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Klaipėdos gyventojų 
tarpe siaučia karšta 
priešrinkiminė kova

Lietuvos valdžia ir krašto gyventojai labai 
susidomėję galimomis seimelio 

rinkimų išdavomis
.......  f

TARP VOKIEČIŲ, LIETUVIŲ GRUPIŲ IR KOMUNISTŲ 
KELIOSE VIETOSE ĮVYKO SMARKIOS RIAUŠĖS

Kaunas, geg. 1. —Besiarti
nant Klaipėdos seimelio rinki
mams, kurie įvyks gegužės 4 
d.. Klaipėdos krašte ir vipoje 
Lietuvoje pasireiškė na papras
tas susidomėjimas galimomis 
•rinkimų išdavomis. Lietuvių 
ūkininkų organizacija, visuome
nės sąjunga, lietuvių darbinin
kų organizacija vokiečių land- 
virtschaftspartei, volkspartei, 
žydų oi^anizacijos ir kitos iš
statė net 33 kandidatų sąrašus 
ir per kelias savaites visame 
krašte ėjo smarki rinkiminė 
kampanija.
Sako, Lietuvos valdžia gelbsti 

lietuvių mažumai Klaipėdoj
Lietuvos valdžia bene dau

giausiai suinteresuota rinkimų 
išdavomis. Kiek susirūpinimo 
sukėlė Anglijos, Francijos ir 
Italijos, Klaipėdos paktą pasira
šiusių valstybių atstovų per
spėjimai griebtis priemonių,, 
kad rinkimai įvyktų -tvarkingai 
ir nebūtų suklastuoti^-Bet, kaip

praneša J. V. spaudą, netiesio
giniais keliais Lietuvos vyriau
sybė prigelbėjo liętuvių mažu
mai Klaipėdoje surinkti kuo- 
daugiausiai balsų savo sąra
šams.
Vokiečiai ardo lietuviu mitin

gus l

Paskutinėmis dienomis, tarp 
atskirų grupių, dalyvaujančių 
rinkimuose įvyko muštynės. 
Kaip anksčiau buvo pranešta 
Smalininkuose tarp lietuvių ir 
vokiečių volkspartei įvyko su
sišaudymas. Riaušės įvyko ir 
keliose kitose vietose, kur vo
kiečiai užpuolė lietuvių agitato
rius, ardė jų mitingus ir bend
rai įvairiausiais budais kliudė 
jiems varyti savo agitaciją. 
Lietuviai tuo tarpu išdegutavo 
visus vokiečių plakatus, ašifa's 
ir vokiečių įstaigų iškabas, o 
komunistai prisidėjo prie suiru
tės nudraskydami ir lietuvių ir 
vokiečių afišas.

[Acme-P. W A. Photo]

Richmond, Va. — Policmonąi naujose uniformose.

Lietuvos Naujienos
Atsidaro susisieki

mas su Lenkija?
Kaunas.— Varšuvos laikraš

čiai praneša, kad Lietuvos-Len
kijos deryboms' įvykus, balan
džio m. bute atidarytas vadina
mas mažas susisiekimas per 
Lietuvos-Lenkijos administraci
jos liniją.

Rusija iš fabrikų at
leidžia 25% darbi

ninkų
Ryga, geg. 1.— Iš tikrų šal

tinių patirta, kad Sovietų Ru
sijos aukščiausia taryba įsakė 
fabrikams iš darbo atleisti 25% 
visų darbininkų. Darbo neten
ka 4,000,000. Iš fabrikų dar
bininkai išmetami prievarta.

Puola Kupiškio lais
vamanius

Kupiškis. — Krikščioniškas 
“Panevėžio Balsas” ir tautinin- 
kiškas “Musų Kraštas” vienu 
frontu puola ^Kupiškyje įsistei
gusią Laisvamanių etinės kul
tūros draugiją, kam ji daro su
sirinkimus, ruošia paskaitas ir 
kviečia’ iš kitur lektorius ir vi-

Mass. ir Minn. re- 
publikonai už prbh. 

ist. referendumą

Demokratas Long 
už rep.* Norris Į 

prezidentus

Pirmos Gegužės 
‘riaušėse Europoje 

žuvo 3 asmenys
Ispanijoje žuvo 1 komunistas, 

Lenkijoje — 2 kasėjai.

Autorizavo Hooverį per
organizuoti biurus

VVashington, D. C., bal. 30.— 
Atstovų rūmai suteikė Hoove- 
riui privilegiją ekonomijos dė
lei perorganizuoti valdžios biu- 
urs.

Shanghajuje veikė 
slaptos korėjiečių 

teroristų kuopos 
r----------rI

Japonai areštavo 12 ryšy su
■ bombos sprogimu

Kanados komunistai pa
vogė 1,000 dinamito

Vancouver, Kanada, geg. 1. 
—Kanados raitoji policija ieško 
1,000 svarų dinamito, kuris 
buvo pavogtas iš arsenalo. Spė
ja', kad jie planavo dinamitą 
naudoti Vancouver mieste, laike 
pirmos gegužės demonstracijų.

St. Paul, Minn., geg. 1. — 
Minnesota ir Massachusetts re- 
publikonai išrinko delegatus į 
Chicagos konvenciją ir įsakė 
jiems reikalauti prohibicijos į- 
slatymo referendumo.

Rusijoje 1 geg. virto 
militarizmo švente

------------------ I

Maskva, geg. 1. — Lenino 
aikštėje Maskvoje įvyko gegu
žės 1 iškilmes, kuriose karo ko
misaras K. Vorošilov su visa 
raudona arini ja ir karo oro lai
vynu demonstravo Rusijos mi- 
litarę jėgą.

VVashington, D. C., geg. 1.— 
VVashington sukėlė sensaciją 
dem. šen. Iluey Long pareikš
damas, kad demokratai įvyks
tančioje Chicagoje konven
cijoje, išrinktų republikoną šen. 
Norris kandidatu Į prezidentus.

Policistas algos gavo 
84,800; sutaupė $30,000

Indianapolis, Ind., geg. 1. — 
Atsakomybėn Hivo pašauktas 
buvęs Indianapolis policijos vir
šininkas C. Worley, kuris gau
damas $4,800 algos į metus, su
taupė net $30,000.

London, Anglija, geg. 1. 
Pirmoji gegužės visoje Europo
je praėjo palyginamai ramiai. 
Didesniuose miestuose Madride, 
Paryžiuje, Londone, Vienoje ir 
Berlyne įvyko riaušės; ir -dido
kas skaičius buvo sužeistų, bet 
kiek žinoma, ikišiol trys mirė..

Azijoje gegužės pirmoji pra
ėjo visai ramiai ir riaušių nei i 
vienoje šalyje nebuvo. Australi- i 
joje, komunistai buvo užpuolę 
Victoria provincijos premjerą, 
bet jis buvo policijos apgintas. 
Gegužės pirmoji taip pat ra
miai praėjo ir Meksikoje ir Ar
gentinoje. Meksikos mieste 20,- 
000 darbininkų dalyvavo eise
noje.

Varšuva, geg. 1. — Du dar
bininkai ar simpatizatoriai žu
vo, kuomet į Dabrowos anglia
kasių pirmos gegužės eiseną po
licija pradėjo šaudyti. Keli dar
bininkai buvo sunkiai sužeisti. 
Stremieszycuose sužeisti devy- 

X

ni policininkai ir du demonst
rantai. Varšuvoje, buvo ramu.

Madridas, geg. 1. — Ispani
joje tarp komunistų ir policijos 
įtfyko susirėmimai penkiuose

9 mil. gyventojų 
balsavo Francijos 

parlamento rink.
T -* 

Daviniai rodb, kad atstovų są
state menkos permainos.

sa tai atlieka valsčiaus salėje. 
“M. K.” Nr. 14-tam, korespon
dencijoje “laisvamanių lizdas” 
rašo: “Apylinkes žmonės labai 
piktinasi, kad visokių “manijų” 
susirinkimai šaukiami valsčiaus 
salėjo“.

Kupiškėnai nė kiek nesistebi, 
kad reakcinis gaivalas piktinasi, 
kam skleidžiama' apšvieta žmo
nių tarpe, gal, jiems butų ge
riau juos engti, jei jie butų 
tamsesni. Kupiškėnai gerai pri
simena 1905 metų iš sakyklų 
bažnyčioje kunigų prakeikimus 
kam “cicilikai” kovoja su rusų 
carizmu. Demokratiškai nusi
stačiusi visuomenė džiaugiasi, 
kad jie,* gyvendami Lietuvos 
užkampy, gali išgirsti gyvą žo
dį žymių visuomenėje veikėjų, 
kaip Dr. J. šliupo, prof. Pure
no, advokato Petruškevičiaus ir 
kitų.

Perkūnija nutrenkė tė
vą ir dukterj

Beaumdn, Tex., geg. 1— Ne
toliese laike audros perkūnija 
nutrenkė suaugusį vyrą ir jo 
1 metų dukterį .

Šulinyje rado kūdikio lavoną
• „

St. Helens, Ore., geg. 1. — 
Provincijoje, viename šulinyje 
rastas 18 mėn. kūdikio lavonas. 
Policija ieško motinos.

Airijos parliamentas už 
priesaikos panaikinimą

Dublin, Airijos, geg. 1. — Po 
smarkios kovos tarp dabartinio 
prezidento Eamon De Valera ir 
buvusio prezidento Cosgravė ša
lininkų, Airijos parliamentas 
77 balsais prieš 71 pasisakė už 
De Valeros projektą panaikinti 
ištikimybės priesaiką Anglijos 
karaliui.

miestuose. Vienas komunistas 
žuvo. Sužeistų skaičius nežino
mas.

ChicH^ai ir apylinkei federt 
lis oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Už katę nužudė žmogų
Pittsburgli, Pa., geg. 1. — 

Policija suėmė • Pittsburghietį, 
kuris nužudė lenką Ignacy Oz- 
nik. Oznik, sako suimtasis, už
mušęs jo mylimą katę.

Giedra; vidutinis šiaurvaka
rių vėjas; temperatūroje jokios 
permainos.

Vakar temperatūra buvo 40- 
60/

Saulė teka 5:46; leidžiasi 7:- 
48.

Minneapolis, Minn., geg. 1.— 
Bedarbis Louis Hyrstzer po ke
lių mėnesių ieškojimo gavo dar
bą, bet pirmą dieną eidamas 
dirbti buvo užmuštas.

Maskvai; geg 1. —Maskvoj e 
išėjo laikraštis anglų kalba 
“Moscow Daily News”.

‘Paryžius, Francija, geg. 1.—■ 
Francijos parlamento rinkimų 
rezultatai iš 95 distriktų paro
do, kad atstovų sąstate įvyks 
tik kelios menkos permainos. 
Absoliučias didžiumas balsų 
kandidatai gavo 53 distriktuose. 
Kitų 42 distriktų kandidatai 
turės būti perrinkti kituose rin
kimuose, kurie įvyks sekantį 
sekmadienį.

Nors dalyvavo labai didelis 
skaičius gyventojų, balsavimas 
praėjo palyginamai ramiai. Da
lyvavo 9,000,000, — 82% tu
rinčių balsavimo teises. Pary
žiuje du asmenys buvo sužeisti, 
33 areštuoti. Garenne, •Colom- 
bes ir Bayonne miestuose įvy
ko komunistų demonstracijos, 
bet jos greitai išįro, kuomet 
pradėjo smarkiai lyti.

Shanghai, geg. 1. — Ryšy 
su Shanghajuje įvykusiu bom
bos sprogimu laike Japonijos 
imperatoriaus gimimo dienos iš
kilmių, areštuota 12 korėjiečių, 
kurie buk priklausę prie korė
jiečių teroro organizacijos, ši 
organizacija pasikėsinimą plana
vusi.

Bombos buvo sunkiai sužeis
ti keturi japonų didžiūnai ir 
du kiek lengviau. Vienas pir
mųjų, Shanghajaus japonų są
ryšio pirmininkas Y. Kawaba- 
ta jau mirė. Spėjama, kad ir 
japonų ministeris Kinijoj Ma
mom Shigemitsu mirs, nes vi
sas jo kūnas buvo bombos ap
draskytas.

Japonai tvirtina, kad Shan
ghajaus franeuzų kvartale jau 
ilgą laiką gyvavo minėtoji ko
rėjiečių teroro organizacija ir 
ji veikė prieš japonus ne vien 
Shanghajuje, bet Korėjoje ir 
Mandžurijoje. Jiems vadovavęs 
C. H. Ahn, revoliucionierius, 
gyvenęs J. V. ir čia turįs šei
myną ir savo laiku prieš japo
nų okupaciją, buvęs Korėjos 
respublikos ministerių pirmi
ninku.

Kidnaperiai pavogė 
Joliet jaunuoli

Joliet, JH., ge^. 1. ■— Kidna
periai pavogė turtingo pramo
nininko Gus Miller 23 metų šu
lių. Už sugrąžinimą nuo tėvo 
reikalauja' $50,000. Jaunuolį pa
griebė Chicagos gengsteriai. 
Paskutiniu laiku kidnaperiai 
pradėjo labai drąsiai veikti vi
soje Amerikoje.

Mažeikiams ir Kybar- 
. tams po 3,000 litų be- 

darbiams šelpti
Savivaldybių departamentas 

kovai su nedarbu Mažeikių ir 
Kybartų miestų savivaldybėms 
paskyrė po 3,000 lt.

- .... ...... ■■■!■! ■■ ■■■■■■n

Advokatai. arbą profe
soriai

Stimson apleidžia 
Geneva

I

Geneva, geg. 1. — Prieš ap
leisdamas Genevą, J. V. užsienių 
reikalų sekretorius Stimson pa
reiškė, kad atvykdamas jis sa
vo tikslo pilnai atsiekė ir api
budino J. V. poziciją nusigink
lavimo konferencijoje. Sako, J. 
V., santykiai su visomis valsty
bėmis, Francija, Anglija, Ita
lija ir Vokietija esą geri.

Teisingumo ministerijoj ki
lęs sumanymas uždrausti advo
katams būti universiteto moko
mojo personalo nariais. Tas su
manymas motyvuojamas tuo. 
kad kai kurie asmenys būda
mi ir profesoriais ir versdamie
si advokato praktika kliudą mo
kslo darbui, nes pasitaiką, kad 
kuris profesorius advokatas, 
gindamas bylas, universitete 
praleidžiąs paskaitas. Kiek gir
dėt tokiu sumanymu esą paten
kinti ir tiesių fakulteto studen-

Kaltinamieji Massie 
byloje rasti kalti

HonolulU, geg. 1. — Massie 
bylos prisiegdintieji rado visus 
kaltinamuosius Įeit. % Massie jo 
žmonos motina Granville For- 
tescue ir du J. V. laivyno juri
ninkus kaltais. Jie nužudė ha- 
vojietį Kahahawai, kuris išgė
dino Massie žmoną. Jų'advo
katas C. Darrow žada apeliuo
ti į aukštesnę instanciją. Nuo
sprendis sukėlė labai didelį pa
sipiktinimą Washingtone. Hoo- 
ver’io reikalaujama kaltina
ntiems bausmę dovanoti.

