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Japonija grasina I Kongreso komisija 
visai pasitraukti planuoja muitus 
iš Tautų Sąjungos vietoj “sales tax”

Taikos konferencija Shangha- 
juje tebestovi vietoje

Shanghai, kovo 27. — Kinų ir 
japonų taikos konferencija dar 
tebestovi vietoje. Kinų delega
tai kaltina japonus,japonai kal
tina kinus. Abi pusės negali 
susitarti ir tiek. Klausimas, 
kuris sukėlė daugiausiai sunku
mų, yra jajionų armijos ištrau
kimas iš okupuotos šalies.

Mūšiai ir bombardavimai, tuo 
tarpu, dar tebeeina. Ties Soo- 
chow miestu, įvyko susišauda
mas ir bombardavimas. .Japonų 
orlaiviai, kaip praneša kiniečiai, 
be paliovos skraido kinų pusei 
ir iš kulkosvaidžių apšaudo Soo- 
chow*ą.

Maskva, kovo 27. — žiniomis 
iš Maskvos ,sovietai nuolat stip
rinasi Sibiro fronte ir gabena 
į ten amunicijų, kareivius karo 
inžinierius ir mechanikus.

I
Tokio, Japonija, kovo 27. — 

.Japonijos valdžia pareiškė, kad 
Japonija visai pasitrauks iš 
Tautų Sąjungos, jeigu pastaroji 
pradės perdaug kištis i jos Man- 
džiurijos ir Shanghajaus kon
flikto reikalus ir mėgins i ją 
daryti spaudimų ginčą su kinais 
užbaigti.

Vokietija irLenkija 
pasirašė taikos 

sutarti
Varšuva, kovo 27. — Vokieti

jos ir Lenkijs valdžių atstovai 
pasirašė prekybos sutartį. Leng
vatos suteiktos vokiečių chemi- 
kaliems išdirbiniams ir lenkų 
ūkio produktams.

Ištikimas šuo dvi savai
tes laukė savo šei

mininko
VVashington,* D. (L, kovo 27. 

—Prie vienos kavines ištikimas 
šuo išlaukė dvi savaites savo 
šeimininko, kuris jį ten paliko 
ir pražuvo. Per visą tų laika 
šuo neturėjo jokio maisto.

Bolivija ims mokesčius 
už įvežamus gėrimus
La Paz, Bolivija, kovo 27.— 

Bolivijos biudžeto komisija nu
tarė imti mokesčius už įveža
mus gėrimus ir liuksusinius da
lykus.

šešių tonų bangžuvė užbarika
davo uostą

Cuxhaven, Vokietija, kovo 27. 
—Iš šiaurės juros į uostą at
plaukė 12,000 svarų bangžuvė. 
žuvis buvo tokio nepaprasto di
dumo, kad užbarikadavo uostų 
ir laikinai nutraukė laivų ju
dėjimą.

Chicagai ir ap'elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas . liet ’s; 
kintą vėjai.

Vakar temperatūra b.ivo 32- 
57 iaips.

Saulė teka 5:53; leidžiasi 6> 
08.

Kaina 3c

Ieško būdų padengti $600,000,- 
000 .valdžios defecito

VVashington, D. C., kovo 27.
Atstovų rūmams atmetus 

pardavimo mokestį “sales tax”, 
Finansinė Ways and Means ko
misija planavo naujus mokes
čius ir muitus, kad kaip nors 
padengus $600,000,000 valdžios 
deficitą.

Dirbdama bendrai su iždo at 
stovais, komisija padarė sąra 
šą dalykų, kuriuos butų galima 
apdėti muitais “excise tax”. Ji 
tačiau nerado galimu visai at
sikratyti nuo pardavimo mo
kesčių. Komisija dar paliko 
mokesčius už automobilius, tru
kus, fonografus ir jų dalis, ku
rie valdžiai turėtų atnešti, kaip 
numatoma, apie $100,000,000.

.Kiti mokesčiai, kuriuos komi
sija planuoja, yra 1 cento mo
kestis už kiekvienų galonų ga
zolino, T/ mokestis už elektros 
ir gazo naudojimą namuose, mo
kestis nuo ‘real estate” pardavi 
mų, tabakus ir 1.1.

Roosevelt užėmė Filipi
nų gubernatoriaus 

vietą
Manila, Filipinų salos, kovo 

27.—Gub. Theodore Roosevelt 
užėmė Filipinų salų gubernato
riaus vietą. Filipiniečiai jį la
bai nuoširdžiai priėmė.

Washingtone įvyko ko
munistų demonstracijos

VVashington, D .C., kovo 27. 
—VVashingtone įvyko komunis
tų demonstracijos prieš Japoni
ja. Demonstrantams susirėmus 
su policija, 21 buvo areštuoti 
ir 5 policininkai lengvai sužeis 
ti.

Klaipėdoje uždraudė ro
dyti vokiečių filmą

Ixlaipėda, kovo 27. — Klaipė
doje buvo uždrausta rodyti fil
mas ‘Karalienė Luiza”, kuris 
buvo vokiečių firmos pagamin
tas. Filme atvaizduota vokie 
čių monarchistų gyvenimas i)* 
veikimas.

Lednickis paskirtas į 
aukštesnę vietą

Varšuva, kovo 27. — Lenkų 
politikas Lednicki, kuris žadėjo 
atvykti Kaunan, paskutiniu lai
ku buvo paskirtas Lenkų pa- 
neuropos ir Tautų susiartinimo 
draugijų pirmininkus.

Nužudė sūnų, uošvį ir 
pats pabėgo

Canby, Minu., kovo 27. — Po 
karšto šeimynos barnio, tėvas 
nužudė savo D/2 metų sūnų, 
uošvį ir vėliau pats pabėgo au
tomobilyje.

Streikas Ispanijoje ple
čiasi

Madridas, Ispanija, kovo 27. 
—Valdžios geležinkelių darbi
ninkai, Orense, provincijoje, ku
rį laiką atgal pradėjo streiką. 
Dabar streikas plečiasi; Ikišiol 
bombų sprogimų ir riaušių su
žeista 17 žmonių.

Nogalės, Meksika, kovo 27.— 
Laike audros Califomia įlanko
je žuvo H žmonių.

Chicago, III., Pirmadienis, Kovas-Marcli 2a d 1932

Northport, Ala. — Tą miestą tornado beveik visiškai sunaikino.

Kentucky neleido 
studentams ištirt 
kasyklų padėjimą

Uždraudė jiems įvažiuoti į vals
tijos ribas

Knoxville, Tenn., kovo 27.—r 
Į Kentucky valstiją atvyko 40- 
50 universiteto studentų būrys, 
kuris buvo pasiryžęs ištirti an
gliakasių padėtį Kentucky vals
tijos kasyklų srityse ir susipa
žinti su priežastimis, kurios pri
vedė prie aštraus' ginčo tarp 
angliakasių ir kasyklų operato
rių. Studentai buvo iš Ncw 
Yorko* ir kitų miestų universi
tetu.

Vos spėjo studentai pasiekti' 
Kentucky ribas, jiems kelią pa
stojo valstijos valdininkai ir 
nugabeno juos į Middlesboro, 
kur visi buvo išklausinėti ir 
tardomi. Iš kiekvieno jų parei
kalauta $1,000 užstato. Kadan
gi jie to negalėjo padaryti, val
dininkai studentus sukišo at
gal į busus, kuriais jie atvažia
vo ir privertė išvažiuoti iš vals
tijos ribų.

National Miners unijos atsto
vai pareiškė, buk studentus 1 
Kentucky valstiją siuntė komu
nistai.

Estijos Konstitucijos 
permainos

Talinas, kovo 27. — 4-tas Es
tijos parliamentas, paskutiniuo
se posėdžiuose padarė kelias 
permainas valstybės konstituci
joje. Prezidentas bus renka
mas tiesioginiu balsavimu, o 
egzekutyvė ir legislatyvė (įsta- 
timdavine) valdžios dalys bus 
padalintos į dvi skirtingas ša
kas. Be to subalansuotas ir 
Estijos biudžetas.

Anglijos lordų rūmai 
ieško permainų

I
London, Anglija', kovo 27.— 

Anglijos Lordų rūmų nariai pa
davė karaliui prašymą, kuriame 
prašo permainų. Priverstinas 
priklausimas rūmams jiems 
sukelia daug nepatogumų.

California kovoja prieš 
prohibiciją

Los Angeles, Cal., kovo 27. 
—Califomijoje dabar varoma 
smarki kampanija atmesti Vol 
stead’o aktą. Kampanijos vą- 
dąi surinko apie 200,000 para
šų, piliečių, kurie pasisakė prie
šingi prohibicijai.

Rumunijos karalius Ka
rolis susitaikė su ka

raliene
Bukareštas, Rumunija, kovo 

27.—Vėliausios žinios praneša, 
kad Rumunijos karalius Karo
lis, kuriam laikui persiskyręs, 
vėl susilaikė’su žmona', karalie
ne Elena. Savo mylimąją Magdą 
Lupescų ištrėmė užsienin.< - - - - - - ...
Atsinaujino viltis 

atgauti pagrobtą 
lindberghų kūdikį

Srkū, jis bus sugrąžintas dar 
šią savaitę

Norfolk, Va., kovo 27. —Ku
riam laikui ; policijos ir Lind- 
bergh’ų tarpe pranykusi viltis 
atgauti kidnaperių pavogtą kū
dikį, vėl pradėjo atsinaujinti. I 
Hopewell, N. J. iš Virginia vals
tijos, pas Lindbergh’ą kelias 
dienas atgal atvyko trys asme
nys, kurie tvirtino, kad kūdi
kis yra laive, prie Virginia pa
kraščių.

Vienas ti| trijų virginiečių, J. 
H. Curtis, laivų statytojas, da 
ba’r, sakoma, baigia' susitarti su 
kidnaperiais, ir, buk kūdikis tė
vams bus sugrąžintas dar šią 
savaitę.

Be to, N. Jersey policija tar- 
dinėjo tūlą degtinės kontra
bandininką, kuris operavo ry
tinių valstijų pakraščiuose. Kon
trabandininkas sakosi, pažinęs 
ir viename laive matęs New 
Yorko policijos ieškota Detroit’o 
gengsterį Fleischer’į, kuris, kaip 
manoma, su kūdikio pagrobimu 
turėjo ryšių. ,

Čilės gyventojai prieš 
tikybų

Santjago, kovo 27. — Čilės 
antiklerikalų draugija pradėjo 
varyti gyventojų tarpe propa
gandą prieš tikybą ir bažnyčias 
ir rengti demonstracijas, 
bažnyčią.

Jura išmetė 1,500 bačkų 
silkių *

Long Beach, N. Y., kovo 27. 
—Netoliese, jura ant kranto iš
metė 1,500 bačkų silkių. Spė- 
jama^, kad tai liekanos nuo ko
kio sudužusio laivo.

VVashington, kovo 26.-— Di
džiausias pasaulio dirižablis 
Amerikos “Ajkron”, rengiasi 
skristi į Vakarus ir ten prisi
dėti prie laivyno manevrų Ra
mią j ame vandenyne.

Europos valstybes 
sutinka su anglų 
pageJbos projektu 

__________ •

4 didžiųjų valstybių konferenci
ja teiks pagalbą padunojui

London/ kovo 27. — Kelias 
dienas atgal, Anglijos užsienių 
reikalų sekretorius Simons pa
darė Francijai pasiūlymą suda
ryti keturių didžiųjų valstybių 
Anglijos, Francijos ,Vokietijos 
ir Italijos konferenciją ir su
teikti pagalbą finansinių sun
kumų paliestoms Padunojaus 
valstybėms Čekoslovakijai, Aus
trijai, Vengrijai, Rumunijai ir 
Jugoslavijai.

Francijos premjeras Tardieu 
tuojau pareiškė, kad sutinka su 
Anglijos pasiulymu ir paskelbė 
tarsis tuo reikalu su Angli
jos premjeru MacDonaldu.

Kaip praneša iš Berlyno, ir 
Vokietija sutiko su Anglijos 
planu ir pagalbos konferencijoje 
dalyvaus.

Ketvirtoji didžioji valstybė 
Italija irgi prisidėjo prie projek 
to ir užsienių reikalų ministeris 
Dino Grandį greitu laiku vyks 
į Londoną pasitarimams. Kon
ferencija įvyks balandžio me
nesyje.

Sovietai pagadino $1,- 
500,000 vertės me

džiagos
Maskva, kovo 27. — 1931 me

tais, sovietų ūkio mašinų fab
rikas sugadino $1,500,000 ver
tės žalios medžiagos.

Francuzų kariuomenė 
ieško Moroko sukilėlių

Rabat, Morocco, kovo 27. — 
Francijos kariuomenė smėlio 
tyruose ieško kelių sukilėlių af
rikiečių giminių vadų. Ir Fran
cijos Afrikos kolonijoje., kaip 
ir Anglijos Indijoje, vyksta (ne
ramumai.

Uriburu dalyvaus dvi
kovoje

Buenos Aires, Argentina, ko
vo 27. — Atvykęs į Paryžių, 
buvęs Argentinos diktatorius 
Jose Francisco Uriburu susitiko 
su politiniu priešių 'Marcelio T. 
Alvear. Tas jį iššaukęs dviko
vai.

Meksikos Miestas, kovo 25.— 
Chicuahua' miesto taikos teisė
jas per vieną dieną suteikė 23 
divorsus. Persiskyrimų dau
giausiai gavo Amerikos pilię 
čiai. .

Numato Lietuvos ir
Lenkijos Susitaikintą

Prie taikos vedąs Lietuvos konfliktas su 
Vokietija dėl Klaipėdos. Visa Pabaltė 

remia Lietuvos poziciją
Kaunas, kovo 26. (Chicago 

Tribūne korespondento Donald 
Day kablegrama). — Lietuvos 
ginčas su Vokietija dėl Klaipė
dos yra remiamas Latvijos, Es
tijos ir Lenkijos, pasak tų ša
lių laikraščių ir diplomatų, ku
rie pritaria Lietuvos kaltini
mui, kad šį konfliktą išprovoka
vo pati Vokietija.

Pasak lenkų, jei Vokietijai 
pasisektų j atskirti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos, Berlyno 
reikalavimas likviduoti Dancigo 
koridorių butų sustiprintas. Pa
sak, gi Latvijos ir Estijos spau
dos, Vokietija savo intrigomis 
su sovietų Rusija, jau senai pra
rado simpatiją Pabaltijo vals
tybėse.
Lietuvos nusistatymas ginčą 

laimėtų

Lietuviai sako, kad jei vokie
čiai ginčą ir laimėtų ir Klaipė
da taptų atgal prijungta prie 
Vokietijos, tai klaipėdiečiai su
silauktų keturgubai didesnių 
mokesnių, prarastų visą preky
bą su Lietuva ir Klaipėda lik
tų mirusiu uostu, kokiu dabar 
yra vLiepnjuB^Latsiįoje. Lietu
viai sako, kad jie visi yra vie
ningo nusistatymo neleisti Klai
pėdai patapti antruoju Danci
gu, kuris gyvena iš Lenkijos 
prekybos, bet niekad nepralei
džia progos pykinti lenkus.

Lietuvos laikraščiai dabar 
svarsto klausimą atnaujinimo 
santykių su Lenkija. 12 metų 
neofocialis karas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos už Vilniaus kraštą 
gali išsiristi delei Klaipėdos 
konflikto. Lietuvos žymesnieji 
politikai sako, kad jei jie butų 
priversti pasirinkti taip Vokie
tijos ir Lenkijos, jie pasirink
tų Lenkiją.

Lenkai pritariu Lietuvai
Varšuva atydžiai seka Klai

pėdos ginčą. Ten laikomąsi 
nuomonės, kad jei Vokietija lai
mėtų Klaipėdos ginče, Lenkija 
gali tikėtis, kad Berlynas su
koncentruotų visas savo jėgas 
naujoms atakoms prieš Lenki
jos koridorių. Lenkijos laik
raščiai vaizduoją Lietuvą kai
po Dovidą besigrumiantį su Vo
kietijos Galiotu ir nors nėra 
diplomatinių ryšių tarp Varšu
vos ir Kauno, lenkai remia sa
vo šiaurės kaimyilą.

Vokietija įspėja Lenkiją
Berlynas, kovo 26 Chicago 

Tribūne pablegrama).—“Priešo 
įsiveržimas į Rytų Prūsiją, ne- 
žiurint kokiu pretekstu, susi

PAVASARY!- - -
kiekvienas iš mijs jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tąi, 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 
vyliojo. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra- 

, leisti Lietuvoj!
Laivų kompanijos siūlo 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 vau.
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lauks griežto pasipriešinimo. 
Tas pareiškimas bus padarytas 
visomis visos Vokietijos mora
lėmis ir materialėmis pajėgo
mis”.

šį grūmojantį įspėjimą pada
rė Vokietijos vidaus ir šalies 
ginimo ministeris Įeit. gen. Wil- 
helm Groener, kada pasklidę 
gandai apie Lietuvos ir Lenki
jos pavojų Rytų Prūsijai iššau
kė baimę rytinėj Vokietijoj.

“Mes pasinaudosime visomis 
mums prieinamomis taikiomis 
priemonėmis, bet šis taikus nu
sistatymas nėra prisipažinimas 
prie silpnumo”, sakė ministeris.

Vokiečių fašistų 
planas Klaipėdos 

ginčo užbaigimui
Hitleris, girdi, konfliktą butų 

išsprendęs kibai paprastai...

Berlynas.—“Frankfurter Zei- 
tung” praneša, kad Wiesbadene 
nacionalistų reichstago atstovas 
Lmder mitinge pareiškęs, jog 
Hitleris.. butų . Klaipėdos kon
fliktą išsprei»dęs:Jabdi papras
tai. Jis, esą, butų davęs Wies- 
badeno nacionalistų kovos sky
riui ginklus ir pasiuntęs prieš 
Lietuvą. “Frankfurter Zei- 
tung” • deda prierašą, kuriame 
pašiepia, kaip-lengva esą varyti 
nacionalistų politiką. Įdomu 
pažymėti, kad mitinge dalyvavo, 
kaipo kalbėtojas, ir ekskaizerio 
Wilhelmo sūnūs, princas Au
gustas Wilhelmas, kuris yra 
aršus nacionalistų priešas.

Šovęs sau į galvą kur
čias pragirdo

Paris, Mo., kovo 27. — Vie
nas apskričio valdininkas, apkur 
tęs, nutarė nusižudyti. šovęs 
sau į galvą, gerai nepataikė ir 
išliko gyvas. Bet žaizdai užgi
jus, pasijautė vėl galįs girdėti.

13 žuvo bedegindami 
judošių

/ ________
Queretaro, Meksika, kovo 27. 

— šeštadienyje, prieš Velykas, 
bedeginant Judošiaus stovylą, 
įvyko sprogimas, kuriame žu
vo 13 iškilmėse dalyvavusių ti
kinčiųjų.

