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Vokiečių generolai 
intrigavo nuversti
Brueningo valdžią

Mėgino Hindenburgą sukiršinti 
su kancleriu

Berlynas, Vokietija, geg. 4. 
-—Vokiečių nacionalistų ir hit
lerininkų klika susidedanti iš 
įvairių generolų, su gen. Kurt 
von Schleieher’iu priešakyje, 
darė spaudimą j prezidentą Hin- 
denburgiu ir mėgino jį sukir 
sinti su Hlrueningu. Jie pasiry
žę išstumti iš valdžios dabarti
nį Vokietijos kanclerį Hein- 
rich Bruening’ą ir vidaus rei
kalų ministerį VVilhelm Groc- 
ner.

Kartu su generolais ėjo ir jų 
planus rėmė valstijos ministc- 
ris Otto Meisner. Galutinas jų 
liksiąs buvo sutverti konserva- 
tyviską valdžią. O tai reikštų 
atvirą kelią/hitlerininkams, ku
rie galėtų [plėsti savo veikimą 
visai nesuvaržyti. Jie butų at- 
sakomingi tik kariuomenei.

Bet tų militarizmo šulų pa
stangos nuėjo niekais ir Brue
ningo kabinetas nerezignavo 
kaip jie tikėjosi. Kiek ankščiau 
iš vietos atsisakė ekonomijos 
ministeris Hermanu Warmboldt. 
bet tai jokios blogesnės įtakos 
į dalykų stovį nepadarė.

Hindenburgas suteikė Brue- 
ningui tam tikrus įgaliojimus, 
kurie jam prigelbės lengviau 
vairią palaikyti savo kontro
lėje.

Baldwin užims Mac- 
donaldo vietą

London Anglija, geg. 4. — 
Už kelių dienų dabartiniam An
glijos premjerui MacDonaldui 
bus padaryta dešiniosios akies 
operacija. Kuriam laikui jo 
vietą užims Stanley Baldvvin.

244 Mafia gaujos nariai 
nuteisti i kalėjimą

Arigento, Italija, geg. 4. — 
Čia pasibaigė 3 menesius nusi- 
tęsęs Mafia teroristų gaujos 
narių teismas. Gauja veikė Si
cilijoje. Jie rasti kalti nužudę 
nesuskaitomus asmenis, metę 
bofnbas, vogę ir kitais budais 
terorizavę Italijos ir Sicilijos 
gyventojus. 244 gaujos bandi
tų nuleisti viso 1,200 metų ka
lėjimo.

Komunistų riaušės Suo
mijoje

Helsinki, Suomija, geg. 4.— 
Pirmos Gegužės dieną Suomijo
je komunistai išardė ramią so
cialdemokratų demonstraciją, 
susimušė su policija ir kuomet 
buvo suareštuoti, sukėlė paniką.

Vietoj žuvies pagavo vištą

Minneapolis, Minu., geg. 4. 
—Tūlas ūkininkas žuvaudamas 
užsnūdo. Pabudęs ant meške
res rado užsikabinusią vištą.

R H S«
Chicajrai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; ne
pastovus vėjas.

Vakar teraperatpra buvo 50- 
56.

Saulė teka 5:42; leidžiasi 7:- 
52.

Kinų ir Japonijos 
atstovai pasirašė 

taikos sutartį
J japonus šią savaitę buvo mes

ta antra bomba

Shanghai, geg. 5. — šiandien 
10 vai. kinai ir japonai pasirašė 
taikos sutartį.

Mamoru Shigemitsu, japonų 
atstovas ir (Juo Tai chi, kilių 
delegatas, sutartį pasirašė gu
lėdami lovose, nes vienas buvo 
sužeistas bombos, kitas sumuš
tas jį užpuolusių studentų.

Shanghajuje kita bomba
Shanghai, geg. 4. — Shang- 

hajujc šią savaitę į japonų tar
pą buvo mesta antra bomba, 
žuvo vienas jurininkas. Keli 
buvo sužeisti.
Smarkus mūšiai Mandžurijoje

Harbin, Mandžurija, geg. 4. 
—Trys japonų kariuomenes bri
gados, vedamos generolo Hirose 
keliose vietose šiaurinėje ir 
šiaurrytinėje Mandžurijoje su
sidūrė su kinų sukilėliais. Abi 
pusės panešė didelius nuosto
lius.

VVashington, D. C., geg. 4.— 
Washingtonas labai susirūpinęs 
paskutiniais įvykiais Shangha- 
juje. Vakar buvo .pranešta, 
kad japonų kariuomenė įsiver
žė į J. V. kvartalą ir'vos nesu
simušė su ten dežuravusia J. 
Valst. kariuomene. Prisibijoma, 
kad panašus įvykiai galės įvel
ti abi puses į karą.

5’’o atbėgo iš Floridos į 
Illinois

Taylorville, III., geg. 4. — 
Savaite atgal Taylorville, III. 
gyventojas Floridoje pardavė 
savo šunį. Kelias dienas atgal, 
parduotasis šuo parbėgo atgal. 
Matyt Floridos oras jam nepa
tikęs.

Edisono sūnūs seka 
tėvo pėdomis

VVest Orange, N. J., geg. 4. 
—Jauniausias mirusio išradėjo 
Thomas Edisono sūnūs Theo- 
doVe M. Edison išrado aparatą, 
kuris prašalina mašinų vibraci
ją. Išradimą užpatentavo. Tai 
buvo pirmas jo patentas. Taro 
kito ko, Theodore Edison te
bedaro tėvo pradėtus mėgini
mus su sintetine guma.

Musčolini automobilis 
užmušė kaimietį

Rymas, Italija, geg. 4.— Va
žiuodamas Mussolini automobi
liu, Italijos vidaus reikalų vice- 
ministeris Leandro Arpinati už
mušė kaimietį Katasrofoje mi
nisteris nusilaužė ranką.

Fall bus paleistas iš 
kalėjimo

Washington, D. C., geg. 4.— 
Albert Fall, buvęs vidaus rei
kalų sekretorius Hardi,pg admi
nistracijoje, ir įsivėlęs į aferas 
su valdžios aliejaus laukais, už 
keturių dienų bus paleistas iš 
kalėjimo.

Indusė paaukavo savo 
kūdiki dievaičiui

Lucknow, Indija, geg.’ 4. — 
Tūla indietė sudegino ant au
kuro savo aštuonių metų mer
gaitę dievaitei Musammat Un- 
rai. Už tpkį žiaurų darbą ang
lų teismas pasmerkė jų mirti.

[Acme-P. B A. Photo]

Shanghajus. — Mamoru Shigemitzu, Japonijos pasiuntinys Kinijai, admirolas Kichisaburo 
mūra ir admirolas Abo. Jie visi tapo sužeisti, kuomet buvo i juos mesta bomba.

Gub. Judd dovanojo | A^iŠ=ži- 
bausmę Massie ir $37,000,000 
kitiems kaltinamu

Pakeitė 10 metų terminą 
kalėjimo

Honolulu, geg. 4. — Keturi

Massie, Mrs. G. Fortescue Gran- 
ville, Massie žmonos motiną ir 
jurininkus E. J. Loed ir A. O. 
Jonės, kurie buvo rasti kalti 
nužudę havajietį Joe Kąhiih?.- 
wai, buvo nuteisti 10 metų ka
lėjimo. Bet gubernatorius Law- 
rence Judd tuojau bausmę pa
keitė 1 valanda kalėjimo. Fak- 

kad kaltina- 
dovanota. 
užmuštas 

tinai tai reiškia, 
miems bausme buvo

Kakahavvai buvo 
sausio mėnesį. Pats Massie jį
nušovė. Jis buvo vienas pen
kių maišyto kraujo ha va j iečių, 
kurie nakties * laiku užpuolė 
Massie žmoną Thalia Massie ir 
ją išgėdino.

Kaltinamųjų teismas nusitę
sė kelias savaites ir pasižymėjo 
nepaprastu visuomenės susido
mėjimu. Juos gynė garsus Chi- 
cagos kriminalis advokatas Cla- 
rence Darrow.

Massie byla buvo reikšminga 
ir tuo atžvilgiu, kad ji parodė 
kokia1 didelė neapykanta vienas 
kitam yra įsigyvendinusi tarp 
skirtingų rasių žmonių.

Draus kongresmanams 
duoti darbus gimi

naičiams
Washington, D. C., geg. 4.— 

Atstovas J. Mitchell įnešė į at
stovų rumus pasiūlymą už
draus ti visiems kongresmanams 
naudoti savo protekciją ir duo
ti valdžios darbus giminai
čiams.

Andoroje Įsteigtas pir 
mas kinematografas
Andora, geg. 4. — Andoroje, 

mažiausioje Europos valstybė
lėje klojime įrengtas pirmas ki
nematografas. Gyventojų ša
lyje yra tik 5,000. 500 smai
lųjų, kurie buvo filmų pamaty
ti, manė, kad atėjo “sudna die
na”. 

......... —
Anglijoje patvino upės

London, Anglija, geg. 4. -4 
Po ilgo lietaus Anglijoje smar
kiai patvino upes užliedamos iš
tisus miestelius, 
bai dideli 
skendo.

Daug
Nuostoliai la< 

■ žmonių pa-

VVashingtop, D. C., geg.'4.— 
v ; Atstovų rūmai praleido ekono- 

' vai mU()S projektą, kuris į metus 
* ’ > sutaupys $37,000,000 valdžios

; išlaidų. Originalis pasiūlymas 
- ■ j numatė $200,000,000 išlaidų s\ų 

u mažinimą.

Svarsto $5,000,000 
000 viešų darbų 

bilių
Washington, D. C., geg. 4.— 

Atstovų rūmai svarsto N. Y. 
dem. atstovo L. Black pasiūly
mą sukelti $5,000,000,000 pa
skola viešiems darbams. Tuo 

> *

budu nori suteikti darbus mi
lijonams bedarbių ir grąžinti 
gerbūvį. 

tt '

Siųs daugiau marinų 
į Nikaragą

VVashington, 1). C., geg. 4.— 
Ateinantiems Nikara'gos rinki
mams, kurie įvyks lapkričio 
mėnesyje, laivyno departamen
tas rengiasi pasiųsti daugiau 
marinų juos prižiūrėti.

Leviathan atplaukė
Vokietiją

Bremerhaven, Vokietija, geg. 
4.—Pirmą kartą nuo 1914 me
tų, Vokietijon buvo atplaukęs 
didžiausias • J. V. laivas Leviat- 
han. Prieš karą Leviathan pri
klausė vokiečiams. Jis tuomet 
vadinosi “Vaterland”.

Marconi apdovanotas 
medaliu

London, Anglija, geg. 4. — 
Radio išradėjas Guglielmo Mar- 
coni, italas, Londone apdovano
tas aukščiausiu inžinerijos pro
fesijos Kelvin medaliu.

26% Berlyno gyventojų 
gauna pašalpų

Berlynas, Vokietija, geg. 4.— 
Miesto iždininkas paskelbė, kad 
Berlyne 1,112,000 gyventojai 
gauna iš valdžios pašalpų. Jie 
sudaro 26% visų Berlyno gy
ventojų.

geg
Ore susidaužė orlaiviai 

k New York 
Bennet aerodromo 
daužė du orlaiviai, bet-neE vie
nas. lakūnų nebuvo sužeistas.

. — Virš 
ore susi-

No-

Badu mirė Į Rusiją 
nuvykęs amerikietis 

inžinierius
Berlynas, geg. 4. — čia mi

rė J. V. inžinierius G. C. Breck- 
enridge, iš J. V. nuvykęs į Ru
siją dirbti. Valdžia staiga lio
vėsi mokėjusi inžinieriams al
gas doleriais. Praleidęs pasku
tinius pihigus nuvyko į Mask 
va atlyginimo reikalauti, bet jo 
negavo. Išbadėjęs, šiaip taip 
pasiekė Vokietiją, Berlyną ir 
ten nusilpęs, gavo plaučių už
degimą įr plevritą ir nuo to mi
rė.

Stimson išplaukė 
i J. V.

Cannes, Francija, geg. 4.— 
Apleidęs nusiginklavimo konfe
renciją Genevoje, J. V. užsie
nių reikalų ministeris H. Stim
son išplaukė laivu “Vulcania” 
atgal į W‘ashingtoną.

Areštavo girtą prohibi- 
cijos agentą

St. Paul, Minu., geg. 4. — 
Areštuotas ir į kalėjimą paso
dintas LeRoy Munson, prohibi- 
rjjos agentas, kuris buvo suim
tas, kuomet girtas važiavo au
tomobiliu.

Pavadino žydus, “para
zitų tauta”; areštuotas

Budapeštas, Vengrija1, geg. 4. 
-—Dviem savaitėm kalėjimo bu
vo pasmerktas biologijos pro
fesorius Louis Mehly, kuris 
skaitydamas paskaitą žydus pa
vadino “parazitų tauta”.

Senatoriai prieš 4% alų
Washington, D. C., geg. 4.— 

Senato gamybos komisija, kuri 
svarstė 4% alaus įnešimą, nu
tarė, kad alaus legalizavimas 
niekam neatneš naudos, tądel jo 
ir nereikia.

Mirė Liszt’o pianistas-rmokinys

Boston, Mass., geg. 4. — čia 
mirė 82 inetų pianistas ir kom
pozitorius J. Oyth, kuris buvo 
paskutinis garsaus Franz Lisz
t’o mokinys.

Washington, D. C., #eg. 4. — 
Iždas paskelbė, kad apyvartoje 
tebėra $558,000 didžiųjų dole
rinių, kurios trys 'metai atgal 
buvo pakeistos mažesnėmis.

Lietuvos Naujienos
Numatomi Belgijos 
kontigentai Lietu

vos prekėms
Briuselis. — Belgija netoli

moj ateity žada įvesti konti- 
gentų sistemą. Lietuvai, kaip 
teko patirti, numatyta paskirti 
šitokius kontingentus, apskai
čiuotus iš 1931—1932 metų vi
dutinio importo skaitmenų: gy
vų raguočių ir jautienos 32.340 
klg., kiaulių ir kiaulienos — 
72,120 klg., sviesto —322 tonos.

Švarcas su Frenkeliu 
uždaryti Kauno sun

kių darbų kaljimų
Kauno teismo tardytojas 

areštavo Simoną Švarcą ir Vul- 
fą Frenkelį.

Juodu kaltinami už savini- 
mąsi svetimo turto, t. y. tar
nautojų užstatą.

Užstato, jei nori ligi teismo 
būti laisvi, iš juodviejų reika
laujama po 40,000 U.

Švarcą su Fre'nkeliu policijai 
varant iš teismo tardytojo ka
meros į kalėjimą būrys auto
busų tarnautojų palydėjo areš
tuotuosius į kalėjimą šauks
mais ir net grasino.