........U.,,.    J,*.—........ ' '

Indijojenušovė magis
tratą

Kalkuta, Indija, geg. 1. — 
Jaunas indietis nušovė Midna- 
pore distrikto magistratą Ryj 
Douglas. Kaltininkas areštuo
tas*

I _ \

Viso kandidatų buvo 3,617. 
Vietų parlamente — 615. 7

Priešingų blokų vadai, Her- 
riot — kairiųjų ir Tardieu, — 
dėšiniųjų parlamente vėl laimė
jo vietas.

Policija negalinti at
rasti Linbėrgh’o 

vaiką
~ (Y

New York, geg. 1. -— Praėjus 
dviems mėnesiams nuo Lind- 
bergh’o kudįkio pavogimo iš 
Hopewell, N. J., N» J. ir N. Y.' 
policija prisipažino ,kad per vi
są tą laiką jai niekas nepasi
sekė patirti. Kūdikis buvo pa
vogtas kovo 1 d.

Detroit numušė valdi- 
ninkų augas 50%

Detroitu Mieli., geg. 1. — 
Detroito miesto taryba numušė 
visų miesto darbininkų algas 
50% per gegužės ir birželio mė
nesius. Meras Murphy nutari
mą patvirtino.

Steigs viešųjų darbų 
ministeriją

, ■ , ’ ■ t

VVashington, geg. 1. — At
stovų rūmai užtvirtino adminis
tracijos pasiulyma įsteigti vie
šųjų darbų ministeriją, ją už
laikyti į metus kainuos $10,* 
000,000.

Atmetė pasiūlymą su
jungti armijos ir, lai
vyno departamentus
VVashington, D. C., geg.% l.~ 

153 balsais prieš 135, atstovų 
rūmai atmetė pasiūlymą eko
nomijos dėlei sujungti J. V. 
karo ir laivyno departamentus^ 
SpėjAma, kad’juos sujungus, bu*, 
tų galima' sutaupyti $50,000,000- 
100,000,000 į metus.

1\ : ■■ .. ....
Ghicoutumi, Kanada, geg. 1. 

—Užsidegė popierio fabriko 
$3,000,000 vertės popiermalki- 
nių. Gaisrą mėgino gesinti 400 
ugniagesių.

Senatą komisija peržiū
rės Wall gatvės knygas

........
Washingtono, D. C., geg. 1. 

—Senato biržos komisija šią sa
vaitę pradės tyrinėti Wall gat
vės, New Yorko biržos knygas.

Roosevelt, N. Y., bal. $0. — 
Aerodrome sudegė angaras ir 
astuoni $250,000 vertės orlai
viai.
■" ............ ........... .............r..................... ........ .  •

Įsisteigė biedpuomenei 
šelpti komitetas

Jurbarkas.— Balandžio 6 d. 
Jurbarko tarybos iniciatyva i- 
sisteigė komitetas miesto bied- 
nuomenei šelpti. Komiteto na
riai ir kiti susirinkę į posėdį 
vietos inteligentai sumetė ne
mažą, sumelę to komiteto fon
do pradžiai. Reikia tikėtis, kad 
ii neatėję j posėdį neatsiliks 
nuo kitų..,

fjUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON ,

<SŲ, ' ' *
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 
RAŠCIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 
Be persėdimo tiesiog Klaipedon. 
Keliavimas dabar daug pigesnis. 
Užeikite pasiteirauti. i 
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL. < i , , , * •
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Pirmadienis, geg. 2, 1932

KORESPONDENCIJOS
, Winnipeg, Canada

Dėl J. Martinonio prasi- 
manypup

Komunistų inspiruotas .L 
Martinonis “N.” 40 nr. rašo:

“Kaip tik aš atvykau į \Vin- 
nipegą, tuoj susipažinau su 
keletą socialistines minties as
menimis. Pradėjau tartis soci
alistinės organizacijos įsteigi
mo klausimu, ir parašiau tuo 
reikalu korespondpfčiją į “Ke
leivio” 19 nr., rekomenduoda
mas Novogrodskiy už organiza
torių ir dar dėl to, kad jis pa
siprašo” ir tt. ir tl. šito tipo 
provokacinio melo pilna ko
respondencija.

Dalykas tikrumoj buvo toks: 
J Kanadą atvykau 1929 m. ir 
apsigyvenau \Vinnipege. Čia 
begyvendamas, pradėjau tei
rautis. ir sekti lietuvių kultū
rinį bei politinį gyvenimą. Tuo 
laiku iš viso buvo tik dvi orga
nizacijos, būtent: “Literatur- 
ka” ir “Pašalpos Dr-ja”.* Jo
kių kitų organizacijų nebuvo. 
Apie socialistus, jų spaudą, o 
ypač apie steigimą socialisti
nės organizacijos nebuvo jo
kios kalbos. Nors Martinonis 
ir gyveno tame ghišame mies
te. bet esu tikras, jog nei ne
sapnavo apie tokius reikalus, 
kaip tvėrimas socialistų sąjun
gos. Gyventi prisėjo su komu
nistais visuose namuose (po 
vienu stogu), todėl turėjau 
galimybės patirti apie “visuo
meninį” veikimą.

Kartą tūlas komunistas už
eina pas mane, atsivesdamas 
“garsųjį” socializmo “teoreti
ką” Martinonį. Supažindina, 
pridurdamas, “kad šis draugas 
esąs buvęs Varniuose”. Labai 
malonu. Pradėjau teirautis apie 
Varnius (man juose neteko bū
ti, — užtatai teko būti Lietu
vos net keturiuose krazema- 
liM)se: Šiluvos, RaseiniųrrwaiP 
Jin ir Kauno, nes tuo laiku 
sėdėjo juose L. S. I). Partijos 
daug draugų ir sandarbininkų, 
su kuriais esu dirbęs socialisti
nį darbą.. Martinonis tada nu
pasakojo labai naiviai apie 
Inos pagarsėjusius Varnius, 
ypač apie jų vidujinį gyveni
mą, kolektyvus ir pavienius 
asmenis.. Charakteringa atrodė 
tas, kad politinis Varnių gy
ventojas pažinojo tik vieną so
cialdemokratą. buvusį musų 
frakcijos Seimo narį J. Mar
kelį ir komunistų intsruktorių 
Plachiną. Bet valstiečių liau
dininkus. matyt, žinojo visus, 
ir daug jų pavardžių suminė
jo. Martinonis, buvęs tuomet 
liaudininkas dabar perėjo so
cialdemokratus ir nuėjo pas 
komunistus.

Iš pirmo pasikalbėjimo ir iš 
vėlesnių susidarė įspūdis, kad 
tas žmogelis į Varnius pateko 
per nesusipratimą ir, žinoma, 
vėliau buvo paleistas iš jų.

Man pradėjus kelti socialis
tinę mintį išeivių tarpe, be ki
lų draugų buvo reikalingas ir 
Martinonis sudarymui organi
zacijos branduolio. Nors 
Martinonis kaip pirma, taip ir 
dabar apie politiką ir partijas 
neturėjo ir neturi jokio, supra
timo, bet liaudininkų buvo lai
komas kaipo žinomas visuo- 
meninkas. Iš karto Martinonis, 
kalbinamas padėti steigti kal
bamą organizaciją, spyrėsi. 
Rodė Mažeikių V. Liaudinin
kų apskr. komiteto pažymėji
mą, kuris išduotas tikslu vyk
stant į •užsienį. Aš neturėjau 
jokio supratimo, kam toks pa
žymėjimas’ reikalingas. Pa
klaustas ir pats Martinonis ąe- 
žinojo, ‘kuriam tikslui jis jam 
išduotas. Susitarėme. Kada 
steigimo organizacijos darbas 
pusiau buvo priruoštas, aš pa
rašiau atsišaukimą į Winnipe- 
go ir apylinkės lietuvius, kuris 
tilpo “Keleivio” 19 nr. Pp at
sišaukimo dėl tam tikrų Sume- 

.timų pasirašė Martinonis. f 
abišaUkimą daug iš įvairių

provincijų vietų atsišaukė lie
tuvių užgyrė sumanysią bei 
pasižadėjo jį remti. Steigimas 
buvo atidėliojamas lik todėl, 
kad neturėjome asmens pasta
tyti organizacijos vadovybėj, 
kuris gyventų nuolatiniai mie
ste ir butų susipažinęs su so
cialistiniu judėjimu bei suge
bėtų įsteigtosios organizacijos 
reikalus prideramai vesti. Man 
pačiam dėl neturėjimo gali
mybės gyventi nuolat mieste 
nebuvo galima užimti tą rim
tą ir atsakingą vietą. O pavo
jaus reikėjo laukti kiekvieną 
dieną iš komunistų puses.

Pasitraukus iš jos ir palikus 
prie organizacijos nenusiimi 
mintį asmenį buvo galima ti
kėtis, kad komunistai sugriaus 
ją, žinoma, taip ir butų buvę. 
Daug buvo tikėtasi iš K. Be- 
niušio, nes pastarasis buvo ką 
tik pašalintas nuo komunistų 
ir pjovėsi su jais.

Be ir tada butą daug įtari
mo dėl jo socialistiškumo, 
nepasitikėta. Ir kaip vėliau 
pasirodė, ištikro butą lik rek
lamos. Kai paaštrėjo ekonomi
nis krizis, tai socialistinės są
jungos kūrimas tapo visiškai

dftugiąu, negu juokinga. Žino* 
ma, nemažiau juokinga ji yrą 
ir dabar. Nepasalptis, kad pas 
koipunistus yra ir tokių narių, 
kurie priklauso prie jų ir 
“Kultūros” draugijos. O “Kul-I 
t u ros” dr-ją komunistai laiko 
fašistine, bet jų nemota. Ko
dėl?, kad jie nepavojingi jų 
bizniui, — atvirkščiai, iš jų da
roma biznis.

Martinonis tas pačias provo
kacijas iš ‘(Vilnies” perkėlė į 
“Naujienas’^ tik pridengęs ki
tu itielo rubu sako: “Npvo- 
grodskį komunistai prašalino, 
kąi pastarasis norėjo prisirašy
ti prie “Kultūros”. Provokaci
jos prieštarauja viena kitai. 
Daroma taip ir kitaip, kad pa
siekus tikslo. Kovos priemonės 
ir faMąį tokiems žmonėms ne
svarbu. Pasklydus gandams 
apie mano “išmetimą,” pradč-

!"|jai| teirautis, iš kur paeina tos 
provokacijos pradžia. Pasiro
dę, ka<) aš buvau tyčia provo- 
kąciniapjs li|;slams, rodos nuo 
vasaros įrašytas į literatūros 
d-jos knygas, be jokio mano 
sutikimo ir žinios, ir “išmeti
mas” buvo padarytas tik pra-

Tai tokios buvo neįsisteigi- 
mo socialistinės organizacijos

po ryt bus pasaulinė revoliuci
ja, sudarė sunkias sąlygas vei
kimui. Sudaroma su komunis
tais sojuzas. Vienas sąjungi
ninkų, “buvęs” socialistas, pa
rašo korespondenciją (ne ko
respondenciją, bet šmeižtą) 
“N-nose” “Korespondentų ru
ja”. Nuduoda esąs socialistas 
ir negražiai šmeižia kitus.

Kalba apie 
ganizacijps st 
Tam tikrose 
kila audra. P

socialistinės Dr
uginio reikalą.

organizacijose
‘įverstas buvau

kad aš su tais šmeižtais netu
riu nieko bendro. Audra at
slūgo. Kam toki koresponden-

ifsmenį per tas 
mane komunis- 
kitkuo. Na, ir

jo doras žmogus taip rašyti? 
.Ji buvo reikalinga tam, kad 
Marlinoniui d 
niekinti mano 
pačias “N.” ir 
tu, tuo ir dar
rašo (lyišo, bet ne Martinonis. 
Jei ne komunistų štabas, tai 
pašalinis asmuo, nes Martino
nis moka tik nasirašvti) ko-

tęs mane organizatorium ir 
neužmiršta pasigirti, buk aš 
pasipiršęs atlikti organizavimo

geriau, kad butų pasakęs tik
rą teisybę apie tuos tik pasi
rašymus ir apie tą istoriją, 
kaip ir nuo kada Martinonis 
paliko socialistu? Ar neimtų 
geriau, jei butų pasakęs: “Ne
parašiau dar nei vienos kores
pondencijos, nes nemoku ra
šyti, bet po korespondencijo
mis pasirašyti daug pasirašau, 
nes esu visokių provokatoriškų 
pasirašymų meisteris?” .

Toliau poškina, kad aš buk 
prigulėjęs prie komunistų, 
smarkiai veikęs ir net bendra
darbiavęs jų “spaudoje”. Tai 
melas. Tą melą patvirtina dar 
ir tai, kad visas tas šakai’-, 
makar pradedama skleisti t/k 
metams praslinkus,
pribrendo reikalas tik dabar, 
kai Martinonis nužingsniavo 
pas komunistus. .Jei'ir norėtų 
k^s tikėti, kad aš priklausęs 
litcraturkai ir kad dabar esu 
“išmestas”, tai negalima jau 
dėl to, kad “Vilnis”, rašydama 
provokaciją apie mano “išme
timą”, motivuoja, kad aš “iš
mestas” už socialfašistinį vei
kimą. Bet kofjėl “Vilnis” ir ki
ti, nuo ko priklauso metimas,’ 
nemetė pernai t. y. tuo laiku, 
kai, aš dėjau visas pastangas 
įsteigti anot komunistų, “so- 
cjalfašistinę” organizaciją? 
Nemetė todėl, kad nebuvo pa
ruoštas akymu-s. Paleisti pro
vokaciją, ją nepriruošus, biily

Vadinasi,

•.bijoti, k:u( tp skymo autorius 
via Martinonis, ir štai koi|ėj

Martinonis, kol save vadino 
socialistu ir buvo kaipo vie
nos idėjos draugas, dažnai už
eidavo pas mane su tuo reika
lu, kad jam parašyti, kokią| 
provokacinę korespondenciją, I 
o jis pasirašysiąs svetimą pa-| 
vardę arba to, kuris skaito tą 
ar kitą laikraštį. Kada aš at
sisakydavau, būdavo nepaten-

rędo, kąd negalėję būti ‘jo
kius kalbos apie 'komunizmą. 
Atmenu tik tiek, kąc| žmpnių 
tada buvo daug, apie 80, Tai 
pirmas ’Winnipege susirinki
mas, kuriame ((alyvavo tiek 
žmonių. Atlikęs pareigą, kokia 
buvau apsiėmęs, iš susirinki
mo išėjau ir su pažįstamu ėjo
me savo keliu pas tūlą asme
nį, kur jo giminės, man iš
vykstant į Kanada? buvo prašę 
padaryti vizitą kaip tik pa
sieksiu VVinnipegą, ir kad pa
pasakočiau jų giminąičiui apie 
esamą jų šeimyninę padėtį. 
Todėl kuo bpigesi susirinki
mas, aš nežinau. Tai buvo 2, 
metai atgal. Martinonis. po! 
dviejų metų tą ipanp prakalbą 
nopi paversti į agitaciją, buk 
agitavęs už komunistus- Ar 
reikia didesnio niekšiškumą?., 
“Naujienų” skaitytojai, sugre
tinę mum> pasiaiškinimą dėt 
niąn pdarylų priekaištų “N.” 
nr. ip, galės dįibar padaryti 
savas išvapas. Baigdamas, aš 
noriu pareikšti, kad pas mane 
palįeka tas pats sopialislinia 
įsitikinimas ir nusistatymas. 
Daugiau; dabar ląs ipano nu
sistatymas yra dar tvirtesnis, 
nes gyveninio faktui aiškiausia 
rodo, kad proletariatas turi ei
ti tik tuo keliu.