New York, kovo 25. — Ame- ■X 
rikos darbo federacijos, ir kitų 
organizacijų vedamas karas 
prieš bedarbę, ikišiol parūpino 
326,909 naujus darbus.
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Japonija grasina 
visai pasitraukti

Kongreso komisija 
planuoja muitus 
vietoj “sales tax”

Taikos konferencija Shangha- 
juje tebestovi vietoje

Ieško būdų padengti $600,000,- 
000 valdžios defecito

Shanghai, kovo 27. — Kinų ir 
japonų taikos konferencija dar 
tebestovi vietoje. Kinų delega
tai kaltina japonus,japonai kal
tina kinus. Abi pusės negali 
susitarti ir tiek. Klausimas, 
kuris sukėlė daugiausiai sunku
mų, yra japonų armijos ištrau
kimas iš okupuotos šalies.

Mūšiai ir bombardavimai, tuo 
tarpu, dar tebeeina. Ties Soo- 
chow miestu, įvyko susišaudi- 
mas ir bombardavimas. Japonų 
orlaiviai, kaip praneša kiniečiai, 
be paliovos skraido kinų pusėj 
ir iš kulkosvaidžių apšaudo Soo- 
chow’ą.

Maskva, kovo 27. — žiniomis 
iš Maskvos ,sovietai nuolat stip
rinasi Sibiro fronte ir gabena 
į ten amuniciją, kareivius karo 
inžinierius ir mechanikus.

VVashington, D. C., kovo 27. 
— Atstovų rūmams atmetus 
pardavimo mokestį “sales tax”. 
Finansinė Ways and Means ko
misija planavo naujus mokes
čius ir muitus, kad kaip nors 
padengus $600,000,000 valdžios

Tokio, Japonija, kovo 27. — 
Japonijos valdžia pareiškė, kad 
Japonija visai pasitrauks iš 
Tautų Sąjungos, jeigu pastaroji 
pradės perdaug kištis i jos Man- 
džiurijos ir Shanghajaus kon
flikto reikalus ir mėgins į ją 
daryti spaudimą ginčą su kinais 
užbaigti.

Dirbdama bendrai su iždo at 
stovais, komisija padarė sąra 
šą dalykų, kuriuos butų galima 
apdėti muitais “excise tax”. Ji 
tačiau nerado galimu visai at
sikratyti nuo pardavimo mo
kesčių. Komisija' dar paliko 
mokesčius už automobilius, tru
kus, fonografus ir jų dalis, ku
rie valdžiai turėtų atnešti, kaip 
numatoma, apie $100,000,000.

.Kiti mokesčiai, kuriuos komi
sija planuoja, yra 1 cento mo
kestis už kiekvieną galoną ga
zolino, 7% mokestis už elektros 
ir gazo naudojimą namuose, mo
kestis nuo ‘real estate” pardavi 
mų, tabakos ir 1.1.

Roosevelt užėmė Filipi
nų gubernatoriaus 

vietą

Vokietija irLenkija 
pasirašė taikos 

sutarti

Manila, Filipinų salos, kovo 
27.—Gub. Theodore Roosevelt 
užėmė Filipinų salų gubernato
riaus vietą. Filipiniečiai jį la
bai nuoširdžiai priėmė.

Varšuva, kovo 27. — Vokieti
jos ir Lenkijs valdžių atstovai 
pasirašė prekybos sutartį. Leng
vatos suteiktos vokiečių chemi- 
kaliems išdirbiniams ir 
ūkio produktams.

Washingtone įvyko ko
munistu demonstracijos

lenku

Washington, D .C., kovo 27. 
—Washingtone įvyko komunis
tų demonstracijos prieš Japoni- 

Demonstrantams susirėmus
su policija, 21 buvo areštuoti 
ir 5 policininkai lengvai sužeis 
ti.

ją.

Ištikimas šuo dvi savai 
tęs laukė savo šei

mininko
VVashington,* D. C., kovo 27. 

—Prie vienos kavinės ištikimas 
šuo išlaukė dvi savaites savo 
šeimininko, kuris jį ten paliko 
ir pražuvo. Per visą tą laiką 
šuo neturėjo jokio maisto.

Klaipėdoje uždraudė ro
dyti vokiečių filmų

klaipėda, kovo 27. — Klaipė
doje buvo uždrausta rodyti fil
mas “Karalienė Luiza”, kuris 
buvo vokiečių firmos pagamin
tas. Filme atvaizduota' vokie 
čių monarchistų gyvenimas 
veikimas.

ir

Bolivija ims mokesčius 
už įvežamus gėrimus
La Paz, Bolivija, kovo 27.— 

Bolivijos biudžeto komisija nu
tarė imti mokesčius už įveža
mus gorimus ir liuksusinius da
lykus.

Lednickis paskirtas 
aukštesnę vietą

šešių tonų bangžuvė užbarika
davo uostą

Varšuva, kovo 27. — Lenkų 
politikas Lednicki, kuris žadėjo 
atvykti Kaunan, paskutiniu lai
ku buvo paskirtas Lenkų pa- 
neuropos ir Tautų susiartinimo 
draugijų pirmininkus.

Cuxhaven, Vokietija, kovo 27. 
—Iš šiaurės juros j uostą at
plaukė 12,000 svarų bangžuvė. 
žuvis buvo tokio nepaprasto di
dumo, kad užbarikadavo uostą 
ir laikinai nutraukė laivų ju
dėjimą.

Nužudė sūnų, uošvį 
pats pabėgo

ir

Canby, Minu., kovo 27. — Po 
karšto šeimynos balnio, tėvas 
nužudė savo D/j metų sūnų, 
uošvį ir vėliau pats pabėgo au
tomobilyje.

Streikas Ispanijoje ple 
čiasi

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

Debesuota, galimas .lietis; 
kintą vėjai.

Vakar temperatūra b ivo 32- 
57 krips.

Saulė teka 5:53; leidžiasi 6:- 
08.

Madridas, Ispanija, kovo 27. 
—Valdžios geležinkelių darbi
ninkai, Orense provincijoje, ku
rį laiką atgal pradėjo streiką. 
Dabar streikas plečiasi? Ikišiol 
bombų sprogimų ir riaušių su
žeista 17 žmonių.

Nogalės, Meksika, kovo 27.— 
Laike audros California įlanko
je žuvo H žmonių.
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Numato Lietuvos ir 
Lenkijos Susitaikimą

Prie taikos vedąs Lietuvos konfliktas su 
Vokietija dėl Klaipėdos. Visa Pabaltė 

remia Lietuvos poziciją

[Acme-P. y A. Photo]
Northport, Ala. — Tą miestą tornado beveik visiškai sunaikino.

Kentucky neleido 
studentams ištirt 
kasyklų padėjimą

Uždraudė jiems įvažiuoti į vals
tijos ribas

Rumunijos karalius Ka
rolis susitaikė su ka

raliene
Bukareštas, Rumunija, kovo 

27.—Vėliausios žinios praneša, 
kad Rumunijos karalius Karo
lis, kuriam laikui persiskyręs, 
vėl susilaikė'su žmona', karalie
ne Elena. Savo mylimąją Magdą 
Lupescų ištrėmė užsienin.

Atsinaujino viltis 
atgauti pagrobtą 
Imdberghu kiidikj

Knox,ville, Tenn., kovo 27.-V- 
Į Kentucky valstiją atvyko 40- 
50 universiteto studentų būrys, 
kuris buvo pasiryžęs ištirti an
gliakasių padėtį Kentucky vals
tijos kasyklų srityse ir susipa
žinti su priežastimis, kurios pri
vedė prie aštraus' ginčo* tai’p 
angliakasių ir kasyklų operato
rių. Studentai buvo iš Ncw i , 
Yorko< ir kitų miestų universi
tetų.

Vos spėjo studentai pasiekti'} 
Kentucky ribas, jiems kelią pa-1 
stojo valstijos valdininkai L 
nugabeno juos į Middlesboro, 
kur yisi buvo išklausinėti ir 
tardomi. Iš kiekvieno jų p’arei
kalauta $1,000 užstato. Kadan
gi jie to negalėjo padaryti, val
dininkai studentus sukišo at
gal į busus, kuriais jie atvažia
vo ir privertė išvažiuoti iš vals
tijos ribų.

National Miners unijos atsto
vai pareiškė, buk studentus ] 
Kentucky valstiją siuntė komu
nistai.

Estijos Konstitucijos 
permainos

Talinas, kovo 27. — 4-tas Es
tijos parliamentas, paskutiniuo
se posėdžiuose padarė kelias 
permainas valstybės konstituci
joje. Prezidentas bus renka
mas tiesioginiu balsavimu, o 
egzekutyve ir legislatyvė (įsta- 
timdavinė) valdžios dalys bus 
padalintos į dvi skirtingas š 
kas. Be to subalansuotas 
Estijos biudžetas.

ša-
ir

Anglijos lordų rūmai 
ieško permainų

London, Anglija', kovo 27.—- 
Anglijos Lordų rūmų nariai pa
davė karaliui prašymą, kuriame 
prašo permainų. Priverstinas 
priklausimas rūmams jiems 
sukelia daug nepatogumų.

California kovoja prieš 
prohibiciją

Los Angeles, Gal., kovo 27. 
—Califomijoje dabar varoma 
smarki kampanija atmesti Vol 
stead’o aktą. Kampanijos vą- 
dąi surinko apie 200,000 para
šų, piliečių, kurie pasisakė prie
šingi prohibicijai.

O

jis bus sugrąžintas dar 
šią savaitę

Norfolk, Va., kovo 27. —Ku
riam laikui*i policijos ir Lind- 
bėrgh’ų tarpe pranykusi viltis 
atgauti kidnaperių pavogtą kū
dikį, vėl pradėjo atsinaujinti. I 
Hopewcll, N. J. iš Virginih vals
tijos, pas Lindbergh’ą kelias 
dienas atgal atvyko trys asme
nys, kurie tvirtino, kad kūdi
kis yra laive, prie Virginia pa
kraščių.

Vienas tu trijų virginiečių, J. 
H. Curtis, laivų statytojas, da 
ba'r, sakorpa, baigia' susitarti su 
kidnaperiais, ir, buk kūdikis tė
vams bus sugrąžintas dar šią 
savaitę.

Be to, N. Jersey policija tar- 
dinėjo tūlą degtines kontra
bandininką, kuris operavo ry
tinių valstijų pakraščiuose. Kon
trabandininkas sakosi, pažinęs 
ir viename laive matęs New 
Yorko policijos ieškota Detroit’o 
gengsterį Fleischer’į, kuris, kaip 
manoma, su kūdikio pagrobimu 
turėjo ryšių. ,

Čilės gyventojai 
tikybą

prieš

Santiago, kovo 27. — Čilės 
antiklerikalų draugija pradėjo 
varyti gyventojų tarpe propa- 
gandą prieš tikybą ir bažnyčias 
ir rengti demonstracijas, 
bažnyčią.

Jura išmetė 1,500 bačkų 
silkių

Long Beach, N. Y„ kovo 27. 
—Netoliese, jura ant kranto iš
metė 1,500 bačkų silkių. Spė
jama,. kad tai liekanos nuo, ko
kio sudužusio laivo.

Washington, kovo 26.— Di
džiausias pasaulio dirižablis 

“Akron”, rengiasi 
skristi į Vakarus ir ten prisi
dėti prie laivyno manevrų Ra
mią j ame vandenyne.

Amerikos

Europos valstybės 
sutinka su anglų 
pagelbos projektu 

_______ ■ •

4 didžiųjų valstybių konferenci
ja teiks pagalbą padunojui

London,' kovo 27. — Kelias 
dienas atgal, Anglijos užsieniu 
reikalų sekretorius Simons pa
darė Franci j ai pasiūlymą suda
ryti keturių didžiųjų valstybių 
Anglijos,. Francijos ,Vokietijos 
ir Italijos konferenciją ir su
teikti pagalbą finansinių sun
kumų paliestoms Padunojaus 
valstybėms Čekoslovakijai, Aus
trijai, Vengrijai, Rumunijai ir 
Jugoslavijai.

Francijos premjeras Tardieu 
tuojau pareiškė, kad sutinka su 
Anglijos pasiulymu ir paskelbė 
tarsis tuo reikalu su Angli
jos premjeru MacDonaldu.

Kaip praneša iš Berlyno, ir 
Vokietija sutiko su Anglijos 
planu ir pagalbos konferencijoje 
dalyvaus.

Ketvirtoji didžioji valstybė 
Italija irgi prisidėjo prie projek 
to'ir užsienių reikalų ministeris 
Dino Grandi greitu laiku ■ vyks 
į Londoną pasitarimams. Kon
ferencija įvyks balandžio mė
nesyje.

Sovietai pagadino $1,- 
500,000 vertės me

džiagos
Maskva, kovo 27. — 1931 me

tais, sovietų ūkio mašinų fab
rikas sugadino $1,500,000 ver
tės žalios medžiagos.

Francuzų1 kariuomenė 
ieško Moroko sukilėlių

Rabat, Morocco, kovo 27. — 
Francijos kariuomenė smėlio 
tyruose ieško kelių sukilėlių af
rikiečių giminių vadų. Ir Fran
cijos Afrikos kolonijoje, kaip 
ir Anglijos Indijoje, vyksta (ne
ramumai.

Uriburu dalyvaus dvi 
kovoje

Buenos Aires, Argentina, ko
vo 27. — Atvykęs į Paryžių, 
buvęs Argentinos diktatorius 
Jose Francisco Uriburu susitiko 
su politiniu priešu* Marcelio T. 
Alvear. 
vai.

Tas jį iššaukęs dviko-

Meksikos Miestas, kovo 25.— 
Chicuahua’ miesto taikos teisė
jas per vįeną dieną suteikė 23 
divorsus. Persiskyrimų dau
giausiai gavo 1 Amerikos pilię 
čiai,

Kaunas, kovo 26. (Chicago 
Tribūne korespondento Donald 
Day kablegrama). — Lietuvos 
ginčas su Vokietija dėl Klaipė
dos yra remiamas Latvijos, Es
tijos ir Lenkijos, pasak tų ša
lių laikraščių ir diplomatų, ku
rie pritaria Lietuvos kaltini
mui, kad šį konfliktą išprovoka
vo pati Vokietija.

Pasak lenkų, jei Vokietijai 
pasisektų atskirti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos, Berlyno 
reikalavimas likviduoti Dancigo 
koridorių butų sustiprintas. Pa
sak, gi Latvijos ir Estijos spau
dos, Vokietija savo intrigomis 
su sovietų Rusija, jau senai pra
rado simpatiją Pabaltijo vals
tybėse.
Lietuvos nusistatymas ginčą 

laimėtų

lauks griežto pasipriešinimo. 
Tas pareiškimas bus padarytas 
visomis visos Vokietijos mora
lėmis ir materialėmis pajėgo
mis”.

šį grūmojantį įspėjimą pada
rė Vokietijos vidaus ir šalies 
ginimo ministeris Įeit. gen. Wil- 
helm Groener, kada pasklidę 
gandai apie Lietuvos ir Lenki
jos pavojų Rytų Prūsijai iššau
kė baimę rytinėj Vokietijoj.

“Mes pasinaudosime visomis 
mums prieinamomis taikiomis 
priemonėmis, bet šis taikus nu
sistatymas nėra prisipažinimas 
prie silpnumo”, sakė ministeris.

Vokiečių fašistų 
planas Klaipėdos 

ginčo užbaigimui
Lietuviai sako, kad jei vokie

čiai ginčą ir laimėtų ir Klaipė
da tapti] atgal prijungta prie 
Vokietijos, tai klaipėdiečiai su
silauktų keturgubai didesnių 
mokesnių, prarastų visą preky
bą su Lietuva ir Klaipėda,lik
tų mirusiu uostu, kokiu dabar 
yra, I.iepnjus^Latvuoje. - Lietu
viai sako,’kad jiė visi yra vie
ningo nusistatymo neleisti Klai
pėdai patapti antruoju Danci
gu, kuris gyvena iš Lenkijos 
prekybos, bet niekad nepralei
džia progos pykinti lenkus.

Lietuvos laikraščiai dabar 
svarsto klausimą atnaujinimo 
santykių su Lenkija. 12 metą 
neofocialis karas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos už Vilniaus kraštą 
gali išsirišti delei Klaipėdos 
konflikto. Lietuvos žymesnieji 
politikai sako, kad jei jie butų 
priversti pasirinkti taip Vokie
tijos ir Lenkijos, jie pasirink
tų Lenkiją.

Lenkai pritariu Lietuvai
Varšuva atydžiai seka Klai

pėdos ginčą. Ten > laikomąsi 
nuomonės, kad jei Vokietija lai
mėtų Klaipėdos ginče, Lenkija 
gali tikėtis, kad Berlynas su
koncentruotų visas savo jėgas 
naujoms atakoms prieš Lenki
jos koridorių. Lenkijos laik
raščiai vaizduoją Lietuvą kai
po Dovidą besigrumiantį su Vo
kietijos Galiotu ir nors nėra 
diplomatinių ryšių tarp Varšu
vos ir Kauno, lenkai remia sa
vo šiaurės kaimyiią.

Vokietija įspėja Lenkiją
Berlynas, kovo 26 Chicago 

Tribūne pablegrama).—“Priešo 
įsiveržimas į Rytų Prūsiją, ne
žiūrint kokiu pretekstu, susi-

Hitleris, girdi, konfliktą butų 
išsprendęs labai paprastai...

Berlynas.—“Frankfurter Zei- 
tung” praneša, kad Wiesbadene 
nacionalistų reichstago atstovas 
Linder mitinge pareiškęs, jog 
Hitlam- butų , Kkdnfcdos, koMį 
f liktą išsprendęs Habai papras
tai. Jis, esą, butų davęs Wies- 
badeno nacionalistų kovos sky< 
riui ginklus ir pasiuntęs prieš 
Lietuvą. “Frankfurter Zei- 
tung” • deda prierašą, kuriame 
pašiepia, kaip lengva esą varyti 
nacionalistų politiką. Įdomu 
pažymėti, kad mitinge dalyvavo, 
kaipo kalbėtojas, ir ekskaizerio 
Wilhelmo sūnūs, princas Au
gustas Wilhelmas, kuris ym 
aršus nacionalistų priešas.

šovęs sau į galvą kur
čias pragirdo

Paris, Mo., kovo 27. — Vie
nas apskričio valdininkas, apkur 
tęs, nutarė nusižudyti. šovęs 
sau į galvą, gerai nepataikė tr 
išliko gyvas. Bet žaizdai užgi
jus, pasijautė vėl galįs girdėti.

13 žuvo bedegindami 
judošių

Queretaro, Meksika, kovo 27. 
— šeštadienyje, prieš Velykas, 
bedeginant Judošiaus stovylą, 
įvyko sprogimas, kuriame žu
vo 13 iškilmėse dalyvavusių ti
kinčiųjų.

