charakteringas indėno 
pasikalbėjimas su darbdaviu:

—Ponuli, aš išeinu...
—Parodyk knygelę, pažiūrė

sime, kiek uždirbai?
—Nežinau, ponuli...
—jPalauk... Oho! Kaip tau ne- 

sarmata išeikvoti visą uždarbį?!
—Bet aš...
—*Dar kai kas yra tavo nau

dai. Ei, vyrai, atsverkite jam 
du kilu chargui ir 20 kilų ku
kurūzų...

—Pinigų...
—Kam tau pinigai 

gersi! Imk ką duodu, kad val
gytų tavo vaikai! šeimynos tė
vas privalo rūpintis savo šei^ 
myna!...

Įkinkyta: 
dėnas apsiprato nečiupinėti pi-1 
nigų savo rankomis. Ir to pa
sekmėje taip “atsiskaito“ už 
savo darbą ir taip “parduoda“ 
žvėrelių odas, atnešamas iš kal
nų, gaudamas atlyginimą vien 
produktais.

Religija yra antras faktorius, 
laikantis indėnus ignoracijos 
stadijoj. Religinių propagandis
tų nepaliesti, indėnai, būdavo 
šoka ir dainuoja apie mirusio 
savo draiigo lavoną ir verkia 
naujai gimusio “krikštynose“.! 
Mat, natūraliai mirusio žmo
gaus kančios pasibaigia ir jis 
eina atnžinan atilsin. Moderniš
kų religijos agentų pranašystės 
apie pragaro kančias jiems ne
buvo pirmiau pranašautos; Jie 
tik žinojo, kad gimęs kūdikėlis 
nuo "pirmų metų turės vargti 
iki mirties. Dabar gi juos mo
kina bijot ir garbint šmėklas, 
jiems pirmiau negirdėtus “sur 
tvėrimus“, nuo kurių priklau
so pasiuntimas pragaran urbk 
apdovanojimas nėpasibaigiamų 
amžių malonumais. ZO tai, esą, 
galima atsiekt aklai klausant 
baltųjų kultūros nešėjų...

Dvasinis indėnų kolonizavi
mas taip sumaišė jų orijentavi- 
mąsi, kad vietomis jie atsida
vė absoliutei baltųjų vergystei. 
Be saiko, be tvarkos, be žmo
niškumo moralės baltieji ėmė 
eksploatuot indėnus, jų- terito
rijas tarp įvairių kompanijų 
pasidalinę. Smaugiamų indėr.ų 
verkimą dabar vadina revoliu
cija!

Indėnų verkimas 
i šautuvais, šis klausimas 
socialės problemos klausimas, 
o ne tokis, kuris galima išspręs
ti kariškais1 šautuvais. Įsigarda- 
vę į indėnų kraują Argentinos 
kapitalistai? vienodai bando 
traktudti lietuviui ir kitus be
darbes 
darbininkus, ypatingai ateivius.

Buenoš Aires gyVhojd drau
gija pirmųjų Argentinos gy
ventojų, protė&aviihųi. Bet ji 
nesiekia taip toli,1kaip Quichua 
tautos sukilimo priežastys šau
kia. Ta draugija “nemato“, kad 
eksploatavimas žmdgaus žmo
gumi v perėjo visus rubežius. Ir 
diUžiausj vergijos jungą dabai’ 
neša Quichua indėnai, seniausi 
Argentinos gyventojai.

Argentinos konstitucija lai
duoja laisvę ir lygybę1 visų taųt 
įų ir visų rasių žmohemš, “ku- 
Į’ie gyvena po Argentinos dan- 
gtin\“. Bet staipbieji žemvaKl 
dįiai indėnus valdo lazdomis ir! 
vadina 
čiais

■ žmones

nūs ir skaudus atlikti ir ne
kartą tiesiog draskė širdį, bet 
ši pareiga yra visų jų sun
kiausia. Tikėk man, jeigu jus 
kuomet nors pakeisite savo 
nuomonę, vienas jūsų akių 
žvilgsnis panaikins šią liūdną 
valandą, nes aš padarysiu vis
ką žmogaus pajėgose išgelbėti 
jus nuo skausmo ir nesmagu
mų. Tik pagalvok. Kodėl aš 
gaišinčiau tiek daug laiko ir 
dėčiau 
stangas, 
tikslo 
būdamas 
teikti

“Dieve, sunku man apie tai 
galvoti ir nesuprantu kam ir 
kodėl, vienok aš eisiu su tam
sta ir lauksiu kas toliau įvyks”.

Skyrius XVI '
I)r. Sevardo dienynas 

i ' (tąsa)
Buvo penkiolika po dvylik

tos, kuomet peršokome per 
žemą sieną ir atsiradome ka
pinėse. Naktis buvo tamsi, 
tik karts nuo karto pro tirš
tus, danguje išsidraikiusius 
debesis prasiskverbdavo įnė- 
niilfc. Visi** laikėme kuo ar
čiausiai vienas kito, bet Van 
Helsingas ėjo kiek toliau pry- 
šakin, rodydamas mums kelią. 
Kuomet 
rusies, 
Artūrą, 

į niurnas prie vietos, kuri jame 
Į paliko skaudžius atsiminimus 
gali į jį labai atsiliepti; bet 
jis užsilaikė kaip tikras vy
ras. Supratau, kad visos pro
cedūros misteriškumas kokiu 
tai budu slopino jo liūdesį. 
Profesorius atrakino duris ir 
matydamas mus abejojant dėl 
įvairių, priprastų priežasčių, 
!ąr įeiti ar ne, išrišo klausimą 
pats įeidauias pirmas. Visi, 
paskui jį pasekėme ir profe
soriuj vėl uždarė duris. Už
žibinęs tamsią liktarną, paro- 
dė į karsią. Arturas svyruo
damas žengė pirmyn. Van 
ilelsingas man tarė:

[ “Tu čia buvai vakar su ma
nimi. Ar Lucijus kūnas bu\ o 
karste?“

“Taip, buvo.” Profesorius 
atsigręžė į Artūrą ir Kvintą, 
tardamas:

(Bus daugiau)

tokias dideles 
neturėdamas 

omenyje , vien
pasiryžęs jums su- 

skausmą ? Atvykau 
savo . šalies, no

rėdamas kuo daugiausiai pa
daryti gero; visų pirmą, pa
tenkinti savo draugą Joną, an
trą, pagelbėti tai jaunai gra
žiai Lucijai, kurią 
mylėjau. — Jai — 
sO to pasakyti, bet mano no 
rai yra geri 
ką ir jus jai davėte; atidariau 
jai savo venas; aš daviau jai 
savo kraują, aš, kuris nesu, 
kaip tamstą, jos mylimasis, tik 
jos daktaras ir draugas. Aš 
jdi atidaviau savo naktis ir 
dienas, prieš mirtį ir po mir
ties; ir jeigu mano gyvybė ga
li jai dabar, kuomet ji pavirto 
į Ne-Mirtingą, kuo nors padėti, 
niielu noru jai ją atiduočiau.“ 
Paskutinius žodžius ištarė hu- 
driti, bet kukliai pasididžiuo
jančiu balsu, kuris labai pa
veikė į Artūrą. Pagriebęs se
nelio ranką, jis vos pajėgė iš-

I tarti:

| sukilimas yra vien instinktyvėš 
reakcijos išdava, pasireiškusius 
prieš baltųjų sauvalę, ištisais 
šimtmečiais vergusių -indėnus.

Šimtmečiais Vergtoji rasė at
sižvelgė į realybę. Ji žiurėjo į 
kultūringo pasaulio barbarišku
mą,

Sulyg intuicijos (atsitiktinos 
intuicijos, gimstančios žmoni
jos pilvuose) Šaltos indėnai su
prato, kad jie yra gimę ne elge
tavimui ir ne. vergavimui. Su- 
pi’Oto indėnai, < kad ir jie yra 
žmonės, kad ir jje turi teisę 
dirbti ir gyventi, o ne vien 
dirbti ir laukti užmokesnio. Vi
sa, ko jie reikalauja, tai darbo 
ir pinigiško atlyginimo už savb 
darbą.

Iki šiol jie dirbo kaip ir bal
tieji, bet gyveno laukūos, kal
nuos ir vagonuos. Už darbą 
jiems pinigų nemokėdavo, bet 
duodavo kukurūzų, chargui 
(džiovinta mėsa) ir degtinės.

Jei indėnas mylėdavo protes
to žodį ištarti/— jo burna bū
davo sukruvinama. Jis negalė
davo priešintis nė kapatažo 
kumščiui, nė policisto kardui, 
nė šeimininko lazdai.

Skleidėsi graudus indėnų 
skausmo reiškiniai Šaltos laiš
kuose, jų atbalsiai laksto nuo 
kalno į kalną, Kol pašiekė visą 
teritoriją. Laimingas ir keistas 
jaūšnias rasės, intymiai! gyve
nančios savo sielos džiaugsmą; 
susiliejo į tykios revoliucijos 
protestą.

Ramiose Šaltos naktyse pasi
girdo indėnų protesto balsas. 
Jie turi ginklus, bet jie juos 
vartoja savo darbui: jie negali 
.įsivaizduoti, kad ginklus gali
ma vartot žmonių šaudymui. 
Inkų religijoje ' auklėti indėnai 
turi: prietaringą pagarbą 
baltųjų žiponių, ’
desėndencijbs 
baltieji dažnai žudo indėnui 
vienok labai retai atsitinka, kač
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“Del Dievo!“ sušuko nesavo 
balsu. “Ką jds sakote, profe-1 
sočiAu? Ar buvg padaryta 
klaida; ar ji buvo palaidota 
gyva?“ Suvaitojo iš skausmo, 
kurio jokie žodžiai nebūtų ga
lėję sumažinti. J

“Aš nesakiau, kad ji buvo 
gyva, drauge; to visai negal
vojau. Neisiu toliau, tik iš
drįsiu pasakyti, kad ji gali 
būti Ne-Mfrtinga.”

“Ne-Mirtinga, negyva! Ka
me čia dalykas? » Ar aš klie
džiu, ar sapnuoju?“

‘‘Yra pasaulyje paslaptys, 
Į misterijos, apie kurias žmo
gus gali tik spėlioti, kurias, ta
čiau, praslcnką amžiai gali pa
mažu išrišti. Tikėk manf kad 
nies dabar sifsidurėme su vie
na tų paslapčių. Bet aš dar 
neužbaigiau? Ar galiu nu
plauti musų brangiosios pane
lės Lucijos galvą?’

“Niekuomet, 
apmaudo bangos 
sušuko Artūras: 
turtus nesutiksiu 
darkyti jos kūną. 
Helsinge, tamsta nuėjai perto
ji? Kuo aš prasikaltau, kad 
tąmtsa* mane taip labai kan
kini? Ką padarė toji nelai
minga, brangi mergelė, kurios 
šventą karstą tamsta nori pa
niekinti? Ar tamsta išėjęs iš 
proto apie (ai kalbi, ar aš, iš
ėjęs iš proto, to viso klausau? 
Nedrįsk daugiau apie tai kal
bėti; niekuomet neduosiu savo 
sutikimo jūsų planams. Mano 
pareiga yra apsaugoti jos gra
bą nuo tokio bjauraus pasikė- 
sihiino, 
Siu!”

Vali Helšiiigas atsistojo, vi- 
ąą laiką išsėdėjęs, ir rusčiū, 
t<lrtu balsu tarė':

“Uordc Godalmmge. Aš ir- 
tūrių pačeigą, pareigą ki

tiems, tamstii 
ąięnhš; ir? Dic^

I linksiu. Aš niekų, dObdr' neįib- 
tik kad tamsta
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Civic Orkestros kon 
centas

Miss Bari Baroya ir Taddeus 
kdzuch.

Orkestru, tarp
Beyliozo overtiurų “The Roman 
Cariiival’’, Elegijų ir Valsų iš 
Čaikovskio serenados stygoms, 
Mašseųeto '‘^.ęųpojĮtan Scenes“ 
ir Lisžto “Les Preludęs“.

Įžanga pigi.

kitko, gros

Civic Orchestra of Chicago, 
kurios direktorius yra Frederięk 
Stock, o konduktorius Erič De 
Lamarter, duos trečių iš eilės 
koncertų šį sezonų Orkestrus 
salėje sekmadienį, kovo 27 die
nų. Koncertas prasidės 3:30 
vai. po piet. Bus ir solistų, tai

Sumušė politikierį
Du nepažįstami vyrai sumu

šė presinkto kapitonų 25 war- 
doj, Charles Gorso, 36 metų, 
2848 Van Buren ŠL Corso Ve- 
publikonas. Manoma, kad jį 
sumušę jo politiniai priešai.

kurie ne kartų gavo iš teįsęjp 
rankų nemalonių ^prezenlų”. '

Dabar betgi Chicagos Grime 
Commission firez. Loesch pa
siuntė Suv. Valstijų senatui 
laiškų, kuriame pareiškia, jogei 
prieš Wilkersono paaukštini
mų kova vedama Caponės įta
koje. Senato komisija, nužiu- 
rima? pakvies Loeschų duoti 
platesnių paaiškinimų. Loesch į- 
taria ir kai kuriuos gan žymius 
politikierius.