— .7. Novogrodskas.

laikraštin nesugebėdavo dėl 
nemokėjimo rašyti.

šlykštus melas yra ir tas,I 
kur, anot Martinonio, “aš esąs 
prašalintas iš visų darbininkiš
kų organizacijų.” Jokoje orga
nizacijoje nesu buvęs, išsky- 
riant bedarbių, kuriojč buvau 
revizijos komisijoje. Tiesa, no
rėjau pastoti į pašalpinę dr-ją, 
bet komunistai, Martinonio ir 
Beniušio balsais, sudulę dau
gumą, nepriėmė, motyvuoda
mi, kad hš einii *prieš komu
nistus, kas reiškia prieš darbi
ninkus. Ar tas reiškė išmeti
mą? Iš bedarbių organizacijos 
pasitraukiau pats, kaip tik vi
si jos reikalai buvo tempiami 
ant komunistiško kurpalio. 
Koks gi čia yra išmetimas? 
.Ink maųo atsisakimo pareiš
kimas yra paduotas su moty
vais sausio 5 d., gi išmetimas 
padarytas to pat mėnesio 17 
dieną.

“Vilnies” ir “Laisvės” bendra
darbis. Prašyčiau įrodyti: ka
da, kur, kokį straipsnį, kokiu 
slapyvardžiu ar pavarde esu 
rašęs? Juk kiekviena redak
cija turi žinoti ir žino visų sa
vo bendradarbių pilną adresą, 
įrodyk faktą, tada jau nebus 
provokacija, prašau 1

Negražiai ir per akis meluo
jama, kad aš buk rašęs ko
munistų naudai ir “Keleivyje”. 
Ar reikia dar didesnes kvailys
tės. Dar toliau Martinonis sa
ko: “dėka jo agitacijai, apie 
10 socialistų prisirašė prie ko
munistų. Apie tai gyrėsi ir 
‘Vilnis’ ”. Neimu nieką už grv-

Krinta Argentinos 
klerikalų kaukės

11. K. Algimantas.

L. Ei.” ii^iųyui yųĮf.laų§us už 
ką jį pąlji^av^ Dąipl^ravas 
paaiškino:

---Tigrus priežasties ąš pats 
nežinau, bet manau už tai, 
kad visiems lietuviams tar
navau vi(jįiodai? neviliodavau 
piymeiiybčs “kazimieriečiams” 
nė “švyturiečiams” prieš kiltis. 
Man visi lietuviai buvo lygus.

—Ąr tanitsųi buvo įsakyta 
dllPli PinilPIiybę vieniems ar

respęs vteląs ir grelpiąu tiems, 
kurie u^i^’ąngippruoja “8vy- 
lurį” arba stoja į katalikų 
bppd»’9«n^n^t Bet n)an, tau- 
lį^kaj ny|i.Utąčiusiapi žmogui, 
sąžipė npleitlp taip ejaryli.

—O dą|)ą|’ kąip eina darbo 
bjurąti?

Argentinos lietuviai klerika
lai labai girdavosi Lietuvos 
spaudoj ir oficialinėse sferose, 
kad jie čia prakaituodami dar
buojasi dėl tėvynės labo, kad 
Lietuvos atstovas sų jais eina 
ranka rankon, kad jie yra ne
kalti avinėliai ir tl.

Bet visą laiką kilo badau
jančių darbininkų balsai prieš 
kuniginiai-konsulinės sąjungos 
kombinacijas, vis kas kart la-

ir kryžium
Žinanti 

konsulato 
jau kelis 
yra pasi- 
Kaune ir

ipp sukyli) 
f ’■

hęni|ruomc-Į 
ppiJ ir “švyturio” reikalams. 
Juridinio pątąppąvijnp dabar 

i visai nėra? todėl kad kol kas 
norą tąm’ tinkaipo žmogaus.

i Kartais piliečiui kreipiasi pri
vatiniai į manę.

—Na, kaą link kalbą, kad p. 
Gaučys naudojęs pašalpoms 
skirtus pinigus privatiniems 
reikalams, ar tas tiesa ir ar 
yra vedamos pašalpų knygos?

—lyaip p. (idiilSys lups puu’- 
\(jus naudoja lik jis puls čz/m, 

zzzls z.s knyyų nieko su prasi i ne-\ 
(/(dima. Knygose neregistruoja-} 
zzuz nei gavusiojo pašalpą yxz- 

Ls’o numeris, uei reikalaujama} 
\ kvitų su inleresanlo parašais;} 
\na, o taip Jonų, Petrų ir 
\kių galima priregistruoti pilną} 
} knygą, nors niekam neduodanl} 
\ pašalpos.

—Kokiu būdu Tamsta pate
kai į Globos Komitetą.

—Buvau pakviestas p. (Jau
čio iš Cordobos, kur turėjau 
nuolatinį darbą. Spręsdamas 
iš aprašymų “Š.”, kad organi
zuojamas rimtas darbas ir nu
simanydamas galėsiąs buli 
naudingas savo tautiečiams, 
s^ijikau., > atvykęs piz/zip- 
čzmz, kad “S.” apie viską bzzzzo 
rašoma 90 nuoš. neteisybės. į

, kąip ir nėr: nes 
biuro veųėjus naudojamas vi-

tuvos
p r i d engta s sf i i d>sa s. 
tvirtina, kad vienas 
tarnas (Steponaitis) 
tuksiančius* doleriu c.
dėjęs Ūkio banke
kad tuos pinigus jis yra pasi
ėmęs ačiū viešpataujančiam 
chaosui Lietuvos valstybinėje 
įstaigoje, pasidavusioje niek
šiškam kunigų naudojimui. 
.Jau net vadinamoji tautiška 
spauda reikalauja aiškumo ir 
“A. L. B.” rašo:

“Argentinos Lietuvių Balso” 
redakcija yra gavusi nusiskun
dimų, kad kai kurie Liet. Kon
sulato B Aires tarnautojai ima 
iš piliečių, ateinančių konsulą-1j<un

ir ,turėjau pasilikti. Po kiek 
laiko numušė per pus algą, o 
vėliau ir visai paliuosavo. Lig- 
šiol ieškojau darbo ir tebegy
venau Lietuvių Namuose iš 
kurių kiekvieną dieną grąsino 
išmesti su policija.”

Kas dėl tautiškumo stiprini
mo bažnyčios pagelba, tai ge
rinusį paaiškinimą randame 
viename rimtame Bs. Aires 
laikraštyje. Skaitome:

“Echo Polskie patronas, 
........... .. . , . , Bs. As., 

tau su reikalais, nevienodus B’L|žiaugiasi, kad jo parapijonai 
neaiškius mokesnius, kaip užlietuviai. Ir iš tiesų lenkų 
dokumentų padarymą, paJ)au- ^i^ny(\įa yra pilna Lietuvos 
das už-pasų nepratęsimą, u katalikų. Išsikalbėjus su to
kai kada dar imamas koks tai kinis lietuviais jie aiškina: 
mokesnis už “konsulo parašą”| 2_jjetuviški kunigai negyve- 

kunigai nė kaip 
Tai visi ^ino.

as, lietuviški k u-

SEKANTI EKSKURSIJA

Laivu “STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

GEGUŽES 21
l KLĄIPEDĄ

PER ROTTERDAMĄ
Tai yra milžiniškas laivas,.ant kurio visi antros 
kambariai atiduoti turistinei klcsai, o turistinės 
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai.

III Klesos kaina nuo New Yoilio iki Klaipėdai.... $75.00 
į abi puses ........... .......

Turistine klesa — i vieną pusę
Turistine klesa — j abi puses ....

Tuojaus kreipkitės j Naujienas arba pas bet kurį Liet. 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį.

klesos 
klesos

125.00
110.50
182.00

SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

ną pinigą, ką rašo “Vilnis”, 
čia dalvkas yra toks. Kalbė
jau literatūros susirinkime 
lp30 m. rudenį. Nebuvau dar 
luomel susipažinęs su ja, nes 
komunistai dabar, juo labiau 
pirma, slėpė tikrąjį savo veidą. 
Pripuolamai mieste sutiktas 
tūlo komunisto, buvau kvie
čiamas kalbėti jų susirinkime. 
Anot jo, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos, galėsiąs daug ko pa
pasakoti apie fašistinį režimą.

tuvių, atvykusių 1926 m. La
bai prašomas, sutikau, nops 
trumpai pakalbėti, nes tikė
jau kalbėsiąs kultūrinėje drau
gijoje. Ant greitųjų temą pa
sirinkau pats, būtent: “Spau
dos reikšmė senovėje ir /da
bar.” Kaip sakiau, buvau atsi
tiktinai pakliuvęs Kalbėti, ne- 
prisiruošęs jokiam pranešimui, 
todėl kalbėjau trumpai ir pa
viršutiniai. Kaip puti lema pa-

ir neklijuojant konsularinio 
mokesnio ženklų dokumentuos I žmnnįs 
se ar pasuose. ( I Antras <&lyl , ..

Manydami, Į^ąd nusiskųndi- njgaį viešai gyrėsi savo kon- 
maj galėjo iškilti per ne^ųpra- sui|<lerikališkam organe, kad 
Ūmą ar nesusipratimą, gali- jjc (|are žyginis policijom Taip- 
tujų korespondencijų su ^aprą-|gj gvrCsi, kad lic ir’lic lfelu_ 
šomais taktais ir pąvardėpiis vįaj jų pasidarbavimą su 
pakol kas ikškelbiamę, bet jlutj jr busią deportuoti. Taigi 
manome, kad už visus konsp- jgąjalikai saugoda- 
late imamus mokesnius priva- luįC8į savo klebonijos šnipų ei- 
lytą bųtiįklijuojami alatinka-Lla ienkll bažnyčion,” 
mos vertes koiisularinio mp- Apart to, kas čią pasakyta, 
kęsuiq, ženklai, q kur tą padą-|yra jakaj jdomu žinoti, kad 

klerikalų šulas ir vargamistra Ri- 
mayjįįųą susilaukė clidejįų nėr 
mąlpąujpų dėl savo nteiįiškų žy
gių, Konsųląte ir klebonijoj jis 
repka bet jas taip
greit išvaro iš choro, kaip jomis 
sayo gyvujiškięms jausmams 
pąąipandoja. Tai tvirtino Vincė, 
^ėsč ir kitos, bet kada jos nu-

ryti negalimų, turėtų būt iš
duodami atatinkami kvitai, 
kaip kituose konsulatuose da
roma. Taip pat manome, kad 
nesusipratimams ir bereika
lingoms kalboms. išvengti mu
sų Užsienių Reikalų Ministe-

LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo

pavyzdį ir išsiuntinėti konsu
latams konsularinių mokesnių. . .
lenteles, kurios būtų iškabintosMan pasiskųsti, tai 
konsulatų laukiamuose kąm- 
baritiose. ir raštinėse, kad pi-

konsulato tarnai jas tik apibara 
ir vargamistra vėl lieka teisus ir 

liečia) visąęja gplytų pąlikrinti ^iO tęsįa Įjetuvaičių tyifkini- 
kokie ir už ką .konsularin-iai mo darbą po bažnytinio choro 

priedanga. Jos bijo viešai prą- 
Apic vajįiypiyių j£§ų ^4o-|bi|ti, Ijad “neąprašytų”, arba 

prabilo net Jdpr|ka- kad np^ty nyteptėt; turint

inpkesniaį privalomi,”

roj įmą” ■ ]
lama tarnavęs j^nąs argeuti- 
nietis Panibravas, kada jį iš 
tos tarnybos paliuosuyp. “A.

reikalą konsulate.
Bš- Ąires, 
Balandis, 1932.

Birželio 1 d., 1932
Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais i Klaipėdą.

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvoj uosto Klaipėdos.
. Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą. •
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Pirmadienis, geg. 2, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sapnas Nemiegant
- Klausyk!
— Ką?
-Ką tu darytum, jei milio- 

ną dolerių turėtum?
— Nebedirbčiau. Važiuočiau 

Floridon ir šešiolikines kybi- 
čiau...

— litini...

— O tu ką darvtum?
— Aš dirbčiau! ...
—Nejaugi? Ir ką gi dirb

tum?
—Važiuočiau Lietuvon, nu

pirkčiau didžiausi plutą že
mes...

—Grafų gadyne praėjo..
—Mano grafavimas indų ki

toniškas. Nupirkčiau tokį plo
tą, kuris be naudos riokso, 
kaip liugnai, pelkes, smėlynas, 
akmenuotas, karklais apaugęs. 
Pavcrsčiau į dirbamą, derlin
gą žemę. Tžvesčiau ūkę. pali
varką — dvarą, galbūt kaimą, 
mažą miestuką...

—Tai ką tu padarytum!...Ar 
jau viskas?

—Pabudavočiau darbinin
kams atskirus namelius su ve
randomis, gotikomis, darže
liais; rengčiau veltui mokyk
lą. knygyną, prenumeruočiau 
jiems visus amerikoniškus ir 
Lietuvos laikraščius, nusąm- 
dyčiau gydytoją. įtaisyčiau pa
silinksminimui vietą, pabuda
vočiau pirtį ir muilo dirbtuvę. 
Kas savaitę moters gautų vie
ną dieną dėl “gencral bonse 
cleaning,” gautų visi tam tik
rą kiekį muilo ir kas savaite 
turėtų eiti pirtin...

—O ką tu darytum, jei jie 
tavęs kaip bobos, neklausytų, 
girtuokliautų, tingėtų, muilą 
per langą išmestų?...

—Tris sykius perspėčiau, 
paskui prašalinčiau nuo dar
bo. Turėdami žmonišką gyve
nimą, nenorėtų jį prarasti. 
Neklausyčiau raportų, pati tir- 
čiau skundus, dildyčiau nesu
sipratimas, mažu-pamažu isi- 
narytų jie iš nckulturiškumo 
išnarų.

Vietoj aukštos muro tvoros 
aptverčiau savo tėviškę sviruo- 
kliais beržais. Džiaugčiaus ma
tydama ttekančioj saulėj Sau
liuko veidą!... O kad aš turė
čiau milioną dolerių!!

—Ar seniai tu taip mistini?
—Seniai...
—Eik pas gvdvtoją!
Tyla.
— Klausyk!
— Ką dabar?
—Juk yra daug žmonių, ku

rie turi po du-tris tuksiančius 
dolerių, vistiek jie — biedno- 
ta?

—Biednota...
— O, jei jie susidėtų po du- 

tris ir sykiu įsteigtų ką nors 
naudingo. Lietuvoje laimingi 
lauktų senatvės...

—Gal būt...
—Kodėl jie to nedaro?
—Žmonės nori savistoviai 

gyventi...
—Bet susidėjus i “partner- 

ship” dar nereiškia, kad turi 
bučiuotis, arba vienoj lovoj 
gulėti...

—Nereiškia. .
—Juk Amerikos lietuviai ga

lėtų sau ir savo tėviškei daug 
naudos padaryti jei neužsivy- 
dėtų vienas kitam, nesirietų, 
nesidraskytų, nebūtų tokie už- 
sikirtėliai, kaip pradeda kokį 
dalyką gyvenimai! vykdinti.

—Ale ką tu prikibai prie 
manęs su savo sapalionėmis! 
Nei pasnausti neduodi....

