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Radikalai,Socialistai Laimi Francijos Rinkimus
20,000 darbininkų 
minėjo Gegužės 1 d.

Milwaukee mieste
J susirinkusius kalbėjo socia

listas majoras D. Hoan

Milwaukee, Wis., geg. 2. — 
Virš 20,000 darbininkų su šei
mynomis dalyvavo iškilmingame 
Pirmos gegužės paminėjime 
Milwaukee. Į susirinkusią mi
nią kalbėjo Milwaukee rrtiesto 
majoras socialistas Daniel W. 
Hoan. Komunistai irgi rengė 
savo iškilmes ir mėgino triukš
mauti, bet jų sekėjų skaičius 
buvo nepalyginamai mažesnis.

New York, N. Y., geg. 2. — 
New Yorke Pirmą Gegužės 
Union Square susirinko virš 35,- 
000 darbininkų minia ir suren
gė parodą per miestą. Jokių i- 
vykių nebuvo.

Varšuva, geg. 2. — čia pa
tirta, kad prieš Pirmą Gegužės 
skirtingose vietose, Lenkijoje 
nolicija areštavo virš 700 asme
nų ir sulaikė juos kalėjime iki 
gegužės 2 d. Savo žygius aiš
kina tuomi, kad suimtieji buk 
planavę surengti kruvinas riau
šes Pirmą Gegužės.- - - - —, 
Japonijos armija 
malšina sukilusius
kinus Mandžurijoj

Mūšiai tarp abiejų pusių ėjo 
keliose vietose I

Tokio, Japonija, geg.z 2. — 
Paskutiniu laiku šiaurinėje ir 
rytinėje Mandžurijoje tarp ja
ponų kariuomenės ir kinų su
kilėlių įvyko smarkus mūšiai.

Ties Wukimiho 3,000 sukilė
lių per 24 valandas atlaikė daug 
skaitlį ilgesnių japonų puolimą 
ir tik vėliau pasitraukė, suteik
dami japonams skaudžius nuo
stolius.

Ties Unhua susispietė keli tū
kstančiai sukilėlių, • vedami gen. 
Wang Teh-lin ir miestui iš jų 
pusės pradėjo gręsti pavojus.

Sukilėliai yra taip plačiai iš
plėtę savo veikimą, kad japonai 
turi labia daug vargo malšinda
mi. Mūšiai be aukščiau paminė
tų vietų, įvyko ir prie Tung- 
liao, Changchun ir, anot prane
šimų, abi pusės panešė didelius 
nuostolius.

Kiek vėlesnės žinois iš Muk
deno praneša, kad sukilėliai 
užėmė Tunghua miestą. Keli 
japonai gyventojai buk buvę 
nužudyti.
Kinai ir Japonai susitarė dėl 

evakuacijos
Shanghai, geg. 3. — Anglijos 

konsulate įvyko kinų-japonų de
rybos ir po ilgų savaičių, prie
šingos pusės susitarė dėl ja
ponų kariuomenės evakuacijos. 
Japonai pradės armiją traukti 
iš okupuotos srities už savaitės 
ir užbaigs po keturių savaičių.

Vokietijoje $62,500,000 
viešiems darbams

Berlynas, geg. 1. — Vokieti 
jos kancleris Bruening padarė 
pasiūlymą viešųjų darbų minis- 
teriui sukelti $62,500,000 pa
skolą Vokietijoje viešiems dar
bams, kad tua kiek pagerinus 
bedarbių padėt}.

iHaagos tribunolas 
svarstys Klaipėdos 

bylą birželio mėn.
t

Tuo reikalu teismo pirmininkas 
paskelbė patvarkymų

Hagos teismo pirmininkas 
paskelbė patvarkymą, kuriuo 
nustatomi terminai rašytinei 
procedūrai byloj, liečiančioj pa
klausimus dėl Klaipėdos.

Patvarkymo sąlygomis, byla 
turėtų būti gatava viešai svars
tyti birželio mėnesio bėgy.
Vokiečių jurų laivyno demons

tracija prieš Lietuvą?
Kaunas.—Balandžio mčn. vi

duryje Svinemiunde įvyko vo
kiečių laivyno manevrai. Lenkų 
spauda nurodo, kad tie manev
rai turi demonstracijos prieš 
Lietuvą pobūdį.

Svinemiunde sukoncentruotos 
manevruojančio laivyno jėgos: 
3 šravuočiai, 2 nauji kreiseriai 
ir visi minininkai. Manevrai 
nuistęsė iki bal. 22 d.A
Klaipėdoj 9,00,0 naujų piliečių.

Klaipėda'. — “Memeler Damp- 
boot” rašo, kad laikotarpy ko
vo 15 d. iki balandžio 15 d. 
Klaipėdospilietybę gavo 9,000 
ašmenų atvykusių iš Didžiosios 
Lietuvos. Jie pasinaudoję leng
vatomis tuo tikslu įvestomis. 
Lengvatos buvusios tos, kad pi
lietybei gauti panaikinta* sąly
ga metus gyventi Klaipėdos 
Krašte ir per tą laiką mokėti 
mokesčius apsigyvenimo vietoj.

“M. D.” nuomone,^,000 nau
jų Klaipėdos krašto piliečių; ba-> 
suošia už lietuviu partijas. To
dėl Seimelio lietuvių frakcijos 
narių skaičius galėsiąs pašok
ti nuo 5 iki 10.

Lenkai tarpininkaus ru
munams ir sovietams
Varšuva, geg. 2. — Lenkijos 

atstovas Maskvoje Stanislavv 
Patek tarpininkaus’ ruįnunų ir 
rusų derybose dėl nepuolimo 
sutarties.

Sukapojo moteriškę, ir 
jos kūdiki

Memphis, Tenn., geg. 2. — 
Nežinomas negras pasigriebęs 
kirvį sukapojo baltveidę mote
riškę ir jos kūdikį. Vėliau už
puolikas buvo pašautas ,bet pa
bėgo.

Suskaldė vandenilio 
atomą

London, Anglija, geg. 2. — 
Du anglai mokslininkai Dr. J. 

JD. Gockroft ir Dr. E. S. Wal- 
ton, paskelbė, kad jiems pasi
sekė suskaldyti vandenilio (hi- 
dVogeno) atomas. Iš suskaldyto 
vandenilio jie gavę helijo ato
mus. . <

Buenos Aires studentų 
riaušės %

Buenos Aires, Argentina, 
geg. 1.— Protestuodami prieš 
naujai įvestą griežtą discipli
ną, Buenos Aires studentai su
kėlė riaušes, kuriose keli žmo
nės buvo sužeisti. Visoj Ar
gentinoj tūkstančiai studentų 
streikavo 24 valandas. <•»->* ' . .ū._'

[Acme-P. W A. Photo.i
James Rolph, Čalifornijos gu

bernatorius, kuris atsisakė pa- 
liuosuoti Tom Mooney.
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Reikalauja kongreso 
dovanoti Massie 

bausmę
VVashington, D. C., geg. 2.— 

Atstovas Crisp. (dem.) įnešė ] ' - ■ ratstovų rurrius pasiūlymą su
teikti kongresinį bausmės atlei
dimą nuteistiems Massie byloje 
ir apkaltintų antro laipsnio 
žmogžudyste.

Švedijoje areštuotas še
štas Krueger’io ben

dradarbis
Stockholm, Švedija, geg. 2.— 

Kyšy su iškilusiomis į aikšte 
nusižudžiusiu Švedijos finansie- 
riaus degtukų karaliaus Ivar’o 
aferomis, areštuotas šeštas jo 
bendradarbis. Krueger’iui mi
rus ir pradėjus tyrinėti jo bend
rovės reikalus, pasirodė, kad 
jis buvo sukčius ir aferistas.

Atstovų rūmai atmetė 
ekonomijos projektą
Washington, D. C., geg. 1.— 

Labai triukšmingoje sesijoje at
stovų rūmai atmetė eilę $200,• 
000,000 ekonomijos projekto 
paragrafų.

22 žuvo vėsuloje Pacifi- 
ko vandenyne

Manila, Filipinų Salos, v geg. 
2.—Šulu saloje, netoli Filipinų 
siautė smarki vėsula.. Kiek ži
noma, 22 jau žuvo. Orlaiviai 
skuba nukentėjusiems į pagal
bą.

Londpn, geg. 1. — Nakties 
laiku vagys įsiveržė ir ištuštino 
buvusio Portugalijos karaliaus 
namus.

ORR
Chicajrai ir apielįnkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota,' galima lietus; 
kiek šilčiau; pietų vėjas. . J

Vakar temperatūra buvo 39* 
59 laip.

Saulė teka* 5:44; leidžiasi 7:-

Socialistai laimi 
40 vietų; radikalai 
socialistai — 63 v

Antri rinkiniai įvyks sekantį 
sekmadienį, geg. 8 d. 

f

Paryžius, geg. 2.— Kiek pil
nesnį Francijos pąrliamento 
rinkimų rezultatai parodo, kad 
valdžia greičiausiai pereis į 
kairiųjų rankas, kuriems vado
vauja Edouard Herriot. Ikišiol 
Francijos valdžioje buvo deši
nieji, kuriems vadovavo dabar
tinis ministerių kabineto pirmi
ninkas Andre Tatdieu. •

Išrinkti 244 atstovai ir par
tijomis jie pasiskirsto sekan- v • •ci ai:

Radikalai-socialistai ....... 63
Republikonai .... ................ 44
Socialistai ........  40
Kairieji republikonai ........'35
Nepriklausomi radikalai .... 24
Nepriklausomieji ..............  12
Demokratai ...... :............... 10
Republikonai socialistai .... 5
Neprikl. socialistai ......  4
Soc.-komunistai ..........  2
Konservatyvai ................... 2

■ Neprikl. republikonai ..... . 1
Komunistai ..................   1
Autonomistai ..................... 1
Palyginus šiuos rezultatus su

rezultatais pirmųjų rinkimų 
1928 metais, socialistai laimėjo 
25 vietas, radikalai-socalistai 
—42, nepriklausomi radikalai-— 
10; republikonai tuo tarpu pra
laimėjo 13 vietų ir konservaty
vai—5.

Kadangi atstovai f parliamen- 
tą turi gauti absoliučias balsų 
didžiumas ir kadangi ne visi 
atstovai tas didžiumas gavo, se
kantį sekmadienį įvyks kiti rin
kimai. Pasiremdami tuo, kai
rieji su Herriot’u planuoja' po
litinius manevrus ir tuo budu 
tikisi išstumti iš valdžios Tar- 
dieu ir dešiniuosius. Tardieu 
pasiliks vietoje iki bir
želio pirmos, kuomet naujasis 
parliamentas susirinks.

Parduoda automobilių 
leidimus ant išmo

kėjimo
Little Rock, Ark., geg. L—- 

Arkansas valstijoje automobi
listai galės nusipirkti naujus 
1932 metų leidimus ant išmo
kėjimo. Suma paskirstyta j 
ketųrius sumokėjimus.

Į kalėjimą už mergaitės 
užpuolimą

Hilo, Havai, geg. 1. — 4 jau
ni berniukai buvo suareštuoti 
už kriminalį pasikėsinimą prieš 
12 metų mergaitę* Tik vienas 
buvo pilnametis.

Francijoje drebėjo žemė
Marseilies, Franci j a ,gcg. 2. 

—Nakties laiku Rivieroje labai 
markiai drebėjo žemė. Nuosto
lių veik nebuvo, bet gyvento
juose kilo labai didelė panika. 
Ypatingai , smarkiai drebėjimas 
buvo jaustas Cannes ir Nicos 
miestuose.

Ahelbyville, Ind., geg. 1. — 
J. C. Lawrence, 52 mo prie /vai
kų nužudė žmoną ir Vėliau pats 
padarė sau galą. Priežastis ne
žinoma. . ~

[Acme-P. A. Photo]
Matthevv C. Brush, žinomas 

New Yorko biržos operatorius, 
kuris turėjo stoti prieš senato 
komisiją.

Aukš. teismas atsisa
kė svarstyti Capo- 

ne bylą
•

Washington, D. C., geg. 2.— 
Aukščiausias J. V. teismas at
sisakė persvarstyti Al Caponės 
bylą. Šiandien jis bus išvežtas 
į Leavenworth federalį kalė
jimą, kur turės išsėdėti 11 me
tų ir sumokėti $50,000 pinigais 
už įplaukų mokesčių nemokėji
mą.

Socialistų darbo partija 
nominavo Reynolds į 

prezidentus
I u" 'T

New York, geg. 2. — Socia
listų darbo partija nominavo 
V. L. Reynolds ir J. W. Aiken 
kandidatais į prezidentus ir vi- 
ce-prezidentus. Konvencija į- 
vyko New Yorke.

Daktarai rengiasi Mac- 
Donaldui daryti ope

raciją
London,, Anglija, geg. 2. — 

Daktarai labai susirūpinę Ang
lijos premjero MacDonaldo akių 
stoviu. Spaudos pranešimais 
jie rengiasi vėl daryti jam ope
raciją. •

Suėmė pinigų padirbė
jų gaują

St. Louis, Mo., geg. 2.' —Po
licija suėmė 2 moteris ir 10 vy
rų, kurie dirbo $lO-dolerines ir 
leido jas apyvarton.

Siame paspruko 1,500 
kalinių

Bangkok, Siamas, geg. 2. — 
B‘a*ngwang kalėjime tarp pri
žiūrėtojų ir kalinių įvyko mu
šis, po kurio 1,500 įkalintų pa
spruko laukan. 9 žuvo, 33 buvo 
sužeisti. 

* • ■ J '

Ohio kasyklose neramu
u , ■—» . ■ I I.. I . ■ ..■■■■ I. ..

Cadiz, O., geg. 1. — Prie Tą
są kasyklų įvyko eksplozija ir 
vėliau buvo padegta kryžius. 
Nuostolių nebuvo. Kasyklų, ope
ratoriai ir angliakasiai dai; nėr 
susitarė.