Reikalauja duoti balsą 
bedarbiams šęlpimo 

reikale.

Balčiūnas, Peter 
Banes, Sophia, Nursė 
Flores, J.

Graboriai

S,M.SKUDAS
' Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži, koplyčia dykai 

718W.18St.
T<1, Roo««lt 7532

Lachavich ir Sūnūs
.‘. J, r Riyl. r j- .■I’'- - ' t '■>

LIETUVIS GRABORIUS

Jankus Theo,
Kershulis, Joc
Lukas, Joe
Lukšis, Chas.
Obersh, K. f

Puceta, Jos.
Palulis, Chas.
Sitavičia, K.
Samuolis, Wm. 2
Strioga, J.
Stonis, Ag.
Šimkus, K.
Wenckiene, Zof.
Walcntas, Mary v
Wayzon, F.
Žalis, Sophie

Lietuviai Gydytojai

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

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

Dr.
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 TV. Marguette Rd. arti Western A v.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

. Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Bedarbis mirė
t < eaK • • ■

Banditai padare holdapų 
Fredui Brown, bedarbiui,, At
ėmė iš jo keletu centų, kuriuos 
pas jį rado, i? dar sumušė, kad 
permažai pinigų teturėjo. Brown 
mirė pavieto ligoninėje.

Mainjeriai paskirs spe
ciali komitetą

♦ VK 1-fc n H »** l“'

Cook kauntės trobesy ketvir
tadienį buvo klausoma nuomo
nių ir patarimų, kaip tvarkyti 
bedarbių šelpįmo reikalus. Su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
civilių organizacijų atstovai, 
set.lėnientų vedėjai, ir kai kurie 
bedarbių, priėmė patarimų, kad 
ir patiems bedarbiams butų 
duotas balsas jų šelpimo reika
lais.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Robsevdt 2515 zarba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Suite 1100
•- \ Tel. State 2223-4-5

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26tb St.)
Tel. Cmvford 8200

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

ir nuo 6:3U ik! 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

sesc-
Kru-
Strc-

Ma-

PETRONĖLĖ GEDVILIENĖ 
po tėvais Streleckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 2 3 dieną. 6:15 valandą ryte 
1932 m., sulaukus apie 51 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje. Taura
gės apskr.. Eržvilko parap., Nau
jininkų kaime. Amerikoj išgyveno 

. 25 metus. Priklausė prie Apašta
lystės ir A.R.D. 2 Skyriaus Dr-jų.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Joną, seierį Marijoną ir švogerį 
Joną Barčus, brolį Juozapą ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje 
rį Oną ir švogerį Kazimierą 
gelius, brolį Joną ir brolienę 
leckius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi
salskio koplyčioj. 3307 Auburn av.

Laidotuvės įvyks antradieny, ko
vo 29 dieną. 8 vai. iš ryto iš kop
lyčios j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petronėlės Gedvilienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Sesuo, Brolis.
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grob. 
A. Masalskis. Tel. Boulevard 4 139

SABONISALEKSANDRAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- . 
vo 24 dieną. 3:30 vJlandą po 
piet 1932 m., sulaukęs apie 40 
metų amžiaus, gimęs Sėdos parapi-

? joj. Mažeikių apskr.
Amerikoj išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nubudime pus- 

„ brolį Kazimierą Girą ir gimi- 
f. nes. ,

Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolpo koplyčioj. 1646 West 46 
Street.

Laidotutės įvyks panedėly. ko
vo 28 dieną. 1 va), po piet iš 

» koplyčios bus nulydėtas į Tau- 
, tiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandro Sabonio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. 

e

Nuliūdę liekame.

Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

Anglekasių unijos nariai ir 
samdytojų asociacija sutiko pa
skirti specialį komitetų naujai 
algų skalei išdirbti. Darbininkų 
ir samdytojų konferencija vis 
dar tikisi’ kad sutartis pavyks 
atnaujinti be streiko ar lokauto.

Ir čia Caponė kaltas

\\’ashingtono vyriausybė bu
vo nužiūrėjusi duoti aukštesnę 
vietų federaliam teisėjui Chica
goj Wilkersonui. Bet pasirodė 
priešingumo Wilkersono paau
kštinimui. Ypatingai priešingi 
tokiam paaukštinimui yra orga
nizuoti Amerikos darbininkai.

LIK J4

PETRAS W1SAKOVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 25 dieną 5:15 valanda ryte 
19)2 m., sulaukęs pusės amžiaus 
gimęs Lietuvoj Vilniaus apskr. 
Amerikoj išgyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — Heleną it "Nacet.j ir 
sūnų Petrą, pusbrolius ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 8^19 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėly, ko
vo 28 dieną, 8 vai. ryti 'iš namų 
į Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
kuriojė atsibus gedulingos pamal
dos' už vtfi'dn'io siėlk’ d i? Vert 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. ‘ ■

Visi a.a. Petro Visakovičiaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti* 
laidotuvėse ir suteikti jam pąsku-' 

J tinį ' patarnavimą Tr 'atsisVelki'riirrių- 
r.■ * i r • » k# •r

r*

4

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sūnūs, Pusbroliai, 
ir Giminės. ‘ 1 '
į p • > y f ,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudėikis, Tel. Yards 1741.

PETRAS ŠLAK1S
i ■ . rA ’ 1 >

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 d., 7:45 vai. va
kare, 1932 m., sulaukęs 60 metų amžiaus; girnęs Lietuvoj 
Mariampolčs apskr., Vartų kaime, gimęs gegužes 16 d,

■ 1871 m. Paliko dideliame nulįudinie moterį Oną, po tęva iš
| Balevičiukū, dukterį ZofĮja Jųniėvičz, 4 sūnus: Jonų, Juo

zų, Dr. Lawrence ir advokatų Antanų, tris marčias: Dr.
: Sušaunu, Juzefinų ir Angelinų, žentų Aleksandrų Junie- 

vicz, an likus Albinų ir Aleksandrų, dvi anūkes: Pelenų ir 
Elenora ir gimines. Prigulėjo prie sekančių draugijų: Ka
raliaus Dovydo, Motiejaus Valančiausko; Saldžiausios Šir?

. dies, šv. Jurgio lt, ir K., Teisybes Mylėtojų, Siibanp Dad; 
kanto, S. L. K. K. A., Independcnt Order of Foresteris ir, 

,S. L. A. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 A u bu r n avė.

Laidotuves Įvyks pirmadienį, kovo 28 d., 8:30 vai. 
. ryto iš koplyčios j Šy, Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje 

• atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš tėft 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro šlakio giminės, draugai ir pažįstami 
: esat nuoširdžiai kviečiami idaįyvaujj laidotuvėse ir suteik

ti jan) paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame

B

Moterių, Duktė, Simai, Marčios, žgutas, Ąnukai i| ;Gįm|Įiįjs 
Laidotuvėse batarnauja graborius A. Masalskis,, tek

■ r, 1 1 U- I miTh n,- -t < ;i-. ».|. Boulevard 4139,

BB

Laiškai Naujienų
Ofise

Arlauskui, Petrui 
Adomaitis, J. 2

Telefonas Yards 1138

Stanlfey P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiįįus visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

756 W. 35th St.
(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8
Nedėldieniais pagal sutartį

:30

VlNČfeNTAS SCHULTZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 24 dieną, 7:30 valąndą ryte 
1 93 2 m., sulaukęs pusės Ačnžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskr., 
Krakių parap., Užvarčių kaime. 
Amerikoj Išgyveno 29 m. Priklau
sė prie Jaunų Liet. Taiit. Kliubo, 
ir Vytauto* Dr-jos.

Paliko dideliame nubudime .mo
terį Margaretą (po tėvais Jankaus
kaitė), 3. sūnūs — Aleksandrą, 
Vincentą ir Leonardą, marčią Bro- 
nislavą, brolį Juozapą ir brolięnį 

f Stanislavą Schultz* ir gimines Ame- 
t( rikoj. Lietuvoje seserį O.ną ir švo- 
. gėrį Motiejų Jankauskius ir gimines 
; Kūnas pašarvotas, randasi 33*5 8 
. S. Lowe Avc.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
.kovo 28 dieną, 1 vai. po pietų iš 
: namų bus nulydėtas į ‘Tautiškas 

j. kapines. , • .>,
i. Vį$i a. a. Vincento Schultz gi- 
. mitrės, draugai rf* pažįstam“! esat 
• nuoširdžiai. * kviečiami dalyvauti 
ą laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
,, tinį patarnavimą- ir atsisveikinimą.

■ Nubudę liekame.. ' • ’
'Mpteris, Sunai, Marti, Brolis, 
Brolienė ir. Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grąbo- 
f rios A’. "MisaIškiš,' Tęl.’ Boulevard 
H4rj9, ■*'"

t

£

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

vi * <»t i j t v * ♦ "i ’ •' ’ . ,

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iŠ- 

., -į , 4 .

laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubųrn Avė.
CHICAGO. ILL. 
:------------------------------------------ 4. ■

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušeres
Mrs. A. K
JARUSH

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th U Halsted Sts) 
Ofiso valandos:. nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tZ> St., netoli Morgan S A 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800
4

Dr. Zuzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 1

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 .y ai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v <ieną 

Phone Midway 2880

PHYSICAL
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

• Phone
Hemlock 9252

Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S, A. BRENZA
Ofiso valandos: » /

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 4(ah St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 1 1 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K.AHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI

Off„ Boulevard 9277 
4603 S, Marshfield Avė.

» f ? * ■ .•'*'■ » ' • . ’ t »

Ręs., Hemlock 9528 
6607 S. Mapletvood Avė.

LO VEL I KIS
r ■ ‘i ___■_ ' 1 • ' ,____ ;*

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto. Dalis

Vestuvėms,
Vainikai

3316; Sį,. Halsted Si, Tel. Boulevard 7314
i"i.4 i ,t''f iii U’Ūjiii iii, ii, 4*.^...

gy**- j1 'įnirk ■s

■ Seniaiisia ii Didžiausią
LIETUVIU

GRABORių ĮSTAIGA
EŲD^IKIg ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto-, 
mis kainomis aukštos i ųšies pąlaįdojįmų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į mųsų 
įstaigų iš Dile kokios miesto dalies.

Reikalų! esantį musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j. musų įstaigų, kur galędte paųiatyti di- 
džiaupį pašįrinkiipų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tarnavįįnų 'jųinš visai nieko nereikės mokčtj, nežiūrint 
į tai, ar jus kų pirksite, ar ne.

EUD^Kįį; vienatinis lietuvių griaborįus, kuris
tęį^a ambuiancę patarnavimų su ekspertų lietuviu pa-• 

! tarnaūĮpm.’,^j5pi.sĘęiMrios Moderniškoj Koplyčios Dėl 
SĮltO kllr

'•Iii* ’t • t'J
v JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

j i.
h*

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo iš Lietuvos 

Palengvins akių įtempimą, 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elęktra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone 1 Boulevard 7589—1---- ---------- -------- ----
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST , 

t Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 6487

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

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

šventadieniais 10-12 dieną

Tel. Yards 1829

I DR. G. SERNER
______ UJ__i* ..L /__ J* : t •LIEiuvis AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

: Atsitikimuose
j

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

C'

ik L. Daviklis, M.D.
49J.0 So. Mįchigan Avenue

’ ’ Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventddiėnio ir ketvirtadienio
. '* :•.Jį t 

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Vietory 7188 
Rcz. Tel. Hemlock 2615

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

pydo savo ofise patinusias, išsįputusiąs 
’ • ' blauzdų’ gyslas:

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki . 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town Štate Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tol. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaroi

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 w; 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez.*2359 So. Leavitt Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th 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
. . . I I ■ 4 . į

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki' 9 vakdro. 

nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street, 

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

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Mdrquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

it

Rez. tel. Midway 5512 ir \Vilmctte 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tol. Canal 1713-0241

Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Pėtnyčioj 1-7 1

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411

Gyvenimo vieta '
3323 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

127

Valandos: nuo 9 ryto' iki 4 po pietų

John Kuchinskas.
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt1 St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. AdĄms St., Room 21.7 
Tclephone Randolph 6727

Vakarais 215! W. 22nd St. nuo 4-9 
Tclephone Roosevelt 9090

Nąmie 8-9 ryte . Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuoell St.
Tel. Republic 9723’' 
_____________ :___ —_________________

CHAS, A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Telephdtiė tranklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Vietory 2213

-■.4«



kovo 26, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užgeso kerasininė lemputė 
Dimienės name. Po skarma
lais miegojo viša jos šeimyna, 
tik alkio kirminas negalėjo nu
rimti, nes per ilgai jam buvo 
laukti seniai žadamų pietų.