Tyla?
Jis pasiraivė sofoj, pasideda 

kojas ant krėslo. Užsidengtą, 
galvą laikraščiu ir greitai už
miega.

šelmė katė užšokusi ant sta
lo pradeda žaisti jos rankomis 
išverčia rašalą, paskui pasišo
kinėdama nubėga prie lango ir 
žiuri į lietaus lašus riedan
čius per stiklą.

—EmUija D.

Laisvų Kapinių rei
kalu Kupišky

“Lietuvos žinios“ No. 70-me 
š. m. patalpino straipsnį ant
rašte “Maža Organizuotumo”. 
Tarp kitko ve kas jame sako
ma : '

"Kaune yra daugybe laisvų 
pažinių, neitralios tikybos at
žvilgiu inteligentijos. Tikybinių 
apeigų prievarta jiems yra iš 
esmės nepriimtina, nors tiky
binius kitų Įsitikinimus- jie ir 
gerbia. Bet kas gi iš to? Jau 
penkioliktus nepriklausomo gy
venimo metus gyvendami, jie 
kankinasi. Vargsta, o ką nors 
daryti, kad tai butų pašalinta, 
nieko nedaro.

Civiliškai metrikuotis tik 
Klaipėdoje galima ir tai tik 
geriau materiališkai pasiturin
tiems. Laidotis visai nėra kur: 
arba "prakeiktųjų” katalikų už- 
griovin kiša, arba reikia prašy
tis i kitų, daugiau tolerantingų 
tikybų, kapines. O laisvų pažiū
rų musų inteligentija, — vie
toj to, kad butų kitiems pavyz
džiu- — net tam reikalui nesu
daro organizacijos, kuri galėtų 
pasirūpinti laisvomis kapinėmis 
ir civiline metrikacija. Šiauliai, 
Kruopiai senai turi laisvas ka
pines, netrukus turės Kupiškis 
ir kiti miesteliai ar kaimai, o 
Kaunas, kuris galėtų -būti pa
vyzdžiu visai Lietuvai, neturi 
ir ar kada turės?

Neorganizuotum© nuostolius 
sunku ir apskaičiuoti.”

Tai, kaip matote, ištrauka iš 
“Lietuvos žinių”. Laikinos Lie
tuvos sostinės — Kauno — in
teligentija susirupinus laisvų 
kapinių reikalais. Kauno inteli
gentija gal ir toliau pasiliktų 
indeferentiška, jei, mirus, ne
reikėtų užgriovin lysti.

Iš tikrųjų daugiau nei sarma
ta Lietuvos inteligentijai, ypač 
Kauno, kad per 15 nepriklau
somybės metų ji nepajėgė savo 
opiausių reikalų sutvarkyti. 
Tur būt Lietuvos valstybės vai
ro vyrai už klebonišką čerkutę 
gatavi save Į baudžiauninkus 
parsiduoti.

Amerikos lietuviai skaitė Dr. 
Alg. Margerio įspūdžius "Lietu
von ir atgal”, tilpusius "Nau
jienose”. Tai galėjo aiškiai įsi
vaizduoti, kiek Lietuva dar at
silikusi nuo civilizacijos padaro. 
Galėjo įsivaizduotti kiek daug 
neatidedamos tvarkdaros dar

laidoti, išėmus vieną kitą ap-

Štai kodėl kupiškėnai suma
nė steigti pirmas pavyzdingas 
laisvas tautines kapines. Suma
nė, suplanavo ir stvėrėsi už 
darbo, ir jau netolimoj ateity 
bus jręngtOs Kupišky laisvos 
kapinės, kur galės būt palaido
ti be diskriminacijos visi lietu
viai; kur jie nebus skirstomi 
į “pralįpiktus” ar "palaimin
tus”.; kur visiems, atlydint mi
rusio kūną į kapines, vienodai 
varpas skambės, ’

Tad Amerikoj gyvenantys 
kupiškėnai pasiskubinkite su 
auka Laisvoms Tautinėms Ka
pinėms Kupišky, kad dar šią 
vasarų butų galima jas atida-

ir lodei dieną iš dienos įgiju vis skelbimai Naujienose 
daugiau draugų ir ri’mš.ji.i. duoda naudą dėlto,

—i Kad. pačios Naujienos.
Penktadieni, balandžio 20Pra I)audlnS0S-

dieną, buvo palaidotas p. Cuch--------- ----------------------
na miestelio kolektorius. Tos 
laidotuvės buvo tokios, kokių 
niekas čia nėra matęs: didžiau
sia pėsčių minia ir daugybe 
žmonių automobiliais susirinko 
'aidotuvėms. Kiek tikrai 
sirinko, sunku pasakyti.

Dabar visi susidomėję klau
simu, kas užims velionies vie
tą. Eina įvairių gandų. Pagy
vensime, patvatysime.

—"N.” Rašė jas.

daugiau draugų ir rėmėjų.

su-

EKSKURSIJOS»
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

. į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. . HALSTED S(T.

Tel. YARD5 4669

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

T) prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

FA

[Acme-P. 8 A. Photo]

Hillsboro, III. — Harry F. 
Gerguson, pasižymėjęs šarlata
nas, kuris parodavo kaipo did- 
kunigaikštis "Michail Aleksam 
drovio”, "kunigaikštits Obolen- 
skis” ir t. t. Dabar jis yra su
laikytas New Yorke.

jai trūksta. Matytis tinginystė 
ir apsileidimas. Net ir kapinėse, 
kokias nepaimsi, katalikiškas, 
žydiškas ar protestoniškas, 
tvarkos nerasi. Dar aršiau tai, 
kad laisvų pažiūrų žmogui mi
rus nėra tinkamos vietos jį pa-

Kajp.jau buvo pranešta, vie
ta yra užpirkta, tik laukiama 
Vltldžios galutino leidimo, kad 
jas pradėjus tvarkyti.

Etinės Kultūros Draugijos 
Kupiškio skyrius tam tikslui 
turi surinkęs aukų vien iš A- 
merikos lietuvių jau $55. Bet 
tos pinigų sumos toli gražu ne-4 
užtenka.

Tad, lietuviai-včs, ypatingai 
kupiškėnai, neatidėliokite, pri- 
siųskite savo auką šiuo adresu:

D-rąs A. L. Graič.unas, 3310 
So. TIalsted Street, Chicago, III.

Cicero
Vaistininkas Kaserauskas, tu

rįs aptieką prie 14 gatves ir 49 
avenue, savo krautuvėje daro 
pagerinimą. Įdeda naują sodei 
ir šaltkošei fontaną.

Dar tik metai laiko, kaip čia 
p. Kaserauskas verčiasi, bet jau 
toje apiekoje spėjo įa'isyti daug 
ką naujo. Atrodo, kad jis ge
rai supranta savo biznį ir apie- 
linkės gyventojų reikalavimus
—— -------------------------- 1—---------------------------------------

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČĮAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH‘
BRIGHTON PARKE trys nutriniai nauji namai, 2 augštų 
po. du fintu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$42,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius — $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius — $4,750.
ROSELANDE, bugalow ir 3 lotai., vertas $0,000. Morgi
čius—$1,000 ant 3 melų.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Lietuvis laikrodininkas

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
išdirbysčių. už nužemintas kainas, 
kitę ir patirkite musų kainas pirm 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayettc 3847

visokių
Alei • 
negu.

10 Tukstančių Vertės
STAKO GALUTINAS 

IŠPARDAVIMAS

Rex Radio ir FinanceCo
3343 SO. HALSTED ST

Galutinas išpardavimas General Motors Ra
dijų, Victor, Philco, Fada, Bosch už negirdė
tai žemas kainas. ELEKTRIKINES RA- 
DIOS po ........................... $19.00 ir aukščiau.
Pianai po........................... $15.00 ir aukščiau
Nauji walnut radio kabinetai po ....... $4,00
Gaidos vertės ....................15-25c po 5 centus
Lietuviški rekordai.................. ............ po 19c
Cash registeris vertės..... . $300.00 už $65.00
8 pėdų stiklinis show case už ............ $20.00
50 šmotų china dish setas ............  po $4.50
Day Beds .a.............. ...........  po $12.00

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 
TĘSIS PER 5 DIENAS. 

K. LIUTKUS, Managcris

Rex Radio ir Finance Co
3343 SOUTH HALSTED ST;

Chicago, III.

Buy gloves with what 
it savęs

NBra relknlo moBėtt 60c at 
flnuriau. kad C»nti dantį 
koleto. Lt.tertne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda u* 
85c. Ji valo Ir apšauto dan
tis. Be to galite sutaupiau 
$8, u* kuriuos rallte nusipirk
ti pirlUnaltes ar k* kita. 
Lambert PharssacaJ Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
DOUBLE 
ACTING

3 Pastebėkite puikią tel- H lą . . k kaip piragai 
laikosi i vieži.

cAMEPRlą
40 YEA&*

25 ounces for 254
MIL Ll O NSO f P O UJ4 D S ŪSE D

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GAIVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pą- 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, šyelnųs galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust & Savings Bank Bldg., 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 y. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laika našai susitarimą.

Justin Mackiewich
i MORTGAGE bankbr

2342 S. Leavitt St., — Tel. Canal 1678

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS > 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
$wimming pool.

* Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.

KRAFT

Velveeta
• • • • e *L 

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

IN OUR OFFICE

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums galt padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

Kaip jo pilnas, riebus, 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mūsos, žu
vies, kiaušiniu, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi-^ 
čių. Jūsų groserninkas/ 
turi jį pusės svaro pake
liuose.
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$8.00 
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75c
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March 7th 1914 at tte Post Office 
of Chicago, I1L ander the act of 
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kasdien. iiakiriant 
Naujienų Ben- 

St, Chicago,

UiaiMkymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams --------------------- „
Pusei metu . .......... ...........
Trims mlnasiama
Dviem minėsiant______
Vienam minėsiu! — - .

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija _ _____ __
Savaitei .......... ......... .
Minėsiu!

Suvienytose Valstijos*, M Chicagoj, 
paltu:

Metama —_ __________  $7.00
Pusei metu ____ —..................8.50
Trims minėsianti .. ............  .. 1.75
Dviem minėsianti 1.25
Vienam minėsiu!_________  .75

Lietuvon ir kitur ulatatiuoso 
(Atpiginta)

Metama .... ............—$8.00
Pusei metu   ............... ...» 4.00
Trims mintydama   T1T— 2.50 
Pinigui reikia dusti palto Money

Orderiu kartu su ulsakymu.

KOVA DEMOKRATŲ PARTIJOJE
fcisfi II— ■■■

šiemet Amerikos demokratų partija turi progos 
lairrfėti prezidento rinkimus. Biznio depresija ir val
džios nenoras padėti bedarbiams padarė Hooverio ad
ministraciją labai nepopuleriška. Prisidėjo taip pat ir 
prohibicijos klausimas, kuriame prezidentas Hooveris 
yra susirišęs su “sausaisiais”, ir juo labiau sentimentas 
publikoje kyla prieš prohibiciją, tuo keblesnė dąrosi 
Hooverio pozicija.

Bet ar demokratai mokės tą progą išnaudoti, tai 
kitas klausimas. Stipriausias jų kandidatas į preziden
tus yra tuo tarpu New Yorko gubernatorius, Franklin 
D. Roosevelt. Tačiau partijos vadai jo, kažin kodėl, ne
mėgsta. Prieš Rooseveltą viešai išėjo Alfred Smith, ku
ris kandidatavo į prezidentus 1928 m. Nors tuomet ji
sai buvo labai skaudžiai sumuštas, bet jo jtaka partijos 
viršūnėse dar tebėra didelė.

Prieš kiek laiko Smith apšaukė Rooseveltą “dema
gogu” — už tai, *kad pastarasis vienoje savo kalboje, 
pasakytoje per radio, apkaltino dabartinę valdžią, kad 
ji “užmiršo” apie beturčius, o tik rūpinasi padėti milio- 
ninėms korporacijoms. '

Dabar kilo aštrus susikirtimas tarp demokratų ir 
Jungtinių Valstijų senate. LoUisianos senatorius Huey 
P. Long užprotestavo prieš savo partijos vadus dėl jų 
pataikavimo valdžiai mokesčių klausime. Jišai pareiš
kė atsisekąs nuo visų vietų senato komisijose, kurias 
jam yra suteikę demokratai, ir balsuosiąs ateinaftŲ ru
denį už Farmer-Labor kandidatą arba pažangų re] 
likoną, jeigu toks bus išstatytas, bet ne už savo partiją.

Iš šitų kivirčų demokratų partijoje matyt, kad de
mokratams bus nelengva susitarti dėl kandidato į pre
zidentus. Peštynės tarpe stambesniųjų jų vadų gali pri
vesti prie to, kad bus nominuotas koks nors mažai ‘ži
nomas ir nepopuleriškas asmuo (“dark horse”), kaip 
kad anąmet buvo nominuotas Davis, kuomet MacAdoo 
frakcija susipešė su Smitho frakcija New Yorko kon
vencijoje.

Jeigu taip įvyks, tai Hooveris gali būt išrinktas dar 
vienam terminui, nors žmonėse jisai yra visai pražudęs 
vardą. Bet, tiesą pasakius, jokio principialio skirtumo 
-tarp republikonų ir demokratų šiandie nebėra.

PAVYZDŽIUI: MEKSIKOJE

Pripasakojęs didelę krūvą nesąmonių apie socialis
tus, Marijonų “Draugas” duoda tokį patarimą:

“Kiekvienas rimtas darbininkas turėtų įsiskai
tyti Leono XIII ‘Rerum Novarum’, kad aiškiai pa
žintų tą išganingą kelią, vedantį į tikrą, neapgau- 
lingą darbo žmonių gerovę.”
Lotyniškų popiežiaus encyklikų nepaskaitb ne pats 

“D.” redaktorius, todėl yra juokinga rekomenduoti jas 
skaityti darbininkams. •

O kai dėl “tikros darbo žmonių gerovės”, į kurią 
veda popiežius ir jo mokiniai, tai užtenka pažvelgti, pa
vyzdžiui, nors į Meksiką, kad butų aišku, kokioje “ge
rovėje” jie tenai buvo laikomi po' klerikalizmo valdžia.

KAS YRA BURŽUAZINĖS 
REAKCIJOS ATRAMA?

Pirmosios Gegužės proga, 
sktokininkų “Naujoji Gadynė” 
parašė tokią litaniją:

“iniciatorius gegužinės 
šveritės, Amerikos proleta
riatas, Šiandie silpniausias 
savb klėsihiU pasiryžimu ir 
labiausią suskaldytas. Rusi
jos proletariatas, kuris aitais 
tblimAis laikais vbg tik pir- 

tedare
klesų kovos lauke, dabar pat?

* sai stipriausias. Jis — val- 
_. dovas šeštadalio pasaulio. Šo 

cialistlfiis InterttaoiOiialasj lo
šęs kadaise revoliucinę rolę, 
dabar yra atrama ir paguo-

mUOsiUB žinkšnius

da tarptautinės buržuazijos. 
IPati gi buržuazija, kuri tuo
met didžiavosi savo galia, 
dabar purtosi krizio konvul
sijose ir reakciniam pasiuti
me. Carizmas, kuris anais 
laikais ėjo pareigas tarptau
tinio žandaro, dabar butų tik 
šešėlis prieš fašistinių gau
jų terorą. Rytų šalys, ku
rios tuomet giliu miegu mie
gojo, nubudo revoliuciriitiOse 
žygiuose. Ir Chinijoj jati esa
ma Sovietų!”
Ir taįp toliau, ir taip toliau.
Tai yra tipiška komunistiška 

inali-rtialienė, kuria galėtų pa
sididžiuoti Lile koks bimbinin- 
kas.