Lietuvos Naujienos
Hitlerininkai Klai

pėdos krašte
t . I .I..I—■ .1 I

Klaipėdos hitlerininkai turi var
toti kitus metodus, kaip 

Vokietijoj

Klaipėda.—“Memeler Allge- 
meine Zeitung”, rašydamas apie 
hitlerininkų judėjimą Klaipėdos 
krašte, praneša apie jam žino
mą sensacingą Karaliaučiaus 
hitlerininkų ccntralės dokumen
tą. Tame dokumente vienam 
nacionalistų partijos nariui nu
rodoma, kad jo pasiūlymas hit
lerininkų propagandai Klaipė
dos krašto netinkąs, nes tuo 
keliu eidami visi partijos na
riai atsidurtų Lietuvos karo 
teisme. Hitlerininkų cen trale 
pataria’ Klaipėdos krašte varto
ti kitus metodus, negu Vokieti
joj, ir rezultatai busią labai 
geri. Laikraštis žada paskelbti 
to dokumento fascimile.

Vilniaus krašte . 
badas

Vilnius.—“Dziennik Vilenski” 
praneša, kad beveik visoj Šven
čionių apskr. viešpatauja dide
lis badas, šimtai kaimiečių šei
mų neturi nė duonos kąsnelio. 
Jaučiama didelė miltų ir bulvių 
stoka. Ūkių organizacijos ėmė 
rinkti produktų neturtingiau
sioms šeimoms.

Kur dingo Plečkaitis

Kaip iš i-.r-minalinės policijos 
direktoriaus p. Statkaus teko 
sužinoti, dar neturima oficia
laus pranešimo apie tai, kad 
Plečkartis iš kalėjimo paleistas. 
Tačiau esą tekę girdėti, kad 
Plečkaitis iš tikrųjų paleistas, 
tačiau su sąlyga, kad jis paliktų 
Vokietiją. Anot p. direkto
riaus, Plečkaitis greičiausiai ap- 
eigy'vertsiąs Lenkijoje. Kartu 
su Plečkaičiu sėdėję jo bendra
darbiai, kiek anksčiau išleist? 
iš kalėjiųio,( dabartiniu metu 
esą Vilniuje. Visi jie esą Pa
plauskui opozicijoje, patraukę 
Į savo pusę dar ‘a*pie porą de
šimčių emigrantų ir organizuo
ją naują politinių emigrantų 
komitetą. Prieš Paplauską la
biausiai einąs buv. seimo narys 
Jankauskas (b. soc. dem. par
tijos reikalų vedėjais).

Paplauskas, girdi, nesirūpina 
politiškąja veikla, nes jis varąs 
spekuliaciją dvarais.

'i

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

SU !
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipedon.

, Keliavimas dabar daug pigesnis.
i Užeikite pasiteirauti.

Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739, So. Halstęd Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo s iki i val.

Švedą degtukų sindi
kato direktorius

Kaune
Kaunas.—Iš Stokholmo Kau

nan atvažiavo švedų degtukų 
sindikato diretorius p. Stellan 
Karlberg' kuris yra padėjęs sa
vo parašą Lietuvos vyriausybės 
su švedų degtukų sindikatu pa
sirašytojo sutartyje.

Karlbergas lankėsi pas min. 
pirm. p. Tubelį ir su juo tarėsi 
apie besiartinančius įnašų mo
kėjimus.

Motina nužudė 9 savo 
kūdikius

Bal. 11 d.— Jaunumų km., 
Meškučių valsč., Liudvika Ku- 
likytė pagimdė kūdikį, vėliau jį 
užtroškino. Kaip žmonės pasa
koja, L. Kulikytė yra nužu
džiusi su‘ šiuo 9 kūdikius, žu
džiusi įvairiomis priemonėmis, 
kaip tai: bulve užkimšdavo bur 
ną, delnu užtroškindavo’ arba 
nusmaugdavo ir panašiai. Ar ji 
bus 11Ž tai baudžiama ~ sunku 
pasakyti, nes ji esanti psichi
niai nesypika. * t* .xt '

Apie šį įvykį šneka visas vals
čius. Ir nestebėtina, nes toks 
elgesys daugiau, kaip žvėriš
kas.

Nunešė tiltą — atsky
rė nuo pieninės

- Grinkiškis.— čia nuo seniai 
per Šušvę buvo sutrūnijęs til
tas jungiantis trečią miestelio 
dalį. Nors akmenų abipus til
to privežta, bet niekas nesirū
pino jo statyba.

Gal ir dar stovėtų tas “chla- 
mas” pavojingas gyvybei til
tas, kad ne pereitos savaitės 
potvinys. Po,tvinys tiltą nune
šė į Nevėžį, o dauguma^ gy
ventojų, ypač mokyklos vaikų 
atskirti nuo savo namų. Susi 
siekimas su anapus miestelio 
nutraukta, nes nė vienas gyven
tojas neturi valties. Iš Vasiliš- 
kio ir Pašuvio pieninės punktų 
< Grinkiškio pieninę greitinęs 
pristatymas nutrauktas. Gyve 
tojai nekantriai laukia kada 
sumažės upėj vanduo ir kada 
bus pastatytas susisiekimui 
nors lieptas.

KUNIGAS SPUDAS PRAŠO 
MALONĖS

Kun. Spudas padavė prez. A. 
Smetonai malonės prašymą, kad 
dovanotų jam bausmę.



Grand Rapids, Mieli.
I 'ndžienės prakalbos

Balandžio 25 pas mus įvyko 
Undžienės * prakalbos. Žmo
nių prisirinko pusėtinai daug, 

apie norų šimtų. Pirmiau
siai ji pareiškė, kad Rusijoj iš
buvusi apie penkerius niekis* 
Tbn esą ji visur dirbusi ir vi
sur apvažinėjusi. Penktų me
tų planas, girdi, jau išpildytas. 
Plano įvykdymui nereikėjo 
nei penkių metų, kadangi visi 
dirbo, — seni, jauni, vyrai ir 
moterys. Todėl darbas tapo 
atliktas per keturis metus. Ru
sija esu jau sukirtusi visų Eu
ropy, - Angliju, Vokietija ir 
Fra nei ją. Neužilgo ji pralenk
sianti Jungtines Valstijas.

Darbininkams Rusijoj- tiek 
gerai, kad geriau jau negali 
būti. Prisiminė ir apie tuos, 
kurie nori pabėgti į užsienį. 
Spaudoj, girdi, skleidžiama ži
nios, kad bolševikai juos šau
do. Tai netiesa, — juos nie
kas nešaudo, o tik pagąsdina, 
kad nebėgtų į užsienį, nes dar
bininkų Rusijoj labai trūksta.

Kalbėjo ir paveikslus rodė. 
Paveiksluose daugiausiai at
vaizduojama. kaip moterys 
dirba angliakasyklose, trakto
rius operuoja ir tt. Kaip atro
do. apie pusę žemės ūkio dar
bų atlieka moterys. Dirba nei 
nėščios moterys.

Undžicnė prikalbėjo visokių 
nesąmonių. Kliuvo nuo jos 
Pniseikai ir Butkui. Girdi, 
karšia busią ir Kapsukui už 
lai, kad jis rėmė Pruseiką, Ga
limas esą daiktas, kad Kapsu
kui teksią važiuoti ten, kur pi
pirai auga.

Žinoma, neužmiršo pakolek- 
tuoti ir aukų. į susirinkusius 
ji kreipėsi taip: jei kas turi du 
nikeliu, tai vienų turi paauko
ti, o kitų pasilikti sau sandvi
čiui nupirkti. Tačiau surinko 
vos apie $0.

Buvo daug klausimų, į ku- 

BUDWEISER MALT kiekvie
na kartų yra širdingai pasitin
kamas namuose, kadangi jis 
teikia pasekmes. Pagamintas 
ekspertų ir dėl ekspertų—pa
remtas 75 metų patyrimu jnal- 
to gaminime-—didžiausioj, ge
riausioj tos rūšies-, dirbtuvėj 
pasaulyje. Tegul jūsų pardavė
jas pristato jums BUDWEIfcER 
—ir žiūrėk i (b kaip BUDWEI- 
SER atliks savo-dhi’frą! 3• sva* 
rai dideliame raudoname kone
—šviesus ar tamsus.

O'-

Budvveiser MALT
A N H E U S E R. ’-Ų S C H - S T. L O U I S
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rius Undžicnė a įsa k i nėjo labai 
nevykusiai. — Buvęs.

Harvey, Iii
Lietuviu Amerikos Kliubo 20 

melu sukaktuvės i 
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Balandžio 24 d. J, Plekarskio 
svetainėj įvyko kliubo susirin
kimas. J susirinkimų, nariai 
buvo kviesti atvirutėmis, tad ir 
susirinko pusėtinai daug. Pir
mininkas J. Balkus atidarė su
sirinkimą, trumpai paaiškin
damas jo svarbų. Skaityta pro
tokolas iš pereito susirinkimo 
ir priimta. Paskui sekė įvai
rių komisijų raportai,

Valdyba pranešė, kad rei
kalavimas išpildyta ir paduo
ta užsidariusiam bankui. Nėra* 
žinios, kiek kliubui pasiseks 
atgauti. Depresija pusėtinai 
palietė kliubų, o čia dar banke, 
užsidarė apie $1,000; Bankas 
užsidarė sausio 11 d. Jau du? 
mėnesiai, kaip ten sėdi resy- 
veris. Turėjome du banku, o 
dabar neliko nei vieno, — abu 
kartu užsidarė.

Nutarta, kad kliubo mirusių
jų narių vardai, mirimo diena* 
ir metai butų užrašyti ant po- 
pievos ir padėti po stiklu at
minčiai. Tai geras sumany
mas.

Kai susirinkimas užsibaigė, 
prasidėjo ristynės, prie kurių 
surengimo daugiausiai pasi
darbavo Feliksas Jakaitis. Jis 
padėjo nemažai triūso risty- 
nių surengimui. Pirmoj poroj 
ritosi pats F. Jakaitis su J. J. 
Bagdonu iš Chieagos. Risty
nės buvo tikrtai geros ir įdo
mios. Išėjo lygiomis. Ritosi 
30 minučių.

/Antroj poroj juodukas 
.Johnson ritosi su Juozu Jaku
čiu. Apie jas nėra ko daug 
rašyti. Juodukas iškėlė Jaku
tį, ir daryk ką nori, žemės ne
pasiekdamas. Tokiu budu 
juodukas laimėjo. Trečioj po
roj ritosi drapiežnas dzūkas

Atlieka Savo 
Darbą

( MOP FLAVOPED
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Bancevičius su Jblinsonu. Juo* 
dukatfmanė, kad jis ir su I|an*- 
cevičium taip lengvai apsb 
dirbs, kaip sir Juonį Jakaičiu* 
bet apsiriko. Po kelių minu
čių Banccvičius juodį taip su
raitė, kad geriau nei nereikė
jo. Rcferee Bagdonas paskel
bė Bancevičių laimėtoju.

Paskui atsirado tarp narių, 
norinčių persitikrinti ant mat
roso. Kai kurie, manau, dar 
ir šiandien atsimenat kaip 
jiems teko kliubo* 20, metų sw- 
kakutvčse atsigulti ant mat ra* 
so.

Baigdamas noriu kliubo var
du tarti širdinga ačiū visiems 
rislikams, kaip tai E. Jakai
čiui ir cliieagicčiumb'' Bagdonui 
it Kuncevičiui.

— Kliubietis.
______________ i

Lietuvių Velykos 
Buenos Aires*

IIIIMII*11 MM....... ..

Velykoms dMug&Hs j juosskyrė 
savo matonM
''švenčių* pro$t paprAstlai iš- i 

naudojamo, ne vlčn maionumutę 
bet ir kultūros darbui. Jau mi
nėjau organizacijų* parengimus^ 
pravartu prisiminti vir tos sa
vaitės Ihikraščius*

Dabar Bs. Aires i šėma 5 liet, 
laikraščiai: savaitiniai “Ai L. 
Balsas”, “A. žinios”; “Rytojus” 
ir “švyturys” ir dvisavaitinis 
“D. Tiesa”. Populerinusi dabar 
yra “Blalsos” ir “žinios”. Ryto 
j iečių tarpe eina kova u$ vrtfr 
dbvybęt Villk Devoto kankinti* 
Tamošiūnas, Sikeris, Sarulis, iš 
naujo pasbdintas Nenėnas ir ki
ti jaunesnieji’ dabar vadovauja 
ir reikalauja,. kadi, “R.” butų 
kompartijos,, bet- “R.” senieji 
.kūrėjai; kaip Kvapaviekas,. Un- 
d raiti s, StalioraitiK reikalauja, 
kad laikrašti^ butų* pačių* lietu
vių kontroliuojamas ir toleruo
tų JKisto valdfeih. Reikia* many
ti, kad laimėsi “bimbiniai”. Kal
bama, kad tada- “pruseikiniai” 
leis savo laikraštį. Anarchistinė’ 
buvusio- “R.” redaktoriaus “D. 
Tiesa0 visus “R.” komunistus* 
vadina aferistais, d “švyturys”’ 
Velykų savaitę* pašventė Vil
niaus pąrdaviko popiežiaus gar
binimui ir aleliu jų giedojimui. 
Vadovaujant konsulato tarnau
tojams suorganizavo pulką žmo
nių ir su vėliavomis numarša- 
vo į “Santos lajgares”, kur yra* 
tokio “štebulųmgo” vandens, 
kuris tikinčių, pezus iš kišenių 
ištraukia.. Į tą šventą vietą 
šventoje savaitėje, traukė su 
bažnytinėmis vėliavomis ne tik 
kunigai su davatkomis, bet ir 
Lietuvos žirgvaikiu pridengtos 
įstaigos tarnautojai.

Bs. Aires, 
Balandis, 1932.

pa
or

B*. K\ Algimantai 
' i 7.