Organizuojasi Lietuvos 
išeiviai Palestinoj

Tel Avive.—Prieš kurį laiką 
Tel Avive dr. Sadovskio bute 
įvyko iniciatorių grupės susi
rinkimas Lietuvos išeivių Pa
lestinoj sąjungai suorganizuoti. 
Susirinkime, tarp kitų, dalyva
vo žymus visuomenės veikėjas 
S. Goldbergas, dr. Zilbergas. 
G. Valkauskas ir kiti. Nutarta 
nuorganizuoti sąjungą su gana 
plačiais užsimojimais, kaip: į- 
steigti Lietuvos Palesl inos pre
kybos rumus Tel Avive; suor
ganizuoti spaudos informacijos 
skyrių ir t.t. * *

Plungėj degė linų fab
rikas

Bal. 16 d. Plungėje linų ver
pimo* ir audimo fabrike kilo 
gaisras. Gaisras kilo katilinėj. 
Nors subėgę ugniagesiai su dar
bininkais ugniai toliau plisti ne
leido, tačiau tas trobesys, ku
riame buvo katilinė— sudegė 
visai.

Katilą, sako, pavyksią greit 
atremontuoti ir fabrikas ryt 
pradėsiąs veikti.

Fabrike dirba 230 darbininkų. 
Gaisro priežastis stropiai tiria
ma.

Šelpia bedarbius
✓ *

Jurbarko miesto taryba prieš 
Velykas nutarti išdalinti miesto 
bedarbiams ir šiaip biednuome- 
nei 600 litų..

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

SU
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCĄSTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipčdon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

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

Akiras-Biržys vilio
jęs pradžios mokyk

lų mergaites
Akiro-Biržio kvota kriminali

nė policija jau pabaigė ir per
davė Kauno I nuovados teismo 
tardytojui. Pats Akiras-Biržys 
jau sėdi Kauno kalėjime. Nors 
kvotos smulkesni daviniai yra 
laikomi paslaptyje, tačiau, kaip 
teko sužinoti, esą paaiškėję, kad 
Akiras-Biržys sukinėdavęsis ties 
pradžios mokyklomis, kur sal
dainiais suviliodavęs mergaites 
ir su jomis nepadoriai elgdavę- 
sis.

Iš didelio džiaugsmo, 
dar didesnis nusi

minimas

Naumiestis, šak. ap.—Vyriau
sybė buvo nutarusi šiemet sta
tyti musų miestely per Šešupę 
gclžbet. tiltą. Džiuagėsi musų 
bedarbiai,—o čia jų daug;—kad 
visi turės darbo. Bet štai pa
sklido gandas ,kad tilto šiemet 
nestatys. Nusivylimas didelis. 
Gerą pavasario nuotaiką staiga' 
pakeitė nusiminimas, didelis 
susirūpinimas, kas veikti, tuo 
labiau, kad kalbama buk bend
rai visoje Lietuvoje statybos 
darbus sumažins iki minimumo, 
kad ir melioracijos darbai bus 
vedami tik mažu mastu. Liūd
nos perspektyvos bedarbiams!

Pagavo vagių gaują
Kaunas.— Prieš kurį laiką 

Kalvarijos mieste ir apylinkėje 
pradėjo labai vogti. Dabar pa
vyko policijai tuos paslaptingus 
vagis išaiškinti. Suimti J. žal- 
neraitis, Vaišvila ir Dvareckas, 
kurie padare apie 16 vagysčių, 
pavogdami šorų, kumpių, lašinių 
ir kit. Spėjama, kad jie bus 
prieš Velykas iš Valstybinės 
Psichiatrinės ligoninės pavogę 
15 kalakutų ir 5 žąsis.

Vaišvila toje srityje jau spe
cialistas, nes Šiaulių s. d. kalė
jime už plėšikavimą atsėdėjo 6 
metus.

Vagys iki teismo patalpinti 
kalėjimam

Palangiškiai gražina 
vilas

Palanga, Kretingos apskr. Pa
langoj dabar eina nemažas dar
bas. Vilų savininkai skuba1 tai
syti vilas ir jų kiemus žvyruo
ti. Šiemet jie laukia anksti 
vasarotojų. Prasidėjus vilų 
tvarkymo darbams, atsirado ir 
vietiniams gyventojams uždar
bio. Kai kurie žvyrą vežda
mi uždirba1 per dieną apie 30 
litų.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Gegužės 1 dienos į nykiai

Socialistų Partija turėjo 1 
gegužės paminėjimą. Paren
gime dalyvavo net 33 socialistų 
kuopų. Didžiulė Danceland 
svetainė buvo pilna. Prisipil
dė ne tik apačia, bet ir vir
šus. Apie 2 vai. po pietų pra
sidėjo programas. Scenoj pa
sirodė didokas rusų choras, 
kuris sudainavo penkias liau
dies dainas. Paskui sekė kal
bos, muzika, monologai, šo
kiai. Programas buvo tikrai 
įdomus ir gyvas. Tokio pasek
mingo 1 gegužės apvaikšėioji- 
mo man jau senai beteko ma
tyti. Gal lik 1911 m. \Vorces- 
ter, Mass.

Gal kai kurie mano, jog 
tarp rusų visai nebėra sociali
stų, — jie visi paskendo bolše
vikiškose bangose. Tačiau 
taip nėra. šis apvaikščioji- 
mas aiškiai parodė, jog rusai 
darbininkai, kurie gauna tie
sioginių žinių iš bolševikiško 
rojaus. Stalino diktatūrai ne
pritaria. Apvaikščiojime da
lyvavo įvairiu tautu sočia lis- * * * v 
lai, kaip tai: čekai, jugosla
vai, lenkai, suomiai, žydai, vo
kiečiai, lietuviai ir II.

Akivaizdoje tų faktų, ką 
reiškia bimbinių pliauškimai, 
kad socialistai Amerikoj jau 
baigia nykti. Tuo tarpu yra 
kaip tik priešingai, - komu
nistai tai tikrai baigia nykti, 
.tų likučiai pešasi tarp savęs, 
kaip katės maiše. Bimbinių 
dabar svarbiausias tikslas yra 
sutriuškinti pruseikinius. Jie 
organizuotai ardo Pruseikos 
prakalbas. Jei kurioj koloni
joj neturi pakankamai jėgų, 
tai sustiprinimą siunčia iš ki
tur. *•>•••
- Komunitsai irgi lurčju:wv.o 
apvaikščiojimą, jie demon
stravo mieste. Vakare buvo 
Detroito Lietu'vių Draugijų 
'karybos bizniškas vakaras. Su
vaidino “Žentai iš Amerikos“. 
Vaidintojams nieko negalima 
primesti, jie tikrai gerai sa
vo užduotį atliko. Buvo ir dai
nininkių, — dvi, rodosi, iš Chi- 
cagos.

Kalbėjo p. Daniušis. Turiu 
pasakyti, jog iš jo visai men
kas kalbėtojas. Publika pra
dėjo nerimauti ir ploti, kad 
nustotų kalbėjęs. Pirmininkas 
p. Daniušį pristatė kaipo di
delį žmogų ir Varnių kankinį.

Daniušis pusėtinai maišėsi, 
.lis pareiškė, jog socialistai 
teisybę sakė, kad Smetona ir 
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DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas 1 a i k lodė I i ų visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Lietuvis laikrodininkas Phone Lafayette 3 847
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NiiUjas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINĖK. Redaktoriaus, SdVaitraitis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 171 ČKLAHOMA CITY, OKlA.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Melams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo gintinoms nei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minlies mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj melams — 3 
dol., piliai metų —11/4 dol.; Lietuvoj melams — 2 dol.< 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas : Lituauia, Šiauliai, Aušros ai. 15. ‘‘Kultūros’* 
ž. adiniu.

jo šalininkai — Voldemaras, 
Petrulis, Karevičius — tikrai 
sveikino Urachą ir norėjo už- 
rioglititi jį Lietuvos žmonėms 
ant sprando, kad paskui pasi
likus jo ministeriais. Bet re
voliucija Vokietijoj nušlavė 
kaizerį ir jo kliką, tad ir Ura
chui nebeteko LičtiiVos sostas. 
Paskui p. Daniušis pasakojo, 
kaip kunigaikštis Vytautas 
buvo praplėtęs Lietuvos rube- 
žius nuo Baltųjų ligi Juodųjų 
jurų. Man rodosi, kad ne Vy
tautas tai padarė, bet Mih- 
daugis ir Gediminas. Taip 
bent sako Simanas Daukantas 
savo Lietuvos istorijoj. Butų 
visai .pravartu ir p. Daniušilii 
tą istoriją pastudijuoti. Tą
syk nepadarytų tokių klaidų.

Daniušis dar bandė irodvti 
jog Lietuvai nepriklausomybę 
iškovojo trys daktarai, — Ku
dirka, Basamivičius ir šliupas, 
padarinyj tapęs sušauktas Vil
niaus Seimas, kuriame daly
vavę apie 2,000 delegatų. Kad 
minėti daktarai dailg pttsldnr- 
bavo Lietuvos labui, — dėliai 
to negali būti dviejų nuomo
nių. Tačiau sakyti, jog jie iš
kovojo Lietuvai nepriklauso
mybę, yra netikslu. Buvo de- 
sėtkai ir šimtai darbuotojų, 
kurie ritpinosi tuo reikalu.

Pažymėjo p. Daniušis ir lai, 
kad krikdemai nuvertė socia
listų valdžią. Tačiau juk visi 
žino, kad valdžioj buvo lie lik 
socialdemokratai, ale ir liau
dininkai. Keliais žodžiais jis* 
užsiminė ir apie Lietuvos “Si
birą” — Varnius, kur Smetona 
siunčia visus, lęiyie drįsta pa
sipriešinti jo diktatūrai. Pub
lika tikėjosi daugiau išgirsti 
apie Varnius, kadangi pirmi
ninkas atrekomendavo p. Da
niušį kaipo “Varnių kankinį”. 
Bet kalbėtojas labai nedrąsiai 
apie tai kalbėjo. Tiesą sa
kant, jis daugiau . vaikščiojo, 
negu kalbėjo.

Publikos į parengimą atvy
ko visai mažai, — koks šimtas. 
Tiek susirenka ir į kokios jur
ginus draugijos parengimą. 
Vadinasi, darbininkų šventėj 
rengti biznišką vakarą neužsi
moka.

_______________ %

Gegužės d. didžiulė SLA. 
kuopa. turėjo savo susirinki
mą. Buvo renkami delegatai 
į seimą. Išrinkta Philomena 
Budviclienė ir J. Overaitis. 
Budvidienė v ra socialistiško 
nusistatymo, o Overaitis sim
patizuoja Gegužiui.

Su darbais pas mus vis dar 
tebėra senos bėdos, — jokių

v

intaraarr . ■ . rm.t'i... ,raa-i.

peFiiiahią neįvyko. Bedarbių 
vištit pilna* Sunkti BkČBš, 
kad laikai pagerės thltfrtpbj 
ateity. — Trdhk Laviidikds.

Scottville, Mich.
Partnerio name apsigyveno 

bitės.
♦ 

Netoli Scottville pas vieną 
farmerį atskrido bičių Spie
čius ir susimetė ant farmerio 
žmmms pečių, kai pastaroji 
ėjo į vidų, žilumu labai išsi
gando ir pasipurtė* Bitės piL 
sikėlė ir stišimelė palubėj. bL 
lės greit susirado skylę ir su
lindo tarp Bukos* Jos taip greit 
tatai padalė, Jog atskubėję ki: 
ti šeimos tmriai bepamatę tik 
kelias bites beleiidant UŽ Bu
kos. šeima tarėsi ir šiaip it 
taip, liet nieko negalėjo sugal
voti, kaip iš namų bites iš
krapštyti, — negi draskysi mi
mą dėl bičių?

.tau penki metai, kaip tame 
name gyvena bitės. Jų priviso 
pusėtinai daug, — pilims sie
nos ir paiiibiui. Prisinešė jos 
maisto tiek, kad net visas na
mas parudavęs nuo medaus* 
Medus tiesiog simkldSi pėi‘ Sie
nas ir lubas. U farmerys nieko 
nedaro, rodosi, jis nei tiepaštė- 
bi bičių. Jis phts eina pirkti 
medų iš kitur. Tai tiesiog juo
kinga. Savo medalis turi tiek, 
kad vargu galėtų sudoroti, bet 
perka iš kitur. Kai kurie kai
mynai siūlė net pinigus, kad 
jiems leistų išimti medų ir bi
tes, bet farmerio žmona neno
ri apie tai nei girdėti. Ji sako, 
kad bitės atnešė laimę. Tad 
esą tegul jos gyvena, kol tik 
joms paliks. Kaimynas bandė 
įtikinti moterį, jog bitės jai jo
kios laimės neatnešė, o tik 
baigia jau supūdyti namą. Pa
galios, kokia nauda iš to, kad 
bičių padarytu medų niekas 
nesinaudoja? Tačiau ji pasili
ko prie savo nuomonės.

Nieko negalėdamas pešti, 
kaimynas sugalvojo kitokiu 
budu išvilioti bites: jis savo 
name išgęžė keletą skylių, ti
kėdamas, kad bitės pas jį su
simes. Bet ir iš to nieko neišė
jo, — svečių jis vis dar negali 
sulaukti.

Tai tikimi įdomus atsitiki
mas. Tik stebiuosi, kad ligi 
šiol niekas apie tai neparašė. 
Atrodo, kad daugelis kores
pondentų tik tada rašo, kai 
jiems kas ant kulnų pradeda 
minti. O jeigu to niekas neda
ro, tai jie nejiasistėngia para
šyti ir apie tokius įvykius, ku
rie tikrai yra įdomus.

Reikia pasakyti, kad ne vien 
lik organizacijų įvykiai vislių- 
menei įdomus. Žinoma, tiems, 
kurie priklauso prie organiza
cijų, įdomu sekli kas dedasi 
jų organizacijose. Bet yra daug 
žmonių, kurie organizacijoms 
nepriklauso ir jų veikimo ne
seka. Tad korespondentams 
reikėtų iš savo kolonijų pasi
stengti į laikraštį parašyti į- 
domesnių žinių, kurios butų į- 
domu pasiskaityti visiems.

-r Svečias.

Lietuviškumo plėto
jimasis Klaipėdos 

krašte
Pažiurėjus į prdeiti, kada 

Klaip. Kraštas buvo prijungtos 
prie Lietitvoš ir j dabartį, ma
tyti, kad žmonių nuomone apie 
lietuvių tautą yra žymini persi
mainiusi. Ypač didis skirtumas 
matyti kalboje ir siiprhtihiė to, 
kas lietuviška. Pradžioje lietu
vius buvo galima ant pirštų 
suskaityti, bet dabaf jau visdl 
kitaip. Kodėl pradžioje buVo 
tiek maža lietuvių, nors nebu
vo ne vieno vietos gyventojo, 
kurs nesuprastų lietuvių kal
bos? Tai galima pateisinti il
gais vokiečių’ViešpdtaViliio me
tais, kuomet lietuviai buvo iš- 
tautinami. Nors Vokiečiai valdė, 
bet lietuviškumas neišnyko. Tai 
yra faktas, kdd lietuviškumo 
tradicija buvo labai įsigalėjusi, 
ir sU ja buvo vokiečiams suli
kti kovoti. Iš to matyti, kad Lie
tuva šį kraštą yra ilgai valpžiu-

NAtlJlENOOihtoJlL;. . 
iimiĮįjįiiriTififflnjiSMatų- iniin-i mimi*i.