Laumė.

taksų klausimą rimčiau ir tiks
liau, nei kitos musų organizaci
jos.—Re p.

Rytoj “Naujienų”
Radio programas

Rytoj. Velykų dieną, įvyks ei
linis “Naujienų” radio progra
mas iš WEGS stoties, 1360 ki- 
locycles, nuo 6 vai. vakare.

Makalai tęs savo bedas ir var
gus: gal pirks automobilių, o 
gal kartu su visais klausytojais 
linksmai ir berupestingai švęs 
pavasario šventę. Tai patys iš
girsime iš savo radio.

Bus dar ir šaunusis trio— 
—Onuks, Helenuks ir Antoinet- 
te, kuris taip visiems patinka.

Todėl nepamirškite pasiklau
syti šio gražaus “Naujienų” ra
dio programo rytoj, 6 vai. vak. 
iš WEGS stoties.—nn.

Juozas Pronskus jau 
Lietuvoj

Juozas Pronskus, kuris “Nau
jienose” vedė pirmą puslapį, 
šio mėnesio 17 d. laivu “Euro
pa” išplaukė į Lietuvą. Kovo 
21 d. jis jau buvo Bremene, iš 
kur prisiuntė taip vadinamą 
“Ocean-Letter”. Savo laiške jis 
sako, kad kelionė buvusi lai
minga. Visiems savo draugams 
Amerikoj jis taria sudieu ir 
sako, jog jis niekuomet neuž- 
miršiąs jų.

Pronskui išvažiavus, dabar 
“Naujienų” pirmą "puslapį ve
da Antanas Vaivada, kuris yra 
Amerikoj gimęs. Tuoj po karo 
jis per keletą metų gyveno Vii 
niuj ir ten ėjo mokslus Lietu
vių gimnazijoj. Sugrįžęs Ame- 
i-ikon Jis per kai kurį laiką 
lankė Pennsylvanijos universi
tetą.—N.

Velykinis Radio 
programas

Aukos Velykų pie
tums

P-nas Andrevv Lang, 1000 No. 
La Šalie Str., aukojo $2.00 Ve
lykų pietums.

Ačiū.—Naujienos .

Bridgeportas
Lithuanian Chamber of Com- 

meice ruošiasi šaukti masinį 
susirinkimą taksi} klausimam 
aptarti*

Rytoj, nuo 1:15 iki 2 vai. ,po 
piet, iš WCFL. stoties, 970 ki- 
locycles, Jos. F. Budrik, Ine., 
duos gražų, specialiai Velykų 
šventei pritaikinti} radio progra
mą. Valgydami Velykų pietus 
neužmirškite atsukti savo radio 
ir pasiklausyti šio programo. 

—t. t.

Ir ji grįžo namo...
Šį rytą Dimienė kėlė sykiu 

su saule, patrynė savo mažas 
užmiegotas akis, pertrabkė šla
pią ranką per veidą ir užsime
tusi languotą skepetą ant nuo 
darbo sulinkusių pečių skubiai 
apleido gryčią palikdama mie
gančius vaikus Dievo globai.

Lauke ją sutiko nemalonus 
ir drėgnas oras. Per jos išdė- 
vėtus rubus šaltis gnaibė jos 
kūną. Pirmutinis šiurpulis pa
sveikino dar nuo namų nepasi
traukusią moteriškę.

Dimienė savo kelionėj matė 
žmogų pusryčiaujantį išmato
mis ir taipgi suvargusį šunį, 
kurio guolis buvo patvoryj. Abu 
juodu buvo lygiai išmestu gat
vėn, atgyvenusiu savo dienas ir 
niekam nebereikalingu.

“Turbūt pasaulį dabar velnias 
valdo, o ne Dievas”, tarė sau 
Dimienė. ' *

• Jos širdyj kilo noras atlygin
ti nuskriaustųjų skriaudikams. 
Bet ji nieko kitiems padėti ne
gali. * Ji turi rūpintis savais 
reikalais, kurių krūva nepake
liama yra.

Tikėdamasi ką' nors gauti 
Velykų dienai labdaringoj įstai
goj ji išbuvo iki vėlumos. Bet 
ten jos ankstyvas kėlimasis, 
jos tolima kelione ir trukumas 
reikmenų nebuvo įvertintas. 
Jai buvo pasakyta “Come next 
week”. Ir ji grįžo į namus ly
giai suvargusius kaip ir jį pati.

Vaikams pareikalavus vaka 
rienės, ji sakė: “šį vakarą bu
kit sotus viens j kitą pažiūrėję, 
o rytoj gausit po kotletą tau
tiškos parapijos' svetainėje.”

—Taksos nebepakeliamos! — 
tokie nusiskundimai girdėti nuo
lat.

—Mokėti ar nemokėti taksas? 
—tokius klausimus duoda sa
vasties valdytojai vieni kitiems.

Taigi kas daryti taksų reika
lu? Kas galėtų duoti tinkamą, 
autoritetingą patarimą?

Chicagos lietuvių tarpe yra* 
susitveręs Lietuvių Pirklybos 
Butas (Lithuanian Chamber of 
Commerce). Jam prikalus© žy
mesnieji lietuviai biznieriai ir 
profesionalai, kilnojamos ir ne
kilnojamos savasties valdytojai. 
Juos taksų klausimas paliečia 
gal arčiau, nei kurias kitas lie
tuvių grupes. Pirklybos Buto 
pirmininkas yra p. J .J. Elias, 
Universals State Banko prezi- 
dienas. o sekretorius auditorius 
Varkala.

Iki šiol juodu buvo labai už
imti. Dabar tečiau, kiek pasi- 
liuosavę nuo kasdieninio skubo
to darbo, jie atkreipė savo dė
mesį į taksų klausimą, juo 
labiau, kad tas klausimas pasi
darė nepaprastai opus.

Taigi ateinančią savaitę jie 
yra nužiūrėję šaukti masinį su
sirinkimą taksų reikalu. Kokią 
dieną susirinkimas bus šaukia 
mas ir kokioj vietoj, taps pra
nešta vėliau.

Teko betgi patirti, kad kal
bėtojų tarpe, klausimui aiškin
ti, manoma pakviesti vienas ar 
pora žinovų—ne politikierių — 
iš vieno Chicagos žymesniųjų 
universitetų.

Chicagos lietuviai turėtų bū
ti prisirengę šiame mitinge da
lyvauti ,nes jis svarbus visiems 
savasties valdytojams ir taksų 
mokėtojams. Ypač svarbus lie
tuviams.

O svarbus štai kodėl:
Chicagos nekilnojamos sa

vasties taryba kovoja prieš tak
sas, kaip kad jos buvo dedamos 
iki šiol. Antra vertus, miesto 
gaspadorius, meras Cermaka's, 
įrodinėja būtiną reikalą taksoms 
mokėti, nes taksų miesto vy
riausybė negali pasilaikyti. Yra 
taipgi susitvėrusi eilė taksų mo
kėtojų asociacijų. Kai kurios 
tų asociacijų, be abejonės, dar
buojasi švariais siekiais. Bet ar 
nėra jų taipe ir tokių, , kurių 
viršilos darbuojasi, kad .pasipi
nigauti? Ar nėra tokių, kurios 
tapo sutvertos tik rakieto tiks
lais ?

Jus ir mane kviečia Petras 
ar Jonas prisidėti prie tos ar 
kitos asociącijos ir įmokėti po 
keletą dolerių. Gal būt kviečia, 
kad kovoti už jūsų ir mano in
teresus ,o gal tikslu iš jūsų ir 
manęs pasinaudoti. Visų dantys 
balti, bet kas už dantų slepiasi? 
Taigi kur pastangos taksų mo
kėtojų naštai palengvinti, o kur 
išnaudojimas?

Jeigu kas gali autoritetin- 
giau imtis šiuos klausimus riš
ti, tai atrodo, kad lietuvių tarpe 
Chamber of Commerce priklau
so ta užduotis, kąip atsa’komin- 
giausiai savasties valdytojų gru
pei. '

Tatai, žinoma, nereiškia, kad 
kiekvienas asmuo Lietuvių Pirk
lybos Buto aiškinimus ar pata
rimus turi priimti kaip pasku
tinį teisybės .žodį ar įsakymą. 
Bet galima tikėtis, kad Pirkly
bos Butas stengsis apibudinti

< ■*

Marųuette Park
Ekstra susirinkimas taksų mo

kėtojų
.............................. A . . -i-

Marquettopark iečiai susirink*: 
pirmadienio vakarą, 7:30 vai., 
bažnytinėje salėje pasitarti apie 
šių mėtų augštas taksas.

Visi namų savininkai gavę 
taksų bilas šioje kolonijoje pa
kėlė protestą prieš neapsakomą 
sunkenybę išmokėti aukštą tak
sa vima.

Kas reikia daryti? Tai klau
simas visų.

šis klausimas bus išnagrinė
tas šiame susirinkime. Išgirsi
me įžymius politikus i,r eksper
tus minėtame taksų klausime.

Kviečia visus Marųuette Park 
Property Owners’ Association.

Juozas Mickeliunas, pirm.
Stasys Piežo, rast.

užkvietė visus balandžio 24 die
nai į Strumila svetainę pasi
klausyt gero koncerto, duoda
mo vieno iš geriausių Chicagos 
chorų.

Visi svečiai paėmė net po 
keletą tikietų, žadėdami atsi
vesti dar ir savo draugus. Vė
liaus svečiūs pakvietė už sta
lo prie Vakarienės. Stalas val
giais parengtas paprastai kaip 
ir visur, bet viena ypatybė tai 
ta, kad p-nia Dambrauskiene 
tuos valgius moka paruošti ge
ru skoniu, o tai ir padaro skir
tumą.

Pasilinksminę > iki vėlumo, 
svečiai skirstėsi namo prižadė
dami susitikti ^Pirmyn choro 
koncerte balandžio 24 d. Stru- 
milo svetainėj. —Svečias.

vaianaoj dus prisirengę mumis 
pasitikti svetainėj, tik. niespn- 
sižadėkim ten pribūti.—A.J.S.

North Side
Buvusių Bijūnėlio choro 

dėmesiui
narių

Oak Forest

Roseland
Pagerbimui base bąli lošėjų 

Goldeii Star Kliubas kiekvie
nais metais surengia savo jauk
tai vakariene arba taip vadina
mą bankietą. Laike tokių va
karienių be įvairių linkėjimų, 
base bąli lošėjai būna apdova
noti gražiomis dovanomis Gol- 
den Star Kliubo; taip pat ne
mažai ir biznierių, kurie gana 
gausiai paremia Golden Star 
jauktą. Tokie reikšmingi suė
jimai, matyt, roselandiečių yra 
visada mėgiami.

Kovo 17 d. Strumilos svetai
nėj minimas kliubas už pasi
darbavimą pereitą vasahj savo 
jauktai surengė pagerbimo ban
kietą ir, nežiūrint net šitų blo
gųjų laikų, kliubiečių ir sve
čių dalyvavo viso apie 400 
žmonių. Kad ir didžiulėj Stru
milos svetainėj, bet visų sve
čių iš karto nebuvo galima su
sodinti už stalų. Bet užtai nie
kas ne'neilgojo, nes' tų skanių 
valgių buvo visiems užtektinai 
ir net su kaupu.

IPo vakarienės buvo prakal- 
bėlės su įvairiais linkėjimais 
base bąli lošėjams, o už vis 
daugiau jaukto direktoriui Vaš
kini ir menedžieriui Dapkui, 
po kurių vadovyste pereitą va
sarą Golden Star jauktas lai
mėjo Southsidės čemiponatą. 
Užtai visų svečių ūpas buvo 
nusiteikęs pagerbimui • tų Gol
den Star jaunuolių. Svečių tar
pe buvo ir vietinis aldermanas 
Govier su buriu savo draugų, 
kurie išreiškė pagarbą lietu
viams už pasižymėjimą sporte. 
Po vakarienės, prie geros mu
zikos, svečiai linksminosi ligi 
rytmėčio. Vakaro vedėjas buvo 
I. Ivan.