Socialistinis Internacionalas, 
girdi, yra
tarptautinės buržuazijps”. Q 
buržuazija “purtosi krizio kon
vulsijose ir reakciniam pasiuti
me’’. Išeinu, kad socialistai tai

atrama ir paguoda.

— reakcinio buržuazijos pasiu
timo atrama!

Tą buržuazijos pasiutimą “N. 
G.” mato fašizme, prieš kurį 
ir nabašninkas carizmas butų 
tik šešėlis. Bet kiekvienas ne
aklas žmogus mato, kad fašiz
mo atakos yra pirmiausia at
kreiptos prieš socialistinį dar
bininkų judėjimą. Tą judėjimą 
sugriauti ir jo įtaką sunaikinti 
valstybėje yra pirmas ir vy
riausias fašizmo tikslas. Itali
joje tą padarė Mussolini su sa
vo bandomis; Vengrijoje tą pa
darė (nors, ne taip nuodugniai) 
admirolas Horthy. Vokietijoje 
tą stengiasi padaryti hitlerinin
kai.

“N. G-ės” pleperiai vadina 
tarptautinį socialistų judėjimą 
“buržuazijos atrama” dėlto, kad 
jisai kovoja už demokratiją, 
gina respublikines valstybių 
formas, stengiasi stabilizuoti 
valstybių finansus ir pašalinti 
ekonominį krizį. Komunistų kal
boje tai reiškia “gelbėti buržu
aziją” arba “gelbėti kapitaliz
mą”, nes komunistų papūgos* 
prisiklausiusios Maskvos “te
zių”, nuolatos kartoja, kad 
demokratija, respublika, sutvar
kyti valstybių finansai ir eko
nominis gerbūvis tai — “buržu- 
aZiški” arba “kapitalistiški” da
lykai.

Bet kodėl su tokiu pašėlimu 
atakuoja demokratiją fašistai? 
Kodėl fašistams simpatizuoja 
Amerikos Wall gatvės vilkai? 
Kodėl fašistams teikia gausią 
paramą bankininkai, pramoni
ninkai ir tokie tarptautiniai žu- 
likai ir spekuliantai, kaip 
Pasninkas Ivar Kreuger?

Visi žino, kad pirmas didelis : 
Hitlerio partijos laimėjimas 
Vokietijos reichstago rinkimuo
se, 1930 m. rugsėjo mėnesį, iš
šaukė užsienio kapitalo bėgimą 
iš Vokietijos, užmušė Vokieti
jos kreditą ir milžiniškai pa
aštrino Vokietijoje pramonės 
krizį ir nedarbą. Kiekvienas 
naujas hitlerininčų laimėjimas 
tą krizį gilina ir stiprina neri
mą visoje Europoje; ;Kas šitoje 
situacijoje naudojasi? Franci* 
jos, Lenkijos ir kitų šalių re
akcininkai.

Taigi pasirodo, kad politiškai 
reakcija traukia naudą iš tos 
finansinės ir ekonominės suiru
tės, kurion stumia Europą, fa
šizmas. Dalis buržuazijos (kar
tais net gana žymi dalis), be 
abejonės, nukenčia nuo tos su* 
irutės. Bet stambusis kapitalas 
to, nepaiso. Tegu laikinai ir jo 
paties biznis sumažėja, jisai ti
kisi atgauti savo pelnus su ma
garyčiomis, kuonjet darbininkų 
judėjimas bus sutriuškintas ir 
įsigalės reakcija.

O ar darbininkams gali bdt 
naudinga, kad bankrotiiotų ban
kai, užsidarinėtų dirbtuvės ir 
augtų bedarbių skaičius? Nie
kuomet! Ir ekonomiškai, ir po
litiškai pramonės, prekybos bei 
finansų krizis dafcbihjnkains tik
tai kenkia, o jokios naudos ne
duoda. Taigi visai ne buržua
zijos interesuose, o\dėl savi, 
klases naudos, darbininkai, jei
gu jie tik turi įtakos valstybė
je, privalo dėti visas-pastangas; 
kad krizis butų pašalintas. Tai 
yra ne buržuazijos afba kapi
talizmo gelbėjimas, bet gyni
masis nuo bado ir skurdo, in 
prie to dar — kartu gynimasis 
ir nuo reakcijos, fašistiškos ir 
kitokios.

Komuiiistai per daugelį metų 
kartojo tą anarchistišką absur? 
dą, jogei “juo blogiau, juo ge
riau”. Jie į jį da ir šiandie te-* 
betiki, nors gyvenimo patyrimą^ 
kasdien rodo, kad jame nėra pę 
krislo tiesos. Masinis nedarbhs 
ir finansiniai keblumą! Ahgli* 
joje, pagitodš ne revoliuciją, bet 
kbpsėrvatorių kontrbltoojamą 
“nacionalę valdžią”. Panagios 
priežastys Vokietijoje he ZU* 
Vienijo proletariatą “po kųmitlr 

, terno Vėliava”, kaip tikėjosi kų* 
i munistiškos taradąikos Berlyne, 

bet padarė milžinu šarlataną 
Kltlerį.

Juo kapitalistiškose šalys©

blogiau, tuo yra geriau fašiz
mui ir — bolševizmui. Sovietų 
valdžia yra vienintele valdžia 
pasaulyje, kuri atvirai ir nuo
širdžiai džiaugiami krizių Euro
poje ir Amerikoje. Kodėl ji 
džiaugiasi? Todėl, kad tuo kri
zių ji dar šiaip-taip gali “pa
teisinti” savo supuvusią, su- 
bankrotavusią ir žmonių krau
ju persigėrusią despotizmo si
stemą !

Kol Europos ir Amerikos ša
lyse siaučia nedarbas, tol Sta
linas gali plakti nagaika Rusi
jos darbo liaudį ir girtis, kad 
jisai jai teikia “laimę”. Kol to
se šalyse jvyksta bedarbių riau
šės ir susirėmimai su policija, 
tol Maskvos despotai gali skelb
ti savo valdiniams, kad pasau
lyje jau eina “revoliucija”, ku
ri netrukus nušluos* kapitaliz
mą ir išplės Stalino diktatūrą 
ant visų tautų/ Bet jeigu Euro
poje ir Amerikoje krizis praei
tų ir sugrįžtų bent palygina
mos gerovės laikai, tai Stalino

“generalinė linija” su jos “piati- 
lietka” ir ukitiiftHų “kolektyvi
zacija” susmilkti^ tttip, kaip su
smuko caro Mikės valdžia arba 
karaliaus Alfonso monarchija.

Rusijos bolševizmas yra taip 
pat suinteresuotas tuo,, kad 
ekonominis krizis, nedarbas ir 
masių skurdas tęstųsi pasauly
je, kaip yra suinteresuotas ir 
fašizmas. Bolševizmas yra taip 
pat griežtai nusistatęs prieš 
demoįrafiją, kaip ir fašizmas. 
Todėl tikrumoje Jbeakclnio bur
žuazijos pasiutimo atrama yra 
sovietų Rusija ir jos pakalikai 
komunistai*

“Nauj, Gadynės” plepalas 
apie Rusijos proletariatą, kaipo 
“valdovą šeštadalio pasaulio”, 
yra pažeminimas net ir jai fpa- 
čiai. Juk pats PrUseika hedrįso 
sovietų Rusijon keliauti^ kuo
met jį tenai šabkė kominter- 
nas, nes jisai žinojo/ kad tenai 
valdo ne proletariatas, bet Sta
lino ž valgyba, kuri j j butų su
šaudžius!!

netekę kelių desetkų bilijonų 
dolerių tttošė -bankuose, ku^ 
riems valdžia leido savo pilie
čius apgaudinėti ir skriausti.

Sena, bet teisinga patarle 
sako, kad tarpe dviejų auklė
tojų kūdikis netenka • nosies. 
Lygiai taip yra ir su Ameri
kos valdžia. Kuomet mes tu
rime vieną valdininką 10-čiai 
žmonių,'ir tie valdininkai ima 
.dideles algas ir saugoja mus 
nuo įvairių kirminalistų, lai 
tuo pat laiku nesąžiningi ban
kininkai iškrausto piliečių ki
šenius, kidnaperiai pavagia 
kūdikiu* ir kiti kriminalistai 
visu padūkimu plėšia ir vagia, 
kas tik jiems papuola. Wal- 
stryčio legališki apgavikai lai-

s vai krausto Amerikos žmonių 
kišenius ir visą šalį stumia 
j bedugfię. 1927 iii. Wall Street 
turėjo vertės įvairių firmų Še
rų už 75 bilionus dol., 1929 m. 
tie patys šėrai buVo išpusti iki 
136 bilionų, o dabar tie patys 
Šerai nukrito
Reiškia, kad bėgyje 
metų laiko Amerikos piliečiai, 
kurie tikėjo Wall Street blofui, 
pralaimėjo 71 bilioną dolerių. 
Tie visi bilionai dolerių nu
garmėjo į tų legališkų apgavi
kų kišenius. Ta valdžia, kuri 
taip datfg kainuoja Amerikos

iki 65 bilionu. 
dviejų

tyli, kuomet žmonėms kišenius 
krausto visokie sukčiai ir kri
minalistai. —A. J. Viznis.

na-

NEPAPRASTOS SKAITLINES APIE 
DĖDĖS ŠAMO KIŠENIŲ

j.-j. ...a „-.aitat-

Jeigu surinktumėm visus mirs- , 
tų, valstijų ir federalės vald
žios apmokamus dąrbininkuš 
ir valdininkus, tai išeitų vienas 
valdininkas aiit 10 Amerikoje 
gyvenančių žmonių. Kas reiš- ; 
kia, kad iš 10 žmonių vienas 
ima algą iš visuoiUeninio iž
do, į kurį visuomenės nariai 
be paliovos moka ir moka, ir 
tas iždas vis daugiau ir dau
giau tuštėja.

Ir kodėl taip? Nelabai senai 
vienas senatorius, yra ve ką 
pasakęs. Buvusio prezidento 
Coolidgc’o privatiškas sekreto
rius algos gavo $12,000 per me
tus. Jis dar ir dabar gauna tą 
pačią algą. Tas pats senato
rius pastatė klausimą: kiek 
šimtų Amerikos valdžioje to
kių žmonių randasi, kurie ima 
algas iš visuomenės iždo, nors 
jų tarnystė yra jau keli metai 
pasibaigusi. Taš viskas yra da
roma dėl to, kad galima gauti 
didelės sumas pinigų, kurias 
Alherikoš gyventojui turi su
mokėti. Po tam tič palys žmo
nės turi pripildyti ir intmičipu- 
liniiiis bei valstijų iždus, ku
rių sumas Sudaro kelis dfcšėt- 
kus bilijonų dolerių. Už tą vis
ką tas dosningas Amerikos pi
lietis gauną apie 43,000 įvai
rių įvairiausių įstatymų, kurte 
tą laisvą Amerikos pilietį val
do, tvarko ir saugoja, jo gyvy
bę, jo turtą jo savastį. Kaipo 
pilietį laisvoje šalyje ir kaipo 
civilizuotą žmogų aptvėrė tais 

’43 tūkstančių nnmicipalių, 
valstijinių ir federalių įstaty
mu.

Vargu yra kita tokia tautu 
pašalyje, kurios piliečiai turėtų 
aht savo sprando tiek daug 
įvairių įstatymų, kaip kad A- 
nierikos pilietis jų turi. Netei-» 
kia nė stebėtis, kad Amerika 
yra tokia šalis, kur nepapras- 
tįii prasiplėtę žmogžudystes, 
apgUVyštės, plėšimai, vagystės; 
butlegerizmas ir net žmogvd- 
gyslės. Ir gal tik dėl to, kai 
ant 10 žmonių yrą vienas val
dininkas, kuris daboja, kąt 
anįe neperžengtų nė vieną iš 
tų 43,000 dėl jų pagamintų įs
tatymų.

Ne labai/seniai vienas Nėw 
, Yorko dięnrąščio. redaktorius 
yra pasakęs, kad vienam New 
Yorke į vieną savaitę abelna 
yru upto ,40 žniogvagysčlų — 
”ki(lnupiliimų”j ir niękąS' apie 
tąi nieko įležiftų it* niekas, nie- 
l|o nedaro, Į<ą4 tą žmogyĮigys- 
tę sumažinti bei apsaugoti pi» 
lięČius nuo gaujos kriiijinaųs- 
tų, kurte griuują pąmątus ne 
tik pačios vtįldltob kuri tiek 
daug kainuoja išlaikyti, betdr 
pačioš civilizacijos.

Vienas senatorius yrą pasu
kęs, kad nuo 192# m* Ikipė
džiai 1932 m, laisvoje AinerJ* 
ko j c yra subankruliję 10,000 
bankų. Tuo })ąčiu laikotarpiu 
Kimudoj e šubąnki‘UAl jo1 tik vie* 
UUs bankas, o Anglijoje nė 
Vienas* ' Amerikos žmonės yra

Gal suiiku butų ir tikėti, 
tai yra šalti faktai. Vienasbet 

rytinių valstijų anglų dienraštis ; 
savo editoriale patiekė skaity- J 
tojams žemiau paduotas skait
lines: Suvienytų Amerikos Vals
tijų valdžios išlaikymo lėšos 
fiskaiiškais 1913—1914 metais 
buvo $724,511,968; tas buvo 
prieš pasaulinį karą. 1980-31 
m.—apie dvyliką metų po ka
ro,— valdžios išlaikymo lėšos : 
pasiekė .$4,294,274,778,— arti 
šešis kartus daugiau negu prieš 
karą. Tai yra baisi suma pi
nigų, kurią Amerikos piliečiai, 
taip sakant, taksomis turi su
mokėti į vienus metus laiko. 
Amerikos piliečiai už tą didelę 
sumą pinigų patarnavimą iš val
džios pusės gauna tokį patį, ko
kį jie gavo ir tais laikais, kuo
met valdžios Išlaikymas buvo 
šešis kartus mažesnis.

Anglijos valdžios lėšos prieš 
karą buvo $961,099,680. Dabar 
yra '$3,805,160,f78. Reiškia, kc- 
turis kartus daugiau, negu prieš 
karą. Vokietijos valdžios lėšos 
padidėjo iki 3.7 kartų; Fran- 
čijos, sakoma, visai du kalė
tu didesnės, negu buvo prieš 
kara. "

Toliau tas editorialo rašytoja*, 
eakb; Amerika mažiausiai ka
riavo ir daug trumpesnį laiką 
pasauliniame kare dalyvavo, ne
gu Francija, Anglija arba’ Vo
kietija. Vienok Amerikos val
džios išlaikymo pokarinės išlai
dos šešis kartus padidėjo. Prieš 
karą, kuc mokėjo $1*00, dabai’ 
moka $6.00. Anglija prieš ka
rą mokėjo $1.00, dabar moka 
$4.00. .Vokietija prieš karą mo
kėjo $1.00, dabar moka $3.70. 
Francija prieš karą mokėjo 
$1.00, dabar mdka $1.95.

Ant galo, priduria: Amerikos 
pilietis yra perdaug užimtas 
savomis ledomis, todėl į vWt6 
džios reikalus Visai itoslkišą; ir 
tie valdiški reikalai jam yra sV6« 
limi.