New York, kovo 25. — Ame
rikos darbo federacijos, ir kitų 
organizacijų vedamas karas 
prieš bedarbę, ikišiol parūpino 
326,909 naujus darbus.

Ai

PAVASARYJ................
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tąi, 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 kclio- 

, ne į Lietuvą ? .
Laivakortėms "atpigus, šią vasarą galima butų pra- 

M leisti Lietuvoj!
Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebūtas patogumus 

Užeikite pasiteirauti į >

NAUJIENOS
1739 Su. Halsted Street

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

ir nuolaidas.
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PolemiKa ir Kritika
Katrie nustojo 

lygsvaros?
Rašo F. J. 2 i va tas

inteligentas, — mielai tą garbę 
jam atiduosim.“ Niekados živa- 
tas nesistatė, kad jis “nori bū
ti vienas inteligentas“. Jis to 
nedarė nei sakė ir nepretenduo
ja tuo esąs.. O jei jis ką pasa
kė apie inteligentus, tai turėjo 
ir tiesą. Kaip jau aukščiau mi
nėjau, mes turime inteligentų, 
ale kai reikia atremti šmeižtus 
prieš Lietuvą, tai nei \vieno nė
ra. Kol buvo Dr. šliupas, Rač
kauskas, tai visados ką nors 
parašydavo, jei!tik reikalas bū
davo, — ir visados jie stovėjo 
sargyboj; “Dirvos“ Redaktorius 
sako: “Bet galime tikrai pasa
kyti, kad Dr. šliupas, Račkaus
kas ir J. šernas tikrai raustų 
iš gėdos ir su tokiais kaip p. 
ŽiVatas sarmatysųsi susitikti.” 
čia tai didelis klausimas, — su 
kuriais sarmatytųsi susitikti? 
Aš Dr. šliupą labai gerai pa
žįstu — geriau nei “Dirvos“ re
daktorius, — ir žinau, kad jis 
negarbina 15-16 amžiaus prie
spaudą ir diktatūrą bei žmonių 
laisves uzurpatorius, kaip kad 
20-to amžiaus jaunuoliai.

O tą kokio ten kunigo pasa
kaitę, tai, p. “Dirvos” Redak
toriau, sau pasilik, nes, man 
rodos, kad ji tamstai geriau 
tinka, negu kitam.

Ne, vyrai, tos Visos polemi
kos ir kelionės SLA. naudos 
neneša ir neneš. Jei norime, 
kad SLA. augtų ir bujotų, tai 
turime sutartinai dirbti. At
minkite vieną, jaunimo mes 
nepritrauksime keldami erge
lius ir suirutę SLA. Jei mes 
dirbsime iš vieno, tai tik tada 
galime laukti gerų pasekmių. 
Kiekvienas gali turėti savo po
litiškas ir kitokias pažvalgas, 
ale SLA. reikaluuose, tai turi
me tik vieną mintį turėti: kaip 
geriau pritraukti daugiau na
rių, o labiausiai čia gimusi jau
nimą. Tas turėtų būti visų obal- 
jsis, o ne kitaip-, Aę jis tauti
ninkas, ar socialistas, ar san- 
darietis, ar kitoks, — bile tik 
gero velija SLA. ir nori dirbti, 
tai paduokim jam ranką ir 
kvieskime į darbą. Tik tada 
atsieksime savo tikslą. Vietoj 
tų visų polemikų, šmeižtų ir 
kelionių dėl SLA. Piki. ^Tarybos 
rinkimų, reikėjo sušaukti Susi
vienijimo veikėjus, nežiūrint, 
ar jie yra socialistai, sandarie- 
čiai, demokratai, republikonai 
ar kitokie ir pasitarti bei nu
statyti vieną “sleitą”. Tada bu
tų buvę visi patenkinti, ir tas 
butų atnešę didelę naudą SLA., 
— butų buvę prašalinta visi er
geliai ir skandalai. Kada būtu
me išėję į visuomenę vienu 
frontu, tai ir čia gimusį bei 
augusį jaunimą butume patrau
kę prie SLA.

Žinoma, daugelis pasakys, 
kad kas duos suvažiuoti pini
gų ? Tas tiesa. Amerika yra pla
ti ir mes esame pasiskirstę po 
tą plačią valstybę. Todėl sun
ku mums ir susitarti. Tie vi
si nesusipratimai daugiausia ir 
kyla dėl to, kad mes negalime 
sueiti laikas nuo laiko ir ap
tarti musų bėgančius i reikalus 
ir prašalinti tuos dažniausiai 
kvailus ir nepamatuotus nesusi
pratimus. Tačiau prie gerų no
nų tas butų galima atsiekti. Jei 
Jau ne suvažiavimais, tai bent 
laiškais galėtume susirašyti ir 
daug tų' nesusipratimų praša
linti. O tai geriausiai galėtų 
padaryti musų laikraščiai, jei 
tik norėtų. ^Tai ir jiems išeitų 
į naudą ir visuomenei. Tada 
apsivalytų laikraščiai nuo skan
dalų ir nonst'nsiškų polemikų 
bei niekinimo vieni antrų. O 
dabar paimk laikraštį, tai ką 
rasi? Ne tik kad kitus niekina, 
ale redaktorius redaktorių. Ir 
tai kas stebėtina, — kad .ne tik 
jau tautininkas niekina socia
listą, ale tautininkas tautinin
ką! Taigi tokia musų laikraš
tininkų taktika turėtų būti pra
šalinta, kaip galima greičiau.

(Pabaiga)
Ar musų lietuviški laikraščiai 
pažiūri į tai ir stengiasi jais 
pasinaudoti? Juk ne. Kodėl? 
Todėl, kad neturi laiko, — rei
kia polemikas ir šmeižtus rašy
ti. Ir kas tuo daugiausia pasi
žymi? Ugi musų jaunuoliai, ku
rie sako, kad seniai jiems ne
duoda progos! Na, čia jie turi 
geriausią progų, tai kodėl jąja 
nesinaudoja? Sakosi esą labai 
mokyti vyrai, tai kodėl čia ne
parodo savo mokslo?

Toliau p. Redaktorius sako: 
“Tokie ponai Živatai kada buvo 
to amžiaus kaip ‘Vienybės’ ir 
‘Dirvos’ redaktoriai, jie jau bu
vo visuomenes darbininkai ir 
jų už jų darbus niekas nevai- 
kėzavo“ ir t. t.

Turiu pasakyti, kad jie ir Ne
skirstė i visokius buriąs ir ba
relius, partijas ir partijėles, 
kaip kad tie ponai dabar daro, 
skirstydami į patentuotus ir ne- 
patentuctus tautininkus. Gi 
tuos, kurie dirbo ir sutvėrė, ką 
šiandien Amerikos lietuviai tu
ri, “patentuotieji“ šmeižia, nie
kina ir dar vagimis bei sukčiais 
vadina. Tuo tarpu jie patys dar 
nieko tokio rimto nenuveikė, iš
ėmus skandalų. Kaslink dergi- < 
mo “priešų spaudoje“, tai nie
kas tautininkų nedergia. Kriti
ka dar nėra dergimas.

Aš pasakiau, kad “neliko Jo
no Šliupo, V. K. Račkausko ir 
J. šerno, — neliko nei vieno 
inteligento, kuri galėtume tik
rai tuo vardu vadinti.“ Taip, 
aš ir dabar tai pakartoju. Jei 
ne taip, tai kodėl nei vienas 
neužima Jono Šliupo vietos tau
tininkų vadovybėje? Kodėl tau
tininkams leido pakriktu kąip( 
žydo bitėms ? Kodėl jie dabar 
vieni antrus kolioja?

P-as Redaktorius stato klau
simą: “Kodėl jie nesubrendę 
vaikiškiai, ar dėlto, kad moky
tesni už ponus Živatus ir nebu
vo karčiamninkais?” Apie mo
kytumą čia nesiginčysime. Ale 
kad jie parodytų savo didelį 
mokslą, cai taip pat nematytis. 
Ar tai reikia būti mokytu, kad 
mokėti gerai koliotis ir niekin
ti ką nors? Tur būt, p. “Dir
vos“ Redaktorius ėmei specialį 
kursą mokykloj, kad išmokus 
gerai- koliotis? O kur kitokis 
mokslo prirodymas? Ar kad 
tamsta esi reaktorius? To dar 
neužtenka. Na, kad taip mokyy 
tas, tai kodėl neatsakėt ir ne- 
atremiat visokius šmeižtus, ku
rie leidžiama Amerikos angliš
kuose laikraščiuose prieš Lie
tuvą? Juk čia tai puikiausia 
proga parodyti savo mokslą! 
Kiek buvo ir yra lenkų šmeiž
tų prieš. Lietuvą Amerikos ang
lų laikraščiuose! Imkime kad 
ir Klaipėdos skandalą. Ar para- 
Šėte»nors vieną atsakymą į Vo
kietijos užsipuolimą ant Lietu
vos? Mažu pasakysite, kad tai 
Lietuvos Atstovybių reikalas 
atremti tuos užsipuolimus. Ta
čiau Lietuvos Atstovybės to ne
padaro, tai turėjote progos pa
rodyti jus, kurie taip mokate 
girtis savo “dideliu mokslu”. 
Jus sakote, kad jums, jaunuo
liams, seniai neduoda progos! 
Čia jus turite geriausią progą, 
— kodėl nesinaudojat? Paro
dykite, kad jus norite ir mo
kate dirbti, tai tada mes seniai 
jus daugiau, negu gerbsim; bet 
ne už koliones ir šmeižtus bei 
ardymą tautininkų vienybes.

Kai dėl buvimo “karčiamnin- 
ku” (aš niekada juo nebuvau), 
tai tik tiek galiu pasakyti: jei 
jau aš ir bučiau buvęs karčiam- 
ninkas, bet karčiaminių kolioji- 
mų tiek neišmokau, kaip p. 
“Dirvos“ redaktorius, — ir ttfr 
būt, neišmoksiu.

P-as Redaktorius sako: “Jei
gu p. živatas nori būti vienas

[AcmerP. 8 A, Photo]

Dublin, Airija. — Vieta, kur t įvyks eucharistinis kongresas.
J

Signatarai ’baig-e 
darbus dėl Klaipėdos 
klausimo suregulia

vimo procedūros
Berlynas. — Vokiečių spauda 

praneša iš Ženevos, kad signa
tarinių valstybių juristai baigė 
savo darbus dėl Klaipėdos klau- «
simo sureguliavimo procedū
ros. Jų pasiūlymas esąs pa
siųstas anglų, franeuzų, italų, 
ją'ponų vyriausybėms. Mano
ma ,kad signitarinių valstybių 
nusistatymo reiksią laukti ke
lias dienas. Nors juristų pa
siūlymas laikomas paslapty, ta
čiau, pasak vokiečių spaudos 
girdėti, kad klausimui suregu
liuoti rekomenduojamas arbit
ras, o ne Hagos Tribunolas. Ar
bitro asmenį pasirinksiančios 
signatarinės valstybės. Laikraš
čiai rašo, kad jiems dar nesą 
aišku, ar bus sprendžiami vo
kiečių skundai Tautų Sąjungos 
Taryboj iškelti “principiniai 
Klaipėdos k siusimai“. Nutari
mo dėl arbitro asmens dar nė
ra.

Lietuva tariasi su did
žiosiomis valstybėmis 
, Betcherio atstatymo 

teisės klausimais
Ženeva.-—Didžiosios Britani

jos Francijos, Italijos, Japoni
jos ir Lietuvos atstovai šiomis 
dienomis tarėsi teisės klausi
mais, kurie yra iškilę ryšy su 
bu v. direkcijos pirmininko Bet- 
cherio atstatymu ,ir bendru su
sitarimu numatė procedūrą 
tiems klausimams išspręsti. Su
sitarimo projektas pateiktas au
kščiau išvardytų šalių vyriau
sybėms.

Šiauliečiai duonos valgo 
po svarą, o mėsos 

tik gramais
, Šiauliai.— Vietoj surinktomis 
statistikos žiniomis Šiauliuose 
per metus suvartojama apie tris 
milijonus kilogramų juodos ir 
baltos duonos, tai išeina maž
daug po 400 gramų rusišką 
svarą) kiekvienam gyventojui 
kasdien. Tuo tarpu mėsos per 
visus metus/ krautuvėse išpar
duodama tik apie 20 tūkstančių 
kilogramų. Jei šį kiekį pada
linti tarp visų gyventojų (apie 
23,000) po lygiai, tai kiekvie
nai burnai išeitų mėsos po tiek, 
jog nebūtų kas nė palaižyti.

Reikia žinoti tačiau, kad dau
gelis duoną kepasi namie, taip
gi gaminasi ir mėsos.

Latvijos garlaiviai ma
no plaukti Kinijon

« ..■»■» lt ■ U I i 1HHI». ■■ ■

Ryga.— Daugelis latvių pre
kybos garlaivių stovi be darbo. 
Baltijos, šiaurūs Vokiečių ir 
kitų jurų uostuose taipogi nėra 
darbo. Tuo tarpu Kinijos uos?1 
tuose dabar dąrbo esą. Todėl

latvių keletas garlaivių maną 
plaukti į Honkongą i ir kitus 
Kinijos uostus.

Vilnius baigia bankru
tuoti

“Vilniaus Rytojus”, imdamas 
žinią iš “Dz. Wilienski“, rašo, 
kad Vilniuje, paskutinėmis sta
tistikos žiniomis yra 5717 be
darbių. Jų skaičius kas kartą 
vis labiau auga. Statistikos ži 
uos nurodo, kad per 1931 me
tus Vilniaus mieste susilikvida- 
vo 176 valgomųjų daiktų krau
tuves, 13 pieninių, 19 pramonės 
įstaigų, 4 cukrainės, 39 kepyk
los; 18 restoranų, 7 kavinės, 3 
vaistinės, 18 galanterijos krdu- 
tuvių, 11 odų krautuvių, 17 rū
bų kraut., 8 kailių kr., 13 mil
tų krautuvių ir 86 įvairios ki
tos krautuvės. Be to, subankru 
tavo 60 batsiuvių dirbtuvių, 24 
siuvėjų dirbt., 51 stalių dirbt., 
14 skardos dirbt., -4 technikos 
ir 78 įvairios č^rbtuvės.

Lietuva su Leitfcija ap- 
sikeis politiniais ka

liniais
Lenkų spauda' praneša, kad 

lenkai maną kovo pabaigoje 
daryti konferenciją su lietu
viais pasikeisti politiniais kali : 
niais. Jei kon feęencijos atsiek
tų ęavo tikslą, rašo lenkų spau
da, lenkai gautų’ 72 kaliniu, ku
rie sėdi N. Lietuvos kalėjimui)? 
se už įvairius politinius nusi
kaltimus. Kiek lietuviai gautų, 
tuo tarpu dar nežinia.

Naujas Klaipėdos bur
mistras

........ ........*’T

Klaipėda. — Kovo pradžioje 
miesto seimelis rinko antrą 
miesto burmistrą. Juo išrink
tas p. Schultz, kuris tas > parei
gias ėjo ir iki šiol. / Lietuvių iš
statytas kandidatas gavo 9 
balsus.

■ ■ • J■ 1 .z( ,| -
Brangsta ūkio gaminiai

Krakes, Kėdainių aps. —Pa
staruoju metu tiurguje pradėjo’ 
žemes ūkio ‘ gaminiai brangti.' 
Ūkininkai tuo reiškiniu paten
kinti, nes manoįkad jei jų ga
miniai brangsta, tai jau ir ukiš- 
kasai krizis baigiasi. Turgai 
būna ne per didžiausi, ypač ma
ža. gyvulių, kurių dėl šalčio ne
galima , •atvesti. Pastaruoj u lai
ku šalčiai čia tįkrai žiemišk5 
nusistovėjo. Dažnai rytais šal
čio būna net 25 laipsniai.

' ■ i’

Naujo tiRejįimo sklei- 
‘. dejas

------4--------

Papilė. Papilės miestely at
sirado kažkoks misijonierius— 
subatininka's, kuris, anot jo žo
džių nori atversti žmones į 
tikrą tikėjimą. Kiekvienam no
rinčiam krikštytis duoda po 20 
lt. Vienas naujas jo tikybos 
“pasekėjas“/-įasAkojAr “Aš ga
liu nęt velniui parsiduoti, jei jis 
tik moka grynais litais, o čižiį 
sau 20 lt. kaip iš dangaus, o 
už savaitės persikeitęs pavardė 
vėl eisiu •krikštytis”.

Deutšųacionalai reika
lauja ekonominių re
presijų prieš Lietuvą
Berlynas.— “Tag” praneša, 

kad deutschnationalų partijos 
rytų komisija buvo sušaukusi 
savo narių susirinkimą, kuria
me buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti iš Vokietijos vy
riausybės skubiai imtis ekono
minių represijų prieš Lietuvą. 
Toliau rezoliucijoj reikalauja
ma atšaukti gubernatorių Mer
kį, atitraukti, irš Klaipėdos kraš
to kariuomenę, išformuoti šau
lių sąjungą ir t.t.

Pasmerkė Klaipėdos ko
munistų vadą '

■■■■■» • ... . .....—bu—• »

Klapiėda. —Kauno kariuome
nės teismas nuteisė Klaipėdos 
komunistų vadą Samuelį Gold- 
bergą devyniems metams sun
kių darbų kalėjimo.

Lietuvio išradimas 
medicinoj .vertina

mas užsieny
Išrado naują džiovos gydymo 

būdą

Prieš porą metų laikrašč. bu
vo skelbia, kad gyd. Jodės Kai
riūkštis, Kalvarijos psichiatri
nės ligoninės direktorius, išra
dęs.naują džiovos ir kai kurių 
kitų ligų gydymo būdą. Nuo to 
laiko įvairiuose užsienio medi
cinos žurnaluose gyd. Kairiūkš
tis parašė daug moksliškų dar
bų apie šį gydymo būdą ir jo 
tobulinimą. Šitie darbai davė 
progos tikrinti šiam gydymo bū
dui platesniu mastu ir pasku
tiniais metais sukūlė užsienių 
gydytojų susidomėjimą. Taip dr. 
Failu iš Austrijos rašo, kad jis 
atsidėjęs seka išradėjo darbus 
ir nemažu gydęs šituo metodu. 
Jo nuomone, išrastų vaistų vei
kimas esąs puikus. Dr. Schmi- 
d’as iš Itajįjįs; išbandęs šj gy- 
dyfrib būdą ant“*savęs,' ptlžynii, 
kad vaistai jį. gerai paveikę. 
Dr. Rengger’įs iš Šveicarijos 
praneša, kddA tuo budu gydy
damas kai kurias plaučių ligas, 
jis paprastai jau po keletos 
vaistų įleidimų gauna gerų re
zultatų. 1 -

Gyd. J. Kairiūkščio" gydymo 
būdas atranda šalininkų ir už
sienio klinJKąse: iŠradėjęs gavo 
padėkos laišką ir prof. PauL 
kin’o, kuris nauju metodu Ka- 
zaniaus universiteto klinikoj pa
gydytas nuo sunkios astmos. 
Didelės reikšmes teikia’ šitam 
gydymo būdui d-ras Krueger’is 
iš Vokietijos, labai sėkmingai 
pavartojęs -šį gydymo būdą.