—o—
Strumilos svetainė ištikro 

yra pasidabinus, tur būt reikia 
padėkoti dabartiniam savinin
kui. Naujai dekoruota ir su ge,- 
,rai priderintomis spalvomis. 
Kreditas už šviesas, ypatingai 
už puikų scenos atšvietimą iš 
viršaus, kur šviesos yra už
slėptos už pirmojo nuo scenos 
palubėse balkio. Visgi dar švie
sa biskį per tolį siekia į sve
tainę. Bet tai galima lengvai 
pataisyti. Dar gražiau, kad 
šviesa butų net kelių spalvų ir 
operuojama atskirai už scęnoa 
' ■* “°> ;■?

Balandžio 24 dieną šitoj (mo-, 
derniškoj svetainėj pasižymėjęs 
Chicagos Pirmyn choras, po 
vadovyste p. K. Steponavičiaus, 
duos roselandiečiams koncertą. 
Koncertas bus turtingas ir įvai
rus, nes be choro jame daly
vaus ir tos garsiosios solistės 
ir solistai. Kaip girdėt, tai ro- 
selandiečiai prie to koncertų 
rengiasi iš anksto.

Kovo 24 dieną mus* gyvenan
čius Oak Forest prieglaudoje 
lietuvius, aplanke kun. St. Lin
kus su savo pagelbininku. Ap
lankė Kazimierą šulsą ir įdavė 
Velykų dovanas nuo Šulco duk- 

labai 
t

nuo 
lietu-

terš, už ką Šulcas yra 
dėkingas.

Dar pats kun. Linkus 
savęs apdovanojo daugelį 
vių cigarais ir cigaretais ir man
paliko cigarų ir keletą pakelių 
cigaretų. Jais aš labai palinksmi
nau biednus aklus lietuvius, ku
rių randasi čia penki žmones, ir 
dar kelis iš biednesnių.

Mes, šios įstaigos įnamiai, 
atjausdami tą labdaringą darbą 
tariame kunigui širdingiausią 
ačiū ir velijame ištvermės juo 
ilgiau darbuotis.

Jonas Suteika, Institulion 
W'a‘rd 52, Oak Forest, III.

Brighton Park
Vakaruškos

SLA. 238 kuopą rengia pui
kų pasilinksminimą po Velykų 
šeštadienį, balandžio 2-rą die
ną, K. Gramoritę svetainėj, 
4535 So. Rockwe|| St. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. , Įžanga pigi, 
tik 25 centai ypatai. Rengėjai 
šviečia atsilankyti visus kuo
pos narius ,jų šeimynas, drau
gus ,kuopai simpatizuojančius 
ir abelnai visus Brightoh par
tiečius. Gros gera muzika šo
kiams, bus skanių užkandžių, 
airiuos, jai neklystu, padarys 
Mrs. D. Dauskurdięnė. Taipgi 
jus pakankamai minkštų gė
rimų, kvaso ir lemonado. žo
džiu sakant, susirinkusieji už 
25 centų bilietus galės beveik 
per visą naktį šokti-balevoti. 
Minėtos kuopos komisija ir 
darbininkai paskirtoj dienoj ir

Kovo 20 d. pp. Dambrauskų 
namuose, susirinko didokas bū
rys jų draugų ir draugių. Ko
kiu tikslu — tai aš nesupra
tau. Tik vėliau, po linksmo pa
sisveikinimo ir bešnekučiuo
jant, p. Dambrauskas atsinešė

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonės’tr 
taip pataria Lietuvos bankai

SPRING FASHIONS

Tos, ku

šiuo noriu pranešti visiems 
buvusiems “Bijūnėlio” choro 
nariams, kad šeštadieni, kovo 
(March) 26, Almira Simons 
svetainėje, 1640 No. Hancock 
St., įvyks repeticijos koncertui 
ir vaidinimui, kuris atsibus ba
landžio 17 d.

Bijūnėlis, kaip praeity, . taip 
ir dabar, suteiks Chicagos pub
likai nepaprastai daug malonu
mo, nes šiame parengime da
lyvaus ne tik dabartinis Bijū
nėlio choras, bet ir visi buvu
sieji jo nariai, kurių tarpo ran
dasi pusėtinai daug gabių artis
tų ir muzikantę.

Nepamirškite atsilankyti į 
šią repeticiją, kovo (MaTch) 26 
d. trečią valandą po pietų, Al
mira Simons svetainėje, 1460 
N. Hancock St.

* M. šliauterytė.

Dyer Union Shop
Cuzmarskis teiks visiems gerą patarna

vimą kaip valymu, taisyme ir naujų dra- 
)užių daryme. .Darbas yra garantuotas. 

Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų, vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel, Lafayette 3777 
’airname ir pristatome ant pareikalavimo

MTMineral Wells 
Crystals

įdaryti iš sveikatą teikiančio minerali
nio vandens iš Mineral Wells, Texas — 
Amerikos Carlsbado. Nieko nėra pri
dėta. Nė jokių gyduolių, ar vaistų. Ge
riausias liuosuotojas, kokį pinigas gali 
pirkti. Išplauna nuodus iš jūsų sistemos 
ir pašalina reumatizmą, inkstų pakriki
mus, konstipaciją. nevirškinimą ir skil
vio paįrimus. $1.00 dėžutė jums pa
gelbės, arba mes pinigus grąžinsime. Dy- 
cai sempelis pasiunčiamas ant pareikala
vimo.

Geo. L. Hildebrand
4519 N. Sacramento Av.

CHICAGO, ILL.

West Central Window 
Shade Cleaners

5103 W. Madison St.

PRANEŠIMAI
Dr-stė Lietuvos Dukterų, rengia Vcli- 

kėlių šokį, su dovanomis, balandžio 3 d., 
Liet. Auditorijoj. Pradžia 6 vai. vak., 
įžanga 25c. yparai. Bus 8 geros dova
nos, už gražiausi numargintą kiaušinį. 
Tad visi prie darbo, pamėginkite savo 
giliukį, o prie to bus gera muzika, galė
sime tikrai lietuviškai pasišokti ir bus 
priėmimas naujų narių veltui 16—3 5 
metų be įstojimo mokesties. Tad užpra
šoma visa lietuvių pažangioji visuomenė 
dalyvauti šiame parengime.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių Tautiškos Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj, kovo 27 dieną Velykų 
ryte, pamaldos įvyks 6 vai. ryte. Kas 
norės galės atlikti išpažintį, dėl jaunų 
Jus klausoma iš spaviednyčios, o dėl su
augusių bus vieša išpažintis. Aš, Juo
zas Nekrošis, sveikinu visus parapijonus 
su Šv. Velykoms ir linkiu daug links
mybės. Širdingai kviečiu visus tautie
čius atsilankyti Velykų, ryte į Šv. Kry
žiaus bažnyčią ant pamaldų, Šv. Kry
žiaus bažnyčia randasi ant Auburn Avė. 
ir 3 1 PI. Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Kun. M. X. Mockus radys naujus 
gražius paveikslus ir aiškins jų turinį, 
paveikslai’ spalvuoti ir kitoki, surinkti 
iš svarbių atsitikimų sviete. Caro Un- 
teroficieras pasakys ką jis matė ir gir
dėjo caro dvare. Bus ko pamatyti ir 
paklausyti. Įvyks Bridgeporte, Lietuvių 
Auditorijoj, žemutinėj svet., subatoj, ko
vo 26 d.? 17:30 vai. vakare. Kviečia 
visus atsilankyti Komitetas.

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 
garbę ką nors išmokti. r Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi • ir šviesa, suteiks galią ko
voje, prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystei. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus.___ _______________  _____._u Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago. III.

AUTOMOBILIŲ 
SYMAS

VISŲ IŠDIRBYŠČIŲ IR

TAI

VISŲ

Taiso 
Cadillac 
m i
tuotas

DADS
Help Wanted—Female

REIKALINGA patyrusių keisingų 
siuvėjų. Berth Levi U Co. 3944 So. 
Hamilton Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyręs vyras ar mo
teris dirbti prie luncb counterio, su 
mažu kapitalu, o patyręs be. 3150 So. 
Halsted St. Victory 3313.

Furnished Rooms
RENDON fornišiuoti kambariai su at 

be valgio. Valgis sąvaiten $8.00.
3218 W. 38 St.

RENDON KAMBARYS — antro 
augšto iš priekio — didelis, švarus, ap
šildomas. . šiltas ir šaltas vanduo. 
Kambarys dėl vedusios poros arba dėl 
vaikinų ar merginų. Garadžius. Taip
gi ir pavienį miegami kambariai. Ne- ■ 
brangiai.

1507 No. Irving Avė.

antro 
t

KAMBARYS RENDON dėl vyrų su 
ar be valgio, kas nori pigiau pragyventi. 
43 5 9 So. Maplewood Avė., 2 lubos.

—„ —o ——■ ■

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos, prie mažos šeimynos. Antros 
lubos. 913 W.’ 3 2 St.

RŪŠIŲ

Packard ir 
Suteikia- 

darbas garan-

buvusieji foremanai Pack 
taisymo dirbtuves^. Su 
ičiayimai. Visas darbas 
Musų kainos žemos.

CARL CLARAS 
5805 So. Mapllewood A 
• TEL. REPUPLIC 4151

PAVEIKSLAI!

Avė

Pavasarine Madų Knyga.
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jos kaina/tik 10 centų. 
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III. KUN. M. X. MOCKUS

Potcr Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

Ęųglewood 5840

CHICAGO

Senas langų Užlaidas išvalo 
taiso taip, kad pasilieka kaip 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309

ir per- 
nau jos.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
gali pasitaisyti valgį. Renda $4.00 mė
nesyje. Antros lubos.

3417 So. Union Avė.

For Rent

DABAR RODOMAS DVIGIRAS PROC.RAMAS

Įtuihirsinio
įdomi pilnoka opjo inilžiniMci> penkių

i metų Plerni

PASTEBĖTINA PROGA
3750 South Kedzie Avė. Štoras su 

moderniniu 4 kambarių flatu ir maudy
ne užpakalyje. Gera biznio vieta. 25 
pėdos nuo kampo. Koncesija iki gegu
žės mėn. Renda $48 į mėnesį. Agentas 

J. KATZOF,
3418 Douglas Blvd., 
tel. Rockyrell 3389

Business Chances
Pardavimui Bizniai

’ m 
“KILDINO * TO 

LIVE"
Sovietu drama IB 
kovos R-yvulii), ka

ralijoj

Art & Culture In 
l'SŠSR. .

Kaukazo muzika. Tik
rai n ų choras, Lenin
grado baletas. Dirbtu- 

vf’H Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN RUREN PRIE MICHIOAN 

11 vnl. ryto iki vidurnattlo, 35c Iki I v. d.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk' arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Wcst Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie- 
tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Tel. Lafayette 1329,

MALEVOJIMAS IR DEKO
RAVIMAS, atliekame darbą 
atsakomingai ir greitai. Kainos 
prieinamos.

J. ZIOUGRA
4449 So. Fairfield Avė.

Tel. Virginia 0030

Automobiles
PEERLESS STRAIGHT 8 VĖLIAU- 

SIS 1932 DE LUXE SEDANAS
• * I • • •

Reikalas pinigų verčia mane paaukoti 
savo visiškai naują karą. Vartojau ma
žiau kaip 60 dienų. Karas yra kaip 
dieną jį pirkau. Kainavo man virš 
$2,000. Pirmas $550 paims jį. Atsi
šaukite neimlioj. 1715 N. Humbold 
Blvd., arti North Ąve., Ist apartment.

WILLYS KNIGHT 1932 DE LUXE 
SEDANAS

Moteris yra priversta jį paaukoti. Be
veik visai nevartotas ir dar tebėra ga
rantuotas dirbtuvės. Įrengtas su 6 dū
riniais ratais ir 6 originaliai visiškai 
nauji tairai. $425 paims jį. 2538 
North California Avė., Ist apartment.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris į biznį, 
apie 4 5 metų, patyrimas nėra reikalin
gas. Turi turėti pinigų dėl atnaujini
mo Imo (tnorgičiaus. Rašykite į Nau
jienas, Box 1404.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbą už janitoriaus pagel- 
bininką. Esu blaivas ir švarus vyras, 
nevedęs. Šaukite po 5 vai. vakare. 
Tel. Ne vada 2061.

GERAS biznis pardavimui, ar mai
nui. priimsiu, namą, lotą ar gerą auto
mobilių. 750 W. 69th St.

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
marketas, su mažu namu, bargenas.

Lafayette 8780

PARSIDUODA pigiai pilnai įrengta 
valgykla, ar vien- tik fixturiai, norint 
galima išmufuoti. 903 W. 35th St.

PARSIDUODA grosernė, už cash, 
arba mainysiu į automobilį, priežastį pa
tirsite ant vietos. 837 W. 34th PL 
...........  <■ ■■■.  —fa——......... ■

Fatms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSINE, 3 mylios nuo miesto 
ir stoties, parsiduoda 80 arba 120 akrų 
ūkis, pigiai. Arba mainysiu ant Chi
cagos propertčs. Šaukite Lafayette 5245.