Gyveninio reikalai Amerikos 
pilietį taip suvaržo, liad jiš ne 
nepajaučia, kaip tie jo valdi
ninkai užkrauna tą keturių 
bilijonų ir trijų’ šimtų milijonų 
dolerių valdžios išlaikymo na
štą ant jo spntndo,, ir jis ją 
neša su kantrumu. Nereikia, 
steljčtis, kad Amerika skęsta 
vis gilyn ir gilyn į skolas.

Vienas šen u turi Ils SU v6 kal
boje yra pasakęs, kad Ameri
kos valdžioš išlaikyino neda- 
tokliiis yra visai arti penkių 
tūkstančių dolerių kas minu
tę, arba ąęptynių milionų do
lerių kas 24' vhllindos. Rodos, 
negaliina butui liė tikėti, bet 
t^iip kalba patys kongresmo- 
nai s0iuftorihf Vipšai, ir jų 
kalhtį kopijas galilna ! gauti 
aut pareikalavimo.

Amerikos valdžia užlaiko 
550,000 apmokainų valdininkų, 
ir jie visi itna algas iš federa- 
lio iždo* Ętis 23-čias Amerikd* 
je gyveliUiitis žmogus' yrą val
dininkas. Tai/dar ne- Viskas*
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(Tąsa)
Visi dokumentai, raštai yra taip 
sutvarkyti, kad kiekvienas žo
dis ir pažymėtas įvykis yra 
labai reikšmingas musų tiks
lams, ji gali jausti, kad savo 
darbą kuo geriausiai užbaigė 
ir nuo dabar viską paliko mu
sų rankose. Jei neklystu, .visi 
buvome truputį sujaudinti įvy
kių Renfieldo kambaryje. Išė
ję iš jo kameros, nei vienas -ne
tarėme nei žodžio iki nepasie
kėme studiją. Tuomet Kvintas 
Morris tarė Dr. Sevardui:

“Klausyk Jonai, jeigu tas 
žmogus nesistengė apdumti 
mums akių, jiš yra vienas pro
tingiausių iki šiol man maty
tų bepročių. Nesu tikras, bet 
tikiu, kad jis turėjo labai 
rimtas priežastis, ir jeigu tas 
lesa, buvo galia šiurkštoka at

sisakyti jo prašymą išpildyti”. 
Lordas Godalnilngas ir aš nu
tylėjome, bet profesorius Vali 
Helsingas pridėjo:

“Jonai, tu žįnai daugiau už 
mane apie bepročius ič todėl 
džiaugiuosi, nes Beveik esu 
tikras, kad jeigu man butų te
kę padaryti nuosprendį, aš 
bučiau suteikęs janijaisvę ne
išklausęs paskutiniu isteriškų 
maldaujančių Žodžių. Bet mes 
gyvename ir vis mokinames ir 
dabartiniame darbe, anot mu
sų draugo Kviiito, negalime 
imti jokios rizikos. Padarysi
me geriausiai palikdami viską, 
taip kaip yra,” Lyg ir Užsisva
jojęs Dr, Sevardas 
sakę ir Kvintui ir

kartu at- 
Van Hel

“Tegaliu pasakyti, kad su 
jūsų nuomonėmis pilnai sutin
ku. JėigU tas žmogus butų 
tik paprastus beprotis, bučiau 
rizikavęs ir jo žodžiais patikė
jęs; bet jis yra gerokai įsivė
lęs į Grafo Drakulos dalykus ir, 
kaip atslmetiartie, bUVp kaip ir 
jo žinlęsųių rodikliu, todėl ne
drįstu pildyti jo užmanymus ir. 
tik vėliau. suprasti, kad pablo
ginau musų pačių reikalus, Ne
galiu užmiršti, kad kartą jis 
taip pat karštai manęs malda
vo katės ir vėliau griebė mau 
už gerklės ir stengėsi ją dan
timis prakąsti. Ir, be to, jis 
grafą vadino “Valdovu ir Vieš
pačiu”/ ir jis bus greičiausiai 
sugalvojęs ištrukti iŠ mano na* 
gų ir kokiu nors šėtonišku bil
du eiti grafui pagelbėti. Tas 
biaurusis sutvėrimas gali šauk
tis ir vilkus ir žiurkes ir visus 
kitus nelemtus gyvūnus pagal
bon, todėl nemanau, kad jis 
atsisakytų talkon priimti ir be
protį. Bet, tįkrai, turiu pripa
žinti, Jcad j ii maldavo nejuo
kais, Tegaliu vien tikėti, kad 
pabariau,' kaip mano nuomone 
bpyo geriausia. Tokie įvykiai 
kartu su baisiu darbu, kuris 
stovi prieš mus, gali visai leng
vai ir kiekvieną žmogų išvesti 
jr lygsvaros.” Profesorius pri- 
sigrtihp prie jo ir uždedamas 
rauką ant pečių, tarė savo rūs
čiu, bet tilo pačiu laiku malo
niu balsu:

“Jonai, nebijok. Mes stengia
mės atlikti savo pareigą labai 
liudnu ir pasibaisėtinu reikalu; 
vienintelė musų viltis, kad ją 
atliksime kuo geriausiai; kiek 
leis musų pajėgos. Ko kito, be 
Gailestingojo Dievo ap^eizdos, 
galime mes tikėtis?” Valandė
lei lordas Godalmingas prany
ko, bet netrukus ir vėl grižo. 
Iškėlęs ranką parodė mažą si- 
dabarinj Švilpuką ir pastebėjo:

Vieta gali būti plūste užplųs- 
tfl žiurkių, ir tarne atvejyje, 
štąi, turiu gerą įnagį su jais 
kovoti.” Perlipę per sieną pra
dėjome artintis prie triobėsio. 
stengdamas, laike mėnesienos, 
slinkti pievoje vienur kitur 
riogsančių medžių šešėlyje. Pa
siekęs priedurj, profesorius ati- 
darį savo krepšį ir išėmė daug 
įvairių įrankių, kuriuos išdėjo 
ant laiptų, suskirstydamas juos 
į keturias mažas grupes, mato 
mąi, skirdamas kiekvienai mu
sų po grupę. Pabaigęs, tarė:, 
, “Draugai, mes nežinome kas 
gali atsilikti, kuomet susidur
sime šu savo pavojingu priešu, 
todėl mums reikalingi įvairus 
ginklai. Reikia atsiminti, kad 
musų priešas nėra vien dvasiš
kas priešas. Jis turi dvidešim
ties vyrų stiprumą, ir nors mu
sų kaklai ar gerklės yra tik 
paprastos žmoniškos gerklės, 
labai lengvai sutriuškinamos, jo 

‘vien paprasta jėga negalima į- 
veikti, Stiprus vyras, ar gru
pė vyrų, stipresnė už jį kartais 
gali jį suvaldyti, bet jie negali 
jam tiek žalos padaryti, kiek 
jis jiems. Tai atsimindami, tu
rime kuolabiausiai saugotis ilf- 
patekti į jo rankas. Pridėk štai 
šį daiktą prie savo krutinės”— 
tai tardamas ištiesė į. mane ran
ką, nes stovėjau arčiausiai, — 
laikydamas joje mažą kryželį— 
“uždėk aut kaklo šias gėles”— 
vėl tarė paduodamas vilkžolių 
vainiką — “o daugiau žemiš
kiems priešams šis, štai, revol
veris ir peilis; o dėl viso ko ir 
šią mažą elektros lemputę, 
kurią galėsi užsikabinti prie 
krutinės ir, visų svarbiausiai, 
štąi, šį daiktą, kurio bereika
lingai neturime naudoti,
buvo dalis šventos ostijos, ku
rią įdėjo į voką ir man padavė. 
Visi iš eilės buvo panašiai ap
ginkluoti. “Dąbar,” tarė profe
sorius, “Jonai, kur raktai. Jei
gu juos tąrų mums nereikės 
brautis į vidų pro langą, kaip 
ąnuomet mupis teko įsigauti į 
Lucijos nąmus”. Vikriai, pa
sinaudodamas savo ilgo chirur
gijos praktikavimo įgyvendin
tu mechanišku supratimu pamė
gino vieną, kitą raktą. Paga
liau užtiko vieną kuris tiko; 
pasukus raktą j vieną, į kitą 
pusę, sklendė pasidavė ir klai
kiai sužvangėjusi atšoko. Pe- 
čiąis atsirėmę į duris pamažu 
jas pravėrėme. Aprūdiję begu- 
nai smarkiai pradėjo girgždėti, 
šių durų atidarymas buvo tiek 
pat įspūdingas, kaip ir Dr. Se- 
vardo aprašymas apie durų ati
darymų į Lucijus rūsį .

(Bus daugiau)

tai

'!Y
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Pirmadienis,

Lietuviai Gydytojai

Grabeliai
Du aviatoriai žuvo

Tel. Roosevelt 7532

Garsinkites Naujienose

Graboriai

auto
Kalėti už slėpimą turto

Banditai sužeidė moterį

0036

kitur,

Karpo biudžetą
Prastas vedybų biznis

J. F. KADŽIUS
Valandos: nuo

Pavogtas turčio sūnūs

Lietuviai GydytojaiGRABORIŲ IŠTAIGA

Vieną

Antradiej

4645

7188
2615

2 iki 3 po 
nuo 10 iki 1

Ieško kaltininko dėl 
traukinio nelaimės

Boųlęvąrd 5203

Boulevard 8413

pati nakti, kitą 
dieną

Istorinė draugija persi 
kelia kiton vieton

Du vaikinai žuvo 
nelaimėje

Dar rasta užraugto 
selyklo 323,000 galio-

ValandOs: ’9 ryto Iki 9 vakaro 
Nedėlįomis pagal sutartį ‘

Chicą^os Istorinė Draugija 
iki šiol turėjo buveinę adresu 
622' North Dearborn st. Dabar 
ji persikelia į trobesį Lincoln 
Parke.

Traukinio nelaimė prie South 
Bend, Ind., kurioj žuvo du žmo
nės, policijos manymu buvusi 
sužini kriminalisto akcija. Po
licija nužiūri, kad kas nors ty
čia sužalojęs gelžkelį taip, kad 
traukinys sudužtų.

1327 So. 49tb Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

žinote, šv. Patrikas j^vijp gy
vates iš Ąų'ijps. Vakar Broęęk 
fieldo miestely pasirodė daugy 
be gyvačių, žaliųjų, nenuędip

Be waranto negalima 
kratos daryti

Atmetė Dili v taikytą be 
darbiams šelpti

Sausieji užtiko dideli 
bravorą

ir nu- 
į namo 
avenue 
e žuvo 

leitenantas
Sužeistos 7 bargenų ieš 

kotojos

3307 Aiiburn Avė
CHICAGO. ILL.

Pęter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel, Englevvood 5840

Vaikas iškrito iš antro 
aukšto, net nenur 

bruožtas

SIUSKIT PtK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvosžmorvesif 
U patari; Lietuvos bari®

CHIGAGOS 
ŽINIOS

Legįaląį;,tirus tąm tikrą ko
misiją jgųlįptą pąįąryti tyrinę- 
jijnąį ka.4 patirti, kąip vedami 
yrą ręikąjąį ryšy su teikimu 
będarbiąmst
Dalykas toks, kad ąpląikyta 
skundų, joggi komitetas pąšą) 
pąi teikti (tyrą? išlaidų be ręį-

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

gų. Vaikams buvo smagumo 
jas gaudyti, bet seniai nekaip 
žiuri į gyvates, nors ųąkąltąs. 
Taigi jie neatisakytų pakvies
ti j Broockfieldų šv. Patriką, 
jeigu jį kur ^urąstų, išvyti gy
vates iš miestelio.

Gusta v Millcr, su- 
Joliet grosernin- 

daugiiienoinis. 
a iš tėvo 
Senis kc- 

reikalaujamą 
Gustav Millcr yra 22 
Jis pavogta, kai išėjęs

Naktį iškrito iš antro aukšto 
žemėn Henri Bianucci, 20 mė
nesių bernaitis. Tėvai skubiai 
nugabeno jį ligoninėn. Bet dak
tarai nesurado net nubruožj- 
mo pas vaikų, ne tik kad žaiz
dų. O jis visgi nukrito 30 pė
dų žemyn. Bianucci šeima gy
vena adresu 2100 Estes avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 68rd St., Suite C

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedelioj pagal sutartį

!UUS IR BALSĄMUOTOJAS 
elė it graži koplyčia dykai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Bernaitis rado bombą, 
neteko rankos DR. MARGERIS

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po p 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek 

nūdieniais nuo 10 iki 12.
3421 So. Halsted St

Pbone Boulevard 8483

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

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

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

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

2400 W. Madison St.
Va|.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tek West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. DRANGELIS
• , ** V - (; p. • J t.

DENTISTAS

2403 W. 63 St.
kampas Westcrn A ve. 
Tel. Republic 2266

Vyriškų ir Vaikų ligų 
/ISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro: Nedėk nuo 10 iki 12 v 'ieną 

Pbone Miduray 2880

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: • ’ ‘ ' .

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

apart šventadienio it ketvirtadienio

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Oro pranašas Gliicagai Char
les A. Donncl sako, ,ka<l šiemet 
balandžio mėnuo buvo vienas 
iš keturių sausiausių Chicagoj 
bėgiu 66 pastarųjų metų.

Septynios moters tapo su
žeistos ir prisėjo jas nuvežti į 
ligoninę susigrūdime prie 
krautuves Halsted gatvėje, ku
rioj buvo paskelbtos nepapras
tos bargenos. Teko ir policija 
pašaukti, kad tvarkų atsteigti. 
Sužeistos nuvežtos į Gėnnan 
Deaconess ligoninę.

LIETUVIS. AKIŲ SPEČIALISTAS 
Sugryžo iš Lietuvos

Palengvins afciq įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, neryuptumo, skaudamą 
aktų karštį, : nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregyst?. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimis daromas su elektra, paro- 
dančią magiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo TO iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITĄISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ* i SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų 'akys atitaisomai t^e

' akiųių. Kainus pigiau kai.

Balandžio mėnesį išduota 
laisnių vedyboms 2,312. Tai 
mažiausia laisnių skaitlinė 
šiam tikslui per paskutinius 
16 metų kalbama mėnesį.

Teisėjas Feinberg paskyrė 10 
dienų kalėti Martinui S. For
mali, 65 metų, South Chicagos 
realestatininkui, už teismo pa
niekinimų. Mat, Furman’ pri
sipažino, kad jisai mėginęs pa
slėpti savo turtų, idant nerei
kėtų atmokėti užsidariusiam 
Boseland State bankui $9,500 
ekola.

DR. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 0 iki 9 valdos vakar*

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
<"> ■ 11 > •! f- * -i ■ ' ’ •' ’ ■' ■

Ofiso Tel. Vjctor 
Rez. Tel. Hemloc

JARUSH
PHYSICAL ■ 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

A. A. SLAKIS
Advokatas 

Rf. Wąthinį]pp St,

Illinois valstijos senatas at
metė bilių, kuris siūlė išleisti 
dar $20,000,000 suma bonų, kad 
teikti pašalpos bedarbiams. Bi- 
!iui pasipriešino vadinamieji 
down statė senatoriai, o už jį 
agitavo Cook pavieto senatoriui.