O) vyksta OidžMl® Gim- 
MSija, E) tuvttlte OitMhAzija, 
S) almu, 4) Merde-
rio dtartaaljft Ir S) Mokytojų 
Seminarija. Visose tose mokyk
loje iebSfk vokiečių ftaitth kaipo 
a&tfflnOjl, išskyrliIS tik Vyt. Di- 
tfž. Gifnttažijų.
Liaudies mokyklų yra apie šim
tą, kuriose taip pat tebėra vo- 
fkiečių dėstomoji kalba. Tose 
mokyklose tebeeina mokytojų 
t>SFeii!FttS dnf gflft <11418 skaičius 
eplantlj) nors jau DlfSlttOrija ir 
'fll atleido. Lįsiuvlal, nenorėda
mi teisti savo valkų Išiautėti, 
tui‘1 blltlflAl Ratines 
•IteRtv* mokyklas, neą buvusioji 
vftfdlltt tuo vteftl iiėėlritbiho. To
kių bHVAtlfiių mokyklų yla 
steigiama via daugiam Vokiečiai 
tel matydami labai pyksta. Dėl 
to dalyko Įvyko štai toks atoL 
Ūkimas t vtetej apylinkėj vokie
čių Iteudteš mokytojas buvo ir 
tos apylinkės bažnyčios vargu- 
Kirtkas, Toj pat apylinkėj buvo 
steigta lietuvių pHvai* mokyk-

IMilį,' ' 'rtttMhi'.

M. NeMab&f Itiil <kr 
Klaip. Kttijas taeiUVtii fiiSka- 
d6s nėpHIiiaUSįS, o kai. jlios 
takiausi, M kiif čia imofiŽS 1S- 
rųoko lietuvių kalbos, nebežino 
j tai atsakymo. Daug buvo 
klhipėdiėčių, kUrlb nėlYTėkejo vo
kiečių kdlbOs, o tfešuprAto tik 
lietuviškai. Kai vokiečiai atvy
ko, tokių tėvų vaikai, kurte ne
suprato vokiškai, jau bUVO ver
čiami per prievartą mokyklose 
Išmokti vokiečių kalbos, tik tb 
kybos mokslus bebuvo fAlibta 
gimtoj kalboj mokytis* Painioki 
lai buv6 bažiiyėlose taip pat 
lietuvių kalba eakoml, nes žmo
nės kitaip ftestiprato*

Tą IttktĄ tml HM iš*J 
teatėję lietuviai pripažinti, kad 
klaip, KražUs yra ligai prfc 
klausęs Lietuvai. (Pradeda nors 
ir pamažu pamatyti, koks kram 
juš juose teka, Tik tie uestieb 
pranta, kurie vokiečių gerai 
apmokami, Daugiausia buvo 
teikiama pašaipa vokiečių mo* 
kytojams, kad jie krašto vaikus 
išauklėtų vokiškoj'dvasioj. Toks 
ištautiiilmaš net dabar .dar mo^ 
kyklose galima pastebėti, Alė* 
kits to dalyko įrodymas yra tas, 
kad vokiečių mokytojai telėk 
džia vaikams tik Vokiečių svei
kinimo terminus vartoti, nes 
lietuviškai “labą dieną” esą 
negražu sakyti, šitoj srityj irgi 
vyksta pasitaisymas. Dabartį- 
nioji Direktoriją atleido 21 vo
kiečių mokytojų (optantų) nuo 
ternybos, ir jų vietas užėmė 
šio krašto mokytojai. Tai yra 
didelė pažanga* •
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be Vargonų giedoti. Taip tai vo
kiečių patriotai dirba.

—Klaipėdiškis.

GARSINKITfS 
NAUJIENOSE

----- ;__ ............... . ,

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
DlRMl MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHT0N PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augsią 
po du fialų, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$lI2,(kK).0b. Vieno namo mdrgičitis — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius - 
irto morgičius — $4,750.
R0SELANDE, bugalovv ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi- 
ČitlS—$1,000 imt 3 metų.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leatitt St Tel. Canal 1678

$3,000, ant 5 metų; Trečio na-.

&

a. Daug mokinių apleido vokiš
kąją mokyklų ir Įstojo j lietu
viškąją. Vokiečių mok*, mokyto
jas labai dėl to supyko ir paSi- 
ryžo atkeršyti žmonėms. Savo 
atkeršijimą jis įvykdė per tai, 
kad iiėbeėjo Sekmadienį vargo
nais griežti, ir žmonės turėjo

Daktaras
k^itoniš

Pasauliniame kare

6YDČ VIŠAŠ LIGAS VYfcŲ MOTERŲ_ ------------------------ - -------------------- s Jr

WI8SIG 
» Spčcialiktaj iš

Rusijos

J PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau

jo, Odos, ligai, žaiždas, redmatizm^, galvok skatisrtius, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paifaptirifeas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite jis jums gali padaryti. 

j------ .. Patarimas
valandos ryto iki 1 

•»» «v *y,v *ni i Tai. 
vė. ....... Te|. Crawforda 5573

---------- - . . •

Klaipėdos krašto 
mokyklos

. ' ■ h---- --- i
Klaipėdos Krašte iš aukštes

niųjų mokyklų yra svarbiausios >

Ar užsi

Jeigu kiti ne*

Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstančiŲs ligonių. Patarimai 
dykai. OF1ŠČ VALANDOS: Kasdie nntt 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir ųuo 5-8 valandai vakre. Ncdėliomis nuo 10 tyto iki 1 VaL 
4ŽOO Wėjįt St. , kampas Kėelėr

It’s toasted

liO
p riti knltžĮimm • prieš kosulį

LUCkY STRlKk kADIO PROGkAhfĄ-~60 moJernfikų minučių su pattulio 
. geniausiais Idkftf OfUdfMsjln Usčky Strikt tintomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadleuto,

9 iT ^tidtonto vaktnų, pet V.B.G

. I.' /'■■/.e?

Cnnr.m Mi

pageidaujate « • • dėl to, kad tūli 
taešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap- 
iloSC, pašalinami Luėkiei valymo 
procesu! LuckfeB tą procesą įvedė. 
Tik IiUckiea jĮ h turi!

“PefakioitlešimtB milijonų rūkytojų 
begali klysti!” Todėl, jei jūs žino- 

> darni ar nežinodami užsitraukiate 
dantų Visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives!

• . i

Lucky Strikę drįso šį klausinių 
a iškelti - nes jie sį dalyką išrišo! Taa 

/ duoda jums apsaugų, kurios jtis

ETŲ metais cįgaretų skelbK 
inudse ypatingai vfeiigta žodžio 

“užsitraukti’V Kodėl?,. Gerumėlis 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas,užsitraukia! Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas viėhtt ar kitu 
laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos jis 
ištraukia iš cigareto.

7 Dėl tų labai svarbu būti tikrti, jog 
bigarėtas, kurį rūkote, yra grynas ir 

/ švarus — būti tikru neįkvėpti tūlų
f hėšvArumų.

EKSKURSUOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

i patyrusi agentą

P. Baltutis & Co.
3327 80. HALSTED 8T.

Tcl. YARDS 4669

trauki?

šio?-

“Kam tą klausimą kelti?” 
: , • ' I.

—klausia cigare tų verslas!

•v*- ■
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LAIPSNIS 5-TAS

D. ŽUKAS
CHICAGO

Mrs. KEMĖŠIS

CHICAGO,

Kontestą užbaigusK. DEVEIKIS

Turi 6830 balsų siems

LAIPSNIS 2 -RAS ŠIO

VI u

J. SINKUS

CHICAGO, ILL

Turi 43 38 balsų

Drau

LAIPSNIS 1-MAS

J. DEGUTIS

CHICAGO

Turi 1270 Balsų

AŠKE

S. 'NAUDŽIUS
MATULIOKAS Grand Rapids. Mich.JOHN ASCILA

Frankfort,
Turi 400 balsų

Turi 1008 balsų

MIKE STOŠKUS
J, MARTIN
• . 1! '■ • > - «C . 7

O’/bjhų

A. S. KAVALIAUSKAS

EVANAUSKAS
CHICAGO, ILL

SMIGELSKISMrs- RdVAlTIENfi

‘Naujienų' 
gams ir Rėmėjams

CICERO, ILL

Ir kitus: vaistiniu

CHARLES 
RAČAITIS 

Springfield, III. 
Turi 710 balsų

NAUJIENOS, Chicngo, UI. ■

LAIPSNIS 4-T A S

tuo- 
klai- 
Dar

JULIUS 
MICKEVIČIUS

KONTESTĄ PA 
BAIGUS

. J. URNEŽIS 
CHICAGO • 

Turi 7637 balsų

AugšČiausį laipsnį — penktą 
— pasiekusi ir pirmoj vietoj 
atsistojusi kohtestantė M. Kc- 
mešienė iš Chicagos rašo:

Baigiant “Naujeinų” kontes- 
to darbą noriu paačiuoti vi
siem^ tiems, kurie darė per 
mane biznį. Apie daugelį jau 
rašiau kontesto eigoje. Dar 
norįu niekuriuos pažymėti, bū
tent p. ViČą, 7439 Jeffery Avė., 
kuris dar ir naujų skaitytojų 
prirodino. p-as Vičas yra na
mų taisytojas ir dekoruotojas, 
jis padaro darbą gerai ir ne
brangiai 
kas Belskis, kuris užlaiko pui
kiai įrengtą vaistynę prie Arte- 
sian ir Marąuette Road, grabo- 
riarJ. Euedikis, kuris užlaiko 
keletą laidojimui koplyčių ir 
ofisų: 4605 S. Hermitage Avė., 
J. F. Badžius, 668 W. 18 St. 
Labiausiai norėčiau paačiuoti 
tai tiems, kurie patys pridavė 
man į namus, tai J. Puišis, ži
nomas Birutietis veikėjas, O. 
Normantaite, public school 
mokytoja, p. Keturakienė ir 
P. Peika. žinoma, man susir
gus vargu bučiau galėjus iš
kilti ir pralenkti kitus kontes- 
tantus, bet dėka mano vyro J. 
Kcmėžio, kuris laike mano sir
gimo pasidarbavo, gavau dau
giausia balsų. Taigi tariu nuo
širdų ačiū visiems, kurie darė 
per manę biznį.

M. Kerne šie nė.

CHICAGO. ILL.

Turi 25687 balsų

JOE
CHICAGO

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1592 balsų

Toronto

Kanada 
Turi 40 balsų

pasieki 
laimėjo p< 
Kiti kontes

JAMES 
SHOLTEMAN

s' 7^.- ■/

A. FRENZEL1S 
Toronto Canada ' 
Turį 640 balsų

"vajuje” 
po $760 
žiūrint 
presiją 
“Naujienų 
Reikia pasakyti 
tautų pastangas 
pradžioje, labai trukdė tas pe
simizmo ūpas, kuris depresijos 
rezultato yra apėmęs žmones.

“Naujienų” kontestas pavy
ko geriau, negu buvo tikėtasi. 
Padėka už lai priklauso ne tik 
jo dalyviams, kurie uoliai dar
bavosi, vadovaujant drg. Ryp- 
kevičiai, bet ir visiems dien
raščio'draugams ir reųicjhmš. 
Taigi šiuo “Naujienos” dėkoja 
jiems visiems, reikšdamos vil
tį, kad musų dienraštis galės 
pasitikėti jų kooperavimu ir 
tolinus.

“Naujientį” Adminislracija.

tinimą, - 
ir toliau

Per kontestą gavome 29 
prenumeratas; keli -yra tokie* 
kurių prenumerata baigsis tik 
34 ir 35 metais, tai reiškia 
“Naujienoms” gavome į 40 
skaitytojų. “Keleiviui” gavo
me 11 skaitytojų ir kitiems 
laikraščiams 3. Viso gauta 54 
skaitytojai. Atrodo nedaug, 
bet prisiminus kokis dabar ne
darbas yra, tai gana gerai.

Visoms ir visiems tariu šir
dingą učių, kurie mane parė- 
mėt šiame konteste ir pagelbė
jo! platinti IhikrašČiUs ir ap-

J.ALIKONIS
Johnston jCĮįty,;. III

Turi 580 ■■ balsų

Šis, su balandžio mėnesio 
paskutine diena pasibaigęs, 
“Naujienų” kontestas buvo 
jau penktas. “Naujienų” kon- 
testai visuomet yra rengiami 
biznio pamatu, t. y. zkontesto 
dalyviams duodama atlygini
mas už jų pasidarbavimą. Ku
ris kontestantas padaro dau
ginus naudos laikraščiui, tas 
gauna didesnę dovaną. Yra 
gerų ‘‘Naujienų” draugų įvai
riose lietuvių1 kolionijosc, ku
rie dar ir šiandie tebevažinėja 
Ihimetais “Naujienų” kįėntes- 
tuose automobiliais, arba turi 
papuošę savo kambarius gra
žiais rakandais, gautais už pa
sidarbavimą kontestuose.

Kontesto užbaigi- 
tokiomis pasekmėmis, 
visai nesitikėjome, jį

švietą. Tikiuos, kad paremsi t 
mane it ateityje.

Labai ačiū visiems rėmė
jams, ypač draUgui A. Straz
dui, kuris daug laiko pašventė 
vežiodamas mane savo auto
mobiliu ir pagelbėdamas rink
ti skaitytojus tarp savo pažys
tamų ir draugų. Ačiū visiems.

— Frank Lavinskas.

Cbicago 

Turi 320 balsų

Atsižvelgiant į lai 
laikais žmonės daugiausia pa
sigenda pinigų, “Naujienų” 
Bendrove nutarė, rengiant da
bartinį kontestą, duoti konte- 
stantams tiktai “cash” prizus. 
Iš Kontesto Vedėjo, drg. Ryp- 
kevičiaus pranešimo, musų 
skaitytojai mato, kad kai ku
rie kontesto darbuotojai šiame 

pelnė daugiau, kaip 
Tai rodo, kad, ne

skaudžią biznio de- 
Amerikojc, dirva 

bizniui yra gera, 
kad kontes- 

ypač kontesto

HERRIN, ILL.

Turi 340 balsų

mą jų gauto 
prenumeratos 
gančią dienraščio įtaką visuo
menėje.

Kontesto Vedėjas šiuo taria 
nuoširdų Ačiū visiems kontes
tantams už jų energingą pasi
darbavimą, o taip pat ir vi- 

Naujienų” draugams ir 
rėmėjams, kurie kuo nors pri
sidėjo prie taip didelio 
kontesto pasisekimo.