NORIU Keltis į farmą. paimsiu 40 
ar 80 akrų Illinois valst. Rašykite 
793 7 W. 46 St.. Lyons. III.

* Exchange—Mainai
MAINYSIU dviejų aukštų medinį na

mą ant cottage arbo loto. Atsišaukit. 
3653 So. Halstcd St. Box 113.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tęs asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė. Chicago, III.

biznius

išsimai- 
kreipki-

PAAUKOSIU GREITAM PAR
DAVIMUI!

7155 South Rockwell St. Naujas gra
žus namas, 2 keturių kambarių fialai ir 
maudynės ir 1 basemento flatas.

Kreipkitės
J. KATZOF.

3418 Douglas Blvd.,
* tel. Rockwell 3389

PARDUODAM IR MAINOM far- 
mas, namus, lotus ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainyti, 
pirm pamatykit musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

• J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bungalow, 4 kambariai viršuj. 8 pė
dų basementas, karštu vandeniu šildomas. 
Taipgi Bridgeporte 5 pagyvenimų po 4 
kambarius namas. Parduosime abu kar
tu, ar atskirai.' arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite,

7004 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalow. 
50 pėdų frontas. 2 karų garažas. 
$5.600. 5204 S. Kilpatrick Avė.

I '
Rodys naujus gražius paveikslus 

aiškins jų turinį, paveikslai spalvuoti 
kįtoki, surinkti iš svarbių 
sviete.
jis matė ir girdėjo caro dvare. Bus ko 
pamatyti ir > pasiklausyti. Įvyks Brid
geporte, Lietuvių Auditorijoj, žemuti
nei svet.. subatoi, kovo 26 d., 7:30

ir 
ir 

at$itikim(: 
Caro unteroficierius pasakys k; į

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

1 BARGENAI

2 flatų mūrinis, 5-5 kambarių. 30 
pėdų lotas: nėra assesmentų. elė ištai
syta. , Kaina $8,500. Biskis cash, li
kusius gerais morgičiais.

6 kambarių mūrinė b^ngalow, 4 me
tų senumo, oktagono frontas.
dų lotas.
Kaina

vai. vakare. Kviečia visus atsilankyti
Komitetas,

REIKALAUJAME lietuvių vyrų su 
biznio patyrimais. Turi būt Chica- 
goj gerai apsipažinę, katrie į trumpą 
laiką galėtų vedėjų vietas užimti, to
kiems turime gerą progą, su geru už
darbiu. 
GULF

Atsišaukite, "
COAST DEVELOPMENT

29 So. La Šalie St. 1
co

30 pė- 
Karštu vandeniu šildoma. 

$6,000. Reikia cash $2,000.

RUDOLPH HLAVKA
5400 S. Sawyer Avė.

. ........ . ..............................
6216 S. PAULINA St.. 6 kamba

rių mūrinė rezidencija, nupiginta iki 
$5,500. Arti St. Theodore bažnyčios 
ir mokyklos. Išmokėjimais. šaukite 
nedėlioj nuo 2 iki 4 v. Beverly 8100.
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ULTIMUS
Pačiame Luokės miestelio 

pakrašty stovėjo prasti seni 
nameliai. Apie tuos namelius 
iš trijų pusių žaliavo tankus ir 
apleistas sodelis. Ties tais na
meliais ant gatvės dažnai pra
einantieji matydavo gervę su
simetusių į kuprą, su pamušta 
koja ir viena akimi, kurią jai 
dar sveiką paliko miestelio 
padaužos. Nelaimingas paukš
tis išrodė net juokingai: iš
džiuvęs, pasišiaušęs, su pakel
ta koja, kurią tik retkarčiais 
ištiesdavo. Jo kaklas buvo 
vietomis išpeštas — mėlynas, 
ant kaktos dar kruvina žaiz
da, miega išplėšta, snapas su
džiovęs — buvo tai tik paukš
čio griuvėsiai. Vienas daiktas, 
kuriuo jis dar galėjo didžiuo
tis, tai buvo jo sparnai; jei 
kartais susimąstęs nuleisdavo 
juos ligi žemės, tai išrodė lyg 
žmogus, užsivylęs ir labai la
bai liūdnas. Ir kada taip gervė 
stovėdavo pakėlusi dangun su
žeistąją galvų ir vieną savo 
akį įbedusi lyg ko ten ieškoda
ma, galima buvo iš jos ir juok
tis, ir verkti, kaip iš nukritu
sios iš aukštesniųjų padangės 
kelių.

Tūli gervę vadino Praniuku. 
Tas vardas jai liko nuo pir
mojo jos savininko. Buvo tai 
girtuoklis, kurs pusę savo gy
venimo praleido smuklėje, 
mylėjo grąžią Zoka ir nešė 
kontrabandą. Kur jis galų gar 
vęs — niekas nežinojo. Pražu
vo kaip akmuo vandenin įmes
tas, palikdamas tik paukščiui 
savo vardą. O senus Ambraze
vičius, kurs iš po Tonos tik 
tuščių rankovę buvo* “parsine
šęs, pavadino jį Ultiinus. Bū
davo, atsistos ties paukščiu ir 
galvų palingavęs sumurmės: 
“Kur gi tavo broliai, vargše?... 
Nulėkė... atlikai pats vienas, 
senas našlaitis!”’ Pastarasis!...' 
Ultiinus!” O vėjas blaškė tuš-

Tik vienų gražų rytų, išgir
dęs gerves grįžtant, Ultiinus 
suplasnojo sparnais ir išdavė 
skaudų ilgėjimosi balsų. Kar
tais gervės nusileisdavo. Ta
da vargšas, atsiradęs tarp sa
vo brolių, netvėrė iš džiaugs
mo, norėjo nuduoti sveikų, 
stiprų, lyg kad juokės, kvato
jo-

Vienok protingų paukščių 
neapgavo. Jie visada atspėda
vo liūdnų komedijų ir pažin
davo nelaisve pažemintąjį tar
nų. Visada užuosdavo virtuvės 
pamazgas, pamatė luošumą ir 
aklumų... Užsivylę paukščiai 
pikti, su stipriųjų rūstybe, lai
svųjų puikybe, suplasnoję sa
vo ilgais sparnais, pakildavo. 
Paniekintasis ir apleistas Ulti- 
mus skundėsi gailiu cypimu. 
Jo broliai, išsitiesę savo ilgus, 
plonus kaklus, laisvi laimingi 
aukštai aukštai saules spin
duliuose išnyko. Tada likusio
jo vargšo akyse pasirodydavo 
didelė kruvina ašara, valandė
lę virpėdavo apskritame vidu
ryje ir išnykdavo. Paukštis 
verkė laisvės.

Tai valandai praslinkus ger
vė ilgai lindėdavo vaikščioda
ma sparnais velkina, sužeistą 
galvą slėpdavo dilgynėse. Tik 
gegužės mėnesį, kada nuo auk
što atsidarydavo langelis ir lie
sa ranka išmesdavo paukščiui 
pyrago ar bulvių šmotelius, 
paukštis atsipeikėdavo. Tada 
tankiai galima būdavo pama
tyti gervę bestovinčių ant že
mes ties langeliu, prie kurio 
išblyškusiu veidu seniuke ne-

Ražnauskiui 
tų dešim
tai bildu 

kitais, liu- 
bajorišką

kur turiu pažįstamų, Dauga- 
linčio Pono Geradėjo bajoriš
kus dokumentus išgauti. Dėlto 
prašau Dauggalinčio Pono Ge
radėjo atsiųsti man 10 rublių 
popieriui ir kai kurių kliūčių 
prašai i n imu i.

% Pasirašęs: Pilypas L.
Nepriminė rašto rašytojas tų 

kliūčių, bet jos ir niekad pra
šalintos nebuvo, 
nepavyko surinkti
ties rubliu. Tokiu 
tas raštas kartu su 
dijančiais apie jų 
kilmę*. pateko kartu su žiedu 
ir legenda į skardinį pamink
lų krepšį. Kol dar Ražnauskių 
sumis, Julius, buvo mažas, na
šlė save guosdama kasdien 
krepšį atidarydavo. Pakvipda
vo tada levendra mažas kam
barėlis ir tas kvapas atnešda
vo vaizdus iš tolimų jaunystės 
dienu. Ražnauskienė imdavo 
pasakoti sunui apie mažų tė
viškę, apie senelį, mačiusį 
Kasciųškų, apie savo brolius, 
audrų išnešiotus kpr toli, toli, 
kad nė vienam Savoji žemė a- 
kių neužpylė. Jei jai pasako
jant vaikelis užsnūsdavo, tai 
glausdavo jo galvų ir dainuo
davo virpančiu balsu pripras
tų savo dainų.

ryt vėjeliai,

Tas 
susi-

kartodamas: Ultiinus, Ulti- 
mus...

Kurpiaus mokiniams parupo 
ką reiškia tas žodis. Jie nubė
gę klausė vargonininko, 
pasakė, buk tuo žodžiu
šaukiančios raganos ant Šatri
jos kalno. Vaikai paukščio 
pradėjo lyg bijoti, ir nuo to 
laiko gervė turėjo ramesnį gy
venimų.

Būdavo, ilgomis valandomis 
stovėjo prieangyje tykodama; 
kada galės įsispraudus virtu
vėn keletą nuolupų sulesti, ar 
pamazgų atsigerti. Geriausiai 
vykdavo paukščiui tada, kada 
juodakė Bok a rodė savo bal
tus dantis praeinantiesiems, 
Turgaus dienomis,‘ kada dau
giau žmonių pro šalį eidavo, 
gervei pavykdavo kartais ir 
mėsos gabalėlis nuo stalo pa
glemžti. Badas, vargas, nelais
vė ir luošumas išmokė ją 
žmogaus buklumo. Žiemą ji 
būdavo dar nelaimingesnė ir 
labiau nusiminusi, tarytum 
užmiršdavo, kad yra dar kur 
plačios, laisvos erdvės, kur ga
lėtų kilti aukštyn, aukštyn — 
prie saulės.

Pavasariui prašvitus viskas 
apkisdavo. Pirmam šiltam vė
jeliui nuo miškų ir ežerų pūs
telėjus, kada varlės pradėda
vo kurkti, apie Ventą ir Luk
nę atklysdavo Baltijos žuvėd
ros, gervė likdavo nerami, su
simąsčiusi, lyg ko laukianti. 
Rytais ir vakarais pražūdavo 
kur toli ir sugrįžusi šlapia, su
vargusi neprisileisdavo nieko 
prie savęs. Nenakvodavo tada 
prienangyje, tik slyvų sodnely
je, visa atsikreipusi ir vieną 
savo akį įbedusi į pietus.

Kartais, vakarę, kai nuo 
darbo pavargdavo seniukei 
pirštai, nuleisdavo ji savo lie
sas rankas ant kelių ir akis 
pakėlusi dangun šnibždėdavo 
ką suvytusiomis lupomis. Ka
žin? (irai meldės... Tankiai vėl 
atsilošusi, užsimerkusi pavar
gusias akis niūniuodavo vir
pančiu balsu senę dainą:

Pūskit, pūskit, rytvėjeliai 
Neškit skundus giminėlei...
Kartais senulė, padėjusi, į 

šalį savo nuobodų darbų, im
davo į rankas skardinį krepšį 
ir išsiimdhvo iš jo keletu senų, 
pakvipusių levendra raštų. 
Žiūrėdavo į juos ilgai, ilgai.. 
Pagaliau, kai išsilenkdavo už
daryti lango, gervė galėdavo 
matyti jos laibą liemenį, su
čiauptas lupas ir žilus plau
kus.