Detektyvas areštavo Samų 
Hunt, kaip nužiūrima, Caponės 
sindikato dalininkų. Pas Hunla 
užtikta revolveris. Kadangi de-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatą^ 
2221 VVest 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Setedoj

JOSEPH J, GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Aihland Avė.
Tel. Boulevard '2800

Rez. 6515 So. RocktveU St.
T4 9^3

ąii# kainomis už ąu^štos M®
Rero|£uojąRie už ąV$imų W I
įstaigų iš bUąJk9fsips ąiies^o dalios.

Reikalui esan^ mpsų aątomobiliua atvąžiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tarnavimų jums vis&Upieko nereikės moMti, 
j tai? ar jųp ką pirksi^ ar ne.

EUDĘIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurią 
teikiu ąmbųlaųęe patąrnavimų su ekspertu lietuvių pą- 
ta^naųiloju. pykai K^tųpos Moderniškos Koplyčią D$ 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm negu kreipsitės kur

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Grabopius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu autombbilius visokiems reika

lams. Kaina .prieinama

3319 Auburn Ąvęnųp
CHICAGO. ILL.Sausasis balandžio 

mėnuo

Joseph Warner, 9 metų ber
naitis, rado senų fajerverkų 
bombų tuštumoje Midlothian 
miestely. ^Jisai jų paėmė. Bom
ba ekspliodavo, nutraukė vaiko 
rankų. Nužiūrima, kad bombą 
buvusi liekana praėjusio liepos 
ketvirtos dienos trukšmavimo, 
kuri tuomet neeksplodavo.

JŪSŲ GKAHORIUg
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: VAROS 1741ir 174?

Sausieji agentai užliko dide
lį bravorų inunšainui virti ad
resu 1750 Archer avenue. To
je vieloje buvo trobesiai, visi 
sujungti pažemio luųclįąis. 
Trobesiuose buvo įrengta 
5,000 galionų aparatas degtinei 
varyti, 
degtinei 
nu.

nūs turtingo . 
ko, verteivos 
Pavogėjai reikali 
$50,000 atlyginimo 
tinus sumokėti 
sumų 
metų, 
iš savo sužieduotinės namų sė 
dosi savo automobiliu..

Te|. Yardj 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Ątsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliom

DR. KARL NURKAT 
. (NURKAITIS)

dftjįPSJ Ąkiniąi pritaikomi
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. Ę. BLUAiENTHAL
OPTOMĘTRIST 

Prakt|knoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avę, 
-Tel. Boulevard 6487

2422 W. Matųuette Rd. 
kampas 67th ir Ąrtesian Avė.

Telefonas Grovebill 1595 
Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 

ir 7-9 po pietų, seredoųis pp pietų

Rez. 6600 South Ąrtesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Raymond (Tonis nuteistas 
gulėti nuo 1 iki 5 melų, gai
linta jis dvipatyste.

Grpnjs apsivedė pirmąją 
pąčių 1921 m. Ir su ja pri
gyvenęs tris kūdikius. Praė
jusiais metais jis apsivedė sų 
kita.

Vienai pačiai sakydavo, kad 
dįrbąs ilįęnos laiku, o kitai — 
kad naktį. Taip ir gyvenę b.ol 
abi jo pačios susitiko, 
mot prasidėjo Croniso 
lųės.

Rez. tel. Midvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D. 
chirurgas

Oakley ir 24 gatvės
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Pantdėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7 ‘

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETU VU ADVOKATAS 

105 TV. Adams St., Room 21*7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakaffus 2151 1^. 2^nd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel Republic 9600

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauda- 

Reikale meldžiame atsišaukti, o iuuso 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 1516

2314 W. 23rd P|„ Chicago
SKYRIUS,

1439 S. Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

Valandos: 9 
Ketvirtadienį vakarai? pagal/ susitarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 31st Street, Chicago, Il|. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki -

7 iki 9 vakaro.
Šventadieniais 10-12 dien^

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

d 1310 
8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Keturi banditai mėgino pa
daryti holdapų krautuvėje ad
resu 2194 So. Washtenaw avė. 
Vienas jų pašovė p-ųįų Stelių 
Mięhniewicz, krautuvės savinin
ko žmona. Banditai pabūgo pį- 
nigų neatūmę.

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Automobilio nchvinėje žuvo 
.Jerry Sotola, 21 ^inetų, 2650 
So. Bidgevvay avė., ir Edward 
Klimą, 26 m., 2812 S. Komens- 
ky avė. Jie žuvo Kedzie gat
vėj, Kur ji prie 35 gatvės til
to staigiai susiaurėja. Mano
ma, kad susiaurėjimas gatvės 
ir buvusi jų nelaimūs priežas-

. Mūras Cermakas pasiūlo ir 
mipsto tarybos finansų koipi- 
siją vienu balsu rekomeųdąvp 
apkapoti 1932 metams bįudžetų. 
Apskaičiuojama, kad kapoji
mas, kaip rekomenduotas, pa
darytų 1932 metų biudžetų $15^- 
457,740 mažesnį, nei 1931 ipe- 
tų. Bendrai, su)ig rekomepdą- 
cija, miesto darbinipKų algos 
butų nukapotos 21 nųojįiiptį, Ąr 
miesto tarybą' pąsiulyrųų pri
ims, tai (|ąr iięžipią, ba ji dar o ' \
jo nesvarstė.

šiuo pasauliu ne- 
- buvo užmuštas 

balandžio 26 
sulaukęs 3 8 mejų 

Kaimalės kaime, 
r >< Raseinių ap. 

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dįę|elia|ne nubudime 

draugus, o Lietuvoj' motinėlę Bar
borą. seserį Barborą, brolį Antarią, 
pusseseres, puibrolįus ir gimines. 
Laidotuvėms rūpinasi draugas An
tanas Mačiulis. ,

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hęrmitagc Avė.
J' Laįdotuyęs įvyks ųtarpinl^e, ge
gužės 3 dieną, 8:QQ va|. ryto iš 
Eudfikip koplyčios į Švento Kry
žiaus parapijos bažąyčįą, kurioje 
atsimuš gedulingos panjaUlos už 
vėlįonio sielą, o įš ten bus np|y- 
dėtąs į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jęronįąio Stankaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
ntjpširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse įę suteiktj jam pasku- 
tįnf * paprąavitįią ų api$vęikini- 
mą.

Nubudę lįekanje,
Oraugaf.

Ląidotuvėse patarnauja grabo
rius pudeikų/ Tęl. Yards 1741.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12 dii

7 iki 8 vai. Nėd
Rez. Telephone Plaza 3200

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

Tel. Lafayette | 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valapdai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

> (Cor. of 35tb 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. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
t ’ ' r # ‘

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

4608 South Ashland Avė,
Netoli 46tb St. Chicago, III.

R. CHARLES SEGAL 
praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriški

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

krito ant dviejų aukštų 
75 gatvės ir Wabash i 
apielinkėje. Nelaimėj: 
du aviatoriai
Henry Sandusky (444 St. Ja
mes plaee) ir leitenantas 
Charles H. Fargo (1512 North 
Dearborn Parkway).

Kai ištraukta iš aeroplano 
laužo jų lavonai, tai užtikta, 
jogei jie buvo prisitaikę para- 
šutus. Jie, ekspertų manymu, 
galėjo iššokti iš užsidegusio 
aeroplano. Bet tokiame atsi
tikime nekontroliuojamas ae
roplanas butų užmušęs gal ne 
vienų žmonių žiūrėjusių į ne
laimę ore. Todėl matomai 
aviatoriai bevelijo žūti aero
plane patys, kad kitų gyvastį 
išgelbėti.

Kai aeroplanas nukrito ant 
namo, tai tas namas užsidegė. 
Bet gyvenusieji name žmonės 
išbėgo gatvėn nenukentėję dėl 
gaisro.

Vakarais: Utarn.
4145 Archer Avė.

Namų Tel. Hyde P¥k 3 395

JONAS RIMĄ’S
Persiskyrė su šiuq pasauliu ba

landžio 29 dieną. 6 valandą va
kare* 1932 m., sulaukęs pusės špi
žiaus, gimęs Griškabūdžio parap. 
ir mieste, NĮarijapipoles apjkr.

Paliko dideliame nujiudime ke- 
turius brolvaikius — Frank, Jo
seph. Thomas ir Anna Sapavičiuš, 
tetą Magdaleną Ališauskienę, jos 
sūnų Ališauskį ir gimiaes, o Lie
tuvoj seserį Marcelę ir brolį Balt
ramiejų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10846 
S. Kedzie Avė., Mt. Greenvvood,

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gęgužęs 3 djęnj. 8:3Q vąl, yyte iš 
namų į St, Christina’s parapijos 
bažnyčią, 110 St. ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pabal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv, Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. 'Jono Rimo giminės, 
draugai ir pažystami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolvaikiai, Teta ir Giminės.

t

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

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark Sį., Room 909
Telephone prankįjn 57f5 

H amai'. 3ifŽ S> Ūnion Avė., 7 iki 9 v.
Telepbone Vįctory 2213

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

So. Ashland Avė.
arg 47th Street

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PM«WYip»»lJ* 
dotuvese j ir kokiame rei- \ 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užląikyrųgl «ky-

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 0 Iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Miesto Ofisas
Room 905

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
Tel. Lafayette 733 7

Lietuviai Gydytojai

\ Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Maręuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Pąnedėliaįs, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street

668 V- W Street 
C,ąa| 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

RABORIUŠ CHICAGOJ
J MA . .

fck. Ląi^o|ąv^se pąprąaų-
ĮĮĮjĮh. J u geriau ir pigtaą

ppf .

Įvairųą Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

JERONIMAS STANKUS
Persiskyrė su 

tįl^ėia mįręia — 
automobijiaus — 
dięną 1,93 2 m., | 
amžiaus, gimęs 
Tytavėnų parapijos,



NAUJIENOS, Chicago, III, Pirmadienis, geg. 2, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar jaunas profesi
joj, bet už reporteri 

gudresnis
Ankstyvas kaip sekmadieniui 

rytas. Jūsų reporteris išėjo tro
belių ieškoti. Prisiartino 71 
gatvės ir Westefn avenue kam
pą, kur randasi keliolikos lotų 
tuštuma. Gatvekaris prabėgo 
pro pačia jo nosį. Sustojo jis 
ir laukia kito.

—Mi-i-ster! — išgirdo jis 
ploną balsą.

Reporteris pasisuka. Pamato, 
kad prie jo stovi vaikutis. Pu
pa kokių penkių ar šešių metų.

—Kas atsitiko? — klausia re
porteris.

—Plyz, duok man tės centus.
—Už ką? — teiraujasi re

porteris.
—Matai, tamsta — aiškinasi 

vaikutis —. aš atvažiavau čia 
nuo 63 gatvės pas dėdę. Bet 
dėdė nepriėmė. Jis dar išbarė, 
kad atvažiavau anksti, motinai 
nieko nesakęs ir vienų vienas. 
Liepė važiuoti namo... O pini
gų neturiu... Mi-i-ster, plyz, 
duok man tris centus!

/Pagailo reporteriui vaikučio. 
Jis pats, to amžiaus būdamas, 
panašių vargų yra turėjęs.

Vaikutis gavo nikeli, o re
porteris pasijuto jaunystės 
draugą iš bėdos išvadavęs. Bet 
vaikutis, ažuot laukti gatveka- 
rio, pasileido per gatvę alėjos 
linkui.

Iš ažu kampo pasirodė vai
kučio draugas, kokių 7—8 me
tų bernaitis. Mažasis atidavė 
didesniajam penktuką. Jūsų re
porteris pasijuto, kad jį, senį, 
jaunas gatvės profesionalas 
kvailo vietoj paliko.

Jisai dar mėgino pats per 
gatvę eiti ir išsiderėti iš vai
kų nors kiek grąžos, bet šie, 
parodę jam nosį, nubėgo alėja.

Atvažiavo kitas gatvekaris. 
Reporteris įsėdo jin.

—Miestas — mąstė jis — į 
ką išauklės miestas ir jo gat
vės tą vaikutį? Kur pasibaigs 
jo karjera: dirbtuvėj prie var
stoto, banko direktoriaus ofise 
ar elektros kėdėj, kalėjime ar 
gubernatoriaus krėsle kapite
ly? Miestas... Visokių galimy
bių, visokių progų lopšys. Tai 
ne sodžius, kur žmogaus gyve
nimas nuo pat kūdikystės vie
na siaura vaga iki pat galo ei
na. Bet kaip lengva mieste pa
klysti !..

—o—
—Kad gi šimts pypkių! — 

susikeikė reporteris., Jis pama
tė, kad bemąstydanfas apie 
miestą pravažiavo bent dešim
čia blokų tą vietą, kur turėjo 
gatvekarį mainyti. Grįžk atgal, 
dar septynis centus mokėk.

Penki centai vaikui, septyni 
ekstra už mąstymą apie vaiką 
— viso dvylika. O juk žinote, 
dabar ir nikelis yra bulius. Tai 
ir miestas... —Reporteris.

Asmeninės taksos
Dabar yra daug kalbama, 

kad turi būti asmeninės savas
ties takso$ imamos. O suimamos 

. jos turi būti, kad sumažinti tak
sas ant nekilnojamos savasties. 

* Bet .pirmiau reikia imti do
mėn .tai, ką Illinois valstijos 
konstitucija sako asmenines sa
vasties taksavimo klausimu. Jos 
įstatymai neaplenkia nė papras
to darbininko. Jie visus palie
čia.

Pavyzdžiui, kiekvienas šeimi
ninkas gaus tam tikrą blanką 
su 40 klausimų, į kuriuos jis 
turės parašyti atsakymus. Teks 
jam pasakyti, kiek jis turix pi
nigų banko sąskaitoj, kiek ant 
morgičių, real estate bond’s, 
Šerų ir kitokių bonų, kiek i 
^pulkas įmokėjęs, net ir kas 
randasi jo saugioje dėžėje (sa- 

fety vault). Balandžio 1 dieną 
turėsite surašyti visus baldus 
stuboje ir nustatyti jų vertę. 
Ir automobilį suminėti, jeigu tu
rite, nes ji sunku paslėpti; mo
ters turės pasakyti ąpie savo 
žiedus ir kitokias brangmenas.

Tą atlikę, po priesaika turė
site pasirašyti, kad viskas ta
me sąraše pasakytai teisingai.

Turis bankoj pinigų $100, pa
gal šių metų taksų nustatymą, 
gaus taksų bilą $2.49; taip pat 
bus ir sil kitais piniginiais įdė
liais.

Pernai, kai buvo pareikalau
ta iš bankų vardai ir adresai tų 
asmenų, kurie ' laiko pinigus 
bankuose, jie to reikalavimo ne
išpildė, t. y. savo klijentų vardų 
ir pavardžių nedavė. Bankai nu
rodė, kad žmonės imsią pinigus 
ir deliai to net geram stovy 
bankai turėsią užsidaryti. Mor- 
gičiai ir real estate auksiniai 
bonai, kuriuos bankai yra par
davę žmonėms už šimtus' mi
liniui dolerių, daugybė jų jau 
nebemoka nuošimčių ir jų pilna 
vertė abejotina. Tokiuose atsi
tikimuose žmonės, ažuot gauti 
nuošimtį ant įdėtų pinigų, gaus 
taksų bilas. O apie Šerus tai 
jau nėra nė ką kalbėti —kokni 
jų vertė buvo porą metų atgal 
ir už kiek dabar jie parsiduoda 
biržoje. Nemažai surasime to
kių šėrų ,kuri uos pardavus ne
galima ne taksas apmokėti.