Visiems kontestantams yra 
išsiuntinėta jų laimėti prizai, 
pasiremiant skelbiamu šiame 
“Naujienų” numeryje jų sto- 

Jeigu yra įsiskverbusi 
Uokįa klaida balsų skaičiuose, 
tai ^meldžiu kontestantus 
jaus mums pranešti, kad 
da galėtų būti atitaisyta, 
kartą Ačiū visiems.

Kontesto/Vedėjas
T. Rypkevičia

Cbicago

Turi \ 400 balsų

A. P. SAVICKAS 
ROCKFORD; ILL.

Turi 1320 balsų

Kontestantas J. Alikonis iš 
Jolmston City, III., rašo:

Turiu pareikšti, kad “Naujie
nų” Konteste nesu pilnai at
siekęs užsibrėžto tikslo, bet 
visgi geriau kaip nieko. 17 
naujų skaitytojų “Naujie
noms” ir 4 “Keleiviui”, — tai 
nėra blogai mažoje lietuvių 
kolonijoj. Man labiausiai pa
kenkė ta nelaboji bedarbe. 
Jeigu mainos butų nesustoję, 
tai bučiau gavęs daugiau skai
tytojų, nes turiu prisižadėju
sių. — J. Alikonis.

Kontestantas A. Frenzelis iš 
Toronto, Kanados, rašo:

Užbaigęs kontesto darbą tu
riu pareikšti sekančiai.’ Tu
rint omenyje, tas aplinkybes, 
kuriose man teko dirbti, kaipo 
nesenai atvažiavusiam į To
rontą, neturint platesnės pa
žinties lietuvių tarpe, ir lietu
vių susiskaldymą į įvairias 
sroves, taip-pat sunkiąją kri- 
zio naštą, kuri yra didžiausia 
priežastimi, kad daugelis dar
bininkų nors ir labai norėtų 
užsiprenumeruoti “N.”, bet ne
gali, dėl darbo stokos, tiesa, 
nedaug tepavyko užprenume
ruoti “N.”, bet vistiek žingsnis 
pirmyn padaryta. O ateityje 
gal bus lemta ir daugiau pa
daryti. šiame darbe man pa
dėjo ir drg. J. Jokubynas porą 
naujų prenumeratų surasti, 
už ką nuoširdžiai dėkoju jam, 
taip-pat ačiū visiems kurie už
sisakėte “N.” per mane.

— A. Frenzelis.

Kontestantas Frank Lavins- 
kas iš Detroit, Mich., rašo:

“Naujienų”, kontestas jau 
pasibaigė ir aš pabaigiau kon
testo darbą, bet nepabaigiau to 
darbo, kurį dirbu jau 25 me
tai — laikraščių ir knygų plu

tą savo darbą tęsiu

KANKAKEfi, ILL. 

iwt. 3»0 tūli.

laimėjo 
su vir- 
pinigais

ATKOČIŪNAS 
CHICAGO

Turi -3650 balsų

Labai malonu yra paskelbt 
“Naujienų 
mą su 
kokiu 
pradėdami.

Dvi konlestantės, p-ia Ke 
mešienė ir p-nia Žakienė, pa 
sieke 5-tą laipsnį ir 
kiekviena po $760.00 
šunį prizą gyvais 
(cash).

Keturi konteslahta 
3-ią laipsnį ir 
po $130.00 prizą 
tuntai laimėjo*kiek mažesnius 
prizus ir padarė mažiau biz
nio, bet, atsižvelgiant į siau
čiančią dabar Amerikoje'de
presiją, reikia pripažinti, kad 
ir jie turėjo nemenko pasise
kimo.

Kontestantams pasidarba
vus, “Naujienos” gavo apsčiai 
naujų skelbimų ir didelį būrį 
naujų skaitytojų. Ypač malo
nu yra pažymėti; kad daugu- 

iznio sudaro 
Tai rodo au-

F. LAVINSKAS 

DETROIT, MICH.

P. MAĘTINKAĮTIS
Senai Petrai 
CHICAGO

Turi 6785 balsų t

CLEVELAND, O

Turi 65 balsus

J. MITCHELL 
WAUKEGAN. ILL

Turi 1680 balsų

J. RIMKUS
CHICAGO

Turi *2977 balsų

k-;- ų’.ti ■ i ‘\ '
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kad šiais

--------------------------—

HARVEY. ILL. 
Tulri 500 balsų

13 14 16 ■' 17
Z. A. JUCAITIS

. ■ . į ' . / '

CUDAHY. WIS. '■ 1 '

J. 
SAKALAUSKlENfi

ST. ■ ŽUKAUSKAS Turi 160 balsų.
A. DZIAUGYS

Cbicago^

Turi 80 balsų

Wilkea Barre. Pa.
Ktftosha, Wis.

Turi- 263 balsų 15 18Turi 120 Ulsų
*

• ■ *. ", ■ GEO. CHRISTIAN
i '' .• ■' * P. SERAPINAS Barrington, III.

• t " , 1 ' 1 - 'i * Wmvii!e, III. r ’ '

J : ■ i. >r- . . . -Q. . ■ ' ' • Turi 80 balsų x .
-d- TMrf'160/balsų.
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Subecriptioii Ratas: 
08.00 per pear in Canada _

98.00
4.00
2.00
1.50
.75

18c 
75c

Ispanija be jėzuitų

8e per
- _ _ - - ....................................... - ■ ■' ..........

EnUNd aa Seooad CIam Matter 
Mavoh Tth 1914 at tha Post Office 
of Chteago, DL under the act of

Naujienos eina kasdien. Itskfriant

Chicagoje — paltu;
Metams —- ---------------
Pusei metu
Trims mėnesiams___
Dvlen; mėnesiam - rir.„
Vienam mineshd ■—

Chicagoj per iineiiotojus;
Viena kopija ........... ...
Savaitei .......—..... .
Mlnesiui ............

Suvienytose Valstijose, na ChiMgoJ*

Metams ............................ . ....  17.00
Pusei mete —------------------- 8.50
Trims mtaesiams 1,.—1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam minėsiu! _  715

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...............    58.00
Pusei metų  .................  4.00
Trims minesiama--------------  2.50
Pinigus teikia siųsti palto Money

Orderiu kartu •» ulaakymu.

Vietoj vienuolynų švietimo 
ir kultūros įstaigos. -T**-; Juo
das spalvas pakeitė baltos. —— 
Vietoj šaunamųjų ginklų 
mokslo priemonės.

KUR EINA MUSŲ MOKESČIAI

Jungtinių Valstijų kongrese dar tebeina kova dėl 
federalės valdžios finansų. Iždo išlaidų ir pajamų suba
lansavimui trūksta dar gerokos sumos pinigų, ir sena
toriai bei kongresmanai ginčijasi,, iš kur tų sumą paim- 

, ti arba kokius sutaupymus padaryti išlaidose, kad ne
būtų deficito. Bet bus pravartu žvilgterėti, kokiems 
reikalams ir po kiek valdžia ketina išleisti per 1932-33 
biznio metus, kurių sąmata dabar yra svarstoma.

Stambiausia išlaidą yra numatoma tokia: karo ve
teranų šelpimui $1,072,064,527.

Toliaus, krašto apsaugai, vadinasi, armijos ir karo 
laivyno reikalams, numatoma išleisti $694,805,800.

Skolų nuošimčiams mokėti skiriama $640,000,000, 
skolų mažinimui — $496,803,400.

Iš kur atsirado tos skolos, už kurias vien palūkanų 
per vienus metus reikės užmokėti daugiaus kaip šeši 
šimtai milionų dolerių? Iš karo. Kariaudamos, Jungti
nės Valstijos traukė paskolas savo karo leikalarhs ir 
parėmimui savo talkininkų, kurie skolinosi iš Amerikos 
ir kažin ar kada nors tas skolas grąžins. Bet Amerikos 
valdžia jaučiasi turinti atsiteisti su tais, kurie dėjo sa
vo pinigus į jos “laisvės” bonus, nežiūrint, ar svetimos 
šalys jai skolas mokės, ar ne.

Tai skolai dildinti skiriama ateinančiais metais ne
toli penki šimtai milionų dolerių, o nuošimčiams už ją 
— su viršum šeši milionai. Taigi vien tik praeito karo 
skolų “aptarnavimas” praris daugiau kaip bilioną ir 
šimtą milionų dolerių. Karo veteranams bus išleista su 
viršum bilionas dolerių. Apsaugos reikalams — netoli 
septyni šimtai milionų. Kartu — $2,903,673,727..

Beveik trys bilionai dolerių! .
Dabar palyginkite su šita milžiniška suma kitas 

numatomas išlaidas: $392,873,000 viešiems darbams ir 
$816,363,223 “visiems kitiems reikalams”.

J “visų kitų reikalų” kategoriją įeina ir algos fede- 
raliems tarnautojams, ir švietimo dalykai, ir sveikatos 
reikalai. Negalima pasakyti, kad tokiai milžiniškai ša
liai, kaip Jungtinės Valstijos, 816 milionų dolerių tai 
baisiai didelė suma tiems visiems dalykams aprūpinti. 
Žymiai sumažinti ją vargiai butų galima ir prie geriau
sių norų. Sakysime, butų nukapotos visiems federaliams 
tarnautojams algos kokiais dešimčia nuošimčių. Šituo 
keliu butų sutaupyta daugiausia keletas dešimčių 
lionų dolerių per metus. Ar tai išgelbėtų valdžią 
deficito?

O betgi laikraščiai diena iš dienos šaukia apie
sų “eikvojimą” valdžios įstaigose ir reikalauja griežto 
algų karpymo valdžios darbininkams, tartum, nuo to 
priklauso visas Amerikos išganymas. Sumažinus algas 
valstybės tarnautojams, sumažės jų pajėgumas pirkti 
prekes.

Matėme taip pat, kad viešiems darbams ateinan
čiais metais numatoma išleisti iš federalio iždo tik apie 
390 milionų dolerių. O tuo tarpu karo veteranams, ka
ro skoloms ir apsiginklavimo reikalams skiriama be- 
beik trys bilionai!

Tai ve kame yra tikras eikvojimas. Iš keturių bi- 
lionų numatomų valdžios išlaidų beveik trys bilionai 
bus išleisti praeitiems karams ir prisirengimui prie 
ateities karų.

Mifitarizmas suryja tris ketvirtadalius Amerikos 
valdžios pajamų, t. y. 75 centus iš kiekvieno dolerio 
mokesčių, kuriuos, valdžia paima iš žmonių.

Bet šitą sunkiausią ir bereikalingiausią naštos dalį 
sumažinti nesirūpina nei valdžia, nei kongresas. Demo
kratai šituo žvilgsniu nėrą geresni už republikonus.

Kol .Amerikos kongrese nebus stiprios darbininkų 
partijos atstovų, tol politikieriai nė nebandys stabdyti 
eikvojimą militarizmo tikslams. Jeigu žmonės šiandie 
negali tam pasipriešinti, tai jie bent privalo žinoti, kur 
eina jų sumokami valdžiai pinigai.

mi- 
nuo

bai

PARTIJA SAVO PIRMININKO KISENIUJK
Demokratę partiją “užlaiko” mfifonierius John J. 

Raskob, jos nacionalio komiteto pirmininkas. Partija 
jam yra įsiskolinus $320,000,

Kol demokratai nestengia atmokėti jam tą 
tol jie turi pasiduoti jo vadovybei,- kad ir nesu t 
su jo nuomonėmis.

Iš Ispanijos jėzuitai išvaromi 
ne pirmą kartą. ^Praeitam šimt
mety juos pašalino katalikiš- 
kiausieji Ispanijos karaliai. Tai 
darė ne katalikų tikėjimui per- 
sekioti, kaip pasaulinis kleras 
mėgsta Šaukti, bet piliečių ir 
valstybės gerovei apsaugoti.

s Dabartinė ispanų valdžia juos 
išmetė tais pačiais sumetimais. 
Kalbėti, kad Ispanijos valdžia 
katalikybę persekioja, butų di
džiausia nesąmonė. Vargu ar 
kitose respublikose katalikų ti
kėjimas valdžios yra taip, tole
ruojamas, kaip Ispanijoj. Juk 
reikia neužmiršti tos antikleri- 
kališkos nuotaikos, kuri čia bu-, 
vo, išvijuą karalių. Piliečiai, 
daužydami karaliaus paveikslus 
ir karūnas, daužydavo kunigų 
seminarijų duris ir degindavo 
vienuolynus. Pirmomis respub
likos dienomis kunigai, prieš 
išeidami j. gatvę, apsidairydavo 
ar nėra kur susirinkusios gru
pes darbininkų, Nęt kai kurie 
katalikai manė, kad respublika 
visiškai pakirs šaknis kataliky
bei. Neapykanta prieš monar
chiją buvo kartu ir prieš kata
likybę, nes pastaroji buvo stip
riausiuoju ramsčiu ir amžinuo
ju sąjungininku pirmosios.

Jeigu šiandien Ispanijoj dar 
sveikos stovi bažnyčios ir lais
vai vaikšto kunigai, vienuoliai 
ir vienuolės, tai tiktai dėka 
šiai valdžiai. Ji dėjo visas pa
stangas augančiai neapykantai 
sulaikyti. Ne vieną kartą vie
nuolius nuo mirties — linčiavi- 
mo ir vienuolynus nuo ugnies 
išgelbėjo tiktai civilinė gvardi
ja. Net pačiame Bilbao, kur su
rengė kruvinas demonstracijas 
prieš tariamą katalikybės per
sekiojimą, turėjo šauktis poli
cijos pagalbos, kad apsaugotų 
nuo įniršusių minių. Teisybė, 
ne visur kriminalinė policija 
išaiškina kaltininkus, tai vie
nur, tai kitur pašauto monar- 
chiško kunigo arba politikuo
jančio vienuolio, bet ji taip pat 
neišaiškina visų pasikėsinimų 
ir prieš civilines gvardijos ka
reivius ir karininkus. Kartais 
policija ir dideles pastangas de
da, bet negali visų kriminalų 
išaiškinti, tai yra suprantama 
ir natūralu. Ir įtarti valdžią, 
kad ji toleruoja panašius pasi- 
kūsintojus, kaip rėkia kai kas 
šališkai, jokiu budu negalima. 

, Bet vienas dalykas yra ka
talikų tikėjimas ir antras jė
zuitai. Jėzuitai, sulig paties jė
zuitų ordeno steigėjo Ignaco 
Lojolos žodžiais, yra popiežiaus 
kariuomenė. Kariuomenės rei
kalai ne visuomet sutampa su 
tikėjimo ir su valstybes reika
lais. Dar blogiau viskas stovi, 
kai tenka santykiauti su sveti
ma kariuoniene. ši popiežiaus 
kariuomenė, išskyrus Vatikaną, 
visoms valstybėms yra svetimą 
kariuomenė.