Visi namų gyventojai gerai 
pažinojo ant aukšto gyvenan
čių našlę bajorę Ražnauskienę. 
Jos vyras, Vincas Ražnauskis, 
tarnaudamas dvarponiams vos 
tik užsipelnė Lydavėnų kapuo
se vietų, o jo pačių dvaro ar
kliais išveždino miestelin, pri
mesdami iš malonės
puspūrį prie keletos rublių 
attikusios algos.
Jaunas būdamas Vincas Raž

nauskis ant visų su naujais 
ponais darytų sutarčių pasira
šydavo: Ražnauskis ženklo Jo- 
nuŠos, ir ant piršto nešiodavo 
didelį žiedų su savo ženklu. 
Ret patėmijęs, kad į tarno pui
kybę ponai skersai žiuri, davė 
savo žiedų, pačiai paslėpti ir 
pasirašydavo tik pavarde, bet 
mintyje jis neužmiršdavo ba
jorystės ir vis baudęs išgauti 
bajoriškus popierius savo vie
natiniam sūnui. Tuo reikalu 
rašinėjosi su ponu Pilypu L. 
Jo raštus jis labai brangino ir 
juos net ligšiol užlaikė jo pati 
skardiniame krepšy tarp kitų 
paminklų. ‘ •

Vienų iŠ jų čia prikergsiu.
Dauggalis Pone Geradėjau! 
Žinoma, kad galiu iš švie

siausios Karaliaus Heroldijos;

rugių

pavadino, 
Tankiai 

reikalavo

ir I. t.
Ultiinus žinojo tų dainų ir 

visada jos klausydavosi. O 
slyvų sodnas virpėdavo nuo 
garsaus graudingo lakštingalos 
lakštavimd... Tol už sodno var
lės kurkė, piemens vamzdis 
verkė. Miestelis užmigdavo. 
Pagaliau ateidavo naktis — d 
ji duoda žemei ašaras ir liudi
ja laukines gėles ant užmirštų 
kapų, ji tai savo tamsa ir tyla 
dengė nelaimingąjį paukštį, 
moterį ir vaikų.

Praslinkus daugeliui metų 
Juliukas išaugo į jaunikį. Tu
rėjo juodus plaukus; karšto
mis akimis iš oro sėmė gyvy
bę, aukštu liemeniu didžiavo
si.

Bet ta puikybė tuojau pra
nykdavo, kai pamatydavo Zo- 
kų. Nuo to laiko, kada mer
gaite jį pamačius 
Juliukas atsimainė, 
lakstė po miestelį,
nuo motinos pinigų; tai lindė
jo, tai pliuškavo pervirš... Mo
tinai kaskart rečiau pasirodyda
vo. Kambarėlis ištuštėjo, nuti
lo. Tik virbalų barškėjimui 
pritardavo tylus atdusys iš se
nos krutinės. Gervė džiaugėsi, 
nes tankiau jai pavykdavo 
mėsos šmotelis iš po Zokos 
rankų pagauti. Zoka juokęsi 
savo juodomis akimis Juliu- 
kui, kurio įdegusįjį veidų tai 
šypsena apšviesdavo, tai lyg 
žaibas mėšlungis sutraukdavo.

Ražnauskienė negreitai su
siprato, tik sunui kasdien vė
luojantis pietų ir vakarienės, 
pradėjo rūpintis daugiau. Vie
nų dienų visai jo nebesulaukė.

Nelaiminga našlė' daug il
giau tų vakarų sėdėjo prie lan
go. Kai ji, padėjusi į Šalį dar
bų, paėmė į rankas savo krep
šį, staiga subarškėjo artimos 
karčiamos langas ir į slyvų 
sodnelį įsiveržė girtųjų juokai. 
Našlė krūptelėjo: vienas iš tų 
balsų, minkštas, jaunas, skam
bus, buvo jos sunaus. Jam pri
tarė kitas, storas, užkimęs ir 
aršus gražios Zokos juokas. 
Senutę suplojo delnais, lyg at- 
busdama. Skara nuo jos pe
čių nuslinko; akyse, įsmeigto
se į slyvų sodnelį, aiškiai buvo 
matyti didelis skausmas. Kar- 
Čiamojc riksmas vis didėjo. 
Pagaliau senutė galėjo supras
ti jau ir žodžius.

—Zoka! Zoka! — sake Juliu
kas keistu balsu. z

—Na jau,' nesibrangink, 
kvaile! — tyčiojosi storas gai
sas. — Bajore busi... Į šliubą 
nuvažiuoti arklius aš duosiu! 
Po velniais — ir šliubą galiu 
’ _ .— Juliuk, vaike, ko taip

jei- 
tik

duoti..— 
užsipuoli, 
Užsidirbk

tavęs 
pinigų,

nenoru, 
o visko

Dr. Arthur II. Compton, Chicagos Universiteto fizikos 
profesorius ir Nobelio dovanos laimėtojas, su savo kosmiškų 
spindulių mašina. Neužilgo jis rengiasi vykti į pasaulinę ke
lionę ir demonstruoti savo išradimų.

turėsi ir geresnę gausį. Jei ne
moki, pamokysiu. Dėkavosi 
man, kol tavęs nepakars.

Zokos juokas viską užrėkė.
Našle susiėmė galva. Ji žino

jo, gerai atipinė tą užkiniusįjį 
balsų. Kaip stabo ištikta stovė
jo leapsirėdžiusi menkais dra
bužiais. Po valandėlės ėmė 
drebėti, lyg žvarbaus vėjo už
pusta. Užmirštas langelis sto
vėjo atviras ir per jį rasos vė
suma ir tyli, sidabrinė mė
nulio šviesa" plaukė į kamba
rėlį ir darė iš sustyrusios mo
ters tragiškų nelaimės stovylų. 
Prie jos kojų gulėjo nukritęs 
popierius, ant kurio 'menulio 
šviesoj galėtum išskaityti: “Ži
noma, kad galiu iš šviesiausios 
Heroldijos...”

II.
Kurtuvėnų girioje yra aikš

tė, kurioj vos tik keletas ąžuo
lų beauga. Į šiaurę ir rytus tę
siasi 
dus.
šyląs

pušynas, švarus ir išdi- 
Į vakarus—tankus, mai- 
miškas, baltuojąs ber- 
turtingas pelkėmis ir 

ežerėliais. į pietus miškas re
tėja — kirviai jį išskynė, da
rydami tarpe tamsios žalumos 
šviesius plotus.

Toje aikštėje šiandien Jurgis 
Apvynys puotauja su savo sėb
rais. Rugpiučio naktį arklava- 
giai išsitaisė sau pokylį. Puo
ta jau pasibaigė. Pusiau iš
tuštinti katilai dar garuoja, 
ugnis šaudo šviesioms kibirkš
timis. Ant kelmo sėdįs čigonas 
pučia į vamzdį įvairiais bal
sais. Čia pat prie jo kojų išsi
tiesęs savo kojas sėdi kitas, 
grieždamas smuiku dideliu 
įnirtimu. Plaukai jam ant kak
lo nudribę, prakaitas nuo vei
do varva ant plikos krutinės. 
Bet jis nieko nejaučia, ir ne
mato, visą sielą paskandinęs 
velniškoje muzikoje. Kiti sto
vėdami griežia ant klarnetų ir 
pleitų. Jų muzika lyg vėjas ar 
griaustinis ūžia girioje. Buvo 
tai lyg juokas ir verksmas, 
lyg dantų griežimas: Prie tos 
muzikos šokantieji jungiasi ir 
vėl skirstosi, šūkaudami ir 
trepsėdami. čigonės siunta 
sukdamosi lyg gaižių kaspinų 
ir baltų skraisčių vėsulas, 
žaibuoja karoliais ir baltais 
dantimis iŠ po raudonų lupų: 
—guvios, nesugaunamos, pa
siutusios, baisios. Joms tik 
žalčiai galėtų prilygti.

Vyrai taip pat siunta* Kepu
res aukštyn mėto, delnais ploT 
ja, arba sugavę šokėjas stip
riai glaudžia prie savęs. “

kojos lankstos ar tiesias pa
gal pasiutusių muzikų, arba 
pagal savo įkvėpimų, dar pa
sui tesu i.

Jei kurs išeina iš tarpo šo
kančiųjų, tuojau puola ant 
žemės lyg negyvas. Toks šokis 
— tai darbas, pasiutimas, ap
svaigimas, beveik mirtis.

Viena tik mergaitė nešoka, 
atkreipusi savo įdegusį veidelį 
į žvaigžde^ supasi tarp dviejų 
medžių pakabintoje skepetoje. 
Supdamos! dainuoja. Tai Gin
ta: ji tik šoka už pinigus. Ties 
ja netoli ugnies guli pats Ap
vynys, įsisupęs į didelius kai
linius. Gulėdamas rymo — į 
ugnį žiūrėdamas pypkę ruko 
ir 'spiaudo.. Diktas tai vyras, 
garsus visų vagių ir čigonų 
vadas. Jo žila barzda nuskus
ta, balsas užkimęs, storas; 
veidas rauplėtas, kakta aukš
ta ir pervedančios, giliai įdu
busios akys...

Staiga visi sustojo. Keletas 
naujų bendrų atvyko.

• Apvynys pasikėlė. Ant veži
mo sėdėjo sodietis ir žydas su 
kromeliu. Žydas buvo vargšas, 
iš tų,: kurie tik šeštadieniais 
ligi sočiai pavalgo, o visą^sa- 
vo turtų kromelyje ųešiojasi. 
Vaizdas toks: sodietis grįžtąs 
su kanapėmis namo pavėžina 
žydelį už keletą adatų ir gu- 
zikų. Apyynys nusišypsojo.

—Tegul bus pagarbintas!— 
tarė atvažiuodamas sodietis.

—Ant amžių, — atsakė Ap
vynys. — Iš kur?

—Nuo Airiogalos.
—Kaip ten pavyko?
Sodietis pasikasinėjo galvą.
—Nelabai, — tarė, — vos 

vos lietų mukiu atstūmėme.
Prasidėjo keista kalba. To

kiu budu atvažiavusieji aiški
no Apvynini, kas nutiko, kaip 
pavyko jų tamsus darbai.

Paliovė šokti. Moters nubė
go žiūrėti atvežtų daiktų. Nu
tilo muzikos, tik vienas smui
kininkas griežė ir griežė, lyg 
nieko nematydamas.

Numetus nuo vežimo kana
pes pasirodė maišai, pilni šil
kinių audeklų. Apvynys ženk
lus dėjo ant kiekvieno. Suskai
tęs atrišo vieną ir ėmė šilki
nes skepetaites dalyti čigo
nėms. Jaunesniosios tuoj gobė
si, skaromis, vyresniosios dėjo 
į antį. Viena tik Ginta nepa
liovė suptis ir dainuoti. Apvy
nys išrinkęs gražiausiąją ske
petą metė ją dainuojančiai 
mergaitei. Ginta pašokusi atsi-

Jų sėdo, piktai sužibėjo jos juo- » \

dos akys, suglemžusi dovaną 
metė jų atgal Apvyniui tiesiai 
į akis.

—Kad tu prasmegtum su sa
vo skara! — sušuko.

Apvynys susijuokė, kad ne
parodyti piktumo, dantis su
kando, akyse kas sumirgėjo.

Tuo tarpu atvažiavusieji su
krovė maišus atgal į vežimą, 
uždengė kanapėmis, arkliams 
avižų maišiukus ant kaklo 
užkabino, o patys priėjo prie 
katilo. Pasakojo, juokėsi. Tik 
vienas Apvynys sėdėjo susi
raukęs. Tai gulėsi, tai kėlėsi, į 
ugnį žabus mėtė, nuodėgu
lius koja sphrdė. Pagaliau iš
siėmęs iš kišenės švilpuką su
švilpė. Senesnieji tuoj prasi
šalino, keletas jaunųjų nubė
go miškan.

—Veskite arklius! — sušu
ko jiems Apvynys.

Jo balsą net aidas atliepė.
Po valandėlės ant aikštės 

jodinėjo ir vaikė arklius, či
gonai rėkė, arkliai prunkštė, 
seni iš pištalietų šaudė. Mokė, 
idant pavogtas arklys vagies 
bendrulės negalėjo nulaikyti. 
Nuo šūvio nesudrebėtų, tik lė
ktų, lėktų ir lėktų... lyg vėjo 
vejamas...

Nuo šūvių arkliams tik au
sys linko, šnervės drebėjo. Nė 
vienas neįnirto, čigonai šoki
nėjo per ugnį, vaikė kits kitą. 
Gražu buvo žiūrėti. Ir Ginta 
išsilenkusi smalsiai žiurėjo.

Tik vienos baltokoj ės ku
melės negalėjo nulaikyti. Nuo 
šūvių ji šokinėjo, žvengė, 
prunkštė, piestu stojos. Pama
tęs Apvynysl sušvilpė. Visi su
stojo vieloj.

—Ar senai ji pas mus? — 
užklausė guvų vaikinų, kurs 
ligšiol dar nenukrito nuo nau
jokės kumeles.

—Nuo Pakražančiu mugės.
—Ar ji visad tokia?
— Velnias žino! Kaskart 

bąiikštesne, .— tarė vaikinas.
Apvynys susiraukė.
Nušaukit ją! — sušuko.
Vaikinas nušoko, striukai 

pasiėmė už apinasrio kumelę 
nuvedė ją prie ąžuolo, nuoša
liai stovinčio. Apvynys išsiė
męs pištalietą, užtaisęs ėjo tie
siai prie kumelės, kuri persi
gandusi tampęs ir trypė kojo
mis, lyg kad žemė ją svilintų. 
Apvynys sustojęs primerkė 
akį, taikė tiesiai į kumeles 
ausį. Tik štai Ginta staiga nu
nokusi, pripuolė prie Apvynio 
ir rankomis apkabino jo kak
lą, šaukdama.