Nauji namai Šiauliuose
Praėjusiais metais Šiauliuose 

pastatyta 310 namų, iš jų 149 
gyv. (15 mūrinių ir 134 medi
niai), 161 negyvenant.

Lietuvos advokatūra 
skaičiuose

•1932 m. sausio mėn.1 d. vi
soje Lietuvoje buvo prisieku
siųjų advokatų —80, prisieku
sių jų aįlvo|<atų padėjėjų—'175 
ir privatinių advokatų—^-90, o 
iš viso advokatų buvo 345.

šių advokatų Kaune gyveno: 
prisiekusiųjų—43, pris. advoka
tų padėjėjų—79 ir privatinių— 
8, viso IS'O; provincijoj gyveno: 
prisiekusiųjų—37, pris. adv. pa
dėjėjų-^— 96 ir privatinių— 82, 
višo—215. •

Universitetas kaime
Pęynaravo. — Keleto vietos 

pradžios mokyklų,mokytojų ini
ciatyva, -atidarytas dr. Basana- 
.viciaus. vardo liaudies universi
tetas Pelutovos jkaime ir Les- 
čių . bažnytkiemyje. Paskaitos 
laikomos.sekmadieniaiš. Kiaušy 
tojų susirenka, Lesčiuose per 35 
Pelutovoję pęr 40 asmenų.
*, - •» Tr-imiii -HT -n; uji'.i-1'—n r.n —r ■ t n ui r. il

'' “Bravo, Merkys!”
Vilnius.— “Kurjer Wilenski“ 

įdėjo štraipsiiį, pavadintą “Ašt
rus kuisąs Klaipėdoj“. Straips
nis baigiamas žodžiais:' “Neat
sižvelgiant į kitus motyvus, ga
lime nuoširdžiai ir atvirai tarti 
padrąsinimo žodį ir tris karius 
sušukti: “bravo Merkys!”

Vokietija neleidžia savo 
(Piliečiams profeso

riai Lietuvoje
Kaunas.— Lietuvos universi

teto teisių fakultetas buvo nu
taręs pakviesti prof. Sokolovs- 
kį Klaipėdos kr. civil. teisei mu
sų universitete dėstyti;

Kadangi Sokolovskis yra Vo
kietijos pilietis, tai vokiečių už
sienių reikalų ministerija So- 
kolovskiui uždraudė Klaip. kr. 
Civ. ; teisę Lietuvos universtete 
dėstyt.

Įvyko teisių fakulteto posė
dis, kuriame nutarta artimiau
siu laiku atidaryti Klaipėdos kr. 
ir civ. ir baudž. teisės kated
ras.

Katedroms užimti bus pa
skelbtas konkursas.

Austrija šaukiasi Lietu
vos pagalbos

Klaipėda.—Austrijos kancle
ris Dr. Buresch įteikė Lietuvos 
ir kai kurių kitų valstybių pa
siuntiniams raštus, kuriuose 
skundžiasi dėl sunkios finansi
nės padėties ir prašo pagalbos.

16242

16252

1 625 1

16247

16245

prieinamą kainą, kaip tai: 
Baby Grand Radios nuo $19.50

AMERICAN BOSCH 
DIO

Eleklrikinūs Skalbimui Mašinos 
kainos nuo $39.00 iki*...................
Hoover Elektrikinis Dulkių 
Valytojas ................................. ......
Gražus Mohair Parlor Setai

.Latest modeL 
SUPER-HETERODYNĘ

3417-21 South Halsted Street
Tek Boulevard 8167 ir 4705

MODEL 3LH
K SUPER-HEnRODYNE

Other models from
\ $43-50 to $139.50 

complete with tubes.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
.5

Kaip jus girdite per radio Lietuvių programas duoda
mus Budriko Krautuvės Nedėlioinis nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų ir Kelvcrgais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; kurie tu
ri radios, jie gėrisi ir džiaugiasi Lietuvių dainomis ir 
muzika, bet kurie dar neturite savo namuose radio, da-

$95.00 
$100.00 

$19.50 
$39.00

Nauja Fada Radio ir Viktrola kombi- 
nacija, vertės $200, už .... .....................
ant kurios jus galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai. 1 #

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

16241—Prezidento Smetonos Maršas
K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio Orkestrą. 
Lietuvaitė, Polka, Armonika.
Močiutė, Valcas, Klarnetas ir Piano.

16244—Senas Kanklininkas, V. Dineika ir J. Petrauskas. 
Kanklininkų Polka.

1625 3—Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
Lietuvių Popuri.
Kukutis. Vakas su V. Dineikos ir Petrausko įdainavimu. 
Myliu, Tango.
Adomo ir Jievos. Polka, Mainicrių Orkestrą. 
Rinkai Man Bernelį.

16250—Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dolskis. 
Leisk Man, Fokstrotas.

1624 9—Onytė. Eikim su Manim pašokti, D. Dolskis. 
Čigonės Akys. Fokstrotas.

16248—Saulelė Raudona. Kipras Petrauskas.
Nesistumdyk, Polka, Armonikos solo.
Dumblas, Diologas, V. Dineika ir J. Petrauskas.
Šis Tas, Diologas.
širdelė Mano, Tango. D. Dolskis. 
Tavo Saldžių, Malonių, Tango.

Muslį Krautuvėje dabar po Velykų eina didtiausis 
ii pardavimas su dideliu kainų sumažinimu.

, Nevėluokite, ateikite dabar. . . 1

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar tiktai $p>*y f? 
Duodame dide-V I iUU 
lę Auolajdą už. jūsų seną ra- ' *’• j .n f • t {11n f •dio ar victrolą.

COMPLETE 
WiTH TUBES 

and
HE HE 
IT IS /



Pirmadienis, kovo 28, 1932
*1 ■ 1 1 *’

3/. Konopnickiene Veri? J. Juškute

ULTIMUS
(Tęsinys)

Padėjęs ranką Juliukui ant 
peties tęsė toliau:

—Reikia jį perspėti, sulai
kyti... Per pelkes dar galėtum. 
Tavęs nepažįsta^ ar galėtum?

—Kodėl ne? — atsakė Ju
liukas drąsiai.

—Baltkoję imk! — šnibždė
jo Ginta.

—Josi per pelkes...
—Josiu ant baltkojės, — 

pertraukė Juliukas.
—Per pelkes jodamas laiky

kis dešinės ligi skynimų... pro 
skynimus j mišką... paskui— 
Kiauru, nes reikia per mieste
lio ganyklas.

Juliukas numojo ranka.
—Nieko, dar ligi sutemstant 

ten busiu.
Apvynys apsidairė, vėją pa

uostė, ir vėl tarė Juliukui:
—Šaukėnuose turi būti pirm 

aušros. Apuokas tegu atvyksta 
. ties Kurtavėnų malimu. Aš 

ten busiu. Tu buk arba su 
juo, arba pasislėpk kur ligi 
nakties.

Tuo tarpu Ginta atvedė balt
uoją.

Audra tilo. Tolimas griausti
nis dar daužėsi po girią, žai
bai švaistėsi ant dangaus 
skliauto. Juliukas užšoko ant 
arklio.

—Tegul miškais veda, —pri
dūrė dar Apvynys — kad tik 
iš akių.

Vaikinas nujojo. Jau jam 
toli esant, Apvynys dar sušu
ko:

—Lėk!...
III.

švito. Diena po lietaus buvo 
ūkanota, vėsi. Debesys plaukė 
dangumi; putė rytvėjys. Nuo 
Ippų lašnojo vanduo, žolė pri
plakta prie žemės gulėjo. Kur- 
nekur atsibudęs iš miego atsi
liepdavo paukštelis. Tamsi bu
vo giria — liūdna, mėlyna... 
Nuo pelkių kėlės ūkai, kuriuos 
vėjas varė į vakarus. Juliu
kas jojo palengva, duodamas 
baltkojei atsikvėpti. .

Šaukėnuose nerado Apuoko. 
Pažadinęs tik pažįstamą žydą 
—Apuoko sėbrą, iškamantinė
jęs jį, jojo toliau. Reikėjo jam 
joti Luokės linkon į vagių sto
vyklą, kur galėjo pasimatyti 
su Apuoku. Nieko nesusitikęs 
jau drąsesnis Juliukas išjojo į 
kelią, lietaus suplaktą ir duo
bėtą.

Jojo į viensėdį, apsuptą so
dneliu. Ta vieta neturėjo gero 
vardo. Anot, žmonių kalbos, 
buvo tai arkliavagių lizdas. 
Naktimis čia įvažiuodavo ir iš
važiuodavo įvairus vežimai; 
vakarais valkiojosi žydai, ir 
čigonai. Čia buvo Apvynio bu
veinė. Apie puotas Kurtavėnų 
giriose mažai kas težinojo, bet 
apie tą vietą visi šnibždėjo, 
buk čia galima susekti kiek
vieną pavogtąjį arklį. Nors 
keistas dalykas, bet paprasta: 
sodiečiai seną Apvynį lyg kad 
lenkte lenke, godojo... Ir tai 
atsitinka ne tik žemaičiuose.

Apvynys buvo labai veiklus. 
Jo žinioje viskas buvo: kont
rabandos, pavogti ir nepavogti 
arkliai, ir prie ko kiek jų yra. 
Aplinkiniai sodiečiai kasmet 
mokėjo jo sėbrams duokles po 
keletą rublių, kad nereiktų ar
klių daboti... Bet niekur tiek 
žynių — burtininkų nebuvo, 
kaip apie tą vietą. Jie mokėjo 
išburti, kur gali atrasti pavog
tus arklius, žinoma, tik už pi
nigus. Nors nevisada, bet kar
tais arklius atrasdavo. Geriau
siai jiems sekdavosi burti poli
cijai subruzdus, ar avižoms 
pabrangus, arba jei Prūsuose 
už arklius^mažai mokėta. Bu
vo ir bajorų, mokančių va
gims duoklę. ♦

Vienas dvarponis, arkliams 
pražuvus nemitęs pats atvažia
vo.pas Apvynį.
.—Arklį man pavogė — gra-

žų juodbėrį. • Nors ir nežinau 
ar Tamsta gali jį žinoti, kur 
jis yra ir už kek galėčau jį ai* 
gauti, vįenok klausiu jifsų: 
kiek reikia? Duodu žodį —ne
sakysiu niekam.

Apvyųys pasižiūrėjęs į poną 
tarė;

—Arklys dar neparduotas. 
Jei ponas duosi penkis šimtus 
-‘•-bus.

—A, Jėzau! — suriko ponas, 
—penkis šimtus už savo ark
lį?!

—Arklys jau ne pono—jis 
dauginu vertas.

—Pats čia atvažiavęs nega
liu tiek mokėti...

—Reikėjo ir nevažiuoti.
—Šimtą duosiu! — siekė po

nas į kišenę.
-^-Be penkių negausi.
—Na, dar penkiasdešimts 

pridėsiu.
—Penki šimtai tariu, ir ga

na. .Ir aš žodį branginu.
Jei pinigai, tebūnie pinigai.
—Du šimtus duosiu! Dau- 

giaus nebegaliu. Aš tylėsiu ir 
jus nepasakokit mane čia bu
vus.

—įtikiu žodžiais, — tarė Ap
vynys, — derėtis neapkenčiu 
—pinigai man nebrangu.

Išėjo. Po valandėlės ponas 
išgirdęs šūvį išbėgo paskui jį; 
žiuri — ant žailios vejos po 
obelim guli jo juodbėris. Ap
vynys stovi su pištalietu ran
koje.

—Davėme žodį tylėti, ~ ta
rė, — nei arklio, nei pinigų 
neimu.

Nežinia, kas apie tą nuotykį 
kalbas paleido, nes Apvynys 
negalėjo girtis, o ponas davė 
žodį tylėti. Tik visi nuo Šiau
lių iki Tilžės greitai apie tai 
sužinojo.

Apvynys bajorų nekentė. Jo 
neapykanta gimė iš didelės 
meilės. Visaip pasauly atsitin
ka. Dar jaunas būdamas Ap
vynys buvo pamylęs grąžiąją 
Magdaleną iš Raseinių. Tėvas 
jam jos nedavė pasityčioda
mas iš mužiko, duktė į jį žiū
rėti nenorėjo ir ištekėjo už 
Ražnauskio, apie kurį buvo 
jau pirmiau minėta.

Nuo to laiko Apvynys neap
kentė visų bajorų. Pats pasi
leido, ištvirko ir Magdalenai 
žadėjo atkeršyti.

—Matysi dar tu, — kalbėjo 
pro dantis, — kaip ant tavo 
vienturčio purvais drabstys... 
Bus jis pastarasis iš tavo auk
štos giminės. Neduosiu jam 
bajoru mirti... Sumindžiosiu, 
pražudysiu!—Vargšė našlė nei 
žinote nežinojo, nei jauste ne
nujautė apie tai. Išauklėjo sū
nų kaip mokėjo,, pirma ant 
rankų, paskui pradžios mo
kykloje. Manė sau paguodą 
auginanti. Mokė ji pati kaip 
mokėjo ir žinojo gražių ir ge
rų daiktų. Ir savo bajorystę 
dorai suprato. Manė, kad kiek
vienas bajoras turi eiti toli, la
bai toli ir grįžti, kaip senas 
Ambrazevičius su tuščia ran
kove, arba kaip jos broliai— 
visai negrįžti. Taip auklėjo ir

tokios paguodos tikėjosi iš sū
naus. Bot nesusilaukė.

Apvynys buvo gyvas ir ne
maršus. Jau senai pradėjo vai
ką vilioti, vaišinti. Paskui siun
tinėjo žinių, davinėjo pinigų, 
savymcilę kurstė, glostė. Kar
što budo vaikinui patiko toks 
gyvenimas: — linksmas, ar
žus, pavojų pilnas, kurių ne
turėjo motinos kambarėlyje. Ir 
nepasijuto, kaip liko Apvynio 
pagelbininku. Karlais išblyš
kęs motinos veidas jam sąžinę 
graužė. Tada bučiavo jos ran
kas ir dūsavo naktimis. Bet 
tai būdavo lik trumpos valan
dėles. Jei tik pažiūrėdavo į jį 
juodakė Zoka, tuoj atbusdavo 
jame visi pikti ' palinkimai, 
Apvynio sužadinti. Ir dabar jo
damas Luokės link, atsiminęs 
gražią viliokę, užsidegė ją pa
matyti. Pažiurėjo į dangų. Vos 
tik švinta. Po valandos jau 
buvo prie slyvų sodnelio. Tik 
žvilgterėjęs į motinos kamba
rėlį nustebo. Langelis buvo at
viras, prie jo sėdėjo senute, 
žemai ties langu stovėjo ger
vė, įsižiūrėjusi į liūdnąją mo
terį. Veidas jam užkaito. Lyg 
kas už gerklės pagavęs smau
gė. Norėjo pulti, šnekėti, bet 
pažvelgęs į karčiamos duris 
nuėjo pas gražiąją Zoką.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
nr

LAcme-P. b A. Photo

Charles A. Levine, kuris kar
tu su Clarence Chamberlin nu
skrido iš New Yorko j Europą, 
šiomis dienomis tapo apkaltin
tas užstatymu vogtų Šerų pa
skolos gavimui.

jau patekėjo, galvijai ganyk
lose baube, jis gi niekur nesu
radęs Apuoko grįžo be jokių 
pasekmių. Galvoje jam maišė
si. Milžiniška Apvynio stovyla, 
giria, išblyškęs motinos veidas, 
Ginta, Zokos akys, šluba ger
vė švaistėsi jo mintyse. Kartais 
lyg girdėjo smukininką grie
žiant, tai seną dainą iš moti
nos lupų plaukiančią. Ausyse 
jam ūžė, spiegė, vėl lyg kas 
šaukė tyliu, gailiu balsu grįžti. 
Sustabdęs arklį apsidairė. Nie
ko nebuvo. Tik varpas iš tolo 
gaudė. Gal kas mirė, manė 
sau. ir pradėjo šnibždėti “Am
žiną atilsį”. Pabaigęs nusišyp
sojo. Sulaikė arklį. Pavargu
siam pasidarė labai ilgu, liūd
na. Lupos išdžiuvo, vokai buvo 
sunkus, merkės. Užsigeidė sal
daus miego prie motinos ke
lių, kuri ten prie atviro lango 
rūpestinga sėdėjo. Buvo lyg 
paklydus vaikas, kurs bijo, bet 
ir neturi jėgų grįžti. Varpas 
šaukė, gaudė vaitodamas... Ne! 
—ne vienas, tai šimtas varpų 
j*audė, jo galvoje pakabintų. 
Jau nebetoli. Tik staiga pajuto 
Juliukas karštį smilkiniuose ir 
gerklėje, visas krūptelėjo, su-

riko baisiu balsu ir krito lies 
vartais ant žemes — policija 
jį suėmė...

(Bus daugiau)

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimenta

PAIN-EXPELLER

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
6504 So. VJashtenau) Avė.

CHICAGO, ILL.

PROBAK-
suteikia 

ba rzdaskutyklos 
hmm komfortą 

skutimus 
namie

(PROBAK BLADE)

*3 
tVrmy j..■ > 1 ■ •■■■ ■ t  

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no
rom® ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žniogui. O 
tuo tarpu gal-bųt toks pat už
metimas yra daromas ir jums#

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

= r.” -r.........■■=

Miestelyje daug kas atsimai
nė. Nesitikėjo to nei Apvynys, 
nei Juliukas.

štai kas atsitiko.
Vagims įsigalėjus pradėjo 

murmėti žemaičiai. O jiems 
murmgnt turi kas nors atsi
mainyti. Metai buvo sunkus: 
rugiai sudygo, bulves neužde
rėjo. Tik retas galėjo vagims 
išsimokėti. Pradėjo sodiečių 
arkliai nuo ganyklų ir iš kū
čių žūti. Žemaičiai subruzdo, 
ėjo prie žynių. Bet ir žyniai 
nieko nežinojo, mat, apkvaišo 
sunkiais melais. Arklių niekas

negalėjo atrasti. Buvo ir tokių, 
kurie neturėjo su kuo nei ja
vų susivežti, nei laukų išarti. 
Vargas didinosi.A .

Žemaičiai kreipėsi į polici
ją, bet tie jų vargai policijos 
negraudino. Apvynys viską lig- 
šiol sužinojo ir nieko nebijojo. 
Tik jis nežinojo, kad Apuokas 
pardavęs arklius ir pasigėręs 
jį išdavė ir pats kartu su poli
cija gaudo vagis, ir kad tai 
jie šaudė naktį.'Nesitikėjo Ap
vynys, kad pirma pateks poli
cijos naguosna, negu pasieks 
Kurtuvėnų malūną.