Respublikoniška Ispanija pa
noro pamažu išsilaisvinti nuo 
svetimų įtakų. Teisingumo mi- 
nisteris, įsakydamas vykdyti 
naujai priimtą konstituciją, pa
žymėjo, kad Jėzaus kompanija 
kraustoma iš Ispanijos dėl to, 
kad tiesioginiai priklauso po
piežiaus valdžiai. Liko, reiškia, 
nepaliestos visos kitos katali
kiškos organizacijos, kurios nė
ra iš užsienio diriguojamos. Li
ko marijonai, pranciškonai, ter- 
cijonai ir devynios galybės ki
tų, keisčiausiai besivadinančių 
draugijų.

;oi& 
'damį »

gi jie kelionėje nemeta puota
vę ir girtuokliavę, tai labai 
maža yra dorų moterų. Taip 
pat netrūksta ir viešų paleis
tuvių.”

•

Kitas atstovas (šv. Sosto) 
Julius Rugieris 1568 m. rašė į 
Romą, patvirtindamas kas 
aukščiau pasakyta ir kai ką 
dar paaiškindamas.

Jis sako: “Pasigerti jie laiko 
girtinu papročiu, neabejotinu 
atvirumo ir gero išauklėjimo 
įrodymu. Tuo tarpu į blaivu
mą žiūrima kaip į nemanda
gumą...”

Dar yra įcįpmus pranešimas 
Lippomano 1575 m. štai, kaip

jis aprašo Lietuvos bajorus.
“...Vienu žodžiu, kad kitus 

nustebintų ir pelnytų pagyri
mą, jie begerdami peržengia 
saiką.,. Taip pat ir valgo jie be 
saiko, pav., atsitinka, jog prie 
stalo išsėdi 7-8 valandas. §į 
girtavimo palinkimą jie vadi
na sielos veidrodžiu, nors ta 
yda juos greit veda į piktu
mą.”

Ką galima pasakyti, perskai
čius tokias žinias? Kokios 
mintys kyla dvidešimtojo am
žiaus žmogui apie musų visuo
menės vadus — bajorus val
giusius Lietuvos duoną prieš 
pusketvirto šimto metų?

“Sargyba” 12 nr.

šalis manydavo, kad nuolat 
vyksta kunigų konferencijos, 
nes jų būdavo pilna, kaip kon
ferencijose.

Jėzuitai pašalinti, bet, kaip 
minėjau, dar liko daug viešpa
tavimo tikslus turinčių juodų 
organizacijų. Ispanų liaudis ti
kisi žingsnis po žingsnio apsi
valyti. (“L. U.”]

stracijas ir savo įtakoj esan
čius žmones siundyti prieš nau
ją valdžią. Bilbao net užmušė 
kelis respublikonus. Valdžia 
net ir tuo atveju neliepė išva
žiuoti, bet kai sukilo Liobre- 
gato kasyklų darbininkai, ne
patenkinti per dideliu valdžios 
nuolaidumu dešiniesiems, ir vi
sam kasyklų rajone paskelbė 
laisvąjį komunizmą (ne valsty
binį, kaip Rusijoj), valdžia nu
tarė baigti su jėzuitais, vienu 
kartu pašalinti daugelio nera
mumų priežastis.

Azanja kariuomenės dalims 
liepė malšinti sukilusį Liobre- 
gatą, o teisingumo ministeris 
jėzuitams įsakė per dešimtį die
nų apleisti Ispaniją.

Jėzuitai kraustėsi iš Ispani
jos nei pusės žodžio prieš ne
tarę. Nesukėlė savų šalininkų 
protestui, neparodė kitais lai
kais turėto karingumo, paliko 
neiššautus visus ginklus, ku
riuos slaptai jsigabeno iš Pran
cūzijos. Mažai kas ir stoty juos 
lydėjo, o jeigu policija butų ne
saugojusi, 
apykantos 
sveikinti, 
narchiškoj 
spausdinta 
pasiųstų ministeriui pirminin
kui ir popiežiui, bet jų autoriai 
daugiau buvo vienuoliai ir vie
nuoles. Jeigu kuriame vienuo
lyne turėjo dar ypatingas savo 
organizacijas rožančiams ar 
maldoms kokiam nors šventa
jam* kalbėti, tai ir to būrelio 
vardu siuntė protestus. Įspū
džiui sukelti fabrikavo protes
tuojančių skaičių,’ bet dirbtinas 
dalykas visuomet lieka dirbti
niu, nerealiu. Praėjo tie laikai, 
kada jėzuitai ir bendrai tiky- 
bininkai Ispanijoj buvo jėga.

Jėzuitams, gal būt, yra skau
desnis tas faktas, kad visi jų 
turtai nusavinami ir skiriami 
kultūros -Teikąlams. Sugriovifš 
sostui, jie beveik ’apsiprato su 
mintimi, kad | 
taip saldžią sali, 
kad bus atimti1 
turtų turėjo ne, maža. Kai pa
naikino inkvizicijos teismus, 
jėzuitai žinojo, į<ad didžiausias 
įrankis yra turtai, auksas. To
dėl ir dėjo visas pastangas že
miškiems turtams didinti. Da
lyvavo visokiose akcinėse ben
drovėse, mainikavo, spekuliavo, 
su priemonėmis, nesiskaitė ir 
milijonus susikrovė.

Miestuose ir net miesteliuose 
turėjo didžiausius namus, juo
se laikė savo kareivius, savo 
įstaigas. Net kaimuose turėjo 
savo vienuolynus. Būdavo to
kių kaimų, kuriuose mokyklos 
nebūdavo, knygyno nebūdavo, 
būdavo net valsčių be savival
dybes namų, bei jėzuitų tam
sus murai visur stūksojo.

Dabar visi namai perduodami 
švietimo įstaigoms. Kaimuose 
steigiamos mokyklos, miestuose 
didesnieji atiduodami gimnazi
joms, mažesnieji atremontuoja
mi ir perleidžiami skaitykloms. 
Visur įsakyta Jėzuitą namus 
išbaltinti, tuo norima ne 
Juos higieniškais padaryti, 
panaikinti šimtiiiečiais ten 
venusią juodą dvasią, ten 
laidotus juodus darbus.

Madride, kur buvo perduoda
mi gimnazijai štoartin vienuo
lyno namai ir didelis sodas, bu
vo tikroji šventė. Džiaugėsi 
ne tik mokiniai, kad galės išsi
kraustyti iš ankštų ir netinka? 
mų butų, bet džiaugėsi ir tėvai;. 
Džiaugėsi visa visuomene, ka<| 
panaikinta viena viduramžių 
dūme Ir įsteigta kultuvą nešan
ti įstaiga. 7. ; 4

Panąšųg iškilmių aktai buvo

Stotyse,* miestuose, didesnio 
judėjimo punktuose, taip pat 
pasidarė švariau. Nęmatąį tiek 
daug juodą sutaną vilkinčią. 
Sausas jėzuitiškas tifjąš beVeit 
prapuolė. Ispanija;atrodo kui- 
tuving^snę, 0 .ytpivina svetįm?

Kaip Lietuvos ponai 
girtavo XVI amžiuj

grūmojimais ir ne- 
žodžiais butų atsi-

Katalikiškoj ir nuo
spaudoj buvo

keletas protestų
at

ikia apleisti 
bet nemanė, 
jų turtai. O

Galimas daiktas, kad valdžia įir,lotose vietose'
ir toliau butų jėzuitus tolera
vusi, jeigu ne tas karingas jė
zuitų ąoras viešpatauti ir ne 
tas griežtas liaudies pareiški- 
nw: bąigti su jais. Jėzuitai 
pradėjo vadovauti ginklų {ga
benimui, pradėjo ruošti demon-

Dr. .1. M ai usas.
Čia paduosiu keletą žinių 

tapie Lietuvos ponų girtavimą 
šešiolikto amžiaus viduryje. 
Kas bus sakoma, yra žodžiai 
to meto rašytojų ir kitų žymių 
vyrų.

Pirmiausia imsime didžiau
sius ponus arba magnatus. 
Štai ką apie juos sako Jaroše
vičius veikale: “Lietuvos pa
veikslas jos civilizacijos atžvil
giu,” išleistame Vilniuje 1815 
metais.

“...Jie valgo puikiausius val
gius ir skanumynus, geria 
brangiausius vynus, lošia ir 
nuolat šoka su savo meilužė
mis; tai yra vienintelis jų gy
venimo džiaugsmas. Bepuotau- 
dami jie mėgsta su pasididžia
vimu girtis: jie girdi, galėtų 
turką, nors jis ir ant dangaus 
skliauto butų, nutraukti ir su
kapoti. Atsigulę į minkštą pa
talą jie pabunda vos apypietėj 
ir dar su aprištomis galvomis, 
mat, nuo alaus apsvaigę.

Dėl šitos priežasties... jiems 
nesvarbu buvo tėvynės gerove, 
jie užmiršo ne tik senolių žy
gius, bet ir likimą savo tautie
čių, kurie buvo priešų paverg
ti. Taip pat jiems nei galvos 
plauko neskauda, kai po jų pa
čių akių nesuskaitoma daugy
je kaimiečiu su žmonomis ir * '
vaikais išvedama į vergiją..,

nesujaudina kaimo žmonių de
javimai. Kai jie griebiasi gin
klo ir traukia į karų, tai laks
to laksto labai atokiai užpaka
lyje turkų ir bijo pulti ir su- 
mušti...ų)agaliau visas karo žy
gis baigiasi dviejų ar (rijų die
nų medžiokle.”

Ne kitaip rašo jr Motiejus 
Miechovius savo knygoje apie 
Lenkiją (išleista tam tikrame

BRAM STOKER

GRAFAS
Pertt A. k'oivada

DRAKULA
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tik 
be^ 
gy- 
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mejo žodžių:
“Didžiūnai sėdi puotose nuo 

vidurdienio iki pusiaunakčio, 
be paliovos geria ir valgo ir 
pakyla nebent tuomet, kai pri
gimtis verčia tai daryti. Jie ėda 
iki susi vemia ir iki nustoja są
monės.” .

Dabar . pažiūrėkime į tuos 
ponus, mažesnius, vadinamus 
bajorus.

Du šešiolikto amžiaus rašy
tojai, Mykolas Lietuvis ir Vo
lanas, skundžiasi dėl to meto 
bajorų dorinio nusmilkime). 
Pirmiausia girtybe buvusi vi
same savo žydėjime. Gerdavę 
ir pasigerdavę visi be išimties: 
vyrai ir moterys, suaugę ir 
mažamečiai. Jie prie stiklelio 
pradėdavę ir baigdavę dieną. 
Net eidami į karą, pagaliau 
keliaudami į šventas violas, jie 
imdavę vyno ar kitų svaigalų. 
Anot Mykolo, Lietuvos mies
tuose buvę daug daugiau alaus 
ir degtinės bravorų, kaip kito
kių amatų dirbtuvių.

Nuolatinis girtavimas sukeh 
davo' nesuskaitomą daugybę 
vaidų žudynių. Volanais sa
ko, jog buvę labai maža bajo
rų šeimų, kur nebūtų nešioja
ma gedulas dėl nužudymo tė
vo, brolio, sūnaus arba vyro. 
Pagaliau Mykolas Lietuvis pa
rašė, jog Lietuvos bajorų kur 
kas daugiau žudavę nuo vai
dų smuklėse, kaip karuose.

Dabar paduosiu žodžius sve
timų valstybių atstovų, atseit, 
ką jie parašydavo savo vy
riausybėms, apie tą -šalį, ku
rioje gyveno. Jie iš palies pa
stebėjo ir geriau pamatė to 
meto bajorų ydas. Nuncijus 
Bulvius Ruggieris 1505 m. ra- 
o: “Kelyje jie (bajorai) miega 
visi pardribę ant šiaudu, vadi
nasi, vyrai ir moterys. Kadan-

(Tąsa) 
sienos, negalėjo rasti vietos pa
sislėpti ir jis. Nusprendžiau, 
kad valandėlei baimės paža
dinta vaizduotė mane įveikė, 
todėl nieko netaręs grįžau 
prie darbo.

Bet kiek vėliau pastebėjau 
Kvintą Morris atšokant nuo 
užkampio, kurį jis apžiūrinė
jo. Visus mus pradėjo įveikti 
stiprus nerviškumas. Baimės 
apimti sužiurome į jo pusę ir 
pamatėme judančią fosforinę 
masę, kuri susidėjo iš mažų 
spindinčių dalelių. Instlnkty- 
viškai atsitraukėme atgal. Vie
tą plūste užplūdo žiurkės.

Minutei, kitai, sustojome ne
žinodami ką daryti, visi, išsky
rus lordą Godalmingą. kuri* 
tam nenumatytai!) priepuoliui 
atrodė prisiruošęs. Pripuolęs 
prie didžiųjų, ąžuoliniųe gele
žimis apkaustytų *koplyčios 
durų, kurias Dr. Sevardas mi
nėjo savo dįenynę atitraukė 
štangas, atrakino spyną ir 

į smarkiai trukterėjęs jas ati
darė. Tuomet išėmęs iš kišc- 
nio savo mažą sidabrinį švil
puką pridėjo jį prie lupų. Ty
lą pertraukė aštrus, spiegiąs 
balsas. Į jį atsakydami, Dr. 
Sevardo kieme pradėjo skalyti 
šunes ir' netrukus, už kelių mi
nučių, iš už namo kampo pa
sirodė trys pasišiaušę terje
rai. Nejučiomis visi patraukė
me prie durų.. Prie Jų prisi- 
artindamas pastebėjau, kad 
dulkės ten buvo gerokai suju
dintos: dėžės, kurios buvo iš
vežtos, į vežimus buvo išneštos 
pro tas duris.

Praslinkus tik kelioms minu
tėms žiurkių skaičius begali
niai padidėjo. Jos iš karto 
pradėjo knibždėti visuose kop
lyčios kampuose ir lempučių 
spinduliuose, kurie nušvietė 
jų-tamsius kailius ir blizgan
čias, apskritas akis, atrodė, 
kad grindis apspito milijonai 
švieavabalių. Suneš norėjo pul
ti J vidų, bet pasiekę slenkstį, 
staiga sustojo ir suursgė. Iškė
lę nosis į viršų visi tuojau ėmė 
nepaprastai verksmingai išve
džiodami kaukti. O žiurkės tuo 
tarpu daugėjo tūkstančiais ir 
mes buvome priversti • išeiti 
laukan.

Lordas Godalmingas pakėlė 
vieną šunų ir įnešęs jį į vidų 
pądėjo ant grindų. Vos spėjo 
jo kojos grindis paniekti, šuo 
vėl lyg atgijo ir puolė ant sa
vo prigimtų priešų, žiurkės 
taip greitai pradėjo nuo jo bė
gti, kad špčjųs jam nudėti tik 
keletas, kiti šunes, kurio'bilVa 
panašiu budu įnešti į vidų, te
turėjo mažai darbo iki visa jų 
masė pranyko.