Tradicines šventė proga* 
sireiškė B$> Aires lietuvių 
ganizuotumas, susigrupaviinas 
ir grupių įtaka visuomenėje. 
Kovo> 27 di nė viena grupė ne
pasiliko be parengimo: “Lietu
va” surengė spektaklį su šo
kiais vokiečių socialistų salio- 
ne “Vorvvaerts”; besiorganizuo
janti “Sandara” šoko Mbntea- 
gudo salione; komunistei — 
Avellanedoj; kunigai su* konsu
lato tarnautojais valgė Velykas 
“Hogare”; jaunimo ratelis tu
rėjo gužynę “Pasatiempo”; 
“Rygos” viešbutis sutraukė po
rą šimtų lietuvių savo salidnan, 
kur pirmiau darydavo parengi
mus “Balsas”, o paskiau “A* 
Naujienos; lietuviški restora
nai taipgi garsino ir rengė ve
lykinius šokius. Niekas liesis-
kundžia, kad butų turėję nuo
stolių. Socialistų Sąjunga ne
rengė nieko, nes Uriburu dik- 
tatoriavimo laikais sąjunga ta*- 
jo išardyta, o geriausi ^još vei
kėjai ne 7tik * užtapti, '■: ♦
bet dar “pagnaibyti” neva idė
jinėj spaudoj.

Velykų saulei kaitinant ap
lankiau Naujojo Uosto žolynus, 
kuriuose iš lentgalių ir sudžio
vusių kiečių “namelius” pasida
rę vargsta virš 2,500 badaujan
čių bedarbių, jų tarpe apie 300 
lietuvių. Jiems velykos labai 
liūdnos. Teko kovot su mirties - 
šmėkla iš mėšlynų renkant 
duonos trupinius ir apipuvu
sius vaisius bei bulvių lupynas* 
Jų nuplyšę rūbai neduoda gali
mybės miestan pasirodyti, va
karėlius aplankyti. Oficialistai 
jiems pašalpą teikia tik savo 
pasigarsinimui, savo kromelių 
stiprinimui ir maskuotam pa
teisinimui Lietuvos valstybės 
skirtų lėšų aikvojimo. Tik 
draugija “Lietuva” (kuri nepri
klauso prie konsuliniai-kunigi- 
nio emigrantų globos komiteto) 
aprengė 49 bedarbius, apmokė
jo keliones ir išsiuntė į kuku
rūzų laukų darbus.

Geriau apsigyvenusios šeimy
nos rengė Velykas savo namuo
se. Turėjau kelis pakvietimus, 
čia man prisimena svečių-kores- 
pondentų aprašymai-padekos A- 
merikos misiukėms už svečių 
vaišinimą. Argentinoje dar nė
ra mados- tokioms padėkoms 
viešai reikšti. Del pavyzdžio* 
noriu pažymėti, kad pas ponus 
JVI. ir K. Kaziunus svečiams 
buvo ir. vištienos, ir daržovių, 
ir Truktų, ir asados, ir kavos, 
ir benediktino. Pas Gogelį ir 
Bekevičių pakako- kepsnių, 
alaus, viktrolbs muzikos ir1 šo
kių* Kas gali — pasižymi tik
rai lietuvišku' vaišingumu.

Yra kcliollką lietuvių, kurie 
turi savo nuosavius' automobi
lius. Nors jie juos laiko kaipo 
taximetrus- (dėl biznio); bet

r’1 N A.U <frH.Niiį 1 

jPinigų Siuntimo Skyrius aG 
datas kasdie nuo $ v» ryto 
iki 8 yaL vak. Nedėldieniais 
•įuo 9 v. ryto iki 1 p, p.|
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riką, taigi, už kelctos tūstan
čių kilometrų. Tokiems ma
žiems paukšteliams nuskristi 
keletą tūkstančių kilometrų 
TeiWa ncTnazlri ištvermės, ne
maža pajėgumo.

Su gandrais tokių tyrinėji
mų yra daryta tūkstančiais. 
Mokslininkus čia daugiausia 
įdomauja tai, iš kokių vietų 
kur nuskrenda gandrai pralei
sti žiemą. Tam tikslui taip pat 
dažniausiai gandrams ant ko
jų yra uždedami žiedai; ku
riuose pažymėta vieta, iš kur 
gandras paleistas. Tokių (yrK 
nėjinių pvof. Ivanauskas yra 
padaręs ir su Lietuvos gand
rais. Pasirodo, kad ir Lietu
vos gandrai savo ištverme ne- 
apsileidžiir kitų kraštų gand- kruvinomis kojomis* 
rams: gandrų iš Lietuvos, su 
prof. Ivanausko 
dais, yra buvę 
minėj Afrikoj, 
Pietinėj Afrikoj

Bet ir didesnieji gyvuliai 
kartais mus stebina savo iš
tvermingumu. Štai pav., am
žinai šaltoj ir visada sniegu 
apsidengusioj Aliaskoj paštui 
nešioti yra naudojami šunes. 
Vienam šuniui kartais tenka 
labai ilgas kelio tarpas, net 
iki 1200 kilom., kuriuo šuo tu
ri bėgioti ir nešioti ar vežioti 
paštą. Didžiausiame šalty, sie
kiančiame iki 50 laipsnių C., 
per sniegus, per ledus bėga 
šunes veždanp paštą iki 50—60 
kilom, per dieną. Vienam šu
niui dažnai tenka vežti iki 50 
kilogramų sunkumo. Taigi, 
reikia nemaža ištvermes tokį 
paštą nubildinti per dieną net 
5(k—60 kilom.

Katės, pasirodo, yra taip pat 
labai ištvermingos, štai kartą 
viena anglė, gyvenanti Nipono 
mieste, turėjo gražią, juodą 

voti nuskrido net į Pietinę Af- katę. Anglė nutarė katę pado- G<U*sillkitČd Naujienose

•U’Kaip naminiai, tliip laukiniai' 
gyvuliai kartais parodb nepa/ 
prnsthi’ dhug ištvermės. Mes 
patys luv būt ne kartą esame 
stebėjęsi kaip mažučiai pauk
šteliai šakelę po šakelės krau
na, arba krislelį po krislelio 
lipdo; kol* pasigamina sau tin
kamų perėti* lizdelį. Arba kaip 
jie skrisdami toliausiai į lau- 
Ičufr ir pievai renka’ vabalėlius, 
gųudb muselbsv neša juos liz- 
doiin* iv maitina' vaikelius* 
Daug ištvermės, daug pajėgu
mo čia parodo paukšteliai, 
i

IDOv daugimti mus stebina 
piištb* karvelių ištverme. Yra 
iSUJŽymėlU’ Relėms tokių alsi t i- 
kimip kuomet pašto karveliai 
yriii nuskrido po* Itelėtų tuks- 
(ttaiičhy kiibmetVų, ir tai per 
■keiktų* dienųl Pašto karveliai 
JttyklėmS' skraidymams jau iš 
niužeus' yra* pratinami. Ypač 
jdidėl&r reikšmesi pašto karve
liai* įgyja* karo* metui kuomet 
kariuomenės dalims bėra sun
ku susisiekti kitomis^ susisie- 
'kimo< priemonėmis* Tuomet iš 
vienos* kariuomenes dalies su 
pranešimais •yra paleidžiami 
pašto* karveliai ir granatoms 
sprogstant, kulipkoins A švil
piant, nemotoms griaudžiant 
jie lėkia kiton daliu, lekia ten, 
iŠ kur jie pasiųsti buvo.

Vienas anglų mokslininkas 
darė bandymus su kregždėmis. 
Rudėilį; prieš kregždėms iš- 
skrendant, keletui tūkstančių 
kregždžių ant kojų jis uždėjo 
tam tikrus žiedus, kuriuose bu
vo pažymėta vieta, iš kur 
.kregždės paleistos, ir moksli
ninko adresas. Pasirodoė, kad

1

uždėtais žie
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taip
cigarctas, kurĮ* rftkuia yra grynas ir 
švarus— būti tikru, kad Tteįktoepvtūlą 
nešvarumų/ 1

Ar Taiustto ušaitrąuJri? Lucky Strike 
išdrįso šį bOtiaąt ir svarbų klausimą 
iškelti - nes įie duoja jiuua pagei
daujamą apsaugų •,. <jlęl to, kad tūli 
nešvarumai; kurie slepiasi visuose, net 

; puikiausio, ihngvi&uslb tabako lapuose, 
JiašalbmmFLiiridėfr iŠValydio procesu, 
mekies tą proecsą įvedė. Tik Luckics 

jį ir-turi L

NUO to laiko kada Lucky Strike
įvedč tą ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareiškė 
visus faktus apie cigaretu rūkymą 
- loja industrijoje kilo trukšmas. Nes 
Lucky Strike; drįso paminėti apie 
dalykus, kurie iki šiam laikui buvo 
skaitomi uždraustais cigaretu pramo
nėje. ■

Tamsta gali būt pastebėjai, pap» 
rastai ypatingą vengimą žodžio “užsi
traukti’’ cigaretu skelbimuose. Kodėl? 
Gerumėlis žino! Juk kiekvienas, 
žinodamas ar , nežinodamas, užsi
traukia! Kiekvienas rūkytojas rūky
damas vienu ar kitiv Ihikti įkvepi* 
dūmų dalį; kuriuos ištraukia iš ei
ga re to,

■ DeT to labai’svarbu būti tikru» jog

O: R. AM&klKA
\ATSIEK LUCKY STRIKE RAD1O PROGRAMAVO nvHtMt

' \ ' geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike iinioutis, kiekvieną Antradienio, KMSrlAlėoAįėt,
■ nk.. /**, /r Settadlenio vokais. VilfC. Ratilo tinklų.'
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Kodėl šis toks 
svarbus klausimas yra 

labai kitu cigaretu vengiamas

Antradienis, geguž. 3, 1932

Vidurinėj ir 
ir k.

vanoti savo, mylimiems tė
vams, gyvenantiems Kardito 
mieste (tarp Nipono ir Kardi
to miestų yra 400 kilom.) Tė
vai juoda, gražia kate labai 
apsidžiaugė, bet jau antrų die
nų pastebėjo, kad jų gražiosios 
katytės nebėra, Visi ieškoji
mai buvo veltui. Bet po de
šimties dienų jie gauna iš Ni
pono žinių, kad katė yra jau 
Nipone. Taigi, per dešimtį die
nų nežinomais keliais katė 
parbėgo namo iš Kardito į 
Niponų, apie 400 kilom. Rei
kia manyti, kad jai, kelio ne
žinant, dar nemažai teko pa
klaidžioti, taigi, per dienų ji 
galėjo bėgti virš 50 kilometrų. 
Katė buvo baisiai sukudusi,

Reikėjo 
nemaža ištvermės tokiam žy
giui padaryti.

Bet labiausiai savo ištverme 
nustebina maži vabzdžai, kaip 
bitės, skruzdės ir k. Apskai
čiuota, kad bitė vienu savo iš- 
lėkimu parneša apie 0,05 gr. 
nektaro (sulčių, iš kurių daro
mas medus). Taigi, kad surin
kti 100 gramų nektaro, bite 
turi lėkti 2000 kartų* šimtas 
gramų nektaro turi 40 gramų 
medaus ir 60 gramų vandens. 
^Padaryti vienam svarui me
daus bite turi lėkti apie 25 
tukst. kartų. Pastebėta, kad 
bičių spiečius per 10 dienų pa
daro iki 100 svarų medaus. 
Kad surinkti 100 svarų medaus 
bitėms reikia^ skristi 2,5 mili
jonų kartų, arba kas dien po 
250 tukst. kartų. Tiek tai skri
dimų per dienų padaro vienas 
bičių; spiečius. O tuo tarpu bi
tėms sulčių rinkti dažnai ten
ka nuskristi liet po koletų ki
lometrų. Neveltui mes bitele 
laikome darbštumo pavyzdžiu!
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pasitinki kokį draugijos ar val
dybos narį. Dejuoja: jhu ban
krutuojame! Sako: narių dar 
butų, bet pinigų nėra.

$tai draugija vienijasi su ki
ta. Narių ateina apie šimtą ar 
daugiau, o pinigų atsineša po
rą šimtelių dolerių; kitos nė 
tiek neturi.

Nariai duokles mokėjo, pa
rengimus ruošė siu pelnu — kur 
dingo pinigai? Well, gal būt 
naminės kandys suėdė. Bet ar 
deliai to kaltas yra imigracijos 
suvaržymas?

Yra didžiulės draugijos, ku
rios narius šimtais skaito; yra 
tokių, kurios priskaito apie 
tūkstantį. O kiek jos turto tu
ri? Po dešimtį, penkiolika do
lerių nariui arba nė tiek netu
ri. ,

Teisinasi draugijų valdybos 
tai šorų, tai gold bonų žuvimu. 
Kas kaltas, kad beverčius in- 
vestmentus darė? Iš dalies na
riai, bet didesnė atsakomybes 
dalis gula ant draugijų virši
ninkų. Gabus draugijos vado
vai nedės draugi jos turtą į fibe- 
jotinus investmentus.

Kaltina draugijų viršininkai 
nejudinamo turto kainomis 
draugijų nusmukimą. Taip, bet 
ar nebuvo galima smegenis pa
vartoti tuomet, kai investmen- 
tus darė, kad aukštos kainos 
namams smuks? Ar negalėjo 
suprasti, kad budavonės vertos, 
buvo kokius šimtą dvidešimt 
tūkstančių dolerių sulig tų lai
kų kaštais? Ir draugijų virši
ninkai žinojo, kad ant tų pačių 
budavonių renkama du šimtu 
penkios dešimtys tūkstančių 
dolerių. Ar kiauše tie gerbiami 
viršininkai kai kurių narių per
spėjimo? Ne. Aš pats kuone 
gavau per galvą draugijos ant- 
spauda nuo draugijos pirminin
ko už priešinimąsi pirkimui 
gold bonų. Dabar tūkstančiai 
organizacijų dolerių žuvo.

Draugijų viršininkai kaltina 
deliai nykimo lietuvių organi
zacijų imigracijos suvaržymą. 
“* Bet,' antra vėrtus,' paimkime 
metines organizacijų atskaitas. 
Rasime čia dolerį, ten du, kur 
kitur penkius ir taip toliau, iš
mokėtus visai bereikalingai. Ve 
tik menkutis pavyzdys: orga*ni-
zacijos iždininkas yra apmoka- patys esame prasti meisterai su

mas metine alga, bet už orga
nizacijos pinigų nuvežimų ban- 
kon jau iždininkui mokama eks
tra’ (sugaištam laikui). Galėčiau 
duoti ir daugiau pavyzdžių. *lr 
taip draugijos nesiaurina išlai
dų, d metų gale susidaro gera 
suma 4 bereikalingai išmokėtų 
pinigų^

Didesnes lietuvių organizaci
jos dar plačiau išleidžia. Kas 
butų, jei kuriai musų organi
zacijai priklausytų šimtai tūks
tančių narių, kaip kad nekurtos 
svetimtaučių organizacijos tu-

delį dalyką mums nenaudingą: 
tokie Visi netikslumai sukelia 
publikoj nuožiūrą, nepasitikėji
mą, ir norint draugijai gauti 
narį turi duoli užtikrinimą, kad 
panašus dalykui nesikartos.