Tuo tarpu pavėlavęs sku
bi ndamasis lėkė Juliukas. Lė
kė, lyg vėjo nešamas. Saule

Victor Frohlich

F VICTOR
FROHLICH

• Demokratų .. .
. Kandidatas

. j ATTORNEY 
GENERAL 
of, ILLINOIS <

Balsavimai Utarninke,
Balandžio 12, *32
Lietuviai, balsuokit už

Victor Frohlich '

yra geras lietuvių draugas. Jis yra 
Demokratų kandidatas į Attorney 
General. Turi 40 metų amžiaus, 
praktikuoja advokatūrą 18 metų. 
Yra baigęs teisių skyrių Northwest- 
ern Universitete. Jei VICTOR 
FROHLICH butų išrinktas i At- 1 
torney General vietą, jis prižada 
smarkiau bausti suktus bankininkus 
ir prižiūrėtų kad žmonių depozitai 
bankuose 
valstijos, 
taksas ir 
tymą.

butų garantuoti Illinois 
Jis stengtųsi numažinti 

atšaukti prohibicijos įsta*

Jei VICTOR FROHLICH butų iš- 
\ /

rinktas, jis stengtųsi pnašMinti graf- 
tą ir prašatintą visus /sukčius valdi
ninkus.

VICTOR FROHLICH
YRA DIDŽIOJO KARO VETERANAS

Balsuokit už VICTOR FROHLICH ir 
pagelbėkit lietuviams užimti politikoje 

tinkamą atstovybę.
» •

IN OUR OFFICE

Q£E V ISTUč 
tsOSV WnN ONE OP GŲR, 

SĮOCK

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

T LIETUVIŲ '•

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua dą Mooca, 424
Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA-IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISA$ LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligaš pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos ligas, žaizdas, .reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli 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 Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis W k
DOUGLAS BATHS „

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD f
i arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimmingi pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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PAVIN’ fcfcOUHD 
BEC/KUSB NOU’feg? 

s^. SO LATC

. NiKVvevž.

. Movimi no- .

^IS A 
BEAUTY

CONTEST!
Al! your life you are in one Beauty 
Contest after another! Peoplc look at 
you —and judge you. Ūse Camay, 
the Soap of Beautiful Women —and 
your skin will be so radiandy fresh 
and lovely that thc vvholc vvorld will 
find you attractivc! Your povvders 
and creams will look far better. 
You’ll win each littlc Beauty Contest.

CAMAY
The Soap of Beautiful V/omen

j) tuvi 
•vtuvfonpaemoąaM -tiiem ot 

jod BvurefoiJBA haontR -fcąiaavd 
PtU trpuvi«A f Hreą 

ev ui v po p? n | .jinnpJĮ-Jaiunoo,, — 
•„oiojmRnm,, ns 8O)nu)ta 9 | sont 
IPfaiASuepM -Btiiaųj nxnp|tva 

ot^fąjoa av sfoantLni

SPIOO 
IdaiSau 
IJioa

THE QL0CK > 
STR.UCK NIHE 
pepov^e "X got

HEV<H , ”BbW>

UUop <WU- t



Pirmadienis, kovo 28, 1932

/

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News 

^ublished Daily Except Sunday by 
Tho Lithuanian News Pub. Co., Ine.

4739 South Halated Street
TeieiAone Roeaevelt 8®00

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratea: 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicairo 
$8.00 per year in Chicago . 
8c oer cudy

Entered aa Second Claaa Matter 
Marcb- 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
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Užsisakymo kaina t
Chicagoje — paltu:

Metams _____ _______ __
Pusei metų ...._____ ____
Trims minėsiantis ____
Dviem mtaesiam ______
Vienam mtaaaiui ______

Chicagoj per iineliotojua:
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KUR ČIA LOGIKA?

Jungtinių Valstijų atstovų rūmai anų dieną atme
tė sumanymą legalizuoti alų ir apdėti jį mokesniais. 
Sumanymo autorių apskaičiavimu, šituo keliu federalli- 
nė valdžia butų padidinusi savo pajamas 450 milionų 
dolerių per metus. Nors valdžiai labai reikia pinigų, 
bet dauguma kongreso manė, kad alaus legalizavimas 
butų nusidėjimas prbhibicijos įstatymui, ir balsavo 
prieš sumanymą.

Užvakar tačiau kongresas nutarė apdėti mokes
niais medžiagas, iš kurių yra daromas alus. Jeigu pro- 
hibicija neleidžia imti taksų nuo alaus, tai kaip galima 
dėti taksus ant apynių, salyklos ir kitų daiktų, reika
lingų alaus darymui? šituo balsavimu kongresas ofi
cialiai pripažino, kad jisai toleruoja nelegalį alaus ga
minimą ir nesitiki, kad prohibicija gali būt įvykinta.

DUNOJAUS VALSTYBIŲ GELBĖJIMO 
KONFERENCIJA

Ką konferencija duos, šiandie, žinoma, dar negali
ma numatyti. Bet jos šaukimas yra vienas svarbiausių
jų įvykių pokarinėje Europbję.

j Apžvalga
.ĮKYRUS ŠMEIŽIKAS

pa- 
“is- 
ku-

netiesą ir net 
budu iškraipo 
Iš to jo elge- 
jisai protiškai

Anglijos valdžia pakvietė Franci ją, Vokietiją ir Ita
liją atsiųsti savo delegatus į Londoną apsvarstyti Du
nojaus valstybių gelbėjimo klausimą. Tos valstybes yra 
penkios: Čekoslovakija, Rumanija, Jugoslavija, Veng
rija ir Austrija. Beveik visas žemės plotas, kuriame 
jos guli, sudaro buvusią Austro-Vengrijos teritoriją.

Karą laimėjusios šalys Austro-Vengrijos imperiją 
suskaldė ir padalino tarpe penkių tautų. Šituo budu 
buvo išspręstas iki tam tikro laipsnio tautų klausimas, 
dėl kurio turėjo amžinus keblumus senoji imperija. 
Happsburgų dinastijos .pavergtos tautos įgijo politinę 
nepriklausomybę. Bet ekonominiu atžvilgiu tų tautų 
gyvenimas po didžiojo karo labai pasunkėjo.

Tautinės valstybės, gimusios ant senosios imperi
jos griuvėsių panaikino ekonominius ryšius, kurie buvo 
tarp atskirų provincijų Austro-Vengrijoje, ir apsitvė
rė nuo kita kitos aukštomis muitų sienomis. Antago
nizmą jų tarpe padidino dar didžiųjų valstybių politika. 
Čekoslovakiją, Rumaniją ir Jugoslaviją paėmė savo 
globon francuzai, Austriją — vokiečiai, o Vengriją — 
italai. Pirmąsias tris tų tautinių valstybių francuzai 
sujungė į vadinamą “Mažąją Santarvę”. Ji yra Franci- 
jos ramstis ir įnagis Pietų Europoje.

X

Mažoji Santarvė yra pasišiaušusi prieš Vengriją ir 
Austriją. Vengrijoje savo keliu varinėja intrigas Itali
jos fašizmas, -kurio užsienių politika yra priešinga 
Franci jos politikai. Austrija norėtų jungtis su Vokieti
ja, bet tam priešinasi francuzai, kurie bijo, kad to dėka 
Vokietija labai sustiprėtų ir pasidarytų nebesuvaldoma.

Esant šitokiems santykiams tarpe kalbamų penkių 
valstybių upės Dunojaus slėnyje, jų ekonominė padėtis, 
yra labai sunki. Išimant Čekoslovakiją, jos visos yfa 
paskendusios skolose, o Vengrija ir Austrija yra visai 
subankrotavusios ir jom nuolatos tenka šauktis kitų 
šalių pagelbos. Taigi apsvarstyt klausimą, kaip butų, 
galima pastatyti jų ekonominį gyvenimą ant tvirtesnio 
pamato, ‘ir yra šaukiama į Londoną konferencija.

Ji įvyks, gal būt, pirmoje pusėje balandžio mėnesio. 
Francija ketina -atsivežti į konferenciją Dunojaus Są
jungos projektą. Paryžiaus diplomatai nori, kad Duno
jaus valstybės panaikintų tarp savęs muitų sienas, t. y. 
atidarytų kita kitai savo rinkas. Jie, sako, kad šituo bu
du butų atsteigta tie ekonominiai ryšiai, kurie gyvavo 
tarpe tų šalių, kol jos buvo Austro-Vengrijos ribose. 
Bet tokiam sumanymui griežtai priešinasi Vokietija, 
kuri yra įsitikinusi, kad franeuzų tikslas esąs pastatyti 
tas valstybes po savo kontrolė. Kadangi iš penkių val
stybių trys jau įeina į Mažąją Antantę, kurią Francija 
turi savo saujoje, tai, joms sudarius ekonominę sąjun
gą, Francija uždėtų savo leteną ir likusiom dviem val
stybėm. Vokiečiai ypač4 nesutinka, kad Francijos įtakon 
patektų Austrija.

Kadangi Anglijos valdžia kviečia į busimą konfe
renciją Paryžių ir Berlyną, tai, matyt, ji nori užimti 
taikytojo poziciją tarpe Francijos ir Vokietijos. Angli
ja, jei tik galės, irgi neleis francuzams pravesti savo 
politiką sulig Austrijos ir Vengrijos, nes Anglija ma
no, kad francuzai jau ir taip yra perdaug įsigalėję iEu- 
ropoje. , • ■■■ ■

ganė

kartą iš 
kopijavo

Bet

galėjo 
dalinai 
dabar 

tą “is-

Sandariečių organe p. F. Mo
tuzas vėl kartoja savo šmeiž
tus prieš kandidatą į SLA. pre
zidentus, F. J. Bagočiui remda
mas juos tais neva istorijos 
“faktais”, kurių neteisingumas 
jau buvo “Naujienose” aiškiai 
įrodytas. Mums teko pastebėti, 
kad p. Motuzas yra vienas tų 
politikieriukų, kurie kovoja su 
savo oponentais nepaiso nei tie
sos, nei padorumo. Naujas jo 
rašinys šitą musų nuomonę tik 
patvirtina.

Už tai, kad “Naujienos’ 
rodė tikroje šviesoje tuos 
toriškus” prasimanymus,
riais Motuzas stengiasi diskre
dituoti F. J. Bagočių visuome
nės akyse, tai jisai nesidrovi 
sakyti, jogei “Naujienos” “ple
pa kaip pasamdytos”. Jisai tu
ri drąsos mums ir “gryniausią 
melagystę” prikaišioti, kuomet 
jisai pats savo rašinyje per 
akis pasakoja 
stačiai bimbišku 
svetimas mintis, 
šio matyt, kiek
ir morališkai nuprogresavo nuo 
to laiko, kada jisai, kaip pats 
pasigyrė laikraštyje, 
kiaules.”

Kada jisai pirru^. 
Astramsko “istorijos”
medžiagą savo nešvarioms ata
koms prieš Bagočių, tai 
atrodyti, kad jisai bent 
yra suklaidintas,
yra aišku, kad ne. Jisai 
toriją” panaudojo tiktai, kaipo 
priekabę, savo pasiryžimui ap
juodinti vardą žmogaus, kurio 
kandidatūra stovi skersai kelio 
jo ir jo vienminčių politikai. 
Ar jisai, jeigu jam rūpėtų isto
riška tiesa, butų parašęs šitokį 
dalyką:

“Bagočiaus vyriausiu kal
tintoju buvo ne tautiečiai (! 
— “N.” Red.), bet socialistas 
Staškunas ?”
Jau seniai buvo nurodytą, 

kad jokio skundo iš Staškuno 
pusės nebuvo įteikta nei Wor- 
eesterio seimui, kuris Bagočių 
“teisė”, nei kuriai kitai SLA. 
įstaigai. Buvo tik kieno tai su
fabrikuotas neva Staškuno pa
reiškimas (nors pats Staškunas 
ir rašyt mažai temokėjo), ku
ris polemiškais tikslais buvo 
paskelbtas spaudoje. Mes ma
nome, kad ir Motuzo protinio 
išsilavinimo žmogus gali su
prasti, jogei organizacijos na
rio apkaltinimui nepakanka; 
kad kas nors parašytų apie jį 
korespondenciją arba straipsnį 
laikraštyje. Pasiremiant tokiais 
“apkaltinimais” narį teisti iiį 
bausti, nepareikalavus net, i kad 
tikras ar fiktyvis straipsnio ra-Į 
šytojas paaiškintų savo pareiš
kimus teisėjams, — 
puslaukiniai ?ulusai

Taigi Motuzas pamelavo. Ki-j 
tas jo melas: jisai rašo, jogei 
Bagočius buvęs “nuteistas”, be 
ko kito, dd ir už tai, kad jisai 
“įskundė ^susi vieni j imą valdžiau 
ir dėlto skundo susivienijimas 
per dvidešimts metų Mass. val
stijoj ' buvo uždarytas: dėl to 
skundo ‘SLA. prez. areštuotas 
ir teismams išleista daug pini-* 
gų«”

čia yra daugiau, j negu melus, 
čia yra biauri fabrikacija, ku
rios turėtų sarmatytis kiek
vienus žmogus, turįs bent kris- 
lėlę savigarbos. Visų-pinpa, tą 
SLA. įskundimą, dėl kurio pre-, 
zidentas p. živatkauskas ibuyo 
suareštuotas Massachąsėtts ^vaK 
stijoje, atliko >tulas itkatalikų 
veikėjas Jonas Adomavičius; 

' Tuo laiku, kada tąi įvyko, Ba
gočius važinėjo su prakalbą 
maršrutu toli. nuo Mass. Valsti
jos. Jokiais liudbiinkais arba- 
dokumentais p. Mdtuzas • to ’ sa- / t

- gali negut

* u

vo begėdiško priekaišto Bago- 
čiui įrodyti negalėtų. Jisai pir- 
miaus'tvirtino, kad jeigu Ba- 
gočius netrauko į teismą SLA. 
už Astramsko plepalų atspaus
dinimą, tai reiškia, kad Bago
čius prisipažino esąs “kaitąs”. 
Ar p. Motuzas, vadovaudamasis 
šita savo teorija, sakys, kad ir 
jisai, rašo tiesą, jeigu Bagočius 
jo neskųs?

Bet tas įkyrus šmeižikas pats 
savo “faktuose” painiojasi. Ji
sai tvirtina, ikad, be Staškuno 
pomirtinės reikalo (kurį buvo 
suklastavę tautininkų politikie
riai Woreesterio seime), Bago
čius buvęs niibauštas da ir už; 
Susivienijimo apskundimą (ku
rį visai ne, jisai atliko!). Ge
rai, palyginkime datas. Worces- 
terio seimas įvyko 1908 m., 6 
p. živatkauskas buvo apskųs
tas 1912 m. Kaip gi tad Wor- 
cesterio seime galėjo būt svar
stomas tas apskundimo klausi
mas ?

Toliaus, Motuzas sako, kad 
po apskundimo Susivienijimas 
‘‘per dvidešimts metų Mass. 
valstijoj buvo uždarytas.” (Įdo
mu, iš kur jisai paėmė 20 me
tų? Jeigu Motuzui butų rūpėję 
patirti tiesą apie Susivienijimo 
■isteriją ir paaiškinti ją visuo
menei, tai jisai butų atsiminęs, 
kad SLA. yrą įregistruotas 
MašsachusettsĮ valstijoje jau 
daug metų, gal apie dešimtį; o 
kadangi organizacija buvo ap
skųsta 1912 m., tai Motuzo 
“aritmetika”, aišku, yra tiek 
pat verta, kiek ir kiti jo “fak
tai”.

Negvildendami visų jo iš- 
mislų, ’ pažymėsime čia tiktai,’ 
kaip jisai iškraipė “Naujienų” 
straipsnio dalį, kur buvo kal
bama apie $83.00, sumokėtus 
moksleiviui Bdgočiui už tam 
tikrą patarnaVimą Staškunui. 
“Naujienose,” AbųVo aiškiai pa- 
minėta, kad Bagočiui teko dvi 
keliones atlikti9 Staškuno reika
lu — iš tPittsburgo į New Y or
ką ir iš Pittsbųrgo į Scranto- 
ną; kad Staškunas buvo iš 
anksto sutikęs'padengti tų ke
lionių lėšas ir, sulig sutartim, 
užmokėjo ką buvo žadėjęs, — 
vadinasi, kalbėti apie kokį nors 
Staškuno “nuskriaudimą” ne
buvo mažiausio pagrindo. Tuo 
tarpu šituos “N.” išvedžiojimus 
Motuzas išdėsto taip, kad “N.” 
pripažinusios, jogei $83.00 bu
vę ne perdaug, kaipo “atlygini
mas už išieškojimą pomirti
nės”!

Šitokiais iškraipymais, me
lais ir prasimanymais Motuzas 
ir jo bičiuliai bando užtikrinti 
laimėjimą SLA. viršininkų rin
kimuose ;p. Gegužiui, kurį net 
jo paties partijos draugai, da
lyvavę Pastoviųjų Komisijų su
važiavime, yra vienbalsiai pa
smerkę. Bet Susivienijimo ‘na
riai šiandie moka geriau at
skirti pelus nuo grudų, , negu 
tais laikais, kada jame viešpa
tavo Tareilos, žemantausko i ir 
Jokubyno ‘klika, ir ta nešvari 
sandariečių prčpąganda jų ne
įtikins. )

suteikti 
bitsian-

sufabri
kuota žinia yra geras pavyzdys 
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Chicago. — Frank P. .Parish, 
kuris tapo patrauktas atsako
mybėn už naudojimą pašto pri- 
gavingiems tikslams. Jo vado
vaujama kompanija pardavė už 
milioną dolerių netikusių Šerų.

kaip tas jau senai

užsukamas Berlyne.
d. Simaičio nauja 
prisistatė Seimeliui 
pareiškė, kaip pa- 

Vo-

kėtis formoje laikraštines pro
pagandos užsieniuose.

Nauji rinkimai Klaipėdoj
■ ' 'v . r •
Kaip žinome, Klaipėdos Gu

bernatorius Merkys pavedė su
daryti naują direktoriją p. Si
maičiui. Simaitis yra klaipėdie
tis, mokytojas, nepartinis žmo
gus. Bet todėl, kad jis neparti
nis — jis pasirodė nepriimti
nas Klaipėdos seimeliui, kuria
me viešpatauja vokišką partijų 
lyderiai
žinoma — yra paprastas gra
mofonas, kuris gieda Klaipėdos 
krašte, bet

Kovo 23 
direktorija 
ir Simaitis
prastai, savo deklaraciją, 
kiškų partijų dauguma, palai
kiusi nelojalų Boettcherį, pa
reiškė Simaičiui “nepasitikėji
mą”. Einant Klaipėdos statutu, 
tokiam atsitikime yra tik dvi 
išeitys: Simaičio direktorija tu
ri rezignuoti ir Gubernatorius' 
turi pradėti organizuoti naują 
direktoriją, arba Gubernatorius 
gali paleisti seimelį ir atsišauk
ti prie viso krašto, skelbdamas 
naujus seimelio rinkimus.