Žiurkėms prasišalinus, įgijo
me įspūdį, kad piktoji dvasia, 
kuri buvo ? mus apsėdusi ię 
siautė koplyčioje, pranyko, nes 
šunes pradėjo linksmai šokinė
ti ir loti,'šuoliais puldami sa
vo grindysd išsitiesusius prie
šus, "vartydami juos ir įsikan
dę į dantis smarkiai juos kra
tė ir per dulkėtas grindis tąsė

iš* vieno koplyčios galo į kitą. 
Musų pačių ūpas pakilo. Ar 
tai įvyko dėlto, kad atidarius 
duris, tvanki koplyčios atmos
fera palengvėjo, ar dėl nusi
raminimo, kurį pajutome išė
ję laukan, nežinau; bet bu
vau tikras, kad baimės jaus
mas nuslinko nuo musų lyg 
koks rūbas ir musų atėjimas į 
pilį nustojo dalį savo niūrios 
reikšmės, nors nei truputį ne
atšalome ir kaip pirmiau bu
vome pasiryžę savo atsiekti. 
Uždarėme koplyčios duris, vėl 
užde j ome štangas, jas užraki
nome, ir vediną su savimi šu
nis pradėjome apžiurinėti pi
lies kambarius. Nei viename 
neužtikome nieko ypatingo, iš
skyrus didžiausius sluoksnius 
dulkių, nesujudintų per am
žius, išskyrus mano pėdsakus, 
kuriuos palikau padaręs pir
mą savo vizitą. Per visą laiką 
šunes neparodė jokių neramu
mo simptomų, ir, netgi kuomet 
grįžome atgal į koplyčią jie 
draskėsi, šokinėjo, bėginėjo, 
lyg vydamies kiškius per miš
ko tankumynus.

Kuomet išėjome iš pilies, ry
tuose jau buvo pasirodę pirmi 
tekančios saulės spinduliai. 
Nuo prieangyje rastos grandi
nės Dr. Va n Helsingas nuėmė 
priešakinių durų raktą, ir jas 
užrakinęs, įsidėjo jj į kišenių.

“Pakol kas.*’ pradėjo, “šio 
vakaro darbas buvo labai pa
sekmingas. Nors tikėjau, kad 
kas nors blogo galėjo mus iš
tikti, nei vienas nenukentejo- 
nic, o be to, persitikrinome 
kiek dėžių iki šiol buvo išvež
ta.

gus daugiau)

“Naujlenose” galima gau
ti Uruguajaus, Piety Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 e.

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

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant biie kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti., Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumų deki,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Ketvirtadienis, geg. 5, 19&2

CHICAGOS 
ŽINIOS
Pačią Užmušė

Fdix įoharz, 52 metų, 4632 
South \\lashtenaw avenue, su
siginčijo su savo pačia deliai to, 
kokios spalvos turi būti naujos 
sienų popieros. Ginče jisai kir
to moteriškei galvon besbolo 
kočilu. Po to atsilankė j poli
cijos stotį ir papasakojo kas 
atsitiko. Moteris mirė kauntės 
ligoninėje.

Capone išgabentas j At
lanta kalėjimą

Capone tapo išgabentas ne j 
Leavenworthą, bet į Atlanta, 
Georgia, federalį kalėjimą. Pa
keitimas kalėjimo Caponei pa
daryta todėl, kad išsklaidyti jo 
visą gengę. Mat, Leavenvvortlie 
jau laikomi keturi jo bendrai. 
Taigi pats Capone nutarta pa
dėti kitame kalėjime.

Kelionėje Capone įdomavo 
gyvenotjai apielinkių, per ku
rias bėgo traukinys vežęs Chi- 

k engus butlcgerių karalių, žmo
nės susirinkdavo ir mėgindavo 
pamatyti jį.

Klausinėjamas kaip jis jau
čiasi, Capone pareiškė reporte- 
iranis. kad dalykams taip su
sidėjus, kaip jie įvyko, prisei- 
na juos priimti geriausiu gali
mu upu.

Nemalonus kvapas tei
sme

Šiuo laiku yra nagrinėjama 
byla valstijos senatorių Daniel 
Serritella. Jisai kaltinamas 
tuo, kad mero Thompsono ad
ministracijos laikais, būdamas 
miesto syleriu, dalyvavęs suo
kalby apgaudinėti publiką duo
dant pirkėjams mažą • vogą.

Vakar teisman buvo sunešta 
daugybė kumpių, vištų, žuvies 
metų senumo, kaip liudymas, 
kftd vogos duota perlehgvos.

Oras teisme huo tų produktų 
pasidarė taip sunkus, kad tei
sėjęs užsikimšęs skepetaite no
sį, paklausė, ar nevertėtų išneš
ti produktus iš teismo rūmų.

Ir prokitratura ir gynėjai su
tiko, o po to teismo kambarys 
prasivėdino.

Abelnai, visa ta byl?, atsiduo
da neskaniu kvapu—politikierių 
kvapu.

Pasitnoję kapoti darbi
ninkų algas

— 1.1. .Iii......

Čatvekarių ir elevatorių lini
jų viršilos pradės šią savaitę 
derybas su savo darbininkais, 
kad šie prisiimtų algų kapoji
mą 10 nuošimčių. Nužiūrima, 
kad darbininkų unijos busian
čios priešingos šiam sumany
mui.

šešių Menesių Mirties Paminėjimas

Alfonsas Žukas
Sulaukęs vos penkių ir pusės metų am
žiaus. turėjo apleisti šį pasaulį^ nelaimėje, 
kuri įvyko lapkričio 5 dieną. 1911 m., 
5:30 vai. vakare, prie 05 ir Wentwortb 
Avc. gatvių.

•A. a. Alfdhsas bbvb labai gabus ir žfho- 
nių riiyliinas Vaikas. Ddtigėlis žrtibnlų 
stebėjosi, kad tokib jatiHo rtttižiaus Valkai 
parodo ttJkltlS dldJlfUS gabumus

Bet štai, dar kūdikystėj jau ilsisi šaltoje 
žemėje... Žuvęs nelaimėje, kuri motinai iš
plėšė ne tik sūnelį, bet ir jos širdį... Mes 
niekados tos skaudžios nelaimės neužmir
šime. neužmiršime ir musų mylimo Alfon
so. Musų gailiai apraudotas tėilsisi jis šal
toje kapinių žemėje aht Visados...

Motina Sofija ir Patėvis A. Ralchunas.

Gfraird (įžiurę ( bravorą 
apžiurėjo

Pirmą kartą Chicagos istori
joj federalė grand džiure buvo 
išvykusi pažiūrėti munšainės 
bravoro, kuris užtikta adresu 
2750 Archer avenue. Nužiūri
ma, kad federalė Vyriausybė 
nusitarusi dėti pastangas su
rasti bravoro operuoto]us. Lai
ke kratos bravore neužtikta 
žmonių, taigi ir neareštuota 
niekas.

Policija ieško savininkų tro
besių, kuriuose bravoras užtik 
ta, kad juos klausinėti.

Seniau čia yra buvusi Citi- 
zens Brewery Company.

Pabėgo du kaliniai iš 
Jolieto

Policija ieškojo vakar dviejų 
kalinių, kurie pabėgo iš Joliet 
kalėjimo antradienį ir pasigavę 
pieno išvežiotoją privertė jį at
vežti juos į Chicagą pieno ve
žime. Pabėgusieji yra James 
O’Connor ir llarold Witt, nu
bausti kalėti nuo metų laiko iki 
f,y vos galvos už plėšimus.

Motiną diena gegužės 8 
diena

Mėtas Cermakas paskyrė ge
gužės 8 dieną kaip Motinų Die
ną, Ją rengiamasi atatinkamo
mis iškilmėmis atžymėti.

Dar viena bomba
Bomba ekspliodavo prie bar- 

bernės adresu 612 West North 
avenue. žalos turtui padaryta 
suma $500.

Partneriai ir pieno kom
panijos derasi

Eina derybos tarp 18,000 f at
menu asociacijos, kuri parūpi
na pieną Chicagai, ir pieno 
kompanijų Chicagoj. Pieno 
kompanijos reikalauja, kad tai
meriai sutiktų prisiimti 25 cen
tų numošimą kainos 100 svarų 
pieno. Earmeriai kolei kas ne
sutinka tokiam pasiūlymui.

Partneriai šiuo laiku gauna 
$2.01 už 100 svarų pieno. Fat- 
meriai apie metus laiko atgal 
ar kiek pirmiau’jau yra prisiė* 
mę vieną kainų kapojimą, ku
ris sieke apie 30 nuošimčių. 
Dabar pieno kompanijos reika
lauja dar 25 nuošimčių kapoji
mo.

Užsibaigė neparastą le- 
gislaturos sesiją

Illinois valstijos legislatura 
užbaigė nepaprastą sesiją, kil
ti tęsėši apie 6 mėhešitiš laiko.
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A. A. SLAKIS
Advokatas

M ręsto Ofitat 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7066 

Valandos: 9 ryto iki 4*po pietą

Vakarais: Utarn. ir KetV.—5 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayelle 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21./ 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 960P

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 $&. AlMahd Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

CHAS. A. PEPPER
Lietuvis advokatas 

155 N. Clark St, KOMn 909 
Telephone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki $ v. 
telephone Victory 2213

llMM i i ..... I. .1 —

VVilliam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nudiltomis pagal sutirti

sklo

GraboHai

Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušerės

908

Akių Gydytojai
Graboriai

0036

Advokatai
Phone Ėbulevard 7589

Elzbietą Shatidvitie
Duokite saVb akis išegzaminuoti

860

ryto

Hemlock 8151

1RURGAS

930
934
939

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

OPTOMEtRIST
Praktikuoją Virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boolevard 6487

kėlė.
kai aš pakriti- 
Chorą, tai ant 
sklokininkai ir 
kuomet skloki-

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Bottlevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonai

Cicero 3724

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS 

Mu«U PatltftSVltaft 1*1- 
dotuVėsė ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kid fietGHmt tt- 
lai^ų ftžhlkyfauil Af*

Ofiso Tel. Victoty 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

neatsiliepia šaukite Central 7464

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR (JHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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

2400 tV. Madison St. .
7at: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak

Tel. West
Namų telefonas Bru)tswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd £ 

Valandos: 1—3 ir’ 7
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti* 
Rezidencija 6628 So. Rlthmond Street 

Telefonai Republic 7868
Dr. Vmcent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 
2221 West 22nd Street 

Atti tuviu St.
TeMohtu Ctinal 1552

Valandos 9 ryt© iki 8 vakaro.
Seredoj k Pitnyėioj huo 9 iki

3307 Auburn Avė.
CHICAfiO. ILL.

::h. W'l . » |

Peter Cohrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel, Engleuood 5840

DR. J. J.KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

2403 W. 63rd St., Saite C 
Tel. Ftošpect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Po kliubo susirinkimo 
kininkai susiginčijo su bimbi- 
niu Petroniu. Vienas iš jų pa
stebėjo Petroniu!: Kuomet, gir
di, buvo geresni laikai ir nema
žai uždirbdavai kapitalistiškų 
dolerių, tada nepriklausiai par
tijai, o kada netekai darbo, tai 
prisirašei; mat, kaip bedarbiui, 
nereikia duoklių partijai' mo-

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nUO 6 iki 9 valahdos vakare

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

lt hud 6:30 iki 8:30 Vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

LIETUVIS GRABORIUS
Fatarnauja laidotuvėse kuopigiabsia. 

Reikale ©leidžiame atsišaukti, o mus© 
datbu bttšitė užganėdinti.

Ttl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. Ž3rd PI.. Chlcngo
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, BĮ.
Tėl. tkėro 5927

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

ttab, 9 iki 11 valandai ryttl 
huo 6 iki 8 valandai vakatl 

apart iventadiehio ir ketvirtadienio

DR. KARL NURKAT 
. (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budi!

2437 W. 69th St.
Td. Gtovthill 2242

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Hnl.ud Su 

Ofiso Valandos: nuo 2-4, nuo 1
Nedėldieniais pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT. 
Lietuvis akiV spEciaLišTas 

Sugryio is LietuUot
Palengvės akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimb, 
akių aptemimo, herVuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
tdsihgai akiftiOs. visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, parb- 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valandos 
huo 10 iki 8 v: Nedėliomis 10 iki'12 v. 
KREIVAS’'AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ Laiką su nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisopide be 

akintų. Kainos pigiau kaip kitur.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31st Street, Chkago. III.

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

Svehtidiėiiiais 10-12 dieną

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Nulipdę liekame,

Dukterys, Žentai ir Giminės

, JOSEPH ŽĘMįNČIUS

Pėrsisky+<?-sti1'šiuo' pasauliu ge
gužės 4 dieną, 6:00 valandą ryto 
1932 m., sulaukęs 57 metų am
žiaus. gimęs KvedatttbS patap., 
Tauragės ap. Amerikoj išgyveno 
3 5 metus.

Palikė dideliame rtUitadlfhe dvi 
dukteris -— Elzbietą Shaudvitie- 
nę ir Uršulę Stasiullenę ir du žefi- 
tii Stahišlovą Shdtidvltį Ir StariiS- 
lovą Stasltilį ir padukrį Mardjo- 
na Bukauskienę, marčią po pirmu 
vytu Marijoną Žeihinčluš, po ant
ru GUdavičią ir švdgetį Bludžius. 
Švogerką Bludžienę.

KUnds pašarvotas raudasi po ad
resu: RbUte 5, Bbx 62. Gamp- 
bellsport, Wis.

Laidotuvės įvyks pahcJėly, ge
gužės 9 dieflą, 9 vai. tytd.

Visi a. a. Jostph Žetninčialis 
giminės, draugai ir pažystami ėsat 
htiUŠirdžiaį kviečiami dalyvauti 
laidbtuvėse ir sutelkti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisVeikini-

botl 
niės 
nas, 
riausias bolševikų 
jeigu jisai nUsidės Pettoiiiui, 
lai ko gėi’o dar teks jam išlėkti 
iš bolševikų orgaTiizacijų, kaip 
ir kitiems sklokininkams toko.

iPetronies pasidarbavimu ir 
rekomęndavlmu išmesti yra iš 
A.L.DiL. 79 kuopos Viliunas, 
Rasinskas ir Maziliauskas. Ma
ziliauskas daugelį metų buvo 
toje kuopoje organizatorius. Jis 
visiems davė instrukcijas, be 
jo patarimo toks Petronis ne
galėjo nieko svarbesnio svars
tyti kuopoje. Bet dabar Petro
nis išspyrė lauk savo mokytoją.

Rasinskas Aido Chore buvo 
pirmininkas. Be jo nurodymo 
nebuvo rengiami vakarai* Jisai 
pusėtinai pasidarbavo cl\orui 
ir už tai jam buvo surengta 
keletas parių. Viliunas gi fi
nansavo garažą. Todėl bolševi
kams ir sekėsi palaikyti garažas 
tokiu prastu laiku. Dabar bet
gi ir Viliuną bimbiniai iškikino,

Sklokininkai ir kai kurie ki
ti pasipiktinę bimbinių elgesiu. 
Teko jau sužinoti, kad rimtesni 
dainininkai ir dainininkės pasi
traukę iš Aido Choro ir prisi-

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai fiėtūvlami žinomas pėr 25 me
tai kaipo patyrę* gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigiai it chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus, X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Caoal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Pbone Midway 2880

Petronis gavo čyną iš bimbi 
ų partijos. Jam pavedu da 

kelius sklokihinkus. Petro 
priežiūroj yrą ir Šarkiu 
buvęs Rožių Žemėje vy 

čyfas’\ Ii

Telefonas Yards 1138

Stanley, P. Mažeika 
Graborius ir

x Balzattitiotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Ttitni atitbrtobiltai visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
ČfflčAGO. tLL.