Visgi ir tokioms aplinkybėms 
vyraujant, kuri organizacija 
turi darbščių narių, jos nariai 
nesi mažina, bet auga. Kaip 
pavyzdį paimsiu Chicagos Lie
tuvių Savitarpinės Pašalpos ar
ba Keistučio Pašaipiai Kliubą 
Chicagoje. šios draugijos jau 
pasiekė tūkstantinę narių skait
linę.

Taigi lietuviškos organizaci
jos turi vargų ir neturi jų. Bau
ginimas išmirimu yra bereika
lingas. Tuo nėra ko rūpintis. 
Kai reikės, tai jau nesirupinę 
numirsime

Reikalauja, kad farme- 
riai pigiau pieną 

paduotų

kų, pieno iŠveliotojų, kaštais. 
'Mat, pieilo išvežiotojai jau su
tikę prisiirtiti algų kapojimų’ $5 
savaitei.

pienoPrasidėjo farmerių, 
farmų savininkų, ir pieno kom
panijų derybos. Kompanijos 
paskirstančios pieną Chicagoj 
reikalauja, kad f armėnai sutik-! 
tų parduoti pieną joms, kumpa-1 
n i joms, kiek pigiau, o jos savo 
keliu numušią pieno kainą su- 
vartotojams vienu centu kvor
tai. f .

Atrodo, kad kompanijos nori 
nupiginti pieną su vartotoj am s 
farmerių ir dar savo darbinin-

EKSKURSUOS
fe

Ties°s Perkūnas.

Rex Radioir FinanceCoT

3343 SO. HALSTED ST

$4,750.

Sunkių Laikų Šokiai Mes užlaikome puikius čeve-

107th Jr Indiana Avenue

DaktarasSekmadienio vak. Gegužės 8 d.
čcra muzika.Šokiai nuo 2 iki 12. . >

Tikictai iškalno 35c, prie durų 50c

IN OUR OFFICE

Strumilo

LIGŲ 

galvos 
galvos

ženklas apsi- 
kad lietuviš- 
nyksta. šiek 
ir nurodyme,

Smetona, J; Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
- trims mėnesiams 2 lt.

Gorimai ir užkandžiai dykai, taipgi, 10 dovapų 
laimėjimui. . ’

Garsinkite “N-nose”

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumu 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg., 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kita laika oacal susitarimą.

Cementiniai Pamatai
r VISOJE CHICAGOJE

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

Rockwell Construction 
Company

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

H. MEEDEN .-,£

ČEVERYKAI" ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. 
rykus ir turime didelį pasirinki 
mą. Pas mus pirkdami; sutaupy- 

, site pinšgus.

O

O

90

Lietuviškų organiza 
cijų vargai

IPer keletą metų musų bro
liai lietuviai Amerikoje nusi
skundžia lietuvių nykimu ir 
lietuviškų organizacijų pakriki
mu. Girdi, pirm karo buvo ki
taip. Atvažiuodavo daug lietu
vių iš užjūrio, buvo galima or
ganizuoti draugijos; rertgti te
atrai, viskas ėjo kaip sviestu 
patepta. O dabar išnyksime, pa
kriksime kaip žydo bitės.

Kodėl mes raudoj ame ir ar 
galime pasiteisinti tokiomis rau
domis? Ar galime musų orga
nizacijų vargus sumažinti jo
mis?

Ne. Rauda yra 
leidimo. Teisybė, 
kos organizacijos 
tiek teisybės yra
kad imigracijos suvaržymas pa
kenkė musų organizacijoms. 
Bet vien imigracijos suvaržymą 
tai jau neteisinga kaltinti.

Aš paimsiu keletą esančių ir 
jau įvykusių faktų.. Aš priklau
sau menkai draugijėlei. Laike 
3R metų ta draugijėlė neturė
jo daugiau šimto narių. Jos 
narių skaičius vis svyravo tarp 
90 ir 50. šiandie ji turi 53 na
rius. Bet pinigų visuomet tu
rėdavo ir dabar turi kiekvie
nam nariui virš šimto dolerių. 
Yra išmokama pašalpa sulig 
reikalu; pomirtinės išmokama 
taip pat.

Dabar, kodėl tokia menka 
narių .skaičium draugija taip 
gerai laikos turtu, jei ją paly
ginti su kitomis skaitlingomis 
nariais organizacijomis propor- 
cionaliai? Dėlto, kad draugijos 
vadams, jos darbuotojams visų- 
pirma rupi drlftigijns labąp ir 
jos islaikymas.-išmokojirnai jo
je yra daromi tik būtiniausi, 
finansuose betvarkės neužtiksi
te, centas negali niekur pražū
ti. Draugijos valdyba ir darbi
ninkai, sulig narių skaičiumi 
gan gerai apmokami.

O kas darosi kai kur kitur?

Vėl prisiminkime, kokia agi
tacija varoma yra valdybos 
rinkinių laiku. Vieni kitus ko- 
lioja, vieni kitų visokius “grie- 
kus” išskaičiuoja, vietoj šva
rios agitacijos kai kada žemos 
rųšies demagogija vartoja, kad 
tik smarkiau “nunokinti” opo
nentų.

Vargas organizacijoms ir su 
jaunuomene. Verkiama, kad ji 
nesirašanti prie organizacijų. 
Gerai,* kalbėkime apie jaunuo
lius. Dauguma.jų dal’ nespė
jo užaugti, dar nesupranta pa- 
šalpinių organizacijų svarbos, 
o mes jau norime, kad jaunuo
mene būriais rašytųs! j musų 
draugijas klausytis kaip vieni 
kitus ko.lioja, veiklesnius narius 
traukia j teismų, arba skaito 
“svarbias*’ korespondencijas ir 
tp. O gal jaunuoliai turi rašy
tis į organizacijas, kad vienų iš 
jų pamylėjo valdyba ir jam už- 
fundijo pinigų po Europa pasi- 
Vežineti? Daug kas galima bu
tų pasakyti jaunuomenes rei- 
kalu, bet gal kitą kartą bus ge
riau.

Tečiau už visus tuos musų 
“gabumus” nereikia kaltinti 
imigracijos suvaHymą ir nyki-* 
mą letuvių Amerikoje. Dar 
keletas žodžių apie nykimą.

Lietuviai visai čia. nenyksta/ 
Pažiuėrkime į faktus: pirm dvi
dešimties ar penkiolikos metų 
ar galėjote savo piknikams, te
atralams parengimams sutrauk
ti tiek publikos į §vfetaines-dar- 
žūs, Kiek lctaba'rTkNeJ»- O kiek 
jaunuolių, gražių mergaičių ir 
vaikinų, susirenka—net malonu 
pažiūrėti.

Gerbiamieji, musų organiza- 
zijoms medžiagos yra, tik mes

[Acme-P. ® A. Photo]

Eamon de Valera, Airijęs pre
zidentas, Kuris parlamente su
silaukė smarkios opozicijos. O- 
pozicijai vadovauja Mary 
McSweeney, kuri 1916 m. va
dovavo sukilimui.

perdaug tuščios ambicijos.
Pastaruoju laiku pas lietuvius 

įsivyravo negeistina ypatybė. 
Jei ant kurio., kas turėdamas 
šiek tiek pasekėjų supyko, tai 
kelios jį iki kaulų smegenų. O 
jei pradės girti, tai vėl girimui 
nėra. galo. Jei vienas neįstengia, 
tai komitetą susitveria, o kaip 
su komitetu, tai ir laikraštis 
turi skaitytis.

Taige, gerbiamieji, visus virš- 
minetus negerumus sudėjus i 
vieną krūvą, pasirodo, kad jie, 
nors ir menki, bet padaro di- M. A ' r • ■ A

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Rengiami

ROSELAND BEVERAGE CO

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co. 
.3327 SO. HALSTED ST. 

TeL YARDS 4669

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

'pirksite kitur.

4148 Arcjier Avė
Phone Lafayette 384 7Lietuvis laikrodininkas

10 Tūkstančių Vertės
STAKO GALUTINAS

IŠPARDAVIMAS

Tel. Canal 1678

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
" PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius — $.3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius -
ROSELANDE, bugalošv ir .3 lotai, vertes $6,000. Morgi
čius—$1,000 ant .3 metų.

Turime ir Daugiau Deru Morgičių.

JuŠtin Mackievrich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St

Galutinas išpardavimas General Motors Ra
dijų, Victor, Philco, Fada, Boseli už negirdė
tai žemas kainas. ELEKTRIKINĖS RA- 
DIOS po.............................$19.00 ir aukščiau.
Pianai po.......................... . $15.00'ir aukščiau
Nauji walnut radio kabinetai po 
Gaidos vertės...........
Lietuviški rekordai.....
Cash registeris vertės .
8 pėdų stiklinis show case už 
50 šmotų china dish setas.....
Day Beds.... ............. .................

$4.00 
.. 15-25c po 5 centus 
........................ po 19c 
.....$300.00 už $65.00 

. .. $20.00 
... po $4.50 
po $12.00

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 
TĘSIS PER 5 DIENAS.

K. LIUTKUS, Manageris

Rusiška' ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
' seredomis iki 7 ▼<

UNIVERSAL SHOE STORE
' I *■ J . i ' į >.

ŽALESKI IR MARTIN. Savininkai • ; >

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO, ŽODŽIO“ 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: Ą. Varbas,
K. Alijošius^ J. Herbačiauskas, Pivdša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J; Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims

60 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
, Rašykite: ‘

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6

Oleo
KIOTICED IT

Rex Radio ir Finance Co
3343 SOUTH HALSTED ST

Chicago, III.'
___________  ■ ' v. ' ,z , •. I _________________

vrnsic
Specialistas iš 

Rusijos
Kapitonas

Pasauliniame kare

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

’.’ThATS A HOLE 
NOUR TfcOUSERS 

LOOK ŪKE TUEM UE 
ALŲ \NOteN O U T 

i o « o
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NMattNOS
The Lithuanian Daily News

* 1739 South Halsted Street 
Telephone Rooeevelt 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Bntered aa Second Claas Matter 
March _7th 1914 at th® Post Office 
of Ghicago, UI. onder th® act of

Ufetoakmo kalnai
Chicagpje ~ paltu:

Matams ----------------- ,
Pusei metu ---------- -------
Trims m«n®siaina_____
Dviem mtaesiam ______
Vienam minėsiu! 

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei ......     ■ .. -
Minėsiu! —.........................

Suvienytos® Valstijose, a® CMoagoj, 
paltu:

Matams ............   $7.00
Pusei metu ......     8.50
Trims minusiam® ____ —___  1.75
Dviem minesiams _ ________ 1.25
Vienam minesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Naujienom eina kasdien, itakiriant 
kmadieoiua. Leidžia Naujienų Ben-

Metama . ........... -.......  $8.00
Pusei metų   4.00
Trims minėsiant-------------- &50
Pinigiis reikia siųsti palto Moųey

Orderiu kartu su atsakymu.

laiką valdė tautininkai (naeįonaliatai), ir Franka bu
vo plėšrios reakcijos centfrąa Framijfcs ina-
cionalizmas smaugė Vokietį ir padėjo to(įe šalyje iš
sivystyti fašizmui. Francijos nacionalizmas rėmė .grobi
kiškus Lenkijos žygius prięš Lietuvą, ginklavo iRuma- 
niją ir Jugoslaviją ir atkaktai .priešinosi visoms demo
kratijos pastangoms atsteigti (pastovią taiką tarpe liau
tų. Francijos nacionalizmas, galų gale, teikė moralinę 
ir diplomatinę paramą ir Japonijos smurtui Kinijoje.

Tai galėjo tęstis tol, kol Maskva per savo (pakalikus 
Franci joje parąližiavo toje šalyje socialistini darbinin
kų judėjimą. Francijos komunistams susmukus ir atsi
griebus socialistų partijai, dabar y/a vilties, kad ta ne-' 
lemta Francijos politika bus likviduota, ir Europa at
sidus lengviau.

Norime tikėti, kad ateinančio sekmadienio perbal- 
savimai tą viltį patvirtins.

SOCIALISTŲ IR RADIKALŲ LAIMĖJIMAS 
FRANCI JO J E

peFrancijos parlamento rinkimuose, kurie įvyko 
reitą sekmadienį, pasireiškė žymus balsuotojų pakrypi
mas kairėn. 'Dešiniosios ir centro partijos po keletą 
atstovų prakišo, o socialistai ir radikalai op kelioliką 
laimėjo.

Tai dar ne galutini rezultatai. Sekmadienį buvo 
išrinkta tik 244 atstovų rūmų nariai, o reikia išrinkti 
viso 615. Daugiaus kaip pusė atstovų lieka dar išrinkti 
ateinantį sekmadienį. Franci joje vartojama perbalsavi- 
mai tuose distriktuose, kur nė vienas kandidatas ne
gauna pirmam balsavime absoliučios daugumos balsų.

Pirmam balsavime, užvakar tapo jau išrinkta 40 
socialistų, 63 socialistai radikalai, 44 republikonai, 35 
kairieji republikonai, 24 nepriklausomieji radikalai, 12 
nepriklausomų, 10 demokratų, 5 republikonai socialis
tai, 4 nepriklausomi socialistai, 2 socialistai-komunistai, 
2 konservatoriai, 1 nepriklausomas republikonas, 1 ko
munistas ir 1 autonomistas. ,

Palyginus šias skaitlines su pirmo balsavimo pasė
komis iš 1928 m., dabar socialistai laimėjo 24 vietas 
parlamente, socialistai radikalai laimėjo 42 vietas, ne
priklausomieji radikalai.— 10; o republikonų-demokra- 
tų blokas prakišo 13 ir konservatoriai 5 vietas.