■ v K,:- j- J'f;

Pirmas kelias yra aiškiai ne
galimas. Seipielio dauguma jau 
parodė, kad ji nori grąžinimo 
Boettcherio, arba paskyrimo to
lygaus jam asmens. Tas reikš
tų, kad Berlynas ir toliaus tu
rėtų šeimyninkauti Klaipėdos 
krašte. Pasiliko antras įkėlias— 
paleisti seimelį ir skelbti nau
jus rinkimus, kas ir .padaryta.

Seimeliui pareiškus «nepasiti
kę j imą naujai direktorijai, Si
maitis išsiėmė ir čia pat ;per
skaitė Gubernatoriaus pasira
šytą aktą apie seimelio paleidi
mą ir naujų linkimų paskel
bimą.

Klaipėda ir Vokiečių 
propaganda

(Prisiųsta iš Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtone)

Vokiečiai, iškeldami Genevoje 
bylą Lietuvai už nelojalaus 

»Boettcherio paliuosavimą ’ iš 
Klaipėdos direktorijos pirmi
ninko vietos, nieko nelaimėjo. 
Visa ta byla buvo perdaug ąiš- 
akiai ‘‘baltais siūlais siutą”. Ne-, 
i Veik svienok manyti, kad vokie
čiai, Genevoje bylą prakišę, (nu- 
sirapiintų. Reik laukti'• tolintu,s- 
>nių iš jų pusės puolimų: bus 
įvairių intrigų Klaipėdos kraš
te, ' bus daroma d iplomatinįų 
pastangų sudaryti Lietuvai sun
kenybių tarptautinėj arenoj, 
bet ypatingos ajjakos galima ti-

sufabrikuotos žinios: esą “iš politinių šmeižtų, kokių bus už- 
Kauno tenka girdėti, kad Lie
tuvos Vyriausybė rengiasi pa
siųsti Klaipėdon barius' Lietu
vos piliečių ir tuoj aus 
; iems balsavimo teisę 
čiuose rinkimuose.

ši aiškiai Berlyne

sienių spaudoje daug daugiau 
bėgyje sekančių šešių savaičių.

Todėl pravartu jas bernyti ir 
nesiduoti suvedžioti. Gerai bu
tų, kad musų laikraščių redak
cijos, paduodamos panašias ži
nias, pagelbėtų skaitytojams 
tikrai jų vertėje nusivokti.

Kertt A. Vaivada

^DRAKULA

(Tąsa)
i 1 •

. “Jus girdėjote Dr. Sevardo 
žodžius; vienok nėra nei vieno 
žmogaus, kuris nori man tikė
ti.” Išsiėmęs šriubsukį vėl pa
kėlė karsto viršų. Arturas sekė 
profesorių akimis, tylėdamas ir 
visas išbalęs; kuomet viršus 
buvo pakeltas, jis vėl žengė pir
myn. Matyt nežinojo, kad dar 
juvo kitas švino karstas, arba, 
greičiausiai, apie tai nepagal
vojo. Kuomet Arturas pamatė 
šone išpiautą dalį švino, jo 
kraujas staiga subėgo į veidą, 
bet tuojau ir vėl išsiskirstė, 
palikdamas jį dar ilabiau išba- 
usį, negu pirmiau, šmėkliškai 
baltą. Van Helsingas nulenkė 
išpiautą karsto šone dalį. Visi 
sužiurome, bet atšokome atgal 
yg nutrenkti.

Karstas buvo tuščias!
Per kelias minutes nei vienas 

netarėme nei žodžio. Pagaliau 
tylą nhtraukę Kvintas Morris: 

“Profesoriau, aš už jus pir
miau atsakiau. Aš noriu nuo 
jūsų išgirsti tik vieną žodį. Ki
tame atvejyje aš to nepadary
čiau — nenorėčiau tamstos už
gauti netikėdamas; bet čia pa
slaptis, kuri pateisina visas 
priemones, kurių žmogus gali 
griebtis, norėdamas 
Profesoriau, ar čia A#’. . . -k • :■>‘baift’

‘^Prisiekiu viskuo,

ją išrišti 
jūsų dar-

‘Bus propagandos
Nauji rinkimai, einant sta

tutu, įvyks už šešių savaičių 
nuo. seimelio paleidimo — reiš
kia, bus apie 4 d. gegužės. Bė
gyje šią šešių savaičių galima 
laukti iš vokiečių pusės smar
kios “dujų atakos” — propa
gandos ; prieš Lietuvą užsieni
nėj prėsoj. Bus pilna ne tik 
iškreiptų, bet ir visai prantar 
nytų žinių apie Lietuvą. Vokie
čiai norės kiek galėdami guga* 
dinti Lietuvai gerą vardą pa
saulyje, ši “nuodingų dujų ata
ka” jau prasidėjo.

. štai New York Times’o spe
cialaus .korespondento praneši
me iš Berlyno (kovo 23 d.) sa
koma, ‘ ikad Vokietija oficialiai 
protestavo Kaune, Londone 
Romoj ir Paryžiuj prieš seime
lio paleidimą. Protesto . notoj 
vokiečių vyriausybė tvirtina, 
kad Simaičio-paskyrimas, kaip 
ir seimėįio paleidimas, esą ne
suderinami su Klaipėdos statu
tu. Vokiečių gotoje esą 'reika
laujama iš Didžiųjų Valstybių 
(Anglijos, Francijos, ‘Italijos ir 
Japonijos), kurios pasirašė sc 
Lietuva Klaipėdos sutartį, kac 
jds ‘'užsiimtų prašalinto Boeit- 
čherio reikalu” Tarptautiniam 
Teisme Hagoj. Taipgi reikalau
jama, kad jos nėleistų Lietu
vai daryti ,neteisėtos įtakos bu
siančiuose 'rinkimuose.

Čia pat paleidžiama aiškiai liūs

>

kas man 
yra šventa, kad jos kūno iš 
ten neišėmiau, jos net gi nepa
lytėjai!, štai kas atsitiko: Dvi 
naktis atgal, mano draugas Jo
nas ir aš, atėjome čia, į rūsį, 
— neturėdami jokio blogo tiks
lo, tikėkite man. Atidariau 
karstą, kuris tuomet dar.buvo 
užplombuotas, ir radome jį, 
kaip ir dabar tuščią. Po to mes 
laukėme ir pastebėjome baltą 
pavidalą slenkant tarp medžių. 
Sekančią dieną vėl atėjome, 
kuomet dar buvo šviesu, ir ją 
radome gulinčią karste. Ar ne 
taip Jonai ?”
“Taip.”
“Tą naktį • mes buvome kaip 

tik laiku. Dar vienas mažytis 
kūdikis pranyko ir mes jį ra
dome, .ačiū Dievui, nesužalotą, 
tarp kryžių. Vakar atėjau prieš 
saulės nusileidimą, nes po sau- 
delaidžio NerMirtingi gali <pra
dėti .vaikščioti. Laukiau iki 
satflūs užtekėjimo, bet nieko ne
mačiau. Greičiausiai taip įvyko 
todėl, kad .tarpdurį. apkaišiojau 
yiikžolemis iir padėjau kitus 
daiUtUš, Ikririų Ne*Mirtingi ne
įgali pakęsti :ir ją saugojusi. 
;Vakar naktį iji neturėjo išėji
mo, ?toidėl Šiandien, prieš sau- 
lėlaidį, -aš viikždles ir kitus 
daiktus atėmiau. Kaip spėjau, 
šiąnakt mes ir randame karstą 
tuščią. Bet dar neskubėkite. 
Dar pUliko daug kas keisto, pa-' 
slaptingo. Budėkite kartu su 
manimi lauke, tyliai ir pasis
lėpę užjnedžių. Pamatysite tuos 
keistus, nepaprastus reiškinius. 
Taigi,0 fia užgesino liktarną — 
“dabar eikime j lauką.” Jis ati- 
^dane .duris ir pamažu išėjome. 
Profesorius buvo paskutinis ir 
išeidamas užrakino duris.

Kaip tyras ir gaivinantis at-
■ rodė nakties oras, po tos bai

sios valandos rūsyje. Kaip ma-
■ lonu buvo žiūrėti į padangėmis
• ^klibančius debesis, į pro jų
• i tdrpą prasiskverbiančius ir vėl

žmogaus gyvenimo liūdesio ir 
džiaugsmo dienas; kaip saldu 
buvo kvėpuoti tuo tyru oru, 
nesugadinto mirties ir punan- 
čio kūno; kaip artima žmogaus 
širdžiai už kalno raudonuojan
ti siaura dangaus pašvaistė; 
duslus užimąs, ateinąs iš toli
mo miesto, kuris ir naktį gy- 
vuoja, juda, kruta. Kiekvienas 
musų jautėsi sujaudintas, nu
liūdęs. Arturas tylėjo ir paste
bėjau, kad stengėsi suprasti, 
pagauti tikrą, vidujinę visos 
misterijos reikšmę. Aš užsilai
kiau -gana kantriai ir buvau be
veik besirengiąs atmesti savo 
abejojimą ir sutikti su profe
soriaus Van Helsingo išvado
mis ir įrodymais. Kvintas Mor
ris užsilaikė šaltai, kaip žmo
gus, kuris sutinka su visomis 
galimybėmis ir sutinka jas drą
siai, šaltai, nesvyruodamas vis
ką paaukoti. Negalėdamas rū
kyti, jis atsipiovė geroką ga
balėlį tabokos ir pradėjo ją 
kramtyti. Van Helsingas tuo 
tarpu nesvyruodamas ir aty- 
džiai darbavosi. Pirmiausiai iš
ėmė iš krepšio baltą, labai plo
ną apskritą rutulėlį, kuris bu
vo atsargiai suvyniotas į popie- 
rio gabalėlį; paskui išėmė sau
ją kokios tąi masės, kuri buvo 
panaši į kitą. Baltą rutulėlį su- 

I*1?;?6 rankos^ sjįjm^šč ją su 
mase. iPabaigęs, sumaišytą ma
sę suspaudė į siaurus druožus 
ir jais užlipdė tarpus tarp durų 
ir rūsio sienos. Mane jo darbas 
suįdomino ir, būdamas arti, pa
klausiau, kam jis tai darė. Ar
turas ir Kvintas irgi prisiarti
no, nes ir juos smalsumas pa
gavo. Van Helsingas atsakė:

“Noriu uždaryti rūsį, kad Ne- 
Mirtinas negalėtų įeiti.”

“Ir toji medžiaga, kurią jus 
ten užlipdėte ją sulaikys?” pa
klausė Kvintas. “Po šimts pyp
kių, ar jus tik žaidžiate, profe
soriau ?’’

“Nevisai.”
“O kas toji medžiaga, kurią 

jus paudojate?” šį kartą klau
simas atėjo iš Artūro lupų. At
sakydamas, Van Helsingas die
vobaimingai pakėlė kepurę:,

“Tai hostija. Aš ją atsive
žiau iš Amsterdamo. Aš turiu 
indulgenciją.” Jo atsakymas pa
veikė į kuoskeptiškiausiai nu
sistačiusius ir kiekvienas jautė
me, kad profesorius* buvo pasi- 

, tyžęs ne juokais savo tikslą at
siekti iir nuoširdumas, kuriuo 
jis stengėsi Jį atsiekti negalė
jo musų tarpe palikti vietos ne- 

i pasitikėjimui.
(Bus daugiau)

Naujas No. 22 “Kovos5 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų Hietu- 
vių ‘leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma-

pasislepiančius, mėnulio spindu- grimui, bet JUČUI pato-
— lyg- nuolat kintančias gumo (felcL



Pirmadienis, kovo 28, 1932 NAUJIENOS, UEIcajgs, m.

CHCAGOS 
ŽINIOS

Nukapojo algas V61 Caponė kaltas

Visi “taupina”

Pradedant šiandie bus nuka
potos algos darbininkams dir
bantiems drabužių valymo ir 
dažymo pramonėje Chicagoj. 
Algos nukapotos 12 su puse 
nuošimčių. Kapojimas palie
te 2,700 darbininkų.

Žinote, nominacijos politi
kierių nebetoli. Taigi visi kan
didatai, aspiruojantys ofisų, 
stengiasi pasirodyti publikai 
ypač tuo, kad jie esą šalinin
kai mažinti vyriausybės išlai
das.

Pasak teisėjo Lyle, kiekvie
nas duonos kąsnis, kurį valgo
me, kiekvienas drabužis, kuri 
nešiojame, kaštuoja šios šalies 
gyventojams prie visko dar ir 
rakietu. Pasak Lyle, rakietas 
šaliai kaštuoja mažiausia 
$200,000,000.

Taip tai taip. Bet kiekvie
nas politikierius rūpinasi pilie
čių gerove prieš rinkimus, o 
po rinkimų jis pasirodo toks 
pat, kaip ir jo pirmtakunai.

Velykų siurprizas
Policija suėmė 35 merginas, 

šokėjas Clark-Eric šokių nio
kok lo j, 645 North Clark st. Kai 
kurias tų merginų nugabeno į 
policijos stotį ^pusnuoges, kaip 
kad jos buvo pasirėdžiusios. 
Policija nufotografavo mergi
nas, kad aiškiau teisme jų pa
rėdus parodyti.

Krata buvusi padaryta sulig 
skundais tėvų ir civilių kai 
kurių organizacijų. Mat kal
tinta, kad toji šokiams salė 
tvirkinanti jaunuomenę.

Velykų naktį tas suėmimas 
yra nemalonus prezentas.

Vėl iškeltą suirutė dėl Capo- 
nes. Mat, Frank Loesch, Chi- 
cago Orime Commission pre
zidentas, apkaltino, buk Capo- 
nės įtaka neleidžianti federa- 
liam teisėjui Wilkersonui gau
ti l paaukštinimo.

Dar kalbama, kad pirm Ca- 
ponės teismo buvę susitaikyta 
duoti jam tik pustrečių .metų 
kalėjimo bausmę. O teisėjas 
Wilkcrson davęs 11 metų.

Suv. Valstijų senatas dabar 
pradėjo tyrinėti šiuos kaltini
mus.

Loesch be to apkaltino, buk 
du trečdaliu darbininkų unijų 
Chicagoj kontroliuoją Capones 
lyderiai. Illinoiš Darbo Fede
racijos sekretorius ir iždinin
kas, Victor Olander, pareiškė, 
jogei toks Loescho pareiški
mas yra piktas, prasimanymas.

šh’odė mirusiojo sėsūo ir pa
reiškė, kad jos brolis nebuvo 
niekuomet vedęs. Tuomet dvi 
iš septynių “pačių” pasišalino 
iš teismo kambario, bet kitos 
parodė vedybų laisnius. Aš
tuntoji “pati” nušovė Clarcncą 
praėjusį birželio mėnesį.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Balty Lucdeho iš Dnyton raBo: "A6 
vartoju Krueentni. kad sumažinti evnriuną— 
afi netekau 10 svarų i vienų savaitę ir ne
žinau kain ji ir rekomenduoti".

Kad niūnitl rloljuinų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI —• imkite pusę fiaukKto- 
lio KrUschcn stiklo karšto vandens' ryto prieš 
pusryčius ■—, tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bllo aptiekininki} Amerikoje. 
Jeigu ši pfrnųi bonka neįtikins jus, kad tai 
yra šauglausliis būdas nusikratyti riebumo
— pinigai gražinahii.

žiūrėkite, kad gautumėt Krtischen Salta
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

Garsinkitės Naujienose
Graboriai

Gaisras skerdyklose
Kilo gaisras keturių aukštų 

trobesy, priklausančiam Mos- 
ris & Co., prie 43 ir Racine 
gatvių, čia buvo laikomi trą
šos ir kitokie produktai. Ug
nis padarė žalos kompanijai 
apie $10,000.

Advokatai pritaria Swa 
n šono kandidatūrai

beptymoaka advokatų, su
darančių advokatų asociacijos 
komitetų raportavimui apie 
politikierius kandidatus val
diškoms vietoms, pranešė, kad 
jų manymu, dabartinis valsty
bes ’ gynėjas John Svvanson 
esąs tinkamesnis tai vietai, ne
gu jo konkurentai teisėjai Lyle 
ir Feinberg.

OL6SB DOVEIKIENĖ 
po tėais Sobeckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- ’ 
vo 25 dieną. 8 valandą vakare 
1932 m., sulaukus apie 43 metų” 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Šilalės Į 
parap. Amerikoj išgyveno 20 me- s 
tų. Priklausė prie Liet. Teatrališ- * 
kos Dr-stės “Rūta” No. 1.

Paliko 
rą -Joną, 
sę. žentą 
minės.

Kūnas
S. Talman Avė.

Apie laidotuvės bus pranešta 
vėliau.

Visi a." a. Olesės Doveikienės ' 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Sūnūs. Duktė, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas. Telefonas ji 
Roosevelt 75 3 2. t

dideliame nuliudime vy- 
sunų Joną, dukterį Ole- 
Steponą Johandcs ir gi-

pašarvotas, randasi 4)32

PETRAS BARTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 26 dieną. 6 valandą iŠ 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, i 
gimęs Lietuvoj, Kvėdarnos para
pijoj.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Heleną, dukterį Heleną. 6 me
tų ir ,suųų Alfonsą. 4 metų, 2 
Švogerius Utakius ir švogerką. Lie
tuvoj tėvą, 3 brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 29 36 ‘ 
S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, ko
vo 29 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iŠ namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. r

Visi a. a. Petro Bartkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. •'

Nuliūdę liekame.

Moteris, Vaikai 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
sius S. M. Skudas. Tel. 
velt 7532.

ko
ryto

• ir

grabo 
Roose

Brolis ir sesuo suimti
Lillian Sehroeder, 22 metų, 

ir jos brolis Edvardas, 19 me
tų, tapo areštuoti, kai juodu 
apiplėšė bučernę antru kartu 
begiu vienos savaitės.

Suimtųjų pora, kuri gyvena 
adresu 1935 Wabansia avenue, 
papasakojo policijai, kad jų 
tėvas miręs ir kad juodu pa
darė hofdapą tikslu gauti 
slo motinai ir kitiems 
kiems savo broliams ir 
rims.

Gražus pinigai

Išvežė 135 asmenis iš
Chicagos

šeštadienį vyriausybe išvežė 
iš Chicagos 136 svetimšalius. 
80 jų pasinaudojo vyriausybes 
pasiūlymu sugrįžti vyriausy
bes lėšomis į šalis, iš kur jie 
atvyko, o kiti buvo išdepor- 
tuoti.

Septynios pačios ieško 
vyro turto

inai- 
pen- 
sesc-

perPasak mero Cermako, 
paskutinius dvyliką metų Chi- 
euga prarado apie $125,000,- 
000 negaudama pinigų už lais
nius iš saliunų. Jisai nurodė, 
kad Įianaikininias prohibicijos 
įstatymo išrištų miesto finansi
nę problemą.