Rez. 6600 South Artesidn Avenue , 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTIŠTAS 

Valandos: ntrb 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal Sutartį. 
484? West ftth Street, 

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

TO Yatds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Odktey ir 24 p Atvės 
Tel. Canal 1713^0241 

Valandos: Partedėly 3 iki 8, Utatainke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Ste) 
Ofiso xahmdos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

deję prie Naujosios Gadynės 
Choro. 1

Sklokininkai man pasakojo, 
kad tas jų choras jau yra di
desnis, nei bimbinis Kanklių 
Choras. Tas choras rengia pir
mą vakarą ateinalitį sekmadiS’ 
n į Meldažio svetainėje — kur 
laike praėjusio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimo kp- 
muništai sorkes

Dar heseniai, 
kuodavau Aido 
manęs pykdavo 
bimbiniai. Bet 
ninkai dabar patys kritikuoja 
tą chorą, tai nemaž nepyksta. 
Reiškia, aš pirmiau pamačiau 
ten trukumų, negu sklokininkai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
irti 47th Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

šiė laikai m Attte ii Europon 
Kam jin priklauso, teprul nueina J 
vyriausiji paŠti 
gfatviu) atsiimt ___ ______
langelio, kut padėta iškaba “Advet 
tised Window” lobSj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Siame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui Sunaiktaa.

904 ArdhviceneK
905* Ba'culis Chas 

Bogdanovich Miss Helen 
CėrnaUskas Jonas 
MansloVice Stanislovas 
Mietus Aniela 
Radvilienei V 
Slabis J G.

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archet Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po piėtų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
TelepbonUi dieną ir naktį Virgin!*

Lietuviai Gydytojai
Phone Čepai 6122

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 46tb St. Chicago, III.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIK ĮSTAIGA
EUDEIKlS ir vėl nustebino publiką SU satė nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšieš palaidojimą. Mes iiiekft 
nėrokuojame už atvežimą rtiirtlšiO žiUOKaUS kūno j 
Įstaigą iš bile kokios miešto dūlied.

Reikalui esant, musą AtitOtnobiMUfi MVaBuOi | jusą 
namus ir atveS Į' musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grūby it kitlj tėikthėhą fr Už" tą pa*- 
tarnavimą jums visai niėktt fiėreiklh ihokėti, bežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, at M

EUDEIKlS yra vienatie HėtUVią graborius, ktttte 
telkia ambulance patarnavimą šti ekspertu lietuviu pta* 
tarnautoju^ Dykai Koturloš Mddėriilfikoš Koplyčios Dėl 
Šermenų, Pašaukite EUDEltKl pirm Bėgu kreipsitės kur 
kitur.'V

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valahdoSt
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piei 

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

GYDYTOJAS
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—^12, 7-^-9, Antradieni lt 
Ketvirt&aienį vakarais pafcat mitaritiią. 
........................      ai,. iaau

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 Sbath Westetn Aveniu

Tėl. Lafayėttė 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

miesto ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Centui 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piėtų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

Vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj huo 9 iki 12 tfto

v- u—i'a MA.sa- *■ b

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

kampas 67tb ir Artesiaj 
Telefonas Grovehill 1

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

nedėliotai pagal susitarimą

DR. M. T; STR1K0L1S 
DYhTTOJAŠ 1R ChtRUROAS 

OFISĄ S: 

4645 S. Ashland Avė.,
Offao valandos rtiio » Iki 4 Ir huo O Iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal Sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nataų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaia, Ketvergais Ir Subatomi 
Ž420 IV. Marųuette Rd. atti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais -, Seredomis ir PėtnyHo -It 

1821 So. Halsted Street

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

SŽ43 So. Halsted Street
Ofjso Tel. Vktory 71Š8 
Rez. Tel.,Hemlock 2615

.-■> ■ ... .y,. . . .11,^... LL. . . . J.L.. .U1..L   .

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W> 63 St. 
kampas Western Avė.
Tel. Repuolii 2266

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių DlibtUVė
756 West 3fith St.

kam'paš Halsted St, 
Valandos nuo

' Nedėliotais hUo 10 iki 12
. ui III tiHiilininiui iiĮiiiMnlii, 

Lietuviai Gydytojai

I 8ftflCž
" r ■ u-; t ■" ’' ■ < H

JVSŲ GRiĄBORlUS

i-07 South Hermitage Avenue 
Viii Teletoniali YAtlftŠ 171"ir 1141

awj« U uurom
Clark ir Adanu 
elkia klausti pri«

r ii. ui uju r OMiMWir>Minfl»Nftniftiiiiwwiimrwi<»ifit  ̂
GERU Naujicntį skaityto*- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į taš 
krautuves, . kiirioš skelbiasi 
Naujienose^

b .... .......... 4/
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Ketvirtadienis, geg. 5, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jie panašiu budu eksperimen
tuoja sava ją teologiją?

Hm... Tai gan komplikuoti 
klausimai, į kuriuos Kaulas ne
suranda atsakymo. —Raidas.

Bridgeportas
Roseland

menu
Iš Lietuvių Auditorijos bond- 

holderiii susirinkimo

šiandie sukanka šeši 
šiai, kai automobilio nelaimėje 
žuvo Alfonsas Žukas, pusšeštų 
metų bernaitis, sūnūs ponios 
Balčiūnienės ir posūnis p. A. 
Balčiūno, kurie užlaiko Strumi
lo svetainę prie 107 gatvės ir 
Indiana avė.

Ši nelaimė buvo skaudi žaiz
da taip motinai, kaip patėviui, 
visai giminei ir Balčiūnų drau
gams.

Nelaimė pasitaikė tokiose 
apystovose. A. Balčiūno auto-

Antradienio vakarą, gegužės
3 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko tos įstaigos bondholderių 
milingas.

Atstovauta jame $71,000 bo- 
nų. Vėliau susirinko daugiau 
žmonių ir atstovauta dar dides
nė turto suma.

Išrinkta komisija Auditorijos 
reikalams prižiūrėti. Komisijon .................. .................. ..... .  .......
įėjo: Juozas Balčiūnas, Adolph | mobilj, kuriuo vežta bernaitis, 
Kaulakis, p. Mažeika, A. Zala- 
toris, Antanas Stukas, Tarnas 
Janulis ir M. Žuraitis.

Nutarta sudėti serus (ar bo
nus) į Universal State banką. 
Komisija rūpinsis, kad butų su
mokėtos taksas, o po to dalin
ti, kiek galima bus, pelną bond- 
holderiams.

Rytoj tilps paduotas plates
nis šio mitingo aprašymas.

—Rep.

užgavo trokas prie 95 gatvės ir 
Wentworth‘ avė. Alfonsas buvo 
taip sunkiai sužeistas, kad mi
rė, palikdamas tėvus ir gimines 
didžiame nuliūdime.

Senas Petras.

Town of Lake

Town of Lake
Apiplėšė duonvežį

Antradienį, gegužės 3 d., apie 
penktą valandą ryto Ward’s 
Baking Co. draiveriui važiuo
jant 44 gatve prie kampo Pau
liną Street, iš pravoslavų baž
nyčios kiemo išbėgo du vaikė
zai taip amžiuje tarp 16 ir 18 
metų ir revolveriais rankose 
privertė duonos išvežiotoją ati
duoti aštuonis dolerius (nes 
duonvežig daugiau neturėjo) ir 
auksinį laikrodėlį. Po to vaikė
zai vėl pranyko alėjoj už baž
nyčios.

Naujienose buvo net kelis 
kartus rašyta apie plėšimus 
prie bažnyčių... Na, kaip sau 
manote, bet gal plėšikai pasi
renka tokias vietas tikėliamiesi 
Dievo pagelbos.

Iš tikrųjų, žmogų apiplėšia, 
sumuša po pat Dievo akimis. Ir 
Dievas tyli. Kažin, ar kartais 
tokie jaunieji plėšikai nėra 
ologijos studijuotojai? O ga.

Balandžio 29 dieną apie 1 
valandą nakties vagiliai įsilAu- 
žė į p-nios Juodienės žemuti
nius kambarius, 4430 So. Her- 
mitage avė. Piktadariai išne
šė drabužių ir įnamio Daniel 
Schultz pilietybės popieras.

Kadangi p-nia Juodienė su 
savo šeimyna miegojo viršuti
nio aukšto kambariuose, tai ir 
vagilių darbavimosi negirdėjo.

Vagilių, matyti, butą ne al
kanų. Kambariuose, kur jie* 
darbavosi, buvo duonos, mūsos 
ir net lietuviškų dešrų, bet jie 
maisto visai nežiūrėjo. Tur būt 
tik dėdės Šamo dolerių ieškojo.

Daniel Schultz, arba lietu
viškai Domininkas šaučunas, 
prašo visus, kas tik patėmys po
pieras tokia pavarde (Daniel 
Schultz), pranešti jam apie jas 
nurodytu viršuj adresu. Popie- 
ios buvo išimtos balandžio mė
nesį 1931 metų. —J. R.

Motinų ir jaunuome 
nes radio valanda
Praeito antradienio vakaro, 

buvo transliuojama oro bango
mis graži lietuvių dainų, mu
zikos ir kalbų programa iš slo-

Birutės Daržo Atidarymas
Ant 79th ir ARCHER AVĖ.

Gegužės 8 d., 1932
Valgis ir gėrymai, šokiai ir 'kiloki pasilinksminimai. Vis

kas veltui. Jokios įžangos, nė kolektos nebus.
PRADŽIA 11 VAL. RYTO.

Kviečia visus atsilankyti
MRS. MAKUTĖNIENĖ

Sunkių Laikų Šokiai
Rengiami \ „

ROSELAND BEVERAGE CO

Strumilo Svet
107th ir Indiana Avenue

Sekmadienio vak. Gegužės 8 d.
Gėrimai ir užkandžiai dykai, taipgi 10 dovanų ' 

laimėjimui. ■

Šokiai nuo 2 iki 12. Gera muzika.

Tikietai iškalno 35c, prie durų 50c.

ties W. G. E. S.
Kadangi artinasi motinų die

na ir pavesta jaunuomenei sa
vaitė, tai ir dalis šio programo 
buvo pritaikyta tam laikui. Dr. 
Kazys Draugelis tarpe dainų 
kalbėjo apie motinas ir jaunuo
menę, o dainininkai K. Sabonis, 
A. Ančiutė, A. čiopas, L. Sabo* 
nienė ir A., .Jankus puikiai su
dainavo tai solo, tai dueto ir 
kvarteto keletą gražių dainelių 
pritaiktų motinoms, jaunuome
nei ir pavasario laikui. Tarpuo
se kalbų ir dainų buvo gražios 
muzikos ir įdomių pranešimų.

šiuose programus leidžia nuo
lat kas 'antradienis lietuvių i- 
s tai gos Peoples Fu mitu re Co. 
krautuvės. Programai vis da
rosi gražesni ir įdomesni, už 
ką leidėjai yra užsitarnavę gar
bės ir paramos iš šių programų 
klausytojų

dar daug vargo iki užkariaus 
sukilėlius sklokininkus.

Senas Petras.
. ' ■ ■ • 4 •

Ką sako apie Rusiją 
sugrįžęs iš jos

m u. Dabar gi lauksime kito 
jos parengimo.

Koncerte buvęs.

tJT'

neleidžiamas PRANEŠIMAI

Radio Klausytojas

Smulkios Žinios
Eugene Druzynski, 8 metų 

bernaitis, 4511 So. Califorhia 
avė., sužeistas automobilio Ca- 
lifornia avenue tarp 45 ir 46 
gatvių. Sumušta galva ir su
žeistos kojos.

Leo Sk varia, 18* metų, 4726 
So. Washtcnaw avė., sužeistas 
troko >ties namais, 2012, West 
47 Street. Vaikinas kartu 
kitais grojo bolę tuštumoj, 
bėgo gatvėn bolės pasiimti, 
ir ištiko j j nelaimė.

su

čia

50Agnės Boches (Bocahrz) 
metų, 4632 So. Washtenaw avė. 
sunkiai užgauta skiepe namų, 
kuriuose gyveno. Mirė \kauntes 
ligoninėje.

i

Sklokininkai rengia 
koncertą

Kaip jau žinoma, eina kova 
ne juokais tarp komunistų ščy- 
rųjų stalincų ir vadinamų sklo- 
kininkų. Stalincai su Bimba ir 
Andriuliu priešaky kovoja prieš 
sklokininkus visa jėga, siunti
nėja kalbėtojus sklokininkams 
“naikinti” vieną, paskui kitą j 
įvairias lietuvių kolonijas, 
smerkia skloką ir Prūse,iką die
ną iš dienos “Vilny” ir “Lais
vėje”.

Bet kiek tenka patirti, tai 
sklokininkai turi geresnes pasė
kas. Sklokininkai jau išleidžia 
savo laikraštį “Naująją Gady
nę” ir štai Chicagoj jau yra 
suorganizuotas sklokininkų 
Naujosios Gadynės Choras.

Tas choras gegužės 8 d. ren
gia M. Meldažio svetainėje, kon
certą. Ir nors choras susiorga
nizavo neseniai, bet jau pasida
ręs skaitlingas nariais ir rėmė
jais. Jisai 1 šiandie priskaitąs 
apie 60 narių. .

Daugufna dainininkų-ių suė
ję j Naujosios Gadynės Chorą 
iš bimbinių-andriulinių chorų. 
Andriuliniai, sužinoję, kad sklo
kininkai rengia koncertą 8 die
ną gegužes, deda'visas pastan
gas tam koncertui pakenkti, 
vaikščioja po stubas, atkalbinė
ja žmones nuo rėmimo skloki
ninkų ir dalyvavimo koncerte.

Well, atrodo,' kad stalincai 
su savo “defense corps” turės

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS 1

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname 
niežėjimu, sausumą ar riebumą galvos 
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 

Nedeliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.
Kitą laįką pagal suskatimą.

' ‘ ■ r -- x • v ‘

pleiskanas, galvos

žmogus
liožemiau talpinama laiškas 

kuris veik
lietuvių rateliuose.

tuvio d.etroiticčio, 
nesi maišo 1
Jis buvo išvažiavęs i Rusiją ir 
ten praleidęs metus laiko pa
starosiomis dienomis sugrįžo 
Amerikon. Laiškas rašytas p. 
A. Kartanui, kuris turi aptieką 
prie Rockvvell ir 69 gatvių, štai

Dear Friend Tony;
I shall omit all details con- 

cernjng my travel from Stalin- 
grad to Detroit/That’s not im- 
portant and hardly interesting. 
However, I wish to mention 
here that I was Įucky in bring- 
ing along with me some prįnt- 
ed matter from soviet Union 
which may and perhaps will be 
used to substantiate my recol- 
lectiohs in word and writing.