Apie tai, koks bus galutinas Francijos parlamento 
sąstatas, tuo tarpu galima tiktai daug-maž spėti, nes, 
kaip aukščiaus nurodyta, daugiaus kaip pusėje distrik- 
tų dar turės įvykti perbalsavimai. Bet perbalsavimų 
pasėkos priklausys daugiausia nuo to, kokias kombina
cijas tarp savęs sudarys įvairios partijos. Svarbiausias 
klausimas yra, su kuo dėsis vadinamieji radikalai so
cialistai, kurie tikrumoje yra pažangus liberalai ir po
litikos arenoje stovi tarpe socialistų iš kairės pusės ir 
dešiniųjų liberalų (republikonų ir demokratų) iš deši
nės?

Priešrinkiminėje kampanijoje radikalų vadas Her- 
riot pareiškė, kad jisai nepritariąs koalicijai su socia
listais busimoje valdžioje; Herriot, matyt, tikėjosi, kad 
jo partija galės sudaryti daugumą naujam parlamente 
su vidurinėmis partijomis. Bet tas jo pareiškimas iš
šaukė protestų radikalų partijoje, o sekmadienio bal
savimai parodė, kad balsuotojų minios linksta daugiau 
j socialistų, negu į dešiniųjų partijų pusę. Todėl dabar 
manoma, kad perbalsavimuose radikalai blokuosis su 
socialistais, vadinasi, tenai, kur vienas iš dviejų stip
riausiųjų kandidatų distrikte yra radikalas, o antras 
dešiniųjų atstovas, tai socialistai savo kandidatą iš
trauks ir patars savo balsuotojams ateinantį sekmadie
nį balsuoti už radikalą; o jeigu iš dviejų stipriausiųjų 
kandidatų distrikte yra vienas socialistas, o antras de
šiniųjų kandidatas, tai .pasitrauks radikalų kandidatas 
ir patars savo.šalininkams remti socialistą.

Kadangi socialistai ir radikalai socialistai yra dvi 
tvirčiausios partijos Francijcije, tai šitokia jų sutartis 
perbalsavimuose duotų jom dviem didelių laimėjimų ir 
nacionalistų viešpatavimui FranCijoje butų padaryta 
galas. Spauda jau pranašauja dabartinės premjero 
Tardieu valdžios kritimą.

Pažymėtina aukščiaus paduotuose pirmo balsavimo 
rezultatuose yra dar tai, kad kolkas tapo išrinkta viso 
tik vienas .komunistas, o atskilusios nuo Maskvos frak
cijos, socialistų-komunistų, išrinkta jau 2 atstovai. 
Francijos komunistai, kaip matome, baigia nykti. Prieš 
11 metų, kada Zinovjevo jsakymu -buvo suskaldyta 
Francijos socialistų partiją, tai keturi penktadaliai .par
tijos delegatų nuėjo su Maskva. Komunistai tuomet pa
siėmė centralinį organą, dienraštį “L’Humanitė”, pasi
ėmė ęentro iždą ir narių sąrašus, o socialistai pasiliko 
be nąrių, be: pinigų ir be spaudos. Tačiaus šiandie da
lykai Frąncijoje jau yra taip pasikeitę, kad komunis- 
itai — tik nykštukas prieš socialistus.

Daugiausia, ką Francijos komunistai dar sugeba 
•padaryti, tai — keliolikoje .distriktų suskaldyti darbi-! 
ninku balsus ir padėti laimėti atžagareiviams. Bęt per 
įtuos 11 metų, nuo nelaimingo suvažiavimo Tours mies
te, ikomunistai atliko milžinišką patarnavimą iFrancįjes 
.reakcijai ir reakcijai visos iEurąpos*.Dėlto, kad socialistų 
partija įbuvo suskaldyta ir darbininkų judėjimas buvo 
susilpnintas, .tai Franciją beveik <be paliovos per tą visą

Apžvalga;
KLAIPĖDOS KONVENCIJA

Lietuvos atžagareiviai dažnai 
apgailestauja, kad prijungiant 
Klaipėdos kraštą prie Lietuvos 
buvo pasirašyta konvencįja (su
tartis), kuri suteikia Klaipėdos 
kraštui autonomiją. Jeigu ne
būtų autonomijos, tai manoma, 
kad Kauno ponai galėtų “apsL 
dirbti” su klaipėdiečiais tokių 
pat budu, 'kaip jie “apsidirbo” 
su Lietuvos liaudim.

Neseniai apie Klaipėdos kon
venciją kalbėjo savo paskaitoje 
Kaune p. Ernestas Galvanaus
kas, buvęs . Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir dabar gyvenąs 
Klaipėdoje. Jisai, be ko kito, pa
sakė:

‘♦Konvencija turi demokra
tišką dvasią: pagal ją /Klai
pėdos kraštą diktatoriškai 
valdyti negalima. Tų princi
pų krašto lietuviai laikėsi ir 
laikosi labiaus negu vokie
čiai.

“Netiesa, kad konvencija 
bloga ir todėl kyla konflik
tas, — sako p. Galvanauskas. 
— Konvencija Lietuvai duo
da didelių galimybių, vykdyti 
valstybišką, politiką; reikia 
tik gero noro, geros valios.

“Konvencija net numato 
autonomijos ribų 'keitimo ga-

limumus: jei gyventojai pa
norės ir Lietuvos seimas su- 

1 tiks, autonomija visai gali 
būt panaikinta. tBet kad tai 
įvyktų, reikia mokėti ir no-, 
reti įsigyti Klaipėdos kraš
to gyventojų meilę Lietuvai 
ir jos gerbimą ir brangini
mą.” »
Galvanauskas toliaus nurodo, 

kad Lietuvos valdžia neišnau
doja visų progų, kokios yra ga
limos, Lietuvos pozicijai su
stiprinti Klaipėdos krašte, tuo 
tarpu kad vokiečiai darbuojasi 
išsijuosę. Jisai pažymį, kad Lie
tuvai daug pakenkė nevykusi 
Voldemaro politika Klaipėdoje.

Beje, dėl “Naujienų” paste
bėjimo, kad Klaipėdos krašto 
autonomija neleidžia dabarti- 
niems Kauno diktatoriams pa
naikinti seimelį, Brooklyno 
“Vienybėje” fašistų šnipelis D. 
Klinga išplūdo “Naujieną” re
daktorių “ištižusiu ir atgyve
nusiu rusiškos barbariškos ♦kul
tūros’ produktu” ir “plečkaiti- 
ninkų patronu”, norinčiu Lie
tuvai užkarti svetimą jungą.

Apie kultūrą, rusišką ar kito
kią, su tuo tamsunęliii mums 
netenka kalbėti, nes jisai nėra 
jokios kultūros ragavęs. Jisai 
neišmano to, /jkad rusiško ne
kultūringumo pranašui Lietuvo
je šiandie kai’^ rtik yra tie (jo 
garbinamieji smurtininkai, ku
rie išvaikė Lietuvos žmonių 
rinktą seimą ir valdo kraštą 

t
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J u o z a s ?P r o n s k u s

Klaipėda po devynerių meili
. I ’ ./į j:

Bendras pavipštttifHs
Jau trečia >diena 'Klaipėdoj. 

Po ilgai nusitęsusių Velykų Že
maitijos gelmėse pagaliau pa
vyko dasigauti ligi Telšių, iš 
kur detour keliu per siaulius- 
Tauragę-Pagegius po 18 valan
dų važiavimo pasiekiau šešeri 
metai bematytas Lietuvos duris 
į pasaulį —Klaipėdą.

■Bendrasis Klaipėdos krašto 
vaizdas tas pats. Didesni, ma
žesni ūkiai, daugiausiai raudo
nais čerpių stogais, keliukai nu
sodinti medžiais, gana apyge- 
riai kaip tokiam metą laikui; 
vienur kitur ir didesni dvariu*^ 
kai, priklausanti veik išimtinai 
atsikraustėliams vokiečiams ir 
iš senovės i tebevadinami Ritter- 
sgueter (kryžiuočių dvarai); po 
kairei plačiausi Nemuno slėniai 
vietomis vandens ąpsemti .lyg; 
kokia jura įlanka; „vienur .kitur 
apystoris “laukininkas” apie 
namus triusiasi; jauni žmonės 
pakelėmis jau dviračiais važiuo
ja; taku apystores rmotęrs eina 
savo amžinai .juodos spalvos 
‘dcedeliais” ^dresėmis) :ir tor> 
kiais pat juodais nuometais 
(skaromis) ąpsįrengę; į trauki
nio vagoną pavirsta 842-16 
metą .vaikai ir vokiškai kelia 
triukšmą: grįžta iš pradžios 
mokyklų namo; rpo ,visos eilės 
stočių-stoteliy su! lįetdviškais ir 
vokiškais tiižraŠa^, (galop satšb* 
stoja hoimąte iHlaįpėdos prie
miesčiai, įlgąj i Smeltė, lentų 
pią^ykloa, ^Vagonų dirbtuvės, 

’ Į “Eksporto” .šaukliai ir “stockr 
yardai,” ‘Cėliulozos fabrikas. 
Dangės upės uostas su baržo
mis ir, laivukais, Juozapo

so “vertes” ir patį Klaipėdos 
stotis. Sustojame.

Pirmas lietuviškasj interviu
Dar tebevažiuojant iš Prieku

lės stoties į .vagoną įlipo seni 
pažįstami klaipėdiškiai lietuviai 
p. Keišys, gerai pažįstamas dar 
iš 1923 įmetu įvykių ir p. Ka
volius, dabar Klaipėdos krašte 
mokytojas.

—“Na tai sėliai bematyta 
sveiks — gyvs, patropįjai par** 
važiuoti čia pas mus į patį įšij 
limą”, maloniai pasveikino kjai-į 
pėdiškiai.

—♦♦Už trijų m savaičių turimd 
visuotinus rinkimus į Krąštoį 
Seimelį, žinoma, nepasiduosi^n^ 
bet, ir nelengva bus. šie rinkL 
mai bus kaip ir plebiscitas, pu-* 
siau plebiscitas ^ tai (mažų-ma-‘ 
šiaušia. Vokiečiai bando tuos 

i rinkimus padaryti pasaulinės 
reikšmes. Signitarinių valstybių 
propozicijų Tarptautiniam Ha-' 
agos Tribunolui, kad šis išrištų 
Krašto Direktorijos prezidento 
paskyrimo-pale’tdimo procedūrą* 
dabar vokiečiai naudoja rinki
mų i kampanijai, skelbdami ’bal-j 
Suotojams, kad buk Apglija^ 
Fraųeijp, Italiją ir Japonija ąp- 
skiindusios lįietuvų <Ęaagos 
Teismui.” — I .

i I
“Uet dar ęhięagoj bpdamas 

skaičiau Lietųyęs > užsienių 
nisterio ū,r. .Zauniaus i pareiški
mą prieš jam) išvažiuojant ‘ į t Ge- 
pęVą, kad Lietuya pati įprašys 
■liaag’os Tribunolo, ikad Įtąis iš
spręstų {Klaipėdos statuto ne* 
auškumug jei Tąutų Sąjungos 
sprendimas nebus patenkinan
tis”, pastebėjau. < f'

. ~<‘Tw..,xrą<ir kas .tik .daly-

t

;kų eigą interesuojasi, jau žino 
gerai, kad yra ne kitaip, bet1 
dėl Klaipėdos krašto gyventoją 
daugumos — laukininkų reikia 
turėti galvoj štai kas: Dai’ prieš j 
kariniais kaizerio laikais vokie
čiai gudriai įpratino musų lie
tuvninkus, niekuo kitu Besiinte
resuoti, kaip tik būti gerais 
.laukininkais — ūkininkais. Vo
kiečiams pavyko į musų lietu
višką elementą priskiepyti vi** 
sišką indiferenciją kas link ją 
tautiškumo, kilmės ir kultūros 
savybių.—, To negana, dabarti
niai vokietininkai visą laiką ka
lia, kad Klaipėdos/ krašto auto- / 
nomija yra tam, kad “niekas 1 
pašalinis nesikištų į Klaipėdos 
krašto reikalus,” suprask —‘kad. 
Klaipėdos kraštas yra buk tai 
taip sau nepriklausomas “frej- 
štatas, kurį patys memellande- 
riai valdo.” — Įskiepijus tas 
dvi lietuvišką sąmonę marinan
čias savybes, vokiečių planąs 
žymiai palengvėja; jie perstatoj 
kad visos Lietuvos byjos dėl, 
Klaipėdos krašto yra tik Lietu-, 
vos dalykas, o Klaipėdos kraš
to — “savimi rūpintis.”

—“Kaip jie tą “savim rąpi- 
nimąsi perstatė 1 a ii k i n,i n
kams ?” paklausiau.

—-‘Labai paprastai, buteųt, 
kad laukininkai žiūrėtą tik sa
vo laukų, o už juos Jau pasirū
pins vokiečių dvarininkų ir 
didžpirklių, Dresslerio, Gub- 
bos, Kraąsso, Meyęrio klikos 
vedamosios dvi fiktyvios “par
tijos”, LąiMhvirtschafts partei 
(žemės ūkio partija) ir Vęlkjs- 

.partei (liaudies arba miestelė
nų partija).”

Taip bekalbant atsiradome 
Klaipėdoj.

“O vis tik žemė sukusi!

Klaipėda vis dėlto nepalygi
namai lietuviškesnė, kaip šeše- 
ri metai atgal buvo. Ne tik 
gatvėse atrodo lyg lietuviškai 
kalbančių yra bene . daugiau 
negu žydiškai ir' vokiškai, bet 
ir tos pačios garsios vokišku-, 
mo nuyždos, Central Cafc, 
Sommtr Gafc, įvairios “Weins- 
tuben” ir “Nachtlokale” bent 
savo tarnautojus pamokinusios 
gana mandagiai ir noriai atsa
kyti lietuviškai. Kaip papras
tai visur moterys pirmos prisi
taiko naujovei, ir čia teko pa
tirti, kad dauguma “vokietu- 
kių” turi jei ne po kelis dai 
mūzų inažitmsia po vieną “Li- 
tauerį”, (lietuvį) kad ir kavi
nių ir kino lankymo 'tikslams; 
Kaip jie ten susikalbą, pti-i 
klauso nuo vienos puses atkak
lumo ir kilos nuolaįdumo; ga
na lik kad lietuviškai pasakytą 
komplimentą visos supranta.