Septynios jaunos moteriškės 
pasirodė probacjjos teismo 
kambary šeštadienį, kai paim
ta nagrinėti klausimas, kas da
ryti su mirusio Clarence Uol
ines (juodveidžio) turtu, ku
ris siekia $10,000.

Jos visos pasivadino Claren- 
cc pačiomis. Kiek vėliau.pa-

LIETUVOJ
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Lietuviai Gydytojai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 Št.
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicagi
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeikt
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na- 
-muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

146 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

17 So. 49th Ct /
Telefonai

Cicero 3724

Akušerės
Mrs. A. K. 
JARUSH

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

Tel. Calumet 329^ 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6122

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

Valandas: *1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Repubiic 7868

----------- OK—

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35111 St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marguette Rd. arti Western Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .b 

1821 So. Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1045 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

" Įvairus gydytojai

D R. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

Į metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \3th St., netoli Morgan Sts 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

' | 
JULIJONA SAKALAUSKIENĖ v

po tėvais Staneliutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- | 
vo 26 dieną. 4:50 valandą po ’ 
piet 1932 m., sulaukus apie 37 * 
metų amžiaus, gimus Tauragės ap., K 
Vainuto parap.. Girininkų kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime vy- [ 
rą Juozapą, dvi dukteris — Lucy v 
ir Jeanette ir du sūnūs — Antaną . 
ir Albiną, brolį Jurgį Stanelį ir i 
gimines, o Lietuvoj seserį Adtnįją ; 
ir gimines. J

Kūnas pašarvotas, randasi 7221 t 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, į kovo » 
30 dieną, I vai. po. piet. iš na- ’ 
mų bus nulydėta į Tautiškas ka^įi 
pines. Į*

Visi a. a. Julijonos Sąkalaus- ■ 
kienės giminės, draugai ir pažįsta- ! 
mi esat nuoširdžiai kviečiami da- & 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisVei- 'j 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sunai, 

. Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse . patarnauja grabo- j 

rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203. 5

MOTIEJUS KOSAITIS
Bališkių kaimo, Lukšių par., 

Šakių apskričio.
18 d. sausio 1932 m. persisky-' 

rė su šiuo , pasauliu amžinybės 
atilsiu musų brangus ir mylimas 
tėvelis, sulaukęs virš 80 metų 
amžiaus, palikdamas plačiame , pa
saulyje moterį Oną, 4 sunuš, 3 
dukteris. Nors visus lygiai mylė
jo. bet Juozui, kaipo vyriausiam 
sunui buvo pavesta ūkė ir manė, t 
kad pabaigs gyvenimo dienas sa- Į 
vo nameliuose. <Bet štai sūnūs 

t Juozas >palięka senus , tėvelius ap
leisdamas ūkę. neatsižvelgdamas ..

■ kaip jų .paskutinės dienos ažsi- n 
l baigs. Tėveliai mylėdami vaike- 

lįus tankiai .primindavo, kuomęt 
mudu mirsiva mudviejų vaikeliai !

• bus prie šalies. ;Bet ;Jurgis, An- (
• tanas, Bernądas, Marijona ir Qna p 

Amerikoj. Juozas ir Agota Lietu
voj. rDuktė - Agota matydama te- I

.valius apleistus, ir tėvelį dienas f 
baigiant ( pasiėmė pas save, bet ne
ilgai džiaugėsi neužilgo tėvelis V 
apleidžia . ją amžinasties -patilsiu. , Iš s 
septynįų vaikelių r tik viena dukre
le Agota Skladienč, buvo prie Ša- 

l.Mės. (Ilsėkis. tėveli amžinu pailsiu y 
Ilguvos kalno kapuose. Tebūnie i 
lengva : Lietuvos žemelė, ir neuž- •

, rakšties; kapas. Ačiuojame .motine- £ 
lei, seselei, švogeriui, duktei ,ir J: 
žentui už suteiktą žinutę. r

/ Amerikiečiai. 

r t

neužilgo tėvelis 1

Phone Boulevard 4:
A. MASALSKIS r R l

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, rkad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. / '

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Suįryžo iš Lietuvos

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

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

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 tūbos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

x Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v <ieoą 

Pbone Midway 2880
——— ------------------- -—•—/■■■ - — ................- ............... .

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie« 

i iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez Telephone Plaza 3 200

svaigimo,
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 /ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 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. Nedeliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

J. F. KADŽIUS
PICIAUęiAS LIETUVIS 

, GRĄBORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pataęnat 
jii geriau ir pigia 

'-negu .'kiti .todėl, ka 
į&jįįL&aMs priklausau prie gr; 

’bų išdirbystės .
'OFISAS:

: 668 W. , l&th Strei 
. Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
ĮįSĮF 3238 S. Halsted S 

Tel, Victory 4088

.-FĮjnTnTa,.,.....g;,, ., „raai ,Bliį .(...į.r. Į jTĮ,.r.ĮĮĮiĮį , 4i, į pĮip, ,1 w

Seni au šia irDidžiau šia

Duokite savo akis /išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

TeL Yards 1829

DR. ?G. SERNER
LIETUVIS -AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atseikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W«st 35th St.

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 12

25 .METŲ PATYRIMO 
Ęriųikyme akinių dcl visų akių

A. MONTVID, M. D.
West Tovvn State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utafhiake 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

Advokatai

• SUSANA RIMKIENĖ.
po tėvais Dulinskaitė 

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko 
yo 27 dieną, 6:35 valandą , ryto ( 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Lygumų] 
parap.. Sereikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime vy- ; 
rą Domininką, sūnų Kazimierą, 2 i 
dukteris — Puikariją Moberg ir 
Sophią. žentą Edward, brqlį Juoza
pą. ^brolienę Uršulę ir gimines. O 
Lietuvoj seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. j 
Mažeikos koplyčioj, 3319 ,So. 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
30 dieną. 8 vai. ryte iš ųąmų, į t 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku- ji 
rioje atsibus gedulingos . pamaldos « 
už velionės sielą, o iš ten-,bus nu- . 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Susanos Rimkienės y 
.giminės, draugai ir pažįstami esat <: 
nuoširdžiai kviečiami -dalyvauti, 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, T
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
(trolis, Žentas, Brplienė 
ir Giminės.

Lajdotuvėse patarnauja grabo-

6RABORIll ĮSTAIGA
EUDEĮKJS ir včl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musą 
įtaigų iš bile.koįjos mmsto dalies. *

Reikalui esant, musų automobilius utvažiuos j jūsų 
naynus ir atvešį j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di-J 
įdžjausį i pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai, nieko nereikes mokėti, nežiūrint1

. į tai, far jųs ką pirksite, ar ne.
rEUDRIKIS ,yra vienatinis lietuvių gpaborius, kuris 

teikia ambulance ?patarnavimą s<u ekspertu. lietuviu .pa- 
i tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. > Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur

i kWur.

EUDEIKtS

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

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

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. L STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
------------------------------------------------——;---------------------------------------------■' ■■■—

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: z
nuo 9 iki 11 valandai 
huo 6 iki 9 valandai Vakaro
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K. G U GI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
;3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. , 
Telefonas Canal 2552 

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

ryto

JŪSŲ. GRABORIUS '
Didysis Ofisas

Visi Telefiwiai: YAftlis 1741 ir 1742
■ ............ t •< ' į., •, .. ... ■ .. į. ,• ■'

Lietuviai Gydytojai

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Miehigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 VV. Washington St 
Room 1502 Tiel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarn., Ketv. ir Snbatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Patk .3395

DR.A. L. YUSKA 
2422 W. Matqa.lt. Rd. 

kampas 67 th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotus pagJl susitarimą

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

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. Z2nd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namu 8-9 ryte Tel. Repubiic 9600

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez.jTel. Hemlock 2615

LlfrUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

nekėliomis pagal, sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktoell St. 
Ttl. Repubiic 9723

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo sąvo .ofise patinusias, išsiputosiąs 
> blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7- iki
Nedėiiomis nuo 10 tiki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

CYDYT0JAS IR CHIRURGAS 
. 2420 Marųujette Roąd

Valant» 9—12. 7—9, AntjadiepįValandos: 9—12. 7—9, Antradienį h 
Ketvirtadienį, vakarais pagal susitarimą.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. CJįarJk St., Room 909
Telcphojie Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213

Matqa.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių pamelavo Išganytojas,

jtis ir darbuotojas įvertiname. 
Tai yra kita priežastis, dėl ku
rios mes turėtumėm būtį atei
nantį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoj. V. Poška.

NAUJIENOS, CMcagB, ID,
*

J,

Išganytojas Chicagoj

akis,

Spulkų radio 
gramas

pro

radio 
pirina-

k i tory c

muzika- 
artistai. 
nurody-

jiems pinigus. Ir ne tik ne
turi ištraukų, bet turi pinigų 
išskojinti ant pirmo morgi- 
čiaus. ... |

Taigi kalbama spulka skoli
na pinigus. Bot skolina ma- 
žoipis sumomis, ne didesnė
mis kaip $1,500. Ir dar vic* 
iias patvarkymas: skolina to
kioms, kurio dirba ir turi iš ko 
paskolą atmokėti. Kitaip sa
kant daro tik saugius invost* 
mentus.

Gal būt, kad deliai tokios 
atsargos taktikos, kalbama 
spulka ir neturi ištraukų.

Bridgeportietis.

atšovė vy-

nusistebėjo
Tai bent pastatė namą

klebo-

Piloto 
vietos

Išgatiytojas pravėrė 
pažvelgė į vieną ir į kitą pusę. 
Porą vyrų, dabojusių jo kars* 
tą, snaudė.

Išganytojas pakilo iš grabo. 
Vėsus ir dėgnas oras šiurpu
liu nupurtė jį. Nepaisyda
mas tečiau nemolonaus jaus
mo, jis skubiai patraukė baž
nyčios durų link. Ėjo pažiū
rėti, kaip dabar atrodo vie
nas didžiausių ir turtingiausių 
pasauly miestų, praslinkus de
vyniolikai šitmečių po to, kai 
jis mirė Jeruzalėj ant kry
žiaus.

Prie bobinčiaus, kampe, pa
stebėjo pora overolių, darbi
nius kailinius ir roberius, ma
tomai užmirštus vieno darbi
ninkų, kurie iš vakaro puošė 
bažnyčią Velykoms.

Įšokęs į overoles ir užsimo
vęs roberius, užsimetė kaili
nius ant pečių.

—- Alright — tarė jis — Je
ruzalėj neturėjau nė to, nors, 
žinoma, ten ir nereikėjo.

Išėjo į šventorių ir dvilkte- 
rėjo į bažnyčią.

— Dži-i-i!
Jis
mano garbei. Tur būt visi da
bar ištekliuj gyvena, kad pa
jėgia šitokius kaštus pakelti.

Pasuko bažnyčios ir 
nijos protarpiu gatvėn.

— Ir klebonija kaip 
rūmai. O aš neturėjau
galvai priglausti. Matyt ,kito
kie laikai, ir tur būt ne veltui 
miriau ant kryžiaus.

šalygatvy Išganytojas valan
dėlei sustojo abejodamas, į 
kurią pusę pasukti. Staiga 
kažin kas nutvėrė jį už kaklo 
ir tuo pačiu momentu kirto 
jam pažandėn.

Sužaibavo jo akyse, lyg dan
gaus varpeliai suskambėjo jo 
ausyse. Išganytojas suklupo 
ant sukasto sniego kupsto. Ji
sai mėgino šauktis pagelbos, 
bet nutverusios jį rankos tebe- 
smaugė ir neleido balsui iš 
gerklės išlėkti. Pajuto, kad 
kitos rankos eksperto vikrumu 
triusiasi po jo kišenes.

— Got tbe dough? — prabi
lo vienas balsas.

—Not a cent — atsiliepė ki
tas.

— You, son of a gun, kur pi
nigai? — piktai užklausė pir
masis balsas ir jo pirštai kiek 
paliuosavo Išganytojo gcfrklę.

— Neturiu — atsiliepė Išga
nytojas — ir niekuomet netu- 
rejau.

— Tai še tau, kad neturi — 
tarė klausiantis ir spyrė Išga
nytojui tokiu ^smarkumu į vie
tą, kur kojos dygsta, kad jis 
net apsivertė.

Pirmą kartą jis pamatė, kad 
užpuoliku buvo du jaunu vy
ru, gal neišgyvenusiu nė dvi
dešimties metų. Juodu sku
biai, bet tyliai dingo tamsioj 
alėjoj.

— Atleisk jiems, Viešpatie, 
ha jie nežino ką daro atsi
duso Išganytojas atsikėlęs.

Truputį stenėdamas, nes če- 
bato nosis jį skaudžiai užga-1 
vo, Išganytojas pasuko deši
nėn,, kur netoliese, skersinėj 
gatvėj, matėsi daugiau šviesų.

Staiga iš ažu namo pastojo 
jam kelią augalotas vyras, žy- 
bančiais guzikais ir kočilu 
rankoj. Išganytojas instinkty
viai susiėmė abiem rankom 
galvą, kad apsaugoti ją nuo 
kočilo. Matyti, pirmasis prie
tikis paliko gilų įspūdį jame.

— How much did they get 
from you? — užklausė guzi- 
kuočius.
/ — Nieko — atsakė Išgany
tojas — aš nieko neturėjau.

—- Kaip tai nieko? Kokiu 
bizniu tu Čia bastais, kad nie- 

. ko neturi.. Kuo užsiėmi, kur 
gyveni? Taikais pavogti ką 
nors.

1 pBiiiuii. . Itin ■iriv.w*Tt

Subiuro guzikuotas vyras.
— Eina va į stotį — tarė jis 

rūsčiai ir nutvėrė Išganytoją 
už kalnieriaus.

— Susimildamas, aš bedar
bis!
mėgindamas kokiu nors bildu 
išsisukti nuo keliavimo į sto
tį. Jis, mat, suprato, kad guzi
kuotas vyras atstovauja tuo 
ar kitu budu vyriausybę, o dar 
iš Jeruzalės laikų turėjo ne la
bai malonių atsiminimų apie 
vyriausybės tarnurf.

— Paleisk, meldžiamas. Vie
tos gyventi neturiu šioj žemėj. 
Aš niekuomet skriaudos nie
kam nedariau ir nenoriu da
ryti — maldavo jis.

— Never m indi
ras, ir kuone pakeldamas nuo 
žemės sumenkusį Išganytoją, 
jis netrukus, jau įsivedė jį i 
raudonų plytų trobesį, prie ku
rio kertės melsva liamputė 
švietė.

— Herc, sarge, I got a bird 
for you. Book him u p.

— What’s thc chargc? — 
paklausė iš už grotų senyvas 
vyras.

— Disordcrly eonduet — ta
rė guzikuočius.

— Koks vardas — kreipėsi 
senyvas vyras į Išganytoją.

— .lesus — atsakė pastara
sis.

— Mcksikonas?
— žydas.
— Funy name for a Jcw — 

pastebėjo klausęs vardo. — 
O pavardė?'

— Kristus.
— Say, Jim! Tam paukš

čiui vieta Kankakce, o ne čia 
—prabilo senyvas vyras. — 

Kurių paralių tu jį atvilkai 
čia? ‘

?— Well, sarge, book him up!
— prašė guzikuočius. — Man 
reikalingas kreditas... Ypač da
bar, kai be poliovos kalbama 
apie policijos neveiklumą. Su
pranti juk... %

— Nothing doing, Jim. Ge
riau eik gatves patroliuoti... Ir 
tu neškis lauk — tarė senyvas 
vyras Išganytojui. — Beat it!
— sušuko jis ir tryptelėjo ko
ja*

šiuo laiku Cliicagos 
susivienijimas duoda 
programas kiekvieną 
dienį vakare nuo 9 valandos 
iš stoteis WCFL, 970 
les.

Tuose programuose 
lę dalį išpildo geri 
Kalbos gi susidaro iš
mų apie spulkų darbuotę: ko
kią rolę spulkos lošia biednes- 
nių piliečių gyvenime, kaip 
jos saugios yra, kokius jos pel
nus duoda dalininkams ir tp.

Klausykitės šių programų.
‘ , NN.

Deliai komunistų 
verksmų

Komunistai verkia per “Vil
nį” dcl musų, kurie skaitome 
“Naujienas”. Komunistų laik
raščio No. 70-me sakoma, kad 
jų pareiga esanti gelbėti lietu
vius. O gelbėti esą galima kal
binant žmonos skaityti darbi
ninkiškus laikraščius, supras
kite — komunistinius.

Bot ar galima pavadinti dar
bininkišku tokį laikraštį, kaip 
“Vilnis”. Joje nieko gero nė
ra, kaip 'tik šmeižimai Grigai
čio, Pruseikos ir visų kitų, ku
rie negarbina Lenino, neau
kauja dolerių komunistams.

Komunistai tik neapykantą 
sėja žmonėse, o tai reiškia ge
rą progą kapitalistams išnau
doti darbininkus.

Jis. ir Aš.

Aukos Velykų pie 
tums

gyve-Kazimieras Walickas, 
nąs adresu 3935 So. Campbell 
avenue, aukavo Velykų pie
tums, kuriuos rengė bedar
biams Lituvių Tautiška para
pija, $1. Ačiū jam. “V.”

Steponavičių koncer

Jisai rengiamas sekmadienį, 
balandžio 3 d., Lietuvių 

Auditorijoj

Ką veiksite ateinantį sekma
dienį?

Jei neturėsite opių reikalų 
vykti kur kitur, tai bukite Lie
tuvių Auditorijoj pp. Stepona
vičių—dainininkės, smuikinin
ko ir pianisto — koncerte.

Pp. Steponavičiai, kaip ve
dėjai musų chorų, kaip dainin- 
kai koncertuose ir per radio 
ir kaip parupintojai muzikos, 
yra pasižymėję daug kartų juo 
geriausia. Ir kas kartas jų 
darbuote rodosi tobulesnė. ' 
i Pilnai galime' tikėtis, 1 kad 
ateinančio.^ sekmadienio > pp, 
Steponavičių koncerto prbgra- 
mas bus įvairesnis ir įdomes
nis, nei daugelis kitų progra
mų, kuriuos jie parūpino. Juk 
tai metinis jų koncertas.

Reikia pafodyti taipgi pp. 
Steponavičiams, kad mes jų 
darbuotę įvertiname. Pilka
me musų gyvenime, su jo pa
vydaus, dažnai negražia poli
tika, naminiais barniais, ru
pesniu dėl darbo ir biznio, 
gaudymu slydaus dolerio, kas 
palieka mums gražesnio, šva
resnio, malonesnio? >

Musų vakarai, musų paren
gimai, ypač gi musų chorų 
koncertai. Ir mes turime pa
rodyti, kad tų chorų darbuoto-

Laisvos kapinės 
Kupiškyje

Nežiūrint kad viešpatauja — 
baisi pasaulinė bedarbė arba 
ekonominė depresija — bet 
tvirtas pasiryžimas ir ištvermė 
pergali!