— Dėde! Dėduti! Nešauk tos 
kumelės! Aš tave kasdien bu
čiuosiu, glamonėsiu. Tik, susi
mildamas, nenušauk mano 
balatkojėlės!

šaukdama ir drebėdama, 
pasistiepusi ant kojų, stipriai 
glaudėsi prie senio krutinės.. 
Apvynys pradžioj norėjo išsi
laisvinti, bet, mergaitei nepa
leidžiant ir nepaliaujant rėkti, 
nusišypsojęs tarė:

—O ką, Gintele? šaukei, 
kad prasmegčiau. Dabar, jau 
paleisk, nepasmauk!...

Pakėlęs ranką iššovė į orą 
ir norėjo pabučiuoti mergaitę. 
Bet Ginta paleidusi senį lyg 
katė prišokusi prie kumelės, 
atrišo ją ir jau raita sėdėjo 
ant josk Sudrožusi, linksma pa
sityčiodama, su nenudžiūvu
siomis ašaromis, sušuko:

—šauk, dabar, seni!
Apvynys nutirpo.
—Nulipk, gyvate! — rūsčiai 

sušuko.
Bet mergaitę baltkojė nešė, 

lyg vėjas laukinį žiedą paga
vęs,

Staiga nuo vieškelio atsilie
pė tolimas, tolimas šūvis. Vie
nas iš čigonų pripuolęs prie 
žemės ii* ausį prie jos priglau
dęs klausėsi. Ir Ginta sustab
džiusi kumelę nušoko ant pie
vos.

—•Nuo ' Giriškių, — tarė či
gonas. ■

—Raiti,—- pridūrė pasiklau
sęs dar sykį. 

t ’ z

Apvynys susiraukė, pamąs
tęs ėmė išdavinėti paliepimus. 
Tuojau arkliai išnyko, veži
mus tankumynan nugrūdo, 
nustūmė, užtaisė pištalietus ir 
rengės gintis. Vėl išgirdo ką 
atjojant ir po valandėlės pasi
rodė išblyškęs, be kepurės, su 
žibančiomis akimis Juliukas 
Ražnauskis. Puikus jo arklys 
buvo visas putotas.

Nušokęs nuo arklio jis aki
mis ieškojo Apvynio. Visi 
smalsiai žiurėjo į tą žirgą ir 
vaikinų, dar neseniai likusį jų 
bendru. t

Ginta įsmeigusi į jį akis 
grožėjosi.

Apvynys džiaugėsi: liepė 
arklį žole trinti, paskui išleng- 
vo vedžioti. Laukė kol Juliu
kas kvapų atgavęs ims pasa
koti.

Tuo tarpu vėl kaž kas šovė, 
bet jau arčiau...

—Vejas, — tarė Juliukas.
—Vejas, — atliepė Apvynys.
—Kad taip atitiktų... — ta

rė pavargęs vaikinas.
—Iš kur? — staiga užklausė 

Apvynys.
—Nuo Lydavėnų.
— Nuo Lydavėnų? Prastai! 

—sušuko Apvynys...
- Ar matė tavo?
Vaikinas truktelėjo pečiais.
—Vėją jie matė, ne mane, 

—tarė jis.
—Pro kur tu važiavai?
— Iki pelkių Viržuvėnų ke

liu, paskui per miškus...
—Prastai! Prastai, — mur

mėjo Apvynys rūsčiai raukda- 
masis. — Guli pėdomis tave 
susekti. O pro kur paskui?

—Ar aš žinau?! — per miš
kus, pelkes... jau šaudė.

—Rupūžes! — tarė Apvy
nys, paniekinančiu balsu. Va
landėlę pamąstęs pridūrė:

—Ar nespėji kiek jų buvo?
—Nedaug... Du ar tris syk 

šovė trise... paskui nieko ne
girdėjau. •
' Pasipurtė*—šalta jam buvo.

—Nori degtinės? — užklau
sė Apvynys.

—Noriu,—atsakė Juliukas.
Senis sušuko:
—Ginta, atnešk!
Vėl dviejose vietose pasi

girdo šūviai.
čigonai kits į kitą, prisižiūrė

jo-
— Kas tai?—rūsčiai sušuko 

Apvynys, — nori mus kaip vil
kus suimti? Kurkite ugnį, pa
šviesime jiems! — ir pats pasi
lenkė ugnies kurti. Tik štai 
pakilo baisus vėjas, papūtė 
durnais į akis; giria sutraškė
jo, lyg iš šaknų raunama. At
siliepė kur tolimas griaustinis, 
paskui kaskart artimesnis ir 
baisesnis.

Sutemo. Giria ūžė, stenėjo, 
lyg griaunama. Ąuolai* linko; 
lapai ir smiltys pakilo nuo 
žemės ir sukosi ore. Griaus-, 
mui pritardavo arklių žvengi
mas, vilkų kaukimas... šūviai 
dar sykį pasigirdo, bet toliau; 
pagaliau viskas nutilo. Tik vi
sų užmirštas smuikorius grie
žė. Prakiuro lyti; perkūnai 
trenkė, spardės, visa giria nuo 
žaibų* liepsnojo. Moters pasi
slėpė po vežimais. Griaustinis 
griovė, žaibai žaibavo. Jų švie
sa apšviesdavo besižegnojantį 
Juliuką ir mažą čigonėlę prie 
jo šono prisiglaudusią... Du 
vaikai, našlaičiai žūvančių au
droj ir tamsoj.,

Bet audra išgelbėjo juos. Jie 
žinojo, kad niekas neišdrįs to
kią naktį jų ieškoti. Vienok 
Apvynys buvo neramus. Vos 
tik truputį nutilo, priėjęs prie 
Juliuko timptelėjo jį. Vaikinas 
krūptelėjo — mintimis buvo 
atsitolinęs iš Čia, bet Apvynio 
pajudintas atbudo ir klausės.

—Klausyk, vaike, ką pasa
kysiu, — tarė Apvynys. — Ma
nau, kad tie yelniai nulėkė 
ant Šaukėnų. Apuokas ten ža
dėjo šiandien būti su arkliais... 
gali" susitikti.

(Bus daugiau)
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EL ESLAVO EN 
AMERICA”

Argentinoje gyvena 500,000 
slaviškų tautų imigrantų, o 
visoj Pietų Amerikoj — 850,- 
000. — Bašglojas ir publicis
tas Dr. Pedro Pandai Tad i c 
leidžia ir redaguoja slavų 
laikraštį ispanu kalboj — 
Slavu kilmės mokslininkai ir 
rnilionieriai ir vargingiausi 
imigrantai Pietų Amerikoj.

Lietuviu susiartinimas su 
slavais.

Su 1932 metų pradžia Bue
nos Aires pradėjo eiti dvisa
vaitinis, rimtas ir didelis ispa
nu kalba laikraštis “Įsi Eslavo 
en America" (Slavas Ameri
koj). Laikraščio tikslas: supa
žindinti Pietų Amerikos visuo
menę su slavišku tautų emi
grantais, siekti slaviškų tautų 
imigrantų susiartinimo ir kul
tūrinio bendradarbiavimo, su
pažindinti Pietų Ameriką su 
slaviškomis šalimis. Skaitant 
dabartiniais vaisi vbiu rube- 
žiais laikraštis atstovauja čc- 
koslovakus, jugoslavus, bulga
rus. lenkus ir rusus. Laikraštis 
pakartotinai pažymėjo, kad 
vadinanti save rusais įvairių 
šalių išeiviai žydai nėra sla
vą i.

Oficialiai laikraštį leidžia 
“Comite Eslavo- Americano", 
bet faktinai visą darbo naštą 
neša jaunas advokatas ir kelių 
filosofiškų veikalų ispanų kal
boje autorius Dr.Pedro Pandol 
Tadie, čia gimęs ir čia moks
lus ėjęs .Tugoslvijos imigrantų 
sunūs.

Rimtas laikraščio tonas ir 
mokančiai parinkta medžiaga 
atkreipė ne tik slavų domę, 
bet ir vietine spaupda ir visuo
mene simpatingai komentuoja 
šį “EI Eslavo en America” 
darbą. Argentinoje gyvena 
pusė miliono minėtų slaviškų 
tautų imigrantų. Yra univer
sitetų profesorių, rašytojų, me
dicinos daktarų, inžinierių, 
advokatų ir stambių komer
santų, Bet yra ir labai suvar
gusių emigrantų. Ukrainiečiai 
save lenkais neskaito ir jų 
konsulatas juos tik dėl forma
lumų atlikimo “globoja”. Uk
rainiečių organizacijos nuo 
lenkišku atsiskyrė: ukrainie
čiai savo tautybę nesprendžia 
sulig turimu lenkišku paspor- 
tų. Taip pat elgiasi nekurios 
Jugoslavijos tautos. Bet sla
vų Komitete jos visos gražiai 
bendradarbiauja, kadangi čia 
neliečiama Europos rubežiai, 
o tik rūpinamasi padėties ge
rinimu iševiijoje.

Lietuvių bendradarbiavimas 
su slavais reiškiasi ypatingoj 
formoj: Ukrainiečių organiza
cijų atstovai aplanko .lietuvių 
parengimus, o pas save kelis 
kartus buvo pasikvietę ir kėlė 
ovacijas Lietuvos atstovui ge
nerolui Daukantui, kuris juos 
diplomatiškai sveikino rusų 
kalba. Lietuvių — Ukrainie
čių draugijos Pietų Amerikoje 
nėra. Yra tik taip vadinamos 
asmeninės sąjungos, t. y. dau
gybė lietuvaičių yra ištekėju
siu už ukrainiečių vyrų, mat 
proporcionaliai imant nėra nė 
vienos tautos Pietų Amerikoje, 
kad butų tokis didelis nuošim
tis imigrančių merginų, kaip 
kad yra lietuvaičių. O tai yra 
dėl to, kad Lietuvos vyriausy
bė be jokios atodairos duoda
vo užsienio pasus pilname
tėms ir nepilnametėms mergi
noms ir jų čia priplaukė dau
gybė. Užtat dabar jos paten
ka visokiosna sritysna. Ne
oficiali kontaktą su lenkais 
palaiko lietuviški klerikalai, 
kurie netik savo laikraštį pas 
lenkus spausdina, netik len
kiško laikraščio klišėmis savo 
organą puošia, bet patys “Švy
turio” inspiruotojai dalyvauja 
viešuose ir slaptuose pasitari
muose pas ponus lenkus, jų at
stovybėje. Vilniaus deklama
cijas palieka “dla prostoj na- 
rodM.”
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Grįžtant prie slavų, reikia 
pažymėti, kad Paragvajuje 
kariuomenės ir policijos vadai, 
o taipgi gelžkelių valdybos 
aukšti valdininkai didžiumoje 
baltieji rusų imigrantai. Se
niausias jij Bieliajevas, polici
jos šefas, savo edinovicrcuš
proteguoja. Urugvajuje rusai 
galima sutikti laivyno tarny
boje kaipo karininkai, Monte- 
video miesto valdybos ir gelž- 
keliu valdybos inžinieriai. Bra- ** • *
žili jojo daugybė rusų, čekoslo- 
vakų ir kitų slaviškų tautų ag
ronomų, matininkų ir inžinie
rių darbuojasi Sao Paulo ir 
kitose provincijose. Didžiau
sios Valdiškos kviečių selekcio- 
no stoties vedėjas agronomas 
čekas Gayer. Argentinos Agro- 
nomikos viršininkas taipgi 
rusas. Rusų generolas svare 
yra lektorium Argentinos ka
ro akademijoj. Kanados bap
tistas šebedev yra pirmininku 
milioninės konstruktorių kom
panijos, kuri valdo virš 300 
elektros stočių Pietų Ameriko
je. Lenkai didžiuojasi savo kil
mės ponia Borą, kuri Buenos 
Aires lenką ms padovanojo vie-j 
ną savo namą šimto tuksian
čių dolerių vertes. Jugoslavų 
kilmės didžiausias milionie- 
rins yra Mihanovič, kuris pra
džioje luotu perkeldavo žmo
nes per kanalą, o po 30 melų 
laivininkystės darbo pernai 
mirdamas paliko virš poros 
šimtu milionu doleriu turto. 
Jis visoj Pietų Amerikoj kon
troliavo susisiekimą vandeni
mis ir, sakoma,, buvo kontra- 
bandistų karalius. Bet jo šei
myna šiandien sudaro Pietų 
Amerikos elite smelonėlę. Ki
tas jugoslavas, Radič, prieš 25 
motus dirbo kaipo namų mu-- 
rintojas, paskui kaipo konl- 
raktorius, o dabar turi tris 
kamenyčias pačiame miesto 
centre ir turtus skaito milio- 
nais.