Lietuvių, kurių atrodo Klai-

Heikįa laukti dar vieno 
“<Įkui$do?’ Tautų Sąjuutgąį, kam 
lietuviai kQlonizuQj.a Klaipė
dos kraštą ir .„kam lietuvės 
gimdę vaikus.

Plunksnų karas eina visu 
frontu.

“Aplinkui musų andai did
žiausias karas einu, visas pa
saulis kalba, žurnalistų plunk
snos pet dulka, o mes sau ai
čioti ramiai gyvename ir veik 
ne nejuntame, kas ten darosi. 
Štai musų K. S. $. (Klaipėdos 
Sporto Sąjunga) ketvirti metai 
.Lietuvos ir Pabaltįjęs futbolo 
čempįjonas, ana savo Muzikos 
Konservatoriją tębeišląikome, 
dabai' rūpinamės Lietuvos Val
stybinės pperęs solistus visam 
sezonui gauti, patys savo cho
rą ir orkestrą prirengiame; 
Latviai jau mums sutiko kon
certą duoti; šeštadienį šaulių 
salėj tyrime didžiulį vyrų cho
rų, vakarą”, — su tikru kultū
ros darbininko pasitenkinimu 
kalbėjo p. Ą. Bryks. Iš tiesų, 
jo nekaltai saulėta nuotaika 
atrodė lyg ir kokia kontradik- 
cija šių dienų Klaipėdos poli
tiniam džemui Barškant. “Taip, 
taip-, jus vyrai SU plunksnomis, 

,o mes. s u. dainelėmis įr.muzika 
eisime į rinkimus.!*’ — “Marso 
.reguaųte, Musae silent (Mar
sui valdant, Mūzos tyli) tąriau 
savyje, jau is .pirmos .Klftipė- 
don atvykimo valandos paty
ręs, kad atmosfera bent spau-
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dos fronte yra tikrai tvanki. O 
itai ątisitįko sekančiai.

Atvykęs Klaipedon iš sykio 
sutinku jaunąjį Bajoruką, iš 
.kurio sužinojau šiek tiek apie 
artimiausius pažįstam ils klai
pėdiškius; kad be * kitko p. 
Slikliorius senai guli ligoninėj, 
Jankus sėdi savo ūkyje, saugo 
Rambyno kalną ir džiaugiasi 
gautu itališku medaliu, kad 
Kimkytė, Lokytė, Platakytė, 
lluntinike, Brakikė ir kitos se
nai ištekėjo, kad ir tt. Stačiai 
nutraukiau pas Jurgį Bruvelai- 
tį, pagarsėjusį Klaipėdiškių 
išguliu vadą, Amerikiečių eks
kursiją priėmėją, ir, mano su
pratimu, -aiškiausiąjį klaipė
diškių lietuvių išvidinės pusės 
veidrodį, — tiek jau “didžlie- 
tuviui” nelengvai įstebimą. — 
1 patį karštį esu pataikęs par
vykti, tuojau supratau lyg dar 
žodžiais neapsikeitus. Mano 
Jurgis, pakastai net 1923 mė
liais (laike Klaipėdos sukilimo) 
niekuomet nenustojęs savo 
faktiškos lygsvaros, šiandien 
buvo skubus: reikėjo ruoštis 
(trims dienoms, kas dieną po 
:tris susirinkimus tarpe lauki- 
ninkų atlaikyti. — Susitaria** 
me vakare susitikti “Viktori
jos” viešbutyje. “Aon tave tik- 
,ras siuęprUas .laukia”, jis kaip 
jpaprastąi, , pridėjo pabrėžda
mas. t 1

(Bus daugiau)

BBAM STOKBR
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gę per šiuos metus, savijautą 
kur kas tikresnę. — ‘^Norsdaip 
dar nęseniai dūli Žvaigždį 
ponai iš Lietuvos skaitė sau 
garbingu daiktu rankioti <mm 
žemės bblcs vokietikėms tennis 
grojant,” su kartumu pastebė
jo, p. Adonis Bruks, skai jam 
pirmą vizitą padaręs .savo 
tuos įspūdžius pareiškiau.

‘'DcŲyni—o (ftij. ;ir 
takšt ančių naujų inemellandc- 
rių (klaipėdiškių)!” šiandien 
perskaičiau ^Klaipėdos vokieti
ninkų organe “Memelcr Dam- 
pfboot,” užrašyta per .visą pus
lapį. Lietuvių prieauglis Uė 
juokais įvarė .vokietininkam^ 
baimės, o kadangi baimė pa
prastai turi .didėjęs akis ir iš
pučia, i)0rdeda Ir paskubina, 
itai, anot ♦♦Dampfbooto” tie 9- 
40,000 napjų tklaipėdiškių esą 

i užaugę *per vieną mėnesį, bū
tent nuo kovo 15 ligi balandžio 
15 d., 1932 mJ^Mat dabąętifte 
Simaičio .jdiręktprija pąnąiki* 
no Nuverstosios Bocttelterio 
direktorijos dakrelą, kuriuo 
apsigyvenusiems Rlaipčdoš 
krašte Didžiosios Lietuvos lie
tuviams'buvo trukdoma įsigyti 
'klaipėdiškio teises, <pežiuriųt 
kaip ilgai Čia’ išgyventum — 
vokietininkams lietuvių ska i- 
Čaus prieauglis Klaipėdos kra
šte yra tas pats ką tam jfarao- 
Kui .užrašus sienoj ‘♦Mape^ ffe- 
koį, Fares” (suskaitytos Tavo 
Dienos)............. .......

(Tąsa)
Manau, kad panašiai i pasiju

to ir kiti, nes lyg susitarę .pra
dėjo trauktis nuo durų. Pro
fesorius buvo pirmas žengti 
pirmyn irąjlučiai jus atidarė:

♦tln manus ;tuas, Domine I” 
darė persižegnojęs ir perėjęs 
pęr slenkstį. Visi suėję į vidų, 
uždarėme kiuris, ikad .užsižibi
nę lemputes, neatkreiptume į 
save ko nors atydą. tProfeso- 
rius atsargiai išmėgino spyną, 
kad persitikrinus ar ji gerai 
veikia, nes musų padėjimas 
Indų visai ne ;koks, jeigu no
rėdami skubiai ištrukti lau
kan, rastume, ikad dltrų nega
lime atidaryti. Užbaigę pri
rengiamąjį darbą, užsižibino
me lemputes ir pradėjome sa
vo ,ieškojimo darbą.

Lempučių šviesos spinduliai 
perkirsdami vienas kitam ’ke- 
lią draikė keistus pavidalus, 
kurie,kartu .su dideliais musų 
pft$ųšešėliais,darė!labai nejau
kų įspūdį. Jokiu budu negalė
jau nusikratyti jausmo, kad 
mes buvome ne vieni, kad taiyp 
musų dar kas nors maišėsi. 
Greičiausiai tai >buvo tik ne
malonus jprimhimas,jkuris la
bai stipriai buvo manyje įgy- 
tvendintąs i tų neužmirštamų ir 
bjaurių aplinkybių ir pergy* 
veninių Transilvanijos pilyje. 
Ir kiti .dalinosi su .manimi t tuo 
pačiu nujautimu, nes kaip ir aš, 
vos.tik pradėjus draikytis nau
jam šešėliui ar tylą pertraukus 
Jkokiam iwrsv>gąl tikrunb .gal 
tik musų vaizduotės sukurtam 
cypimui ar girgždėjimui, visi 
be išimties, pradėdavo nedrą
siai <da<rytis, ieškodami tos nc- 
matomos būtybės.

Visas vidus buvo dulkėmis 
tiesiog;gulte apgultas. Grindys 
|on)is buvo nuklotos net ke- 
ius eojius, išskyrus vietas, kur 

matėsi nepersenai pėdsakas;
i Ąrčiaiitprie jų prinešęs lempu-* 

!ę, dulkių įdubimuose galėjau 
engvai išskaityti apvalių kul

nų vin|ų viršūnes. Sienos tuo 
tarpu buvo purvinos ir lyg pū
kais* apneštos, o kampuose 
drajkėii ištisos mases voratin
klių* ‘kurie apnešti dulkėmis, 
kabojo lyg biaurųs, pajuodę 

gerokai 
nutempti že- 

Prieangyje ant dulkių

apncšlo stalo buvo didelė gran
dine raktų ir prie kiekvieno jų 
buvo prisegtas metų apgelto- 
ninto popierio gabalėlis su pa
rašu. Jie matyti jau buvo 
vartoti keliais atvejais, nes 
dulkėse malėsi jų palikti įdu
bimai, panašus į įdubimą, kurį 
raktai - paliko, kuomet Van 
Helsingas pakėlė juos nuo sta
lo. Atsigręžęs į mane profe
sorius tarė:
, “Jonatane, tu žinai šią pilį. 
Tu nukopijavai jos planus, ir 
kaip ten nebūtų geriau esi su 
ja susipažinęs negu mes: Ku
rioje pusėje yra -koplyčia?” 
Turėjau neaiškų supratimą 
apie ’kryptj, kurioje koplyčia 
stovėjo, nors padaręs pirmą 
savo vizitą neįstengiau į ją įsi
gauti; bet aš rodžiau kelią, ir 
trumpai paklaidžiojęs, pasie
kiau žemas, giliai į sienos 
skliautą įspraustas ąžuolines 
duris, apkaustytas geležinė
mis štangomis. “Mes jau čia,” 
tarė profesorius nušviesdamas 
kopiją plano, kurį nusibraižė 
,iš /mano originalo korespon
dencijos, surištos su pilies pir
kimu. Kiek pavargę grandi
nėje pagaliau atradome raktą 
ir atrakinome duris. Tikėjo
mės ko nors nemalonaus, nes 
vos spėjome jas praverti, pro 
plyšius pradėjo skverbtis sky
stas dvokiantis*rukas, bet nei 
.vienus nesitikėjo tokiu nema
loniu kvapsniu .padaryti pir
mą pažintį su'Grafu.

(Bus jaugiau)

“Naujienose” galim* gau- 
ti ’Uruguąjąijs, (Pietų Ame
rikoj, iHetuvių laikraščiui:

“Nąujoji Stanga” -(No- 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
.Kaina 5c ;kiekvjeno.

NAUJAS Kultūros ’No. 3 
atėjo. įGalima gauti Naujie
nos?. Kaina 45 ę.

skarmalai, sunkumo 
apdraskyti ir

<myn.
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Naujas No. 22 ‘‘Kovas” 
įgautas Šiandie. Kaina ,1.0c. 
Klauskite Naujienose.
~ NAUJOJI BANGA”

Atėjo .pirmas numeris 
Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiumas laikraštis. 
Galima gajuti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.



Antradienis, geguž. 3, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pirmos Gegužės minė 
jimas

Pasak “Her.-Ex.°, skaitlingas 
maršavimas buvo 1 dienų ge
gužės .susirikiavęs prie CnioV 
Sųuure. Nešta plakatai su rei
kalavimu apdraudos nuo nedar
bo.

Demonstrantai numaršavo į 
Ashland auditoriją, čia buvo 
sakomos kalbos.

Demonstracijų palydėjo poli
cija, sustabdydama važiuojan
čius ir palaikydama 
lengvai demonstrantams 
ti.

Anksčiau diena buvo 
socialistų demonstracija,
susirikiavusi prie Douglas Au
ditorium, nuėjo Į Ashland Au
ditorium ir ten atlaikė vieša 
mitingų, kuriame kalbėjo daug 
žymių kalbėtojų.

praei-

didelė 
kuri

Melrose Parke, pasak to pa
ties dienraščio, policija išvai
kiusi komunistų demonstracijų. 
Ji areštavusi keturios asmenis.

Nepasisekė
metu,k ’Thomas Cochran. 

savininkas krautuvės Thomp
son miestely, Illinois, atvyko 
Chicagon miesto pažiūrėti.

Ties vaizbos buto trobesiu jj 
koja užkliuvo ką ten ir senis 
parkrito taip sunkiai, kad teko 
jis nugabenti į ligoninę.

Išleistas iš ligoninės, jis vėl 
•atsilankė į tą vietą, kur pai'- 
virto, kad pažiūrėti kas jam pa
sipainiojo ix) kojų. ——*

Ir antru kartu jis parvirto, 
ir taip sunkiai, kad tur būt per- 
siskėlė galvos kiaušą. •

Keistas supuolimas.

Gazas ekspliodavo, 
nas žuvo

vie-

(vazas eksplodavo ir apdras
kė namus adresu 2348- B6scoe 
Street. Ekspliozijoj vienas as
muo žuvo, o šeši kiti lengviau 
ir sunkiau sužeisti, žuvo Her
miui Griep, 60 r? etų, namo sa
vininkas.

Nesutinka kooperuoti 
su policija

Praėjusi penktadienį piktadariai 
kidnapino Gustavų Milleri, tu
rtingo Joliet miesto pirklio sū
nų. Policija kreipėsi į seiij 
Millerį kviesdama jį kooperuoti 
sunaus išvadavimui su ja, polici
ja. Senis betgi atsisakė. Jis 
bevelija turėti reikalą asmeniš
kai su kidnaperiai, ne kad pa
vesti užduotį policijai. Ir ne ste-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vr$> naudingos.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iš pažiūros 
daiktu.
IAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ‘ padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis- nauja būda. Musu che
mikai pagalios surado- sustath* 
kurs- ištikra šveičia- nedraskys ■ 
damas dantų amalas — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Usterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai;, 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambort Pharmaca) Cha Saint 
Lonl*> U. S. A.
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Grabučiai

• [Acme-P, 8 A. Photo]

Honoluhi. — Automobilius, kuriame 
Kahahawai kūnas. Dėl tos žmogžudystės 
kurioj dalyvauja ir garsusis Chičagos 
Darrovv.

tapo atrastas Joseph 
dabar ten eina tbyla, 
advokatas, Clarencfe

lydima keleto choristų-ščių ir 
būrelio kitų artimų jos drau
gu

Ji mano apsigyventi Kaune 
pas savo brolį Ipolitų Kalašins- 
kų. IMS Kalašinskaite yra iš
laikiusi kvotimus aukštosios 
mokyklos Chicagoj. Mano ir 
toliau tęsti mokslų gyvendama 
Lietuvoje. F. B.