(Pradėtas darbas, atgal ne- 
gryši — reikia jis privesti prie 
Užbaigos* ir apvainikuoti. KsĮd 
amerikiečiai lietuviai galėtų pa
sididžiuoti ir pasakyti: štai pra
dėjom nepaprastai gražų kūry
binį darbą ir užbaigom nesi- 
jausdami pavargusiais.

Savigarba, savisauga tautos 
nariuose turi būti išauklėta, jei 
jos nėra. Jei silpnai ir nepa
tvariai organizuoti tautos na
riai, ypač savisaugos ir savi
garbos linkmėj, toji tąuta ver
gauja kitotns arba ir visai pa
tampa baudžiauninke.

Etinės Kultūros Draugija pa
sėjo sėklą: “švieskis ir šviesk“. 
Lietuvoje toji sėkla prigijo. 
Skyriai dygsta vięni po kito, 
kad nors dalinai pasiluosuoti 
nuo žiaurius nepakantos, per 
šimtmečius katalikų kunigų

Jie žada Rusijoje gerybes, tiksliai auklėtos-t!irp lietuvių, ne oiivntv/vli bniiA _kur žmonės suvaržyti kaip ka
lėjime.
me 
kas
nos
tyti _ „_
žmonių vienų. prieš 
kelia neapykantos žmonėse.

Taigi mums, kaip darbinin
kams, Naujienos yra geresnis 
dienrdštis, nei komunistiniai 
lapai. Skaitytojas.

Mes gi čia nors gali- 
skailyti ką tik norime ir 
mums patinka. Naujie- 

ne nedraudžia mums skai- 
t ką noHme,uh ųęągituoja 

itus, ne-

Town of Lake
Bus suvaidinta keturiu veiks 
mų J. J. Zolpo parašyta dra

ma “Gudri Močiute’

Sekmadienį, balandžio 3 d. 
Scbool Hali svetainėje, prie 48 
ir Honore gatvių, statoma sce
noje J. J. Zolpo keturių veiks
mų drama “Gudri Močiutė”.

Neseniai kai kurie lietuviai 
matė p. Zolpo trupę lošiant 
“Valkatą”. Lošimas atsilan
kiusiai publikai labai patiko; 
Tie patys vaidintojai ir vaidin
tojos dabar loš “Gudrią Močiu
tę”. Atsilankykite* ir praleisi
te smagiai laiką, o gal ką ir 
įsidėmėti rasite naudos.

Bilietus iš anksto galima 
gauti J. J. Zolpo raštinėje, 
4559 So. Paulina st./ .p

■ Bridgeportas
Sis tas apie Halsted Building 

and Loan Associatįon \
(  ...— .Į...— . , J

Halsted Building aūd Loan 
Halsted Paskom

iu -ir Statyboj Aoociasijos; -į- 
Luveiriė randėsi adresu 3241 
So. Halsted stręet. Tai yra 
lietuviška spulka.

Jos prezidentas — Adolfas 
Kaulakis, vice-prezidentas ądv. 
K. P. Gugis, o sekretorius au
ditorius J. P. Varkala.

Kaip ir kitoms biznio įstai
goms, taip spulkoms šie depre
sijos laikai yra sunkesni,' ne 
kad normalus. . Ir ne stebėti
na, kuomet žinome, jogęi sun
kus laikai yra net pačiam Su
vienytų Valstijų iždui.

Vienok šioje spulkoje ve kas 
pasirodo. Ji, palyginti, jauna 
spulka (veikianti nuo 192$ 
m.) neturi nė vieno reikalavi
mo iš dalinmkiL...atmokei j

Association* 4

Etinės Kultūros Draugijos sky
riai stvėrės steigti Laisvas 
Tautiškas kapines, kur galės 
pasilaidoti visi lietuviai, net ir 
nebažnytiniai. j

Tam tikslui renkamos aukos. 
Etinės- Kultūros Draugijos Ku
piškio skyrius pasiryžo įsteigti 
gražiausias kapines, tik reikia 
daugiau piniginės paramos su
teikti. Iki šiol pasiųsta Kupiš
kiu jau $47.00. štai šiomis die
nomis pridavė man sekanti as
menys savo aukas:

1. Mylintis artimą katalikas 
X .............      $2.00

5.002. Pritarėjas

Viso ..................   $54.00
Kaip matote iš paskelbtų au

kų, aukauja lietuviai kilę iš vi
sų Lietuvos kąmpų-kampelių, 
bet kupiškėnai, kurių nemažai 
randasi Amerikoje, kažin ko
dėl trupučiuką it šaltokai ir 
indiferentiškai į tai žiuri ir vis 
atidėlioja, sakydami: “aš duo
siu, tik palauk dieną kitą“. Ir 
“palauk“ traukiasi mėnesiais.

Ei, kupiškėnai! Atbuskite ir 
paskubėkite su aukomis. Ar ta
da duosi, kada tavo artimą gi
minaitį reikės laidoti šapatos 
pelkėj, ar patvorį katalikų ka
pų? Tada tu rūstausi ir pykši, 
kad nėra pasauly teisybės; bet 
kada reikia teisybę įkūnyti, tai 
tu paskutinis. Negražu ir ne
dera kito rankoinįs žarijas iš 
krosnies? semti.

Kada chįcagiečiėi steigė Lai
svas Tautiškas j . Kepinęs, tai 
bolševikiškas * ?(tyrogresyvįs ?) 
elęmęntas tyčiojosi ftęt kada 
kapinės įsisteigė,’ tai j ie pir
mieji sulindo 
šieji, bet ir gyvieji vairuoti ka* 
pais varžosi. Tas pats atsitiks 
ir Su Kupiškyje įteigiamais ka
pais. Prisidėti jie, nemėgsta, 
betį valdyti ir gaspadoriauti tai 
tikrai kėsinsis pirmose eilėje. 
Vargiai tas seksis pasiekti.

Nenori dabar prisidėti, tai 
tau mirus artimi giminės, už 
suteiktą Laisvuose kapuose vie
tą pasilaidoti turės užsimokėti. 
Ne kitaip. Arba — į šapatos 
peikęs. Tad,, kol gyvas esi, pa
sirink kur geriaus: ar katalikų 
kapų patvory, ar šapatos7 pel
kėse, ar žialiuojančiame ramy- 

dalelio;. ,,Q.įęį

ne tik mirų-

neprisidės i prie įsteifeimo Ku
piškyje Laisvų Tautiškų Kapų, 
tai mes ir be tavęs pajėgsime 
ir sugebėsime įsteigti, kaip su
gebėjome iš miego prikelti pilk- 
sermėgį, ir sykiu su juo at- 
steigti nepriklausomą Lietuvą. 
Kaip sugebėjome be tavo pri
sidėjimo įsigyti pilietišką lais
vę, taip lyginai sugebėsime ir 
be tavo prisidėjimo įsigyti Lai
svas Tautiškas Kapines, kurios 
bus gražiausios visoje Lietuvo- 
je.

Paskirtą auką meldžiu pri
duoti sekančiu adresu:

Dr. A. L. Graičunas,
3310 So. Halsted St., Chicago

I

Šis beį tas apie Leo 
no Pruseikos pra

kalbas
Rašo Nemunas

sa- 
ne-

Telefonas brrr.
“Kas čia kalba?”
“Pruseika”.
“Na, po šimts pypkių”, 

kau, “ar dar tavęs Bimba 
nukryžiavo j o?”

“šiandie, tai yra, kovo 23 d., 
mano prakalbos Meldažio sve
tainėje, gal atvažiuosi — noriu 
pasimatyt”.

Sutikau. Tiesą pasakius, 
man buvo žingeidi! išgirsti jo 
nusistatymą svarbesniais die
nos klausimais, ypač kada vi
sa lietuvių bolševikų spauda 
ant jo šunis karia, darbininkų 
klešos pardaviku vadina ir tt. 
Apie aštuntą valandą esu p. 
Meldažio žemutinėje seklyčio
je. Meldažis paaiškino, kad 
prakalbos viršuje, didžiojoj 
svetainėje. Klausiau jo apie 
vakarykščias prakalbas, kuris 
“Vilnies” redaktorius su savo 
draugais išardė. Meldažis sa
ko, kad tai buvęs “foni daly
kas”, kad vakarykšti draugai 
dabar vieni kitus už sketerų 
vadžiojusi. Del šventos ramy
bės, Meldažis sako, turėjau 
“Vilnies” redaktorių mesti lau
kan iš svetaiilėš, Bet jis manęs 
taip maloiiiai pradėjo prašy
tis, kad atvedęs iki durų vėl jį 
paleidau. Vėliau nežinau kas 
pašaukė policiją, ir dar jį buk 
apkulę.

Susitinku tuoj ir Strazdą. 
Jis ir manų senas pažįstamas 
ir buvęs draugas,, bet pastara
sis daugiau kerštingas, negu 
Pruseika, daugiau neapkenčiąs 
kiekvieno kas jam paliečia įsi
tikinimo * korną. Pareiškė, 
kad šiandie nesitiki, turėti 
daug publikos, nes šiandie pat 
esąs LDS 53 kp. susirinkimas 
Auditorijoje, kur didžiuma jų 
draugų priklausą. Ten einanti 
irgi kova su bimbininkais, 
reikia esą mūsiškiams irgi bū
tinai dalyvauti.
/ Apie 8 valandą užslinkaii į 
viršutinę svetainę. Publikos 
dar buvo nedaug. Visi įsi
karščiavę dįskusavo vakarikštį 
nuotikį. Aš pasijutau sveti- 
masą nėra man kas diskusuoti. 
Nuėjęs į kamputį skaičiau lai
kraštį; kolei prasidėjo progra
mas. Publikos vis daugiau ir 
daugiau pradėjo rinktis, ma
tomai, suinteresuotos vakaryk
ščių įvykių. Pamačiau būrį 
mūsiškių: Seną Petrą, Narbu
tą, Kemešienę, Kemešį ir dau
gelį kitų.

Publikos. prisirenka pora 
šimtų su viršiim. Prasideda 
programas. ; Strazdas — va
karo pinmnipkas. Aiškina va
karykštį liuotikį, kad kaltė už 
neįvykusias prakalbas puolan
ti ant tų komunistiškų triukš
madarių, kurie čia kėlė lermą. 
Tiesa, sako Strazdas mes bū
tumėm galėję čia atlaikyti 
prakalbas ir vakar, bet bijojo
me, kad jie, tai bimbininkai, 
neišprovokuotų kraujo pralie
jimo. Todėl prakalbos vakar 
neįvyko. šiandie mes esam 
prirengę, kad provokacijoms 
nebūtų progos. 4

Pertsato kalbėti L. Pruseiką. 
Pradžioje Pruseika kalba ne 
visai drąsiai, gal būt mano, 
kad bimbininkai kur nors po 
steiČium pasislėpę. Kas mi- 
UlLtėJi&..b£Ui dM,ėsį drąąęsniiu

pora

Pimftdietijs, kovo 28, 1932

Victor Frohlich
Yra geras lietuvių draugas. Jis yra

Turi 40 mętų amžiaus, praktikuo
ja advokatūrą 18 metų. Yra baigęs 
teisių skyrių Northwe$tern Universitete. 
Jei VICTOR FROHLICH butų išrink
tas į Attorney General vietą, jis prižada 
smarkiau bausti suktus bankininkus ir 
prižiunėti,z kad žmonių depozitai ban
kuose butų garantuoti Illinois valstijos. 

IJis stengtųsi numažinti taksas ir at-
Angarietis. • J.ei VTOR PROHLICH butų išrinktas, jis 

stengtųsi pralalinti graftą ir prašalintų 
' * *.......................... , VICTOR
.PROHLICH yra didžiojo karo vetera
nas. Balsavimai utarninke, balandžio 
12 d.

*»■■■■! I»'l< ...............  I! —...... ........................

numtito pavojaus nesą. Kalba 
vien savitarpinių vaidų klausi
mu, įdomiu vien ^saviškiams. _____
Daugiausia teisina save, saviš- demokratų kandidaus j Attorney Gene*, 
kius, kad ne jie kalti atširadi-'^1, 
me opozicijos, bet Bimbos tak
tika prie to privedusi. Bimbos 
tikru įkvėpėju esąs Angarietis 
Maskvoje. Bimba daro viską 
tą, ir dar daugiau, ką jam 
diktuoja 
Pruseikos opozicijos taktika 
buvusi, kad sugyventi SU miš- visus sukčius valdininkus, 

riomis miniomis, kad sugy
venti su progresyviais biznie
riais, nes ir biznieriai yra šitos 
kapitalizmo sistemos spaudžia
mi kaip ir darbininkai.

Pirmas'Angariečio suvis bu
vęs į Amerikos komunistų 
spaudą, lai tilpusi žinia keli 
metai atgal iš . Hartfordo, 
Conn., kurioje korespondentas 
paagitavęs Yiž saviškius per 
“Laisvę”, kad reikia paremti 
darbais vietos progresyvį šiau- 
čių, kriaučių ir kokį ten kitą 
mažą biznierėlį. Angariečiui, 
gyvenančiam Maskvoje, atrodė 
tai didžiausiu Amerikos lietu
vių komunistines spaudos pra
sižengimu. Bimba darėsi pa
lankiu Angariečio nusistaty
mui ir galios pats pradėjo ko
munistų tarpe provokacijas 
vesti. Atminkite, girdi, neg
rų klausimą Ghicagojc. Kas 
kiršino lietuvius, kad ne Bim
ba,, o mumis, kurie tai kvailai 
Bimbos taktikai neprilarem, 
apšaukė baltais šovinistais.

Panašiai ir pašalpinių drau
gijų klausime buvę. Prusei- 
kinių komunistų taktika SLA. 
buvusi, kad kovoti už tai, kad 
visos partijos, visų įsitikinimų 
žmonės butų lygiai gerbiami 
ir turėtų lygias teises. Tauti
ninkai buvę tam priešingi. 
Taigi vesti aštrią kovą prieš 
tai. Bet kas daroma dabar 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime? Kaip kad gegužiniai 
elementai kovojo prieš mus 
SLA., taip, dabar Limbiniai ko
voja prieš mus LDS., kad mes 
esam “no good’K Ką Limbi
niai daro su prezidentu Bace
vičiumi—jam net užginta kal
bėti LDS. kuopose. Tą patį 
daro ir su manim, Pruseika. 
Čia dar didesnis mūsiškių per
sekiojimas eina, negu buvo 
SLA. Tas pat darosi L. D. Li
teratūros Draugijoje — esam 
mėtomi iš organizacijos (nors 
mes patys ją subudavojome) 
vien už tai, kad nepritariam 
Limbinių, abekinių, andrulinių 
durnai taktikai. Mūsų padė
tis yra sunki, mes negalime 
pastatyti tiek spėkų grumtis su 
jais.

Bimbininkai turi dvyliką 
kalbėtojų, kurie nuolatos vie
nas paskui kitą važinėja po 
kolonijas melą, provokacijas 
skleisdami. Jie turi du dien
raščiu, kurię kasdien pamaz- 
gpmis mus laisto — mus, ku
rie tuos laikraščius subudavo
jome, išauginome. Jie prime
ta mums, kad mes esam socia
listai. Tai ne tiesa, mes jais 
nesam, mes sų socialistų takti
ka nesutinkam. Mes matome 
kur socialistai veda darbinin
kus Vokietijoje 
Hindenburgą, o Anglijoje Mc- 
Donaldas padėka konservato
riams mirštantį kapitalizmą 
palaikyti. Mes, kaip buvome, 
taip ir esam 
remiam komunistų partijos 
darbuotę, remiam jų kandida
tus, visa širdžia remiam Rusi
jos sęvietų valdžią. (B. d.) > ■' *7

PRANEŠIMAI
Amerihot Liet. Daktarų dr-jos įvyks 

susirinkimas Dr. A. L. YuŠkos namuo
se, 2^22 W. Marųuette Road, antradie
ny, kovo 29 d., 9 vai. vakare. Dr. K 
Kliauga skaitys referatą “Orthodontia”. 
Diskusuos Dr. A. Lauraitis ir Dr. A. 
Juozaitis. Dr. G. L Bložit, rašt.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayetce 3777 
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

LANKYK MOKYKI.)
Kol nebusi gana mokytas, to! skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau7 turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

DABAR RODOMAR DVIGUBAS PROGRAMAS

1*2? M
įdomi pasaka apie millini&ką penkių, 

metų pieną
«KIIXING TO 

I.IVK”
Sovietų drama ift 
kovos gyvulių Ka

ralijoj

Art & Culturc In 
U8S8R. 

Kaukazo muzika. Uk- 
rainų choras. Lanin* 
(rado baletas, Dirbtu* 

vPr Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN BUREN PEIK MICHIGAN 

11 vai. ryto Iki vidurnakčio, 30c iki 1 v. d.

Garsinkitės Naujienose

(
■ 1 I ■ ■ "T

CLASSIFIED APS
Educational

Mokyklos -
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais, Del informacijų 
Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

672 West Madison Street

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

-balsuoti už

komunistai —

OFFICE OF COUNTY \CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS ) •
) SS;

COUNTY OF COOK )
Einant parėdymais Sekcijos 34, Primary 

Balsavimų Įstaymų Illinois valstijos, a! 
šiuomi užtvirtinu, kad spalva popieros. 
kuri bus vartojama dėl Primary baliotų 
įvairių partijų Primary Balsavimuose, 
kurie įvyks Cook Paviete, už rybų City 
of Chicago, City of Chicago 
Heights, City of Berwyn, Town of 
Cicero, Village of Summit ir Evergreen 
Park, antradieny, balandžio 12 d., 1932 
m., bus sekama:

DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS .. BALTA

ŠIO PALIULIJIMUI, aš pasirašiau 
savo ranka ir pridėjau Cook pavieto pe- 
čėtę šią 28 dieną kovo mėn., A. D. 
1932. ,

ROBERT M. SWEITZER, 
COUNTY CLERK OF 

----------- COOK COUNTY,-ILLINOIS.

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. Atsišaukite, 
GULF COAST DEVELOPMENT CO.

29 So. La Šalie St.
Room 1001

Help Wantėd—Male-Female

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
moterų ir vyrų, jaunų ir senų, 
tinkamas dėl visų, nemokančius 
kinsim.

Kreipkitės
3352 S. Halsted St. 

Panedėlyj arba utarainke nuo 2 
valandų po pietų

darbas 
pamo-

iki 3

Real Estete For Sale

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

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

Josepb Yushkesvitz.
3647 Archer Avė. ' Chicago, III.

bizniu* 

ilsimai* 
kreipki*

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. Wcstern Avenue

PARSIDUODA pigiai medinis 2 aug- 
Štų namas akmens pamatas. 4 it 4. 2 
karų garadžius. Kaina $3600.00. į mo
ki t i $500. 7025 S. Ratine Ava.