There are lots of peoplė in 
Detroit and elsewherc who 
want to knovv the truth abput 
the Red Russia. Any enlight- 
ened and intelligent individual 
can get the truth about Soviet 
Union by following American 
daily press zand periodicals, ex- 
cluding however Daily Worker 
of New Yoęk.

I am glad to be back in U. 
S. A.. If hunger, crisis 
what not should send 
soup line, then 1’11 be 
just the šame knowing 
am not eating Russian 
Above all, P, 
the past events that it is easier 
to die in America than to live 
in Red Russia. This is not a 
broad statement by any rncans ; 
only I didn’t tell you this be- 
fore beeause in Ęussia a person 
is not allowed |o even think 
thus, and much lesš to say or 
write. .j ; ,

I’d likę to be in Chicago for 
y few days anty1 ‘have a taįk 
with you. Būt thęre’s no tellirig 
how soon 1’11 be able to roam 
around at 
economical 
know.

I intend 
Detroit News. 
share it with the reading pub- 
lic of this city. I expect, of 
course, a severė criticism from 
the communist cąmp, būt that 
doesn’t matter. Even if I were 
the lašt man on the firing line, 
I’d fight to flnish to stop the 
communist grip upon this land 
of ours. J .

In a few days you’ll hear 
more news from me. In the 
meantime I shall ring off, and 
wishing you folk,s all kinds of 
good luck, I remain yours

. ' Vic..
O ve. tas laiškas lietuvių kal

ba —■ ' < /H , !
Brangus Drauge Antanei:
Neliesiu savo kelionės deta

lių iš , Stalingrado į Detroitą. 
Tatai nesvarbu ir veikiausia ne
įdomu. Vienok noriu pastebėti, 
kad aš turėjau giliukj atsivež
ti su savim iš Sovietų Sąjungos 
spausdinių, kurie gali būti ir 
rasi, bus suvartoti patvirtinimui 
mano atsiminimų žodžiu ir raš-, 
tli.* J ", ? ' ;< / ’ ; k ’ ■

Yra daug įmonių ^Detroitą ir 
kitur, kurie nori žinoti teisybę, 
apie Raudonąją Rusiją. Kiek
vienas apsišviętęs it inteligen
tiškas asmuo gali surasti, tei
sybę apie Sovietų Sąjungą sek
damas Amerikos kasdieninę ir 
periodinę ‘spaudą, išimant tė
čiai! New Yorko “Daily Wor- 
ker”. ' ; ,

Džiaugiuos sugrįžęs į Suvie
nytas Amerikos Valstijas. Jei 
badas, krizė ar kas kita pasta
tytų mane laukiančiųjų sriubos 
eilėje, tai aš bučiau vis vien 
laimingas žinodamas, kad ne
valgau rusiškos sriubos. 0 la
biau už viską esu įsitikinęs, iš 
praeities įvykių, kad lengviaui

yra mirti Amerikoje, nei gy- 
yenti Raudonojoj Rusijoj. Tai 
nėra joįciu budu pergriežtas 
tvirtinimas; tik aš nesakiau 
Jums to anksčiau, kadangi Ru
sijoj asmuo yra
net taip mąstyti, ir daug ma
žiau kalbėti arba rašyti.

Norėčiau atlankyti Chicagą 
kelioms dienoms ir pasikalbėti 
su Jumis. Bet negaliu pasakyti 
kaip ilgai turėsiu progos bas
tytis aplinkui kaip tinkamas. 
Žinote, reikia būti ekonomiš
kam šiais laikais.

Aš manau parašyti straipsnį 
dienraščiui “Detroit News”. Jei 
parašysiu, tai Jus pasidalinsite 
juo su kita šio miesto skaitan
čia publika.i žinoma, aš tikiuos 
susilaukti aštrios kritikos iš 
komunistų abazo, bet tai ne 
svarbu. Net jeigu bučiau pasku-7 
tinis vyras mūšio eilėje, ir tai 
nesiliaučiau kovojęs iki galo, 
kad paliuosuoti šią šalį iš ko
munistų gniūžtes.

Artimoj ateity Jus išgirsite 
daugiai) žinių iš manęs. Dabar 
gi baigsiu laišką, ir linkėdamas 
geriausios kloties Jūsų šeimy
nai pasilieku Jūsų —Vic.

Įspūdžiai iš Pirmos 
Gegužės Dienos 

paminėjimo

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO- 

t VES NARIAMS

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

T. Rypkcvičia, 
sekretorius.

Morning Star Kliubas laikys mėn. su
sirinkimą, gegužės 5 d„ 8 vai. vak., 
kliubauzėj, 1654 N. Damen Avė. Drau
gai malonėkite susirinkt laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

•*— Rast. M. Chepul.
.....— ~..... .. ■■ ' I

Latvn Civjc Assn, mėn. susirinkimas 
lietuvių skyriaus 3 kp. gegužės 5 d., 8 
P. M., p. K. Gramanto svet., 4535 So. 
Rock.we)l St. Esate kviečiami visi lie
tuviai iš šios apielinkės, nes bus labai 
svarbių pranešimų iš Centro. '

— Komitetas.

and 
m e, to 
happy 
that I 

soup. 
’m convinced by

1 ■ i t J .* •

will. Ojie mušt be 
these days, you

writing artiele, in
If I do, you’ll

Kaip žinoma, gegužės pir
mai dienai pripuola darbinin
kų vienybės, solidarumo šven
tė. Visų šalių ir visų tautų 
susipratusioj i darbininkai tą 
dieną mini, rengia apvaikščio- 
jimus gatvėmis, svetainėse ar 
kur kitur, paruošia koncertus, 
šokius, laiko prakalbas ir turi 
šiaip suėjimų ir pasikalbėjimų 
savo, kaip klases, reikalais.

Taip ir Chicagoj Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Centralinė 
Kuopa neatsiliko šiais metais 
nuo kitų darbininkų. Ji su
rengė koncertą ir prakalbas 
Lietuvių Auditorijos didžiojoj 
svetainėje. ,

Koncertą išpildė didžiulis 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn, vadovaujamas K. Stepo
navičiaus, kuris visuomet pui
kiai pasirodo. Ir darbininkų 
šventėj jis pasirodė visame sa
vo gražume sudainuodamas 
keletą liaudies dainų.

Po to kalbėjo Naujienų 
redaktorius drg. P. Grigaitis. 
Turiningoj kalboj jis vaizdžiai 
apibudino Pirmosios Gegužės, 
kaip darbininkų dienos, reikš
mę, ir vargus bei kelią, ku
riuo darbininkai eidami galės 
pasiliuosuoti iš kapitalistines 
vergijos.
Amerikoj
Grigaičiui kalbėtojo, kuris taip 
rinitai, nuosaikiai ir vaizdžiai 
aiškina darbo klasės reikalus.

Po Grigaičio kalbos vėl ėjo 
koncertine programo dalis, ku
rią išpildė rusai artistai. Rei
kia pažymėti, kad rusai labai 
geri artistai, kurių publika ne
nori ne nuo pagrindų paleisti. 
Nors jie visą naktį savo nu
merius rodytų, tai irgi tur būt 
publika neitų namo.

Vėliau kalbėjo svečias iš 
Boistono, drg. V. Ambrozaitis 
(Ambrose). Tai geras kalbė
tojas. Teko nugirsti, kad drg. 
Ambrose žada apsigyventi Chi- 
cagoję. Labai bųtų smagu 
chieagiečiams tokį kalbėtoją 
turėti. Nuo savęs veliju drg. 
Ambrosę gero pasisekimo nau-’ 
joj kolonijoj* ?

Po jo kalbos dar Pirmyn 
Choras su visomis savo artisti
nėmis jėgomis šauniai pasiro
dė, taip kad publika, kurios 
buvo pusėtinai daug, likosi pil
nai patenkinta.

O po programo buvo šokiai 
prie geros G. Steponavičiaus 
orkestros. šokiai tęsėsi iki 12 
valandos nakties..

Reikia pažymėti, kad tokių 
koncertų retai tenka girdėti. 
Tai veliju, kad Lietuvių Socia
listų Sąjungos Chicagos Cent
ralinė kuopa nenustotų veiku
si ir daugiau mutns tokių pui
kių koncertų bei kitokių pa
rengimų duotų. O mes visuo
met ją paremsime atsilankys

Birutės choro repeticija įvyks šį va- 
kaią, lygiai 8 vai,, Gage Park svetainėje. 
Visi choro dalyviai atsilankykite laiku.

— Valdyba.

Lietuvių Republikonų Kliubas iŠ 
Brighton Park laikys mėnesinį susirinki
mą gegužės 5 d., 8 vai. vakare bažny
tinėj svetainėj, 44th St. ir So. Fairfield 
Avė. Užprašome visus lietuvius atsi
lankyti į šį susirinkimą, kur išgirsite 
daug įdomybių ypač kad lietuviai poli
tikoje ima jau žymiai iškilti.

Kviečia Valdyba.

Kupiškėnų Bendro Kliubo Amerikoj. 
Extra susirinkimas įstatų-konstitucijos 
užtvirtinimui, atsibus pėtnyčioj, gegužės 
6 d„ Mark White Sq. Park svet., prie 
So. Halsted St. ir 30 St. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečiam visus narius atsilankyti 
ir kartu atsivesti savo draugus ir drauges.

K. B. K. A. Centro Valdyba.

Jus sutaupysite 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.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Luedeke iŠ Dayton rašo: "AS 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
aS netekau 10 svaru i vieną savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

— Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę iaukžte- 
Uo Kruschen stikle karfito vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai, mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bile aptlekininką Amerikoje. 
Jeigu 61 pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— - pinigai grąžinami.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salts
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

Tur būt lietuviai 
neturi lygaus drg.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: *

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Wftt Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAM Lietuvos 5% Lais
vės Paskolos Bonus už augščiausią 
kainą. Rašykite ar telefonuokite.

LAZAR & CO.
Room 1111, 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

CLASSIFIED ADS.
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai
PAAUKOSIU savo gražų seklyčios se

tą, riešuto valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto
ją, — kaip nauji. 6410 S. Ashland 
Avė. 2nd Floor.

ELEKTRIKINIAI REFRIGERA- 
TORIAI 

refrigeratoriai visų 
_ - , Tiesiai iš dirbtu-
Žemiausios kainos. Paaukosime 

samples ir pertaisytus modelius už 
nuo $49.50. Atdara vakarais. 

1954 W. 3 5 St., 
Tel. Lafayette 3040

Elektrikiniai 
standard_ išdirbyščių. 
vės. 
floor 
tiktai

PAAUKOSIU seklyčios, miegamojo ir 
valgomojo kam. setus, radio,. kaurus, 
vacuum valytoją. 3605 N. Oakley Avė. 
1 apt.

Miscellaneous
’ Įvairus

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crowns, sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint U Co., 
R—913, Century Bldg., 202 S. State St.

Help Wanted—Female
REIKALINGA patyrusi pusamžė mo

teris prie namų darbo: gyventi ant 
vietos. 1257 S. Lawndale Avė., 3 
augius.

For Rent
5 KAMBARIŲ flatas, 2900 bloke 

Lo;we Avė., naujas furnasas, elektra, di
delės viškos, basementas, kiemas, $35. 
28*>3 Lowe Avė. Tel. Victory 5930.

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

REIKALINGA ofiso tikslams krautu
vė su pagyvenimui kambariais, arba ant 
Imo augšto 6 kambarių flatas ramioj 
gatvėj, tarp 31 ir 55, Wallace ir Western 
Avė. gatvių už $50 ar mažiau į mėnesį. 
LIETUVIŲ SKYRIUS FEDERATION 

OF PROPERTY OWNERS 
163 W. Washington St.

Furnished Rooms
RENDAI 2 kambariai. pavieniams 

arba mažai šeimynai. Pirmos lubos.
946 W. 31st Place

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
dėl mirties partnerio. Atsišaukite Box 
1426, 1739 So. Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MAINYSIU ar parduosiu 160 ak
rų farmą, 60 mylių nuo Chicagos, gra
žios triobos ir žeme. Kreipkitės 3300 
So. Union Avė. Tel. Yards 0836.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 6 kambarių cottage su 

5 lotais West Melrose Parke, ant šviežio 
oro į bizniavą namą, su bučerne ir gro- 
serne, 2104 Washburn Avė. Telefonas 
Roosevelt 8483.

cash

Real Estate For Sale 
^^^Nainai-Žem8^J?ardayimui

PAUL M. SMITH « CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir nUinome 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

DVI NOTAS $719 ir $200 geros 
perkant naujus karus, parduosiu už pi
gią kainą. 3137 W. 42nd Pi.

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 Avė. gt., 2800 bloke, 
furnasas, $7,500, kainavo $10,500, 
tiktai $1,000 įmokėti.

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

* Business Service
Ęiznio Ęątarpąyimag    

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURI. kode! ne
pašaukti mus. Mes atliekame darių už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardware ir varnišių už žemas 
kainai.
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow. lo
tas 30x125, improvementai užmokėti, 
gera transportacija. $6.000. Raktai 
randasi 4933 Fletcher St.

GRAŽUS kampinis mūrinis bunga- 
low, geriausiame stovyje, aliejum šildo
ma, ideale vieta. Kainavo $13,000. 
Savininkas paaukos. 1851 Wisconsin 
Avė. Berwyn, III. Tel. Rockwell 1368.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie- 

tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Wa.shtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 1329.

. 1 IKI 10 akrų prieinantys prie 
North Avenue Super Highway, Route 
64, $395.00 už akrą ir augščiau. 4806 
W. Madisop St. Tel. Columbus 6750.

FORD Coupe Sedanas 1929 modelis 
su rumble sėdyne, . išrodo kaip naujas. 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

REIKALINGAS man automobilius. 
Kas turite naują mašiną ir negalite iš
mokėti morgičių, aš užmokėsiu cash. 
Atsišaukit j Naujienas, Box 1427.

Riadios
GRAŽUS kabinetinis radio, sempe- 

lis, tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick. 2332 W. Madison St., 1 fl„ 
front.

PARDUOSIU ar mainysiu didelį biz- 
niavą namą, kuris randasi ant 47 St., 
tarpe Hermitage.lr Wood gatvių. Mai
nysiu ant farmos, gasolino stoties.

Savininkas.
4628 So. ,Wood St.
2 lubos iš fronto

PARDAVIMUI trijų augštų keturių 
pagyvenimu mūrinis namas su dviem lo
tais 50 pėdų, vertas $18.000, bet dėl 
blogų laikų parduosime tik už sumažin
tą pusiau kainą — $9000. 1 1816 So. 
Emerald Avė. Chicago.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
ūkės 2 pagyvenimų medinis namas, 5-5 
kambariai, 64 pėdų lotas.

5944 So. Kostner Avė.