Taipjau buvo reikalauta var
dai tų asmenų, kurie taupo pi
nigus spulkosc. Bet ir tas rei
kalavimas pasiliko neišpildytas.

Kada tai bus apdėta takso
mis, ar žmonės laikys pinigus 
bankuose ir spulkose ir ar pirks 
morgičius? Aš manau, kad ne. 
Kur tą sykį galima bus pasko
los atnaujinti ir naujas gautai?

Tai yra labai svarbus klausi
mas namų savininkams. Dabar 
tūkstančiai namų savininkų, ne
gaudami paskolų atnaujinti, 
praranda savastį su Įmokėtais 
už juos pinigais. Apsaugos dė
žutė (safety vault) negali pilie
čio turto paslėpti, net taksuo- 
tojai, pagal Illinois valstijos 
konstituciją, turi pilną teisę ap
saugos dėžutę peržiūrėti ir ant 
to, ką randa joje, taksas už
dėti.

Kalbama, kad turtuoliai ma
žas asmenines taksas moka. O 
kodėl taip yra? Atsakymas 
lengvas: jų pinigai sudėti į fe- 
deralės yyraiusybės, valstijų, 
pavietų ir miestų bonus, į pa
grindinius vietinių korporacijų 
Šerus. Tie visi bonai ir Šerai 
yra paliuosuoti nuo asmenines 
savasties taksų. 1

Aš esu mažos savasties val
dytojas. Moku taksas per po
rą desėtkų metų ir žinau ką 
taksų mokėjimas reiškia. Bet 
matydamas, kad daugybė viso
kios rųšies organizacijų žvejoja 
dolerius savo naudai iš namų 
savininkų tikslu uždėti dar as
menines taksas ant darbo žmo
nių, nepritariu tokiems sky- 
mams. Turtuoliui yra nesunku 
išvengti asmenines taksas mo
kėti. Jis perkelia savo turtą 
į kitą valstiją, o jei ne, tai 
pats gali persikelti, ir jo taksa- 
vimas užsibaigia. Gi mes, dar
bininkai, to negalime padaryti.

Praeities įvykiai yra davę 
mums gerų pamokinimų ir mes 
neturėtumėm juos užmiršti: kur 
tik apnyko vargas ar nelaimė 
žmoniją, tenai pasirodė tūkstan
čiai gelbėtojų; bet kai viskas už
sibaigė, tai pasirodė, kad tie 
gelbėtojai buvo niekas kitas, 
kaip tik išnaudotojai.—L D.

Brighton Park
Pasekmingi pardavėjai

Balzekas Motor Sales, 4030 
Archer avė., autorizuoti parda
vėjai Nash automobilių, laimė
jo prizą konteste, kuęį vede 
“Chicago American“ Sales Con- 
test.

Vienas salesmanų, Robert 
Edwards, dirbantis pas Bal
zekas Motor Sales, turėjo pa
sižymėjimą ląūnėti auksinę 
plunksną, kaip geriausia parda
vėjas Nash karų. 1 ,

Stanley Balzekas, savininkas

[Acme-P. 0 A. Photo]

Curico,* Chile. — Du vaikai žaidžia su išsiveržusių ugniakalnių
• pelenais

Nash Moto? Sales, sako, kad 
nemažiau parduoda karų, negu 
kitais metais. Neatjaučia depre
sijos.—žvalgas.

Brighton Park
.... t ■ ■■

Savasties valdytojų asociacija 
gavo čarterį

Neseniai' šioje apielinkėjo 
susitvėrė Brighton Park Pro- 
perty Owners Association 
Brighton Parko Savasties Val
dytojų Asociacija.

Joseph Klak, John P. Spit-
lis, John F. Wrobel, Anthony J. 
Bartkus, Stanley Warnis, Ray- 
mond II. Belair ir Joseph And- 
rew Lasecki kreipusi i vyriau
sybę prašymu čarterio. čatrerį 
dabar asociacija yra jau susi
laukusi.
t Prašydami čarterio suminėtie
ji aukščiau asmens nurodo, kad 
asociacijos tikslas esąs rūpin
tis civilio gyvenimo gerove, i- 
gyti daugiau pagerinimų Brigh
ton Parkui, tobulinti įvairias 
miesto valdi mosi šakas, ieškoti 
palengvinimo nuo per sunkių 
taksų, skelbti reikalą taupumo 
visuose vyriausybės ofisuose, 
padėti svetimšaįi^ms įsigyti pi
lietines šalies popieras, koope
ruoti pasireiškiamam judėjime 
už tai, kad vyriausybės'rinkimų 
balotas butų sutrumpintas.

Toliau prašyme čarterio nu
rodoma, kad Asociacijai vado
vaus taryba susidedanti iš sep
tynių asmenų—būtent suminėtų 
šiame rašiny aukščiau— ir kad 
Asociacijos buveinė yra adresu 
4200 So. Fairfield avė.

Brigton Parko Savas lies Val
dytojų Asociacijai gali priklau
syti ir priklauso vietos savas
ties valdytojai įvairių tautų— 
lenkai, lietuviai, franeuzai, vo
kiečiai, rusai, slavokai ir ukrai
niečiai. Visi jie yra savasties 
valdytojai daug maž šiose ri
bose: rytų 'pusėj Western avė., 
šiaurėj Sanitarių Distrikto ka
nalas, vakaruoase Santa Fe 
gelžkelio bėgiai ir pietų pusėj 
51 gatvė .

Kauntės teisėjas Jarecki pa
sižadėjo artimoj ateity laikyti 
kalbą Brightono Parko Savas
ties Valdytojų Asociacijai taksų 
klausimais.

• Dar žodis-kitas apie Asocia
cijos tikslus, kaip, kad jie iš
reikšti čarterio prašyme, maty
ti, gan gerai apsipažinę su Chi- 
cagos municipaliais reikalais, 
čia tik vienas pavyzdys. Aso
ciacija sakosi kovosianti už su
trumpinimą baloto.

Kai kam gal pasirodys šitoks 
pasisakymas visai nesvarbus'. O 
tuo tarp reikia pasakyt’’, kad 
didelę svarbą balato sutrumpi
nimui priduoda tokie žmonės, 
kaip prof. Charles Merriam, 
prof. Simpson ir - kiti munici
paliteto reikalų žinovai.

Imant domėn kitus Išreikštus 
čarterio prašyme Asociacijos 
tikslus' tenka pasakyti, kad, 
abehiai, jie liudija pažangų 
Asocįacijos vedėjų nusistatymą 
municipaliuose Brighton Parko 
ir visos Chicagos klausimuose.

—Rep.

Brighton Park
Gimimo dienai paminėti 

t *---------

šeštadienį, balandžio 23-čią 
dieną adresu 4046 So. Montgo- 
mery Avė., Vincas Jozunaitis 
Eiirengė puikų bankietą savo 
vienatinės dukraites Bronislo- 
vos gimimo dienai paminėti, ki
taip sakant ,tai buvo p-lės Bro- 
nislovos šešiolikos metų sukak
tuves, kuriose ir aš, Vinco kvie
čiamas, turėjau progos dalyvau
ti. Apie devintą valandą vaka
re, man nuvykus, radau nema
žą skaičių besilinksminaničų 
svečių, kurių dalis buvo jauni 
Bronislovos amžiaus draugai ir 
draugės.

*,.•
Negalima praleisti nepažymė

jus tinkamų bei prideramų da
lyvių užsilaikymą, ypač Bro
nislovos ir jos jaunųjų drau
gų. Iš šalies į juos žiūrint, tai 
taip ir vaizduojasi, kad mes jau 
senstame ir juo toliau gyvena
me, tuo vis tarsi ‘ svetimesni 
jiems daromės kartu su visais 
savo papročiais, kuriuos atsive- 
žėme iš gimtojo krašto, Lietu
vos. Ne tik įsivaizduoti, o ir 
pastebėti galima, tai ka'd jie 
priauga ir laikui bėgant užims 
musų vietą.

Kaip visuomet tokiam atsiti
kime, šeimininkės pataisė gar
džią /vakarienę.. Pradedant va-

SllIMERRSfflOHS

'.Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų m o-, 
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 
kykite ją sau tuojaus.

PROBAK-
t

5 •

j suteikia 
barzdaskutyklos

skutimos 
namie

(PROBAK BLADfi) r • ' ✓Norint gauti vieną ar dau-. 
#iau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą* Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos. Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St.. Chicago, m.

karieniauti bankieto vedėja, po
nia Balnaitiene, pakvietė vieną 
dalyvių ką nors pasakyti, ir 
jis pasakė trumpą “Birthday“ 
pritaikytą kalbą. {Pirm ir po va
karienės, muzikini grojant, šo
kom lietuvišai amerikoniškus 
šokius. Reikia pasakyti, kad 
p-lei Bronislovai, dar visai ma
žai būnant, mirė jos motinėlė, 
ir nuo to laiko pasiliko tik vie
na savo tėvelio Vinco globoj, 
kurio ir šiandie yra gražiai glo
bojama. Garbė jam. Bronislova! 
lanko aukštąją mokyklą. Moka 
gerai skambinti pianą, o gal 
dąr geriau valdo smuiką. Ji 
ir jos dvi draugės ,taipgi jau
nos panelės, sudaro bendrą trie- 
tą ir. jau daug kartų šauniai iš
pildė muziką* šokiams mažes
niuose vietos parengitnuose.

'' ' ' . —A. J. S.

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatyės. ’ ,!

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

■ '■ /

P-no Benošiaus Aptiekoje, 
2612 W. 71st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th streel.

NAUJIENŲ ADM.
\ *

PRANEŠIMAI
North Side. — SLA. 226 kuopa 

laikys savo mėnesinį susirinkimą antra
dienį, gegužės 3 d. Association House, 
2150 W. North Avė. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi nariai yra prašomi skait
lingai atsilankyti. M. Šileikis, sekr.

MADOS MADOS MADOS

2618—Praktiška namie ir prie darbo ’ suknelė. Sukirptos mieros 36* 38, 40, 
43, 44, 46, 48 ir 50 colių per krutinę.

2717—-Paskiausios jnados sporto-, rūbas. Elegantiškas ir lengvai pasiuvamas. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2720—Jaunutei panelei suknelė. Labai patogi, nes bliuzkelę galima atskirai nuo 
sejončlio dėvėti, arba dėvėti tokią bliuzkelę kokia bus patogiausia. Sukirptos mie
ros fį, 8, 10 ir 12 metų amžiaus.

-------------

Liet. Moterų Dr-jos ”Apiuieta” mėn. 
susirinkimas įvyks antradieny, gegužės 3 
d. 7:30 vai. vakare, Sandaros svet. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. — Sekretorė.

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Goki 
Bohdsų /savininkų susirinkimas, atsibus 
antradieny, gegužės 3 d., 8 vai. vakare. 
Auditorijos svet., 3133 S. Halsted St. 
Pereitame susirinkime išrinktas komitetas, 
pateiks išdirbtą pieną, pribrendusių nuo
šimčių ir Gold Bondsų atmokėjimui 
Labai svarbu, kad visi Gold Bonsų Savi
ninkai, atsilankitumet j šį susirinkimą.

•— A. Kaulakis, korp rast.
___________ I

Lietuvių Piliečių Brolybės Am. susi
rinkimas įvyks gegužės 3 d., 8 vai. vak. 
Mark White Sųuare Parko svetainėje ant 
29 it So. Halsted St. Visi malonėkite 
būti laiku ir naujų narių atsiveskite.

— A. 7-alagėnas, prot. rast.

NAUJIENOJ- SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VES NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą — suteiksime paskolą.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime! įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
. 3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzatninacija dykai.

NAUJIENOS Pattren Dept
I73S1 S. Halsted St., Chicago. III 

/
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį *No -------------- -
' ’ I

Mieros ..................   per krutinę

(Vardas ir pavardė)
» ,

/ (Adresas) >

(Miestas ir vaiit.)
■k

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų, mokančių, ar ne- ‘ 
besimokančių; 7% už 1 metus, nėra mė
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

Business Service
Įgroto.  JPfttarnayimag

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURI?, kodėl ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardware ir varnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 0 PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

Furniture & Fixtures 
Ra‘kan

PAAUKOSIU gražius modemiškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai' 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325. 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30. 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios se
tą, riešuto valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto
ją, — kaip nauji. 6410 S. Ashland 
Avė. 2nd Floor. \

ELEKTRIKINIAI REFRIGERA- 
TORIAI

Elektrikiniai refrigeratoriai visų 
Standard išdirbyščių. Tiesiai iš dirbtu
vės. Žemiausios kainos. Paaukosime 
floor samples ir pertaisytus modelius už 
tiktai nuo $49.50. Atdara vakarais.

1954 W. 35 St., 
Tel. Lafayette 3040

For Rent
5 KAMBARIŲ flatas, 2900 bloke 

Lowe Avė., naujas furnasas, elektra, di
delės viškos, basementas, kiemas. 2853 
Lowe Avė. Tel. Victory 5930.

RENDON 2 frontiniai kambariai, 
apšildyti, šviesus. “In a door” lova. 
Naujai išdekoruoti.

7131 Wentworth Avė.

PASIREDUOJA 4 kambarių karštu 
vandeniu apšildomai flatas. pigiai. 2639 
W. 44tb St., Tel. Virginia 0730.

Personai
9- - - - - - - -

PAIEŠKAU savo draugės Barboros 
Služnalės po vyro Dvariejonės, girdėjau, 
kad gyvena Kanadoj. Toronto ųi’estc’ 
Prašau atsišaukti arba kas žinote pranešti 
Rozalijai Jurkienėj, 324 2 S. Emerald 
Avė., Chicago, III. *

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys. 
Darbas visados. Knygynas, 3210 South 
Halsted St.

Business Chances

PARDAVIMUI pigiai bučemė arba 
mainysiu ant namo ar lo(o 

2317 W. Madison St.
----------------------- _ ■■■_ ----------------------1---------------------- ------------------ ------------- ----

PARDAVIMUI pigiai ice cream Sto
ras. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 4213 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA soft drink parlor, iš
dirbta vieta. Greitam pardavimui iš
važiuoju iš Chicagos.

4125 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
NfĮmąi-^mž..PydĄviiąoi...
PAUL M. SMITH 0 CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
SU mumis višųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS PAAUKOJIMAS
50 pėdų Wallace gatvėj, 2900 bloke, 

$30 už pėdą. 75 pėdos Lowe Avė. 
gaL, 2800 bloke, $25 už pėdą. 2 flatų 
5 kambarių Lowe Avė. gt., 2800 bloke, 
furnasas, $7,500, kainavo $10,500, 
tiktąi $1,000 įmokėti.

GI C. OLCOTT
163 W.Washington St., tel.Franklin 5186 
arba 2853 Lowe Avė., tel. Victory 5930

Telepbone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS CO.
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

r- 6504 So. Washtenaw Avė.
.________ CHIČAGO. ILL.___________

PARDAVIMUI 30 pėdų rezidencijos 
lotas arti 55 St., į rytus nuo Cicero 
Avė., improvementai sudėti, $300. Taip
gi biznio lotas ant 5 5 St.. $400, leng
vi išmokėjimai.

O. RUETER 0 CO.
, 10301 So. Westcrn Avė.

* Tel. Beverly 4595