Petcr Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

S. M. SKUDAS
Lietuvis - 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dvkai 

718.W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

būtina. Net Lindbergho vaiko 
pavogime policija pasirodė ko
kia bejėgė ji esanti.

Al Caponei teks važiuo
ti j Leavenworthą

Suvienytų Valstijų vyriausias 
teismas atsisakė peržiūrėti Al 
Caponės bylų, pasėkoj kurios 
jisai buvo nuteistas 11 metų 
kalėti už taksų sukimų. Capo
nei, kaip manoma, dabar teks 
važiuoti j federalį Leavenwortho 
kalėjimą į keletą dienų.

Sako, dalykai taisosi
Sugrįžo Chicagon Alexander 

Legge. buvęs Suv. Valstijų 
Farmų Tarybos /pirmininkas. 
Legge lankėsi Europoj. Pasak 
jo, ekonominis Europos gyveni
mas taisosi. Jisai ir nebuvęs 
taip užgautas depresijos, 
kad Suvienytos Valstijos, 
nebuvo taip iškilęs, kaip ši 
staroji šalis.

kaip
ba

pa-

Rezignavo iš džiabo po 
litikierius

Įteikė rezignaciją pirmas val
stybės gynėjo Svvansono padė
jėjas adv. John E. Northup. 
Sakosi norįs pasilsėti. Northup 
yra republikonų partijos kan
didatas generalio prokuroro vie
tai Illinois valstijoj ateinan
čiuose rinkimuose.

Asmeninėms taksoms 
mokėti laikas pasi

baigė
Vakar 12 valandų naktį pa

sibaigė laikas asmeninėms 1930 
metų taksoms sumokėti, kad ne
užsitraukti bausmėj po 1 nuo
šimtį už kiekviena mėnesį. Da
bar ir ateity šios rūšies taksos 
už 1930 m. skaitysis užvilkto* 
mis.

O 
1930 
želio
tysis užvilktomis ir teks mokė 
t i po 1 nuošimtį kiekviena mė 
nesj bausmės.

real estate taksoms už 
metus laikas išsibaigs bir- 
31 dienų. Po to jos skai-

P-lė A. Kalašinskaite 
išvažiavo Lietuvon
P-lč A. Kalašinskaite chi- 

eagiečiams yra žinoma kaip 
Pirmyn Choro daininiųkū ir 
veikli darbuotoja meno srity. 
Ji pastaruoju laiku'buvo viena 
žymiųjų artistinių jėgų Pir
myn Choro perstatyme opere
čių ir rengime įvairių kitokių 
pramogų.

Balandžio 21 d. p-lė Kala- 
šinskaitė apleido Chicagų pa-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių°reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

Buy glove» wlth what 
it 4<we$

Mara rtiuaia mpąlU1 jJOo •»'

tl«; Ba to raUUr sutaupiau 
S3, nB kurtuos raliu nusipirk
ti* plritlnaitoo ar ką klta- 
Lambėrt Pharmaca] Ca.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25£

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724 -

■y.

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

į

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

JERONIMAS STANKUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ne- 

—-' buvo užmuštas 
—- balandžio

I

tikėta mirčia 
autotnobiliaus —- balandžio 26 
dieną 1932 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus. gimęs Kaimalės kaime, 
Tytavėnų parapijos, Raseinių ap. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko 
draugus, o 
borą, seserį 
pusseseres, 
Laidotuvėms rūpinasi draugas An
tanas Mačiulis.

Kūnas pašarvotas randasi 4 605 
So. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, ge
gužės 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš tcĄ1 bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jeronimo Stankaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse- ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

dideliame nuliudime 
Lietuvoj motinėlę Bar- 
Barborą. brolį Antaną, 
pusbrolius ir gimines.

Nubudę liekame."
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
j rius Eudeikisį Tel; Yards 1741.
■msmmMnmaKnraamaHMK!

v

I

2314

1439

Telefonas Yardš 1138

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir 
‘Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubutn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Bbulevard1 4139 
A/ MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lab 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet- esti sąži
ningas ir nebrangus' to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILIi.

J. F. KADŽIUS

©fe

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
negu k*1* todd, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. I8th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS!
3238 S. Halsted- St. 

Tel. Victory 4088'Ki

Seniausia ir Didžiausia

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K. 
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio ii Lietuvos ’
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTBL
OPTOMETRIST

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

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikom 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuosė

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampai Halsted Sl 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

ANTANAS BARTKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužes 2 dieną. 3 ::40 valandą ry
te 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių parap. ir ap. 
Amerikoj išgyveno 3 5 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Julijoną', po pirmu vyru Jusz- 
kiewicz, tris sūnūs — Edward, 
Stanley ir Irvin, dvi dukteris — 
Helen ir Irene. žentą LeRoy Ed- 
vvards. posūnį John, 
leria, o Lietuvoj 
Margiewicz ir brolį

Kūnas pašarvotas 
W. 4 6th Place.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 6 dieną. 9 vai. ryte iš namų 
į Penkių Brolių parapijos bažny
čią. 44 ir Richmond Sts. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Resurrection kapines.

Visi a. a. Antano Bartkievvicz 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sanai, Žentas,
Posūnis, Podukrė ir Giminės.

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

Edvvard,

podukrę Va- 
seserį Feliciją 
Aleksandrą.

randasi 2500

£

GRABO R m (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką* su savo nupiginto* 
mis kaihomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame UŽ atvežimų mirusio žmogaus kūno j.musų 
įstaigų i§ bile kokios miesto dalies^

Reikalui esantį musų automobilius* atvažiuos* fo jūsų- 
namus ir atveš j musų įstaigų, Rur galėsite^ pamatyti dL 
džiausį pasirinkimui grabų ir kitur reikmenų- ir už- tų; pą^ 
tarnavimų jums visai rtioko nereikė' mokėti, nežiuriiit 
j tai, ar jus kų pirksite, ar ne. -

EUDE1KIS yra vienatinis lietuvių, graborius, kurte 
teikia ambulance patarnavimą* sw. ekspertu lietuviu pa1- 
tarnautoju. Dykai Keturios! Moderniškos Koplyčios' Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDElKĮ, pltttp nogiP kreipsite kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

> 'i ■.

*

■U —-
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Lietuviai Gydytojai

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

Td. Calumet 3294
Nuo 9 iki' 12 val< dieno* ir 

i. nuo 6’ iki 9 valando* vakare

į

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

Tel Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakari

apart Iventadiehio ir ketvirtadienio

Dr. P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Stre
Ofho Tel. Victory 7188 
Rez, Tel. Hemlock 2615

Lietuviai Gydytojai
Phone Onai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valando* nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo z-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

i DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
r Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036
> ■ ‘ 11 i.-J

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

’ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Wcsr 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1 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

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

Tel. Lafayette 4146 .

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nud 6 iki 9 valandai vakarb

DR. J. J.K0W AiRSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Įtampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nbo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietųzir 

nedėliOms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
5 LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo> 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 West 14th Street, 

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

Hemlock 8151
1 DR. V. S. NARES 

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J, 2420 Margaritą Rbad

Valandos: 9i—12, 7^9; Antradienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 St.
kampas Westeru Avė.
Tel. Republic 2266

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland
arti 47th Strėet

Avė.

i .v

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnmkais- Ketvergais ir Subatoms 
420 W. Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
PanedČliais, Seredomis ir Pčtnyčio u 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

D R. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - 

Getai lietuviams žinomas per 25 me 
is kaipo patyru gydytojai, chirurgas 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

į, moterų ir vaikų pagal naujausius 
etodus X-Ray ir kitokius elektros

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 13th 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 Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 
OFISO 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 

Phone Midway 2880

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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 31 st Street, Chicago, III. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pteL 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis Ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Miduray 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley i r' 24 gatois 
Tel. Canal 1713-0241 

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

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
B 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nub 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

rtie fonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. ŠLAKU
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Td. Dearborii 7966

. Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Kctv.—6 iki 9 vai. 
4į45 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3 3 95

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS* ADVOKATAS

105 VV. Adams St., Room 21*7 
Tekphone Randolph 6727 

Vafcorats 2151 22nd St. nito 4-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte TeL Republic 960C

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 S d. Ashland Avė. 
Tel Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Telephone Krankite 5745

Namait 3117 S. Union Ade., 7 iki 9 v.
Telephone- Victory 2213

William G Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656* West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
HedėUomis pagal sutarti
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Pirmos Gegužės Die
nos apvaikščiojimas

Sekmadienį Lietuviu Audito
rijoj buvo Pirmos Gegužes Die
nos minėjimas, kurį rengė Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Cent- 
ralinė kuopa Chicagoj.

Programas susidėjo iš pra
kalbų, dainų ir šokių.

Kalbėtojai buvo du, tai “Nau
jienų” redaktorius drg. P. Gri
gaitis ir drg. V. Ambrose, nese
niai atvykęs Chicagon iš Bosto
no. Ir vienas ir kitas aiškino 
Pirmos Gegužės, kaip darbinin
kų dienos, reikšmę; kaip ženk
lą darbininkų kovos už 8 valan
dų darbo dienų, kuri jau dau
gely šalių iškovota; kaip ženk
lą darbininkų solidarumo darbo 
ir gyvenimo sąlygoms gerinti, 
nes vienos bet kurios šalies dar
bo ir gyvenimo sąlygos negali
ma pagerinti, jei negerės ir ki
tų šalių darbininkų padėtis; 
kaip ženklą kovos/ už taiką, 
nes taika žada darbininkų kla
sei daugiausia gerovės ir pro
gresą žmonijai; kaip ženklą ko
vos dž socializmą. Kai kuri&gal 
mano, kad karas esąs palaima,, 
prisimindami “geruosius” lai
kus. Bet po karo, po dirbtinio 
sukrutimo pramonės su jos au
kštomis algomis seka depresi
ja, kurią ir šiandie pergyvena 
ne tik Amerika, bet ir visas ci
vilizuotas pasaulis ir priskaito 
apie 35,000,000 bedarbių.

šiandie aiškino kalbėtojai, 
organizuotam darbininkų judė
jimui tenka gintis nuo reakci
jos puolimų. Bet taip nebus 
visuomet. Darbipinkų klasė ga
lų gale yra nesunaikinama ir 
nesumušama, kadangi ja remia
si civilizuotas pasaulis. Ir pra
eity buvo atsitikimų, kad <įar- 
bininkams teko gintis, bet re
akcijai ar depresijai praėjus jie 
žengė pirmyn iškovodami dides
nius laimėjimus, nei turėjo pra
eity. To reikia tikėtis ir at
eity.

Dainas patiekė visas Chica- 
gos Lietuvių Choras Pirmyn, jo 
solistai-ės ir grupės, kaip Trys 
Rožytės, ir kt.

šokius išpildė pp. Andrejevai, 
kuriuos jau musų publikai ne 
pirmą kartą teko matyti.

Bendrai imant, programas bu
vo įvairus ir įdomus. Tenka 
betgi pastebėti vienas ne.labai 
malonus dalykas: Gegužės Pir
mai Dienai minėti parengime 
Internacionalars arba Marsalictė 
arba ir abi dainos butų buvu
sios vietoj, o jų nedainuota, 
nes Pirmyn Choras nebuvo su- 
simokinęs jas dainuoti.

Publikos pradžioj buvo ne 
daugiausia. Bet vėliau ji ėmė 
rinktis apščiau ir programo vi
dury jau susirinko gal virš pen
kių šimtų. Tai gražus skaičius.

—Buvęs.

“Naujienų” radio
V programas

Dainavo pp. Gugienė ir Bie- 
žienė; Makaliuko Malė pabėgo

Praėjusį sekmadienį Naujie
nų radio programas buvo vie- 
nas įdomiausių iš visos eiles.

Visų pirma dainavo dvi šau
niosios lietuvių dainininkės — 
pp. Biežienė ir Gugiene. Abi su
dainavo po vieną dainelę. Dai
navo gražiai, tik gaila, kad tas 
laikas toks trumpas, ba norėjo
si daugiau jų dainų išgirsti.

Makalų šeimoj painiava. Iš 
vienos puses žiūrint, dalykai at
rodo nieko sau. O iš kitos —‘ 
nekaip. Bet ve sutrauka visos 
painiavos.

Pats Makalas džiaugėsi su
silaukęs gerų pasėkų iš garsi/ 
nimosi Naujienose. Matote, jis 
jau įsteigė departamentinę 
krautuvę. Bet* rupesnis jį var
gina’: ar nesiliaus vyrai jankę 
jo krautuvę, kai dabar moters 

ėmė lankytis? Pavyzdžiui, jo 
paties vienas vyras klausė į 
ausį, ar laikoma apatinių kelnių 
krautuvėj. O į ausį klausė to
dėl, kad netoliese stovėjo mer
gina.

Makalienės argumentas betgi 
atrodė “stipresnis”. Ji būtent 
aiškino, kad esant krautuvėje 
moteriškėms vyrai reikalaus 
brangesnio ta voro.

Po to, kalba nukrypo į kelio
nę Pittsburghan, SLA. Seiman. 
Aldona' Makaliutė pranešė tė
vui, kad tai kelionei ji turinti 
turėti bent penkias dreses.

Kodėl taip daug? Well, ši
tokie sumetimai vadovavo jai: 
viena dresė kelionei, dvi dieno
mis dėvėti, o dvi vakarais. Tai 
ir penkios. Makalui pasirodė 
tokia krūva dresių bereikalin
ga. Jis pats tik vieną porą kel
nių ketiną dėvėti. Bet Maka- 
lienė pripažino dukters reikala
vimą, ir todėl tenka manyti, 
kad dreses Aldona gaus.

Tuo tarpu atėjo Juozas. Nu
siminęs, pabalęs. Tėvai pradė
jo klausinėti kas su juo atsi-. 
tiko. Nenoromis Juozas pranešė, 
kad Malė palikusi jį.

Įvykę barnių tarp jo ir Ma
lęs. Malė metusi peilį į jį. O 
vėliau pasiėmusi mašiną ir iš
važiavusi.

Na', o "kaip bus su kelione į 
Pittsburghą? To dar nežinia. 
Gal išgirsime kitą kartą. Vie
ną tečiau “pamoką” įsidėjo 
galvon Klausytojas: kai kada 
gerai, kad tūlos moters nedrai-' 
vina automobilių; jų vyrai bent 
yra’ “safe”, "kad automobiliai 
pasiliks, nors jų pačios ir pa
bėgtų.

Buvo dar garsinimų. Garsinu
si šį kartą Balzckas Motor 
Sales iš Brighton Parko; Ar
cher Avenue Big Store, kuris 
buvo net savo Sales Lady at
siuntęs papasakoti apie barbe
nus; Central District Furniture 
Store, turįs šiuo laiku parda
vimui ypatingai patraukiančių 
bargenų; Roseland Beverage 
Co., kurios vedėjai yra pp. Su- 
dentai, ir Potter Noder.

Beje, dar kalbėjo “Naujienų“ 
laivakorčių skyriaus vedėjas T. 
Rypkevičius. Jis padėkavo 
“Naujienų” kontesantams ir 
davė informacijų apie laivakor
tes.—Klausyto jas.

Naujienų bendradar
bių ir kontestantų 

vakarienė
šeštadienį, balandžio 30 d., 

Universal Kliube, Bridgeporte, 
įvyko “Naujienų” kontestantų 
ir bendradarbių vakarienė.

Per keletą mėnesių ėjo kon- 
testas atnaujinti “Naujienų” 
prenumeratą seniesiems skaity
tojams ir užrašyti dienraštį 
raujiems, gauti skelbimų ir 
abelnai paskleisti “Naujienas” 
plačiau lietuviškoj visuomenėj.

šiam darbui stojęs buvo gra
žus draugi) ir draugių būrys ne 
tik Chicagoje, bet ir kituose 
miestuose, Praėjusį šeštadienį 
vajus pasibaigė ir jo baigtu
vėms buvo surengta kalbama 
vakariene.

Be kontestantų dalyvavo joje 
nuolatiniai “Naujienų” bendra
darbiai, kurie kartu su dirban
čiaisiais “Naujienose” žmonė
mis padaro jas įdomiausiu,rim
čiausiu ir įvairiausiu lietvių 
dienaršiu Amerikoje; kurie pa
daro “Naujienas” lyg Amerikos 
lietuvių gyvenimo veidrodžiu.

Vakarienėj dalyvavo ir “Nau
jienų” darbininkai, ši sueigėlė, 
galima sakyti, buvo kaip ir su
glaustas “Naujienų” šeimynos 
nusitikimas.

P-nia Kemėšienė, Universal 
Kliubo prižiūrėtoja ir pati kon- 
testantė, paruošė apščią ir ska
nią vakarienę. Po vakarienės 
kontesantai, bendradarbiai ir 
kai kurie “Naujienų” darbinin
kai pasidalino mintimis apie 
dienraščio užduotis, apie musų 
gyvenimo Amerikoj eigą, apie 
stovinčius prieš mus reikalus*

Kalbos buvo ir rimtesnio ir 
lengvesnio pobūdžio; su juokais 
ir pastabomis iš šalies,. kaspa
sireiškia tik t attiipų žmonių tar

pe ir padaro jaukią ir liuesą 
nuotaiką.

Susirinkusioji išsiskirstė jau 
po dvylikos, Manau, kad' visi, 
kaip ir aš, jautėsi smagiai ir 
maloniai laiką praleidę.

—Dalyvavęs.

Šiandie bus lietuvių 
radio programa

Kaip ir kas antradienis, taip 
ir šiandie įvyks nuolatinė lie
tuvių radio programa leidžiama 
;Peoples Furniture Co. krautu
vių iš stoties WGES, 1360 ki- 
locycles, nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro.

Dalis šio vakaro programo bus 
specialiai pašvęsta jaunuomenei, 
•r Dr. K. Draugelis pasakys ata
tinkamą kalbelę, o K. Sabonis 
dainuos jaunuoliams pritaiky
tas daineles. Taipgi daininin- 
kai-dainininkės dalyvaus —p-le 
A. Ančiutė, A. čiapas, ponia L. 
Sabonienū, A. Jankus ir kiti. 
Bus graži muzika, įvairios kal
bos ir pranešimai. Tuo viskuo 
tikimasi pilnai patenkinti visus 
klausytojus.—Pranešėjas.

i, ■ .

Atlankė ‘Naujienas’
Pirmadienį, gegužės 2 d., 

“Naujienas” atlankė p. Petras 
Kazanauskas iš Union, N. J.

Chicagon jisai atvyko sekma 
dienį, gegužės 1 dieną, o ją ap- 
’eido .pirmadienį. Išvyko į Ca- 
meron, Wis. Pmas Ka'zanaus- 
kas važinėja reikalais kompa
nijos, kuriai jis dirba, regis. 
Newarke.

Nors su lietuviais susitinka 
privačiame gyvenime ir darbe, 
bet viešajame lietuvių gyvenime 
jis aktingai kaip ir nedalyvau
ja. Tačiau atydžiai tėmija 
platųjį gyvenimą.

Kai kuriems naujieniečių bu
vo ypatingai smagu susitikti su 
p. Kazanausku ir prisiminti 
praeities laikus, kada teko dar
buotis kartu audringais pirmo
sios Rusijos revoliucijos me
tais.—J. P.

[pirmyn)
SHARPS and FLATS
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MOTHER’S DAY is this Corn
ing Sunday. To all of our mo- 
thers, we dedicate the, follow- 
ing column.

TO MOTHER
Through years11 gazed on your 

fond face,
Your fond face so full of 

charm:
Charm that time cannot erase, 
Erase though it may be calm: 
The calm I felt when by your 

side,
By your side so sheltering;
Sheltering hopes I could not 

hide,
Hide though I may have 

wished.
I have wished to fmd a pal likę, 

you,
Būt likę you there is no other. 
No other can e’er replace you, 
You whom I call “My Mother”.

One mother’s heart that will 
be overjoyed this Mother’s Day 
is that of Mrs. Dale, Louie’s 
mother. We have just received 
a card from him informing us 
that he, has arrived home safe- 
ly.

—O-—
ON TO WISCONSIN

-—o—
MOTHERS, don’t let yoiir 

son be a trombone player. The 
following conversation was 
overheard lašt night between 
two students:

Fred —• Do you know, Jack, 
that a trombone is vęry much 
likę a cow?

Jack — Well, how- do you 
figiire that out?

Fred — A trombone makes 
a. noise. just . likę a. cow, only 
the cow giyes milk.

[Acme-P. B A. Photo}

Percy A. Rockefeller, kurį 
Kongresas pakvietė pasiaiškin
ti apie savo manipuliacijas bir
žoj. Sakoma, jis biržoj padaręs 
porą šimtų nrilionų dolerių.

ON TO WISCONSIN
—o—

TIDBITS
The birds, the trees, the, 

April showers, and everything 
else that comes with spring 
mušt effect everybody alike. 
Even our own. director told a 
joke at the lašt rehearsal. This 
šame pun appeared in this 
column several months ago būt 
it was ne,w to most members... 
Someone else is planning to 
leave Chicago. This time, it’s 
Brookg leaving..., for Europe. 
Maybe to attend the .Gerieva 
Conforence,?

—o—

THE Singing Fool is in grave 
danger. Threat have been re
ceived that his identity will be 
revealed and that he will be 
put-on-the-pan just as he has 
made šlams agaįnst everybody 
else. The Fool įesecches you,* 
one, and all, to (> have pity on 
him. Excuse, pleasel. He takes 
back everything that he has 
ever sai<L ►

—o—

The boy’s baseball team has 
not only organized būt has also 
played and won a game. Lašt 
Saturday, the boys journeyed 
out to Cicero where they over- 
whelmed the All-Stars. Good 
work! Everyone is looking for- 
ward to the day whe.n Pirmyn 
plays Kenosha.

—o-— •

And, now, the girls, noticing 
the success that the boys have 
had, have decided to form a 
baseball team of their own. 
Probably, they 'will challenge 
the boys.

—o—
Now, I raiše my head in joy 

for I have finishcd another. 
tas k. Till next week, my 
thoughts will ever be of dear 
Mother.

Thėse words have flown from
The Singing Fool 

who thinks that the trouble 
with most singers is that they 
don’t practice į ,what they 
šere,ech.

Nauja vasarine madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokerioptj rūbų mo
terims,' merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją $au tuo jaus.
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Haistęd Sto Čhkągo, Iii. .. .

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonės fT 
Bįp pataria Lietuvos bankai

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

Jau anksti is ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti Šiose 

naujose vielose'.

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halstcd Street arti 63Čios 
gatvės.

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

P-no Benošiaus Aptiekoje, 
2G12 W. 71st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. svarbus mėn. susirinki

mas įvyks trečiadieny, gegužės 4‘d., 7:30 
v. V., Ch. Liet. Auditorijoj. Visi na
riai prašomi būti, nes yra svarbių reika
lų. — Valdyba.

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, sekt.

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

Dr-stč Saldžiausios Širdies V. J. lai
kys mėn. susirinkimą, gegužės 3 dieną, 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj. Tam
stų pribuvimas būtinai reikalingas, nes 

'bus svarstoma daug svarbių dalykų.
Rašt. Frank Bakutis.......... ...... -... '.. . .. . -

MADOS MADOS MADOS

2624 — Paskiausios mados balinė suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3102 — Po siuteliui dėvėti bliuzkelė su ilgom arba trumpom rankovėm. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3108 —- Mažutei mergaitei vasarinė suknelė. Sukirptos mieros 4, 6, 8
10 metų mergaitėm. ' '

3173 — Augesnei mo.terei suknelė. Joje išrodysite plonutė ir jauki. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 4 2, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau 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, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago, III.

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Gold 
Bondsų 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 į šį susirinkimą.

— A. Kaulakis, korp rašt.

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

— A. 7.alagėnas, prot. rašt.

NAUJIENŲ ~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.

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

CLftSSIFIED APS.
Educational
 Mokyk^1los

MOKYKIS BARBKRYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciju 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
Finansai-Paskolop

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

i/"" ................... ... ■■—.............

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia jdedu 15 centų it prašau at

siųsti man pavyzdj No ____ ______ ...

Mieros ........................  pet krutinę
• ... 1

(Vardas ir pavardė)

1 (Adresas)

. . .----------- (Miestas-ir vata.) ---------
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f
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CLASSIFIED APS.
Business Service

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

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111 -toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO —r KAS SEKMADIENIS

Bušai parenduojamr piknikams ir iš
važiavimams už žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai suteikiami.

Šaukite Worth 148
SOUTH WEST TOWNS BUS LINE, 

Ine.
109 St. ir Harlem Avenue, Worth, III.

Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 
gatvių į Palos Park.

Furniture & Fixtures
R-akan4a>‘|talsai

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.

ELEKTRIKIbŲAI REFRIGERA- 
TORIAI

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

1954 W. 35 St., 
Tel. Lafayette 3040

 For Bent
5 KAMBARIŲ flatas, 2900 bloke 

Lowe Avė., naujas furnasas. elektra, di
delės viškos, basementas, kiemas, $35. 
2853 Lowe Avė. Tel. Victory 5930.

PASIRENDUOJA 4 kambarių karštu 
vandeniu apšildomas flatas, pigiai. 2639 
W. 44th St., Tel. Virginia 0730.

RENDAI 6 kambarių flatas, garažas 
dviem karam, vištininkas, galima karvę 
laikyti, 3 lotai. Renda pigi.

10424 So. Trumbull Aye.

REIKALINGA ofiso tikslams su pa
gyvenimui kambariais, ant 1 mo augšto 
6 kambarių flatas ramioj gatvėj, tarp 
31 ir 55. Wallace ir Western Avė. gat
vių už $50 ar mažiau į mėnesį. 
LIETUVIŲ SKYRIUS FEDERATION 

OF PROPERTY OWNERS 
163 W. Washington St.

Personai
-------, -TęlĮkg n

VEDYBŲ tikslu dvi rimtos lietu* 
vaitės nori susipažinti su lietuviais Ame
rikonais. važiuojančiais i Lietuvą. An
tanina 25 metų, Ona 28 metų. Tik
ta? rimtai manančius. Atsakysime tik
tai į rimtus laiškus su fotografijom. 
Mes savo irgi prisiusime, nes dalykas 
svarbus ir rimtas. Lietuva. Klaipėda, 
Rojaus gatvė o. 2. Antanina Jurkeitė 
ir Ona Jurgaitė.

ŽENOTI žmones, pusamžiai, paieš
ko mergaitės 12 ar 13 metų, kuri ne
turi atsakančios prieglaudos arba var
gingai gyvenančios: bet turi būt švari 
ir protinga, užlaikymą turės atsakantį, 
bus aprėdyta ir mokykla netoli. šei- 
minoj esam 3. Gali laišku atsisaukt, 
arba ypątiškai 6 vai. vak. ar sekma
dieny. F. B. Davis. 448 Washington 
Pk.. Waukegan, III.

Partners Wanted

REIKALINGAS partneris su mažai 
pinigų į kriaučiaus biznį. Aš turiu du 
bizniu, vienam per sunku. Gali būt 
vyras ar moteris, nepatyrusį išmokinsiu.

4103 Archer Avė.

Situation Wanted 
Darbo T<*Klco

MERGINA ieško darbo prie namų, 
valgykloj ar .kitokio darbo.

43 56 So. Mozart St.

Business Chances
Pa rday I mjni IBi gni jaj

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

4125 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemž. Pardavimui  

PAUL M. SMITH « 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, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. 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. 
gat., 2800 bloke, $25 už pėdą. 2 flatų 
5 kambarių Lowe Ąve. gt., 2800 bloke, 
furnasas, $7,500, kainavo $10,500, 
tiktai $1,000 įmokėti.

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

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

7. J O. RUETER « CO. 
16301 So. Western Avė. 

Tel. Beverly 4595