“EI Slavo en America” tat 
ir nori, kad ir slavai japonų, 
anglų ir vokiečių pavyzdžiu 
gelbėtų saviems, kas tai gali 
padaryti. 4

—B. K. Algimantas.

jokiu bmlu negali suprasti, ar 
čia sapnas, ar kokie stebuklai. 
Jis gerokai ■ praplėtė akis. Na
gi mato tą dirbtuvę, kur jis 
net po 16 dolerių per dieną 
uždirbdavo. Tai buvo laikai!

Pradėjo kažkas ir krutėti 
apie tą didįjį surūdijusį ratą. 
Nusikvatojo Virpulis: “Tai 
kvailiai, nori tą ratą išjudinti, 
bet nežino kaip”. Vieni trau
kia iš vienos puses, o kiti — - 
iš antros, ir ratas, žinoma, ne
sijudina. Apie cilinderį vaikš
tinėja ponai ir kažką pila. 
Prisižiūrėjęs arčiau, Virpulis 
pamalė, kad pilama karšias 
vanduo, kad rudą nuplauti. 
Kili pila benziną ir šaukia, jog 
reikia fondas steigti benzinui 
pirkti.

Malėsi ir darbininkų. Jie 
irgi dėjo pastangų, kad tą ra
tą pasukti. Bet jokiu budu 
negali tarp savęs susitarti, — 
vis vieni kitus visokiais žo
džiais vadina. Kiek nuošaliai 
stovėjo būrelis rimtesnių dar
bininkų. Vienas jų pradėjo 
kalbėti: mes darbininkai pa
darėme tą ratą, mes ir priver
simo, kad jis suktųsi. 'Lik vi
si bandykime veikti iš vieno, 
— nesistumdykime ir nesiko- 
liokime tarp savęs. Kai visi 
susiorganizuosime, lai, kaip 
bematant, tą ratą pasuksime.

III
Cipras Virpulis norėjo ir to

liau žiūrėti bei klausytis, bei 
užėjo lyg kokia migla ir jo 
akys ėmė raibti. Jis atsipei
kėjo ir pasijuto begulįs tarp 
dviejų kenų. Jo rankos ir ko
jos buvo nutirpusios. Norėjo 
pakelti kojas, bet jos buvo 
sunkios, tarsi prie jų buvo pri
rištos kalades. Po truputį iš- 
judiino savo sustingusius sąna
rius. Atsikėlė ir pasiraivė, 
pradėjo jaustis visai gerai. Jo 
raumenys atsipeikėjo, jėga su
grįžo. Jis sugniaužė kumščius 
ir tarė pats sau: “Jeigu tas 
ratas dabar butų prieš mane, 
tai aš jį vienas pasukčiau”.

—- Jūsų pinigas. .

Darbas-Tai Aauksas

NAUJIENOS, CMcfigS, UI.1
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Dingo kūdikystės dienos, o 
kartu su jomis ir šventos ne
sąmones. Laikas pastalė ma
ne prie gyvenimo sienos, kur 
toko pažinti sunkus darbas, 
kur teko braukti nuo kaktos 
prak aitas.

Bėgo melai, vystėsi techni
ka, kuri vis daugiau ir dau
giau žmonių pradėjo paliuo- 
suoli nuo darbo. Daugeliui 
kūdikystes svajones išsipildė 
(yra žmonių, kurie ir pasęšta 
su kūdikystės svajonėmis), -- 
jiems dirbti nereikia. Bet vie
loj laimės, jie surado skurdą, 
nusiminimą ir beviltį gyveni
mą. Jie dabar ieško darbą per 
kiauras dienas, bet niekur jo 
negali surasti.

Šiais laikais gal ir mes iš
moksime įvertinti darbą. Ligi 
šiol daugelis musų nesuprato, 
kad darbas yra auksas. Kada 
žmogus turi darbą, lai jis turi 
ir auksą. O kada biri aukso, 
Ibi gali susirasti ir darbą.

šiandien mes dar negalimo 
besąlyginiai kalbeli apie dar
bą. Reikės dar daug darbo pa
dėti prie sutvarkymo darbo, — 
kad darbo turėtų ne keli, bet 
visi, kas lik gali dirbti. Taip 
darbą galės sutvarkyti socia
listine kooperacija. Trum
piau sakant, socializmas.

šiandie man yra vienas da
lykas aiškus, — kiekvienam 
•/mogu i darbas yra būtinas 
reikalas. Darbas yra mano 
dievas, o tingėjimas — velnias. 
Darbas viską tveria ir kuria, 
o tingėjimas viską naikina ir 
g i’ i a u j a. — M iš kas.

Smugis Argentinos 
lietuvių klerika

lams
Lietuvos nepriklausomybės 14 

metų paminėjimas Buenos Ai
res parodė Argentinos lietuviš
kų klerikalų morali bankrotą. 
Klerikalai su savo “Švyturiu”, 
su visomis bažnytinėmis drau
gijomis ir su atstovybės pagel- 
,ba garsino vasario 21 dienai, 
nedėldieniui. O laisvamanių

[Acme-P. B A. Pb</to]

Kongresmanas F. U. La Guar- 
diib iš New Yorko, kuris veda 
kovą prieš “sales tax”.

tadieny, vasario 20, tame pat 
Rincon salione. “Lietuvos” pa
rengimai! buvo įžanga vienas 
pozas, o klerikalai dalino bilie
tus veltui ir leido publiką sa
le n be jokių Bilietų. Garsino, 
kad Daukantas kalbės ir t. t. 
Bet štai kas atsitiko: “Lietu
vos” parengiman, darbo dieno
je, susirinko virš 600 žmonių, 
pasigerėjo artistine programa,

LINKSMŲ VELYKŲ!

MALELO
ELECTRIC C0.

Elektros Fikčeriai 
ir Reikmenos

3336 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 1969

LINKSMŲ VELYKŲ!

P. ALGAUSKIS

Šeštadienis, kovo 26, 1932

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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susirūpino

išklausė Daukanto atsiųstą vie
tininką konsulą Kučinską, svei
kinusį susirinkusius ir gražioje “ 
nuotaikoje linksminosi iki ryto, 
šiam parengimui nepakenkė nė 
Monteaguolo šokiai, surengti 
vieno restorano, laikytojų ne
sančios A. L. Sandaros vardu. 
O pas klerikalus vos sumedžio
jo pusantro šimto žmonių! Del 
to generolas Daukantas labai 
blogai jaučiasi 
dėl prisidėjimo
be jokių rezervų. O apie kleri
kalus štai kas paaiškėjo: kuni
gas Janilionis ne tik kad turi 
savo 7 metų Petriuką ir ji vie
ną mokindamas valstybinėmis 
lėšomis tą farsą mokykla vadi
na, bet, pasirodo, kad Janilio
nis neturi teises kunigauti Lie
tuvoje ir porą metų sėdėjo Lo
mos dvasiškame kalėjime ar 
vienuolyne. Daukantas labai 
graužiasi, kad su kunigais su
sidėjo h* ka<l kalbėjo, kad vis
kas, ką kunigai daro, tai ge
rai. “Lietuvos” draugija paren
gimo pelną atidavė alkaniems 
bedarbiams, o klerikalai samdė 
salioną už emigrantų globos 
komiteto pinigus ir atstovybės 
lėšomis, o taipgi salione rinko. 
Argentinos lietuviai pasipiktino 
klerikalais ir jų talkininkais.

Juan Puehllo.

Linksmų Pavasario 
Švenčių—Velykų

J Aukime Visiems Musų 
Lietuviams 

Kostumeriams e

TURNER BROS.
CLOTHING C0.

Cor. Halsted Street 
at Roosevelt Road

Tel. Canal 1476

LINKSMŲ PAVASARIO
ŠVENČIŲ — Velykų»

Linkime Visiems Musų
Lietuviams Kostumeriams

Užrūdijęs ratas
i

Cipras Virpulis savo laiku 
buvo labai geras darbininkas. 
Dirbdavo jis diena iš dienos, 
šiandien jį galite vadinti, kaip 
norite, — tinginiu, valkata ar 
dar kitaip, jam visvien.

Badas ir šaltis perdirbo jo 
visą išvaizdą, — jis tiesiog ne
bepanašus į žmogų. Drabu
žiai nebepaslepia nei kaulų — 
vietomis visai nuoga. Kojos 
pusplikęs, veidas pageltęs, 
akys giliai įdubusios.

Jis, kaip amžinas žydas, vis 
eina ir eina: ieško tokios vie
tos, kur galėtų šiek tiek susi- 
šildyti. Prisiglaudžia kur prie 
didelio trobesio ir šildosi, — 
mat, iš skiepo eina šiltas oras. 
Tada Virpučiui pasidaro sma
giau.

šiek tiek apšilęs, Virpulis, 
pilvo raginamas, vėl eina lai
mės ieškoti, — žiuri tarp iš
matų maisto. Bet tik retkar
čiais laimė tenusišypso: praė
jo tie laikai, kada išmatose 
buvo galima visokio maisto 
susirasti. Rausiasi jis po iš
matas, o akyse ašaros pasiro
do...

II
Kartą Cipras Virpulis . tiek 

baisiai nusikamavo ir suvargo, 
kad jo kojos pradėjo linkti, o 
rankos pasidarė labai sunkios 
ir nusviro žemyn. Jis taip nu
silpo, kad nei juste nepasiju
to, kaip sudribo ant žemės. 
Kieti sėdynės kaulai smarkiai 
trinktelėjo, o akyse pasirodė 
įvairios vaivorykštės spalvos. 
Toj valandoj jis nebejautė nei 
skausmo, nei šalčio, nei alkio. 
Prieš jo akis stovėjo milžiniš
kas ratas ir įvairiausios dirb
tuvės su visokiais ratukajs.

Keistas reginys. Jis tarsi 
nupieštas, — jokios gyvybės. 
Žiuri Virpulis ir stebisi: jis

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

Buvo laikai, kada žmonės hu- 
gojo ant darbo, kadangi, jie 
neišmanė jo vertę. Jie ilgėjo
si tokių laikų, kada visi darbai 
užsibaigs. Kitais žodžiais, jie 
norėjo sao gyvenime sulaukti 
tokios dienos, kada jiems ne
reikės dirbti, nereikės, kaip 
yra sakoma, nuo kktos prakai
tą braukti, kad valgyti duone
lę-. Toks gyvenimas jiems 
vaizdavosi tikrai laimingas.

Kūdikystės metais aš irgi 
galvojau apie tokį gyvenimą, 
nors, tiesa, neturėjau vilties 
kada nors visiškai pasiliuosuo- 
ti nuo darbo. Aš galvojau apie 
tai, kaip prisivilioti dangiškus 
vergus, kurie man dirbtų, kaip 
tai darė šv. Izidorius. Mat, jis 
tik poteriavo ir žvirblius lesi
no, kuomet šventieji jam lau
kus arė.

Taip galvojau, tur būt, to
dėl, kad nuolat skaitydavau 
šventas pasakėles. Dalykas 
toks, kad mano matutė buvo 
labai pamaldi ir pripratino 
mane skaityti šventųjų gyve
nimą.

draugija “Lietuva” rengė ^es-

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų. kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe- Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

7 Dienos
LIETUVĄ

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAV^N l LIETUVĄ x 

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabiųiniais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiaus^ patarnavimą

North German LioyD
130 W. Randolph St. Chicago

Bučerne ir Groserne

3429 Auburn Avė
Tel. BOULEVARD 1468

LINKSMŲ VELYKŲ!

R.Ivanauskas
Bučerne ir Groserne

2801 So. Union Avė
Tel. VICTORY 6711

LINKSMŲ VELYKŲ!

K. Karanauskas
Bučerne ir Groserne

2901 W. 38th PI.
Tel. LAFAYETTE 4641

LINKSMŲ VELYKŲ!

Wm. KRAUKLIS
Bučerne ir Groserne

4111 So. Richmond St
Tel. LAFAYETTE 2727
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Archer & Califor- 
nia Super Service

J. ^SPITLIS,
Savininkas

4050 Archer Avė
Tel. VIRGINIA 2121
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THE SOUTH CENTER PLUMBING 
and HEATING SIUTO CO.
N. W. Cor., State and 55th St. 

Tel. Atlantic 4290
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visiems musų

Kostumeriams ir Draugams

Midland

LINKSMŲ
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National Bank
ČHICAGO

Archer Avenue at Sacramento
“The Bank of Proven Safety”

Velykų ^Sveikinimai

Peoples J^įitional "Bank 
and ŽJrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE




