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Rusų Japonų Karas 
Esąs Neišvengtinas
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Tuomi aiškinama besąlyginė japonų eva
kuacija iš užimtos Shanghajaus 

srities, Kinijoje
OBSERVATORIAI TVIRTINA, KAD ILGAI NUMATYTAS 
KONFLIKTAS TARP RUSŲ IR JAPONŲ— NEIŠVENGIAMAS

Tokio, Japonija, geg. 11. — 
Japonijos valdžia visai netikė
tai paskelbė, kad laiko šio mė
nesio ji besąlyginiai ištrauks 
visą kariuomenę iš Shangha- 
jaus. Savaitę laiko atgal Shan- 
yhajuje buvo pasirašyta paliau
bų sutartis, kulminuojantį dvie
jų mėnesių derybas. Todėl šiuo
Japonijos žinksnius visi buvo 
nustebinti. Vieni spėlioja, kad 
tokiu budu japonai nori paveik
ti į sau priešingą ir kenksmin
gą pasaulyje susidariusią opi
niją. Bet kaip dauguma ma
no, tikroji japonų evakuacijos 
priežastis yra, rusų-japonų ka
ro galimybė.

Observatoriai tai skaito pir
mu žinksniu prie karo ir jie 
tikrina, kad ilgai numatytas 
konfliktas tarp tų dviejų šalių 
yra neišvengiamas.

Peiping, geg. 11 . —Po kinų 
paliaubų sutarties pasirašymo, 
Kinija pradėjo bijoti, kad ja
ponai gali pasiųsti kariuomenę 
i jos ribas, prie Shanhaikvvan, 
kur yra garsioji kinų,siena. Už 
pretekstą savo žinksniui patei
sinti, japonai naudoja faktą, 
kad tose apylinkėse yra Mand- 
žurijos veikiančių sukilėlių 
centrai. Anot pranešimų, Ja
ponija yra pasiryžusi jų veiki
mą visai nuslopinti, kad ji lais
vai galėtų dideliu užsimojimu 
pradėti operacijas Mandžurijo- 
je, t. y. Sibiro pasienyje, kur 
rusai be paliovos koncentruoja 
savo kariuomenę.

Norėdama nuo savo pečių 
numesti kaltę dėl karo su ru
sais, japonai reikalauja naujo
sios Mandžurijos valdžios išriš
ti kelių klausimą su Rusija dėl 
Rytinės Kinijos geležinkelių li
nijos. To klausimo rišimas ir 
privestų prie ginkluoto konf
likto.

Hitler’is siūlo Vokie
tijai panaikinti auk

so pamatą
Berlynas, Vokietija, geg. 11. 

-—Vokietijos fašistai i Vokieti
jos reichstag’ą Įnešė pasiulymą 
panaikinti aukso pamatą Vo
kietijos valiutai.

Dewey J. V. ambasado- 
- rius Lenkijai?

Varšuvą, geg. 11. — Rezig
navus dabartiniam J. V. amba
sadoriui J. Willys, spaudoje pa
sirodė gandai, kad jo vietą už
ims Charles S. Dewey, iš Chi- 
cagos, kuris pirmiau buvo Len
kijos finansinis patarėjas.

Chicagai ir an’elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Giedra, gal kiek šilčiau; šiau
rės vėjas.

Vakar temperatūra buvo 46-
54 laipl

Saulė teka 5:33; leidžiasi 7
59.

Kaina 3c

Francuos rinkimų 
pasėkos išgąsdino

Varšuvos valdžia
Baidosi, kad Francija panai

kins sąjungą su Lenkija

Varšuva, geg. 11. — Franci- 
jos rinkimų rezultatai padare 
labai didelį įspūdį Lenkijoje. 
Visos partijos, išskyrus socia- 
bstus, nusigando, kad Franci-' 
jos parliamento rinkimus lai
mėjo kairieji. Lenkijos vai

zdžioje esąs blokas Francijos 
I radikalus-socialistus skaito ar
šiausiais Pilsudskio režimo prie
šais, kurie diktatoriui niekuo
met negali dovanoti už Įmetimą 
Į Brest-Litovsko kalėjimą kai
riųjų Lenkijos partijų vadų.

Kiek laiko atgal “N.” buvo 
pasirodžiusi žinia, kad Lenkija 
prisibijo, jog Francija gali pa
naikinti sąjungą, arba atsisa
kyti ją atnaujinti. Dabar po 
Francijos rinkimų, tas Įsitikini
mas smarkiai sustiprėjo ir na? 
cionalistų spaudoje pasirodė, 
^verksmingi aimanavimai, “kad 
Francija apleidžia savo talki
ninkę, krypsta prie Vokietijos“, 
“kad dabar Lenkija turės per
gyventi vieną sunkiausių laiko
tarpių istorijoje“ ir tam pana
šiai. Kai kurias sferas ypatin
gai baido Franci jos-Vokietijos 

Į sutarties galimybės.
Dabartiniu laiku Varšuvoje 

kursuoja gandai, kad dėl kai
riųjų laimėjimo Francijos rin 
kiniuose, Lenkijos valdžioje i- 
vyks permainos. Tie gandai 
buk dalinai buvę patvirtinti po 
antros ir trečios buvusių prem
jerų ir prezidento Moscickio 
konferencijų. Maršalas Pilsuds
kis jose nedalyvavęs.

“Akron” atsilaikė prieš 
audras

Deming, N. M., geg. 11. — 
J. V. laivyno dirižablis Akron, 
atlaikė smarkias audras, kurios 
ji užliko skrendant per 'Texas 
ir dabar tęsia kelionę toliau i 
Californią.

Išdeportavo “kunigaik
štį Mykolą”

New York, geg. 11. — Į 
Franciją išdeportavo Harry 
Gerguson, Hillsboro, III., kuris 
prieš kelias savaites atvyko Į 
New Yorką apsimetęs kunigai
kščiu Mykolu Romanovu ir ge
rokai apmovė kelius J. V. tur
tuolius.

Per 77 vai. iš Brazilijos 
j Vokietiją

Friedrichshafen, Vokietija, 
geg. 11. šiais metais ,tarp Bra
zilijos ir Vokietijos, vokiečių 
dirižablis Grafas Zepelinas skri
do jau keturius kartus. Pasku
tiniu kartu ,grįždamas iš Per- 
ambuco į Friedrichshafen, ke
lionę padarė per 77^ valandų.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gegužės-May 12 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

Nagasaki, Japonija. — Amerikos konsulato namas, j kurį gegužės 9 d. buvo mesta bomba.

Bruening: Vokietija 
negali mokėti 

reparacijų
Berlynas, Vokietija, geg. 11. 

—Vokietijos kancleris Ileinrich 
Bruening reichstage pareiškė, 
kad nors kai kurios valstybės 
tebereikalauja. Vokietijos vėl 
pradėti mokėti reparacijas, tie
siog neįmanoma, kad ji galėtų 
tai padaryti.

Italija nebalansuos biu
džeto

Roma, geg. 11. —, Tikėda
ma, kad laikui bėgant Italijos 
ir pasaulio finansiniai reikalai 
pagerės, Italija', anot Antonio 
Mosconi finansų ministerio žo
džių', šiais metais biudžeto ne
balansuos ir paliks geroką de
ficitą. A

Demokratų p 1 a n as 
bedarbiam pagelbėti

Washington, I). C., geg. 11.— 
Demokratų partijos vadas se
nate Robinson padare pasiuly
mą, kuriame mato reikalingu 
išleisti $2,000,000,000 viešiems 
darbams ir paskirti $300,000,- 
000 •a'pskiičiams ir miestams 
bedarbiams šelpti. Nurodyta 
pinigus sukelti išleidžiant bo
nus.

Sovietu ūkininkai galės 
parduoti savo gyvulius

Maskva, geg. 11 .— Rusijos 
ūkininkams buvo suteikta teise 
per 1932 metus parduoti į de- 
talines rinkas savo galvijus.

Nori priverst veteranus 
būti ūkininkais

Washington, D. C., geg. 11. 
—,Į atstovų rumus buvo pada
rytas įnešimas išmokėti karo 
veteranams bonus, su sąlyga, 
kad jie mažiausiai per tris me
tus ūkininkaus.

M. Nagai, Japonu am
basadorius J. V.''

Tokio, Japonija, geg. 11, — 
Hachiro Arita, Japonijos minis- 
teris Austrijai paskirtas užsie
nių reikalų vice-ministeriu. Bu- 
vęs vice-min. N. Nagai numa
tomas ambasadorių Jungtinėms 
Valstijoms.

•    . •• —* >

Valencia, Ispanija, geg. 11.— 
Mirė markizas De Viliones, Is
panijos tradicionalistų partijos 
vadas. Buvo 72 metų am.

Islandija rengiasi pa
naikinti prohibiciją
Reykjavik, Islandija, geg. 11. 

—Islandijos parliamentan įneš
ta pasiūlymas legalizuoti svai
ginamųjų gėrimų pardavimai 
tam tikromis valandomis,’ ku
lias nustatys vietinės savival
dybės.

Jugoslavijoje Įvykęs 
sukilimas prieš 

valdžią
Karininkų pučas nepasisekęs;

14 suimta

Viena, Austrija, geg. 11. — 
Vietinėje spaudoje pasirodė 
pranešimai apie nepasekmingą 
kariuomenės sukilimą prieš da
bartinę valdžią, Jugoslavijoje. 
Anot tų žinių, Marlarg mieste 
buvo areštuoti 14 karininkų, 
kurie sukilimą planavo. Kitas- 
gi karininkas nusižudęs.

Jugoslavijos valdžia tas ži
nias atšaukia, bet manoma, kad 
joms yra pagrindas, nes ka
riuomenės garnizonuose buvo 
paplitęs nopasi tenkin-imas da
bartine tvarka ir karalių Alek
sandru, kuris buk pabėgęs iš 
šalies.

Spaudoje pasirodė visokie 
spėliojimai, bet kaip ištikrųjų 
yra, sunku pasakyti, nes cenzū
ra žinių nepraleidžia.

“Slapieji” laimi Ohio
Columbus, O., geg. 11. —Pir

mieji Ohio valstijos nominacijų 
rezultatai parodo, kad laimi li
berališko nusistatymo balsuto- 
jai, kurie yra priešingi prohibi- 
cijai.

Doumer’o žudeika 
rašytojas

% r-.- - .z, t ■ ■ t.

Berlynas, Vokietija1, geg. 11. 
—Dr. P. GOrgulov, rusas, kuris 
nužudė Francijos prezidentą P. 
Doumer, pasirodo esąs rašyto
jos. Viena Berlyno leidėjų ben
drove išleis jo knygą apie kazo
kus. Honoraras eis jo žmonai.

Austrijos fašistai ne
mėgsta negrų

Viena, Austrija1, geg. 11. — 
Laike amerikiečio Aubręy Pan- 
key, negro dainininko benefi
se, Vienos fašistai sukėlė smar
kias demonstracijas ir pradėjo 
dainininką boikotuoti. Susidū
rus su policija, keli fašistai bu
vo sužeisti. Demonstracijos bu
vo atkreiptos ne vien prieš neg
rus, bet ir žydus. x

2,000 bedarbių de
monstracija N. Ze

landijoje
Wėllington, N. Z., geg. 11.— 

Paskutines dvi dienas New Ze- 
Jand saloje, prie Australijos Į- 
vyko neramumai. Pirmą dieną 
bedarbių minia akmenimis ap
mėtė parliamento rumus ir iš
daužė daug krautuvių langų. 
Vakar Wellington mieste įvyko 
2,000 bedarbių demonstracija. 
Policija pareikalavo demons
trantų išsiskirstyti, bet jie at
sisakė. Tuomet kilo riaušės ir 
apie 30 žmonių buvo sužeista1. '

Austrijos kabinetas dar 
nesudarytas

Viena’, Austrija, geg. 11. — 
Prezidentas Miklas paskyrė 
Engelburg Dolphus, žemės ūkio 
ministerį sudaryti naujį Austri
jos kabinetą Buresch’o kabine
tas rezignavo penktadienyje.

Peru paskelbė karo 
stovį

Lima, Peru, geg. 11.— Pieti
nės Amerikos valstybė Peru 
paskelbė karo stovi 15 dienų, 
ryšy su šeštadienyje Įvykusiu 
laivyno jurininkų sukilimu.
r____________________________
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22 kaliniai žuvo vėsuloje
------------------------------- I

Kalkuta, Indija, geg. 11. — 
Mymensingh, Bengale, Indijoje 
siautė smarki vėsula, kuri ap
griovė ir vietinį/kalėjimą. 22 
kaliniai buvo užmušti, virš 100. 
smarkiau ir lengviau sužeistų. 
Kiti 200 kalinių pasinaudodami 
proga, pabėgo.

Vokietijoje įkalirttas laikraščio 
redaktorius

Berlynas, Vokietija, geg. 11. 
—Į kalėjimą pasmerktas avia
cijos mėnesinio laikraščip re
daktorius Carl von Ossietzki, 
kuris buvo suimtas už perspaus
dinimą reichstag’o pranešimų 
apie aviaciją. t

) r.-, ■__ r--- -.— T

Lengvata žvejams
Klaipėda.—Klaipėdos ir Mel

nragės žvejai savo laiku krei
pėsi per krašto gubernatorių Į 
vyria'usytyę, prašydami nuimti 
muitą nuo žibalo, kurio jiems 
reikalinga v kuteriams (laive
liams) varytį. Vyriausybė ra
do galimą jų prašymą patenkin 
ti ir leido žvejams įsigyti ketu
rias cisternas žibalo be muito.

Lietuvos Naujienos
Vilniui specialis valdžios 

komisaras
Vilniaus spauda rašo, esą 

gandų, kad lenkų vyriausybė 
žadanti skirti prie Vilniaus vai
vadijos specialų valdžios komi
sarą, bet kurio žinios nebūtų 
daromos magistrato jokios fi
nansinės išlaidos. Tuo komisa
ru ,esą, greičiausia busiąs pa
skirtas neseniai į emeritūrą iš
ėjęs buvęs magistrato vyriausis 
buhalteris Adomas Pilsudskis.

Pasikorė policijos kvo
čiamas

Ukrinai, Mažeikių aps.— Ba
landžio 9 d. policija sulaikė 
Ukrinų bažnytkaimio gyvento
ją K. Jenčių, apie 30 metų am
žiaus. Papasakojęs policijai vi
sus savo padarytus nusikalti
mus, iš kaž kur išsitraukęs 
skustuvą, žmonos ir dviejų liu
dininkų šaulių akivaizdoje, pa
traukė juo per gerklę. Vos spė
jo pareikšti, kad ir taip daug 
šioj apylinkėj vagių esą ir mi
rė.

Denatūratą ir anodija 
geria

Būtingė, Kretingos aps. šios 
apylinkės gyventojai labai daug 
vartoja svaiginamųjų gėrimų. 
Geria kontrabandinį eterį (ano
dija) ir' denatūruotą spiritą, 
šituos kenksmingus svaigalus 
vartoja dėl to, kad esą pigus 
ir stiprus, o kad jie nuodingi, 
niekas nepaiso. Net ir paaug
liai berniokai vyresniuosius se
ka. Eidamas per kaimą iš toli 
užuodi, kur denaturatą geria.

Nors pavasariška, bet 
smarki perkūnija

Pikeliai, Mažeikių aps. —Ba
landžio 11 d. vakare užėjo di
delis juodas debesys iš šiaurės 
vakarų ir kad jau pradėjo 
griauti ir žaibuoti, tai kaip pa
čiam vidurvasarį ne dažnas reiš
kinys.

Nutraukė ranką
Meškučiai.—Balandžio 14 d. 

Jaununų km. Meškučių vaisė, 
kulrant javus pas vieną ūkiniu-’ 
ką mašina nutrauko Stasiui' 
Baltrimaičiųi kairę ranką 'iki 
alkūnės.

Nubaustas buvęs sekre
torius

Lukšiai, šakių aps.— Nese
niai Marijampolės apygardos, 
teismas už įvairius žmonių ap
gaudinėjimus nubaudė buvusį 
Lukšių valsčiaus sekretorių ža- 
kavičių 8 mėnesiais kalėjimo.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

su
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 
BASČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LAN C AŠTRI A” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesjog Klaipėdon. *
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
\ 1739 So. Halsted Street /
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No. 113

Kuo dabar žmonės 
serga Lietuvoj

Paskutinėmis savaitėmis ap
skričių gydytojų sveikatos de
partamentui atsiųstomis žinio
mis, dabartiniu metu gripas, 
prieš kurį laiką smarkiai siau
tęs ir provincijoj, rodo tenden
cijos visur mažėti. Nors, kaip 
jau buvome rašę, šiemet gripu 
žmonės lengvai perserga, tačiau 
kai kuriose vietose juo žmonės 
rirgo gana sunkiai. Sunkiau 
žmonės sirgo Marijampolės ir 
Kėdainių apskrityse. Tais pa
čiais apskričių gydytojų prane
šimais, dabartiniu metu dau
giau atsitinka susirgimų vidurių 
šiltine, skarlatina, difteritu. 
Seinų apskrity pradžioje šio mė
nesio net buvo pasirodę epide
mijos pobūdžio susirgimai skar
latina. Nuo jos kentėjo vaikai. 
Tačiau, musis reikiamų kovos 
priemonių, dabar ši liga toliau 
jau ■ nebesiplečianti. Dėmėtąja 
šiltine susirgimų vis dar vienas 
bitas atsitinka. Nuo šio mėne
sio pradžios iki pabaigai užre
gistruota iš viso 12 susirgimų 
dėmėtąja šiltine. Po kelis žmo
nes serga1 šia liga Alytaus, Pa
nevėžio, Ukmergės ir Utenos 
apskrityse.

Kauno taksi
Jokiam Europos mieste taksi 

važinėjimas nėra taip brangus 
kaip Kaune. Vokietijoje, Lat
vijoje mokama kilometrui 50— 
70 c., Franci jo j e dar mažiau. 
Kauno taksi už atvežimą iš 
geležinkelio stoties Į Lietuvos 
viešbutį dieną paima 4 lt. 50 et. 
—5 lt., vadinasi, daugiau kaip 
2 litu už kilometrą. Bet ypač 
neleistinas plėšimas yra tas 
‘.‘trečias tarifas“, kurį taksi tai
ko ryte atvykusiems greituoju 
traukiniu ar skubantiems Į šį/ 
traukinį keleiviams.

šiuo tarifu reikia mokėti iš 
gelež. stoties į Lietuvos vieš
butį 7 lt. 20 et. ,o jeigu kam 
tenka į senąjį miestą važiuoti, 
tai sumoka1 iki 15 litų. Tokių 
taksi kainų niekur pasaulyje ne
rasime. Reikėtų ir pas mus tai 
sutvarkyti. 

į ■ ——_

Domisi aviacijos mokykla

Raseiniai.—Labai sudomino 
jaunuomenę steigiamoji aviaci
jos puskarininįtų mokykla. Iš 
gimnazijos apie 10 vyresniųjų 
klasių moksleivių ruošiasi į 
mokyklą stoti.

—Potvynio pavojus Vilniuje 
jau praėjo. Nors šiemet potvy
nio Vilniuje nebuvo laukta, vis 
dėlto jis buvęs labai dideliu ir 
padaręs daug nuostolių. Kai ku
rios gatvės, nuo pernai metų po 
tvynio buvusios sutaisytos, da
bar vėl suardytos.
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Springfield, III
Iš angliakasių veikimo. —S. L 

A. 275 kuopos susirinkinuts

Pantlier Creek Coal Co. ph- 
sirašė liglaikiną sutartį su 
U. M. W. of Am. unija ir ge
gužes 3 dieilij paleido .savo 
vieną No. 4 angliakasyklą dir
bti. Ši kompanija čia yra vie
na didesnių. Ji turi 5 angliaka- 
sykliis, ir jeigu visos dirba,— 
sutelpa 1,8(X) angliakasių. Su
tartis pasirašyta dėl visų jos 
angliakasių ir jeigu gautų už
sakymus dėl anglies, tai palei
stų visas dirbti. Pereitą sa
vaitę No. 1 išdirbo 4 dienas. 
Šnekama, kad dirbs į savaitę 
2-3 dienas. šioje kasykloje, 
dirba 350 darbininkų. Dirba 
da čia ir kita nedidelė No. 12 
Tavlor Coal Co. kasykla su 56 
darbininkais. Unijos viršinin
kai pranašauja, kad trumpoje 
ateityje ir su kitomis kompa
nijomis pavyks sutartys at-

nijimui skyles, su nevyku
siom paskolomis Deveiniui, 
Makovcckui ir kitiems tautiš
ka i-frišištiško niisistatvmo sa
votiškiems šebrariis. Nutarta 
tokį naujos konstitucijos pro
jektą vienbalsiai atmesti. Ta
po pagaminta rezoliucija, kad 
pasiųsti į organą “Tėvynę” ir 
į seimą, idant seimas šio pro
jekto nei nesvarstytų. Kon
stitucijos Komisijai išreikšta 
didelis papeikimas. Apsiima 
darbą ir per 'X metus laiko ne
suspėja jį tinkamai atlikti. Ot, 
tai tau ir darbuotojai inleli- 
gentai-profesionalai.

— Geruliu Ainis.€

Detroit, Mich
Bimbos prakalbos

NAUJIENOS, JChicago, III. Ketvirtadienis, geg. 12, *32

pasiryžus kita kompanija New 
Citizens Coal Co. pradėt dirbti 
be Sutarties su unija. Sekma
dienio vakare, kur tik žinojo 
angliakasių namus, kompani
jos agentai ypatiškai atsilankė 
ir per telefonus šaukė ateiti 
ant rytojaus, pirmadienį, į dar
bą.

Pirmadienį, susirinkus ang
liakasiams prie kasyklų, paai
škėjo. kad dar nepasirašyta su 
unija agreementas. Tuomet 
čia atvyko ir - sub-disf rikto pre
zidentas Joseph Denincourt, 
kuris bosams pasakė: pasira-

kasyklas paleist dirbti. Ang- 
liakasyklų bosai, paliepė sub- 
distrikto prezidentui nešdintis 
nuo jos žemės. Prezidentas 
pastebėjo: Gerai. Aš nešdin- 
siuosi.'bet sykiu su maniniuuis 
ir 500 angliakasių. TaifPW

savo unijos vadą ir visi trau
kė namo. Ir taip kompanijos 
užmanymas operuoti savo ang- 
liakasyklas kaipo “open shop” 
nepasisekė. Visi angliakasiai 
yra nusistatę tvirtai vienybėje 
laikytis ir neis dirbti už ma
žesnes algas, nes ir prie senų
jų algų buvo negalima žmo
niškas pragyvenimas užsidirb
ti dirbant į savaitę po 1-2 die
nas. Dabai lllinojuje yra jau 
sugrįžusių dirbti senomis są
lygomis U,(XX) angliakasių.

(Prakalbos 
vėlokai,— 

Mat, susi-

275 kuopos susirinkimas. Priė
jus prie S LA. reikalų, iškilo 
pastabos apie projektą naujos 

isi nariai yra 
projekto 

suvėluotu

nesii- 
Kon- 

tyčio- 
žmo-

konstitucijos, 
labai nepatenkinti 
dirbėjų taip labai 
darbu. Girdi, čia jau suvisai 
arti seimas ir kaip gi mes ga
lime naują konstitucijai pro
jektą suspėt apsvarstyti. Ki
tas dalykas, lasai projektas, pa
rašytas daugumai mums 
prantama anglų kalba, 
stitucijos Komisija esą 
josi iš mus darbininkų
nių. Argi Komisija nežino, 
kad didelė didžiuma narių ne
moka anglų kalbos. O kaip 
buvo paaiškinta, kad da nori
ma ir žymiai didesnes mokes
tis uždėti ir ant apdraudos ir 
ant pašalpos visų skyrių, tai 
nariai visai subruzdo. Tai yra, 
girdi, pamėgdžiojimas šios ša
lies kapitalistų ir buržujų, ku
rie visur darbininkams algas 
muša, iš darbo atleidžia, o plė
šia už butus dideles rendas ir 
kelia ant darbiniiikiškij name
lių — hišrių kasmet didesnes 
taksas.* Ir šitaip diirydahri, 
jie giriasi — šūkauja, kad gy
do dabartinę depresiją. Musų 
ponai advokatai — įstatų ko
misija, matomai irgi nori pa
našiu budu gydyt ir Susivieni
jimą, pakeliant nariams .dides
nes mokestis, turbūt, kad už
lyginti padarytas dhfb&rHH& 
Pildomosios Tarybos Siisivle-

•Pas mus vis dar nemalonios 
naujienos. Nedarbas nei kiek 
nemažėja. Prie kiekvienos dirb
tuvės stovi būriai žmonių ir vis 
laukiu, kada juos phirns į dhr- 
bą. Laukia, o mažai tėra vilties, 
kad kas riors iš to išeis. Ypač 
daug žmonių susirehka prie 
Fordo dirbtuvės. Net pirmą ar 
antrą valandą nakties prie var
tų galima užtikti žmonių. Apie 
septintą valandą ryto atvyksta 
raiti ir pėsti poliemonai, kurie 
pradeda varinėti žmones nuo 
vartų. Policija ypač žiuri, kad 
žmonės nesiburtų į būrius. Vi
siems liepia skirstytis, o jei 
kas drįsta pasipriešinti, tai gau
na ir buožės paragauti. Gegu
žės 2 d. raitasis poliemonas su 
lazda nukirto žmogų, o paskui 
pašaukė vežimą, kad nuvežtų į 
stotį. Policija su bedarbiais el
giasi tiesiog žiauriau, negu 1905 
m. elgėsi caro kazokai su revo
liucionieriais. Visi kenčia ir de
juoja. O kai ateis prezidento 
rinkimai, tai, žinoma, vėl žmo
nės balsuos už Hooverį arba už 
Smithą ir vėl susilauks tokios 
pat “prosperity”, kaip dabai'.

—o—
Gegužės 4 d. pas mus buvo 

atsilankęs su prakalbomis 
“Laisvės” kapitonas, A. Bimba. 
Buvo imama 10 centų įžangos į 
prakalbos, žmonių susirinko be
veik pilna svetainė, 
prasidėjo pusėtinai 
apie 9 vai. vakaro, 
vėlino kalbėtojas.

Kai tik jis atvyko į svetainę, 
tuoj pirmininkas Jonikis atida
rė susirinkimą. Pirmiausiai jis 
pristatė kalbėti kažkokį Krauce- 
vičių iš Bostono, kuriam tekę 6 
mėnesius kalėjime išbūti. Jis 
pareiškė, kad jau buvęs paskir
tas deportavimui, tačiau nuo tos 
malonės jį išgelbėjo viena drau
gija. Tokiu budu į Stalino žemę 
jam nebereikės važiuoti. Ir at
rodo, kad jis tuo patenkintas. 
Kaip ir paprastai, jis maldavo 
aukų.

Kada Kraucevičius savo kal
bą užbaigė, tai pirmininkas pa
siūlė priimti rezoliuciją, kuria 
reikalaujama paliuosuoti kažko
kią merginą. Toji mergina e- 
santi paskirta deportavimui. 
Dabar ji esanti sanatorijoj, kur 
sunkiai serganti džiova.

Ant galo, pristatoma kalbėti 
ir pats Bimba. Terika pasakyti, 
jog jis gana neblogas kalbėto
jas. Apie valandą laiko jis kal
bėjo gana vykusiai,— tiesiog 
nebuvo galima rhanyti, kad 
Bimba kalba. Ot, rodosi, kad tai 
kitds žmogus. Bet, žinohui, 
Bimba nebūtų Bimba, jeigu ne
parodytų savo tikruosius gabu
mus. Nepraleido jis progos pa- 
kedehti savo buvusius draugu- 
čius. Tam reikalui pašventė apie 
ptisę valandos. Pirmoj vietoj 
kliuvo tiems, kurie važiavo į 
Rusiją ir iš ten prie pirriios 
progos spruko atgal į Ameriką. 
Tai esą didžiausi 
jiems, girdi, reikėtų 
įkrėsti po 25 rykštes. 
riUrihaiš esą buvusi
kad jie perdaug išlepinti, čia

bailiai ir 
į kelnes 
Su ame- 
ta bėda,

jiė turėjo atitotnobilius ir viso
kiais kitus parankamus. Nuva
žiavo jie į Riisiją, kur žmonės 
buvo hukamubti karo ii* revo
liucijos. Tiems- žmonėms truko 
maisto ir drabužių, nekalbant 
jau apie kitus dalykus. Bet 
amerikonai norėjo, kad juos ten 
kas ant rankų nešiotų. O Ra
darini to jie ten nesusilaukė, tai 
dūme vėl atgal ir virto pabėgė
liais. Tie pabėgėliai yra niekas 
daugikli, Rftip tik tikri buržujai. 
Rusijoj didėlių “raskažių” he
ra, ries reikih statyti riiilŽiriiš- 
kas dirbtuves ir't. t.

'• j >{ - '• A ' 1 įl .

Na, tai tdu,— kaip yra sako
ma, ii’ išliiibb ylh iš riiaiso. Kai 
Bimbos Ievutė bitvo nuvykusi i 
Rusiją, tai šttgrjžusi ji pasako
jo, jriį ten visko yra phkhnka- 
mai,— ir Maišto ir drabužių. 
Panašią dainą trahkia ir Mižh- 
ra. O dabar pats vyi’iaiišisiš lie
tu viškų koihtinistij bošas sako, 
jog Rusijoj dabkr ėiria didėle 
stdtybh, Xd‘dėl ten tyukąta ir 
mdisto ii- drabužių. Well, Ru- 
ridrh jų phiklriuso melagio titu
las,— hlhibai, kr Ievutei bei 
Mizarhi?

Ypatingomis sphlvomis Biril- 
ba 'dįiibitdiiio šklokihįhktis,— 
|?ruseiką, Butkų, StaržHą, Ktio- 
dį ir kitus. Tai esąs burinius žu- 
likų, vagių ir girtuoklių, kurie 
nusipirkę tautiškų kumpių ir 
munšaino baliavoja. Visokie 
pruseikiniai esą tik skaldo revo
liucini judėjimą. Dar aršiausias 
dalykas esąs tas, kad jie pavogė 
archyvą ir dabar spausdina kai 
kuriuos laiškus. Tie laiškai buvę 
rašyti prieš dvejetą metų, bet 
jie spausdina juos, ir tiek.

Visa tai kalbėdamas, Bimba 
nuolat rodė pirštu į tą pusę, kur 
sėdėjo Mikas, lyg ir jį įtarda
mas pruseikizmu. Net susirietęs 
Bimba kartojo, kad nei Grigai
tis, nei Michelsonas, nei fašistai, 
nei caro juodašimčiai nevartojo 
tokių priemonių, kaip Pruseika. 
O visokie Pruseikos, Butkai, 
Kuodžiai ir Strazdai esą. tik gir
tuokliai, buzerjai, ir daugiau 
nieko.

Per pusę valandos Bimba rai- 
vėsi ir koliojo savo buvusius 
draugus. Daugiausiai, žinoma, 
teko įPruseikai. Pruseika jis, 
matomai, vanojo už tai, kad 
pastarasis patį Bimbą su žąsia 
prisiviliojo ir atitraukė nuo bal- 
trušaitinių kairiųjų “Tiesos”. 
Vadinasi, Bimba dabar tinka
mai atsilygina savo buvusiam 
partneriui.

Bimba dar pasigyrė, kad pa
saulyj esą 170 milionų komunis
tų. Nepasakė tik, kuriame pa
saulyj yra tiek komunistų. 
Gal “aname pasaulyj”?

Pabaigoj kolektavo “Laisvės” 
ir “Vilnies” pasveikinimams bei 
padengimui gazolino išlaidų. Po 
to buvo pedliavoj.amos visokios 
brošiūros su visokiais atlaidaįš. 
Nuo bolševikiškų pedliorių tiek 
jau sunku atsikratyti, kaip ir 
nuo kapucinų.

Buvo statoma kalbėtojui ir 
klausimai. Vienas paklausė Bim
bos, kodėl iš “Laisvės” tapo iš
mestas tokiais sunkiais laikais 
senas žmogus. Nejaugi laisvį- 
niai taip atjaučia darbininkus?

Bimba nurijo kelis kartus sei
lę ir pareiškė, kad nelabasis tą 
žmogų dar negriebia. Esą jis 
nusipirkęs 'kumelę bei vežinią 
ir dabar pedliavoja bananas. O 
Išmestas jis tapęs todėl, kad ne
buvęs komunistas. Girdi, jis 
gaudavęs- pėdę, o paskui juokus 
krėsdavęs iš mus. Visus ne Rp- 
mUnistus esą įirisiejo šldoti 
ihUk.

. Buvo užduotas dar klausimas, 
kodėl “Vilnis” priėmė pinigus, 
kuriuos pasiuntė Detroito opb- 
zicija? Bimba į tai atsake, kad 
“Vilniai” reikia pinigų, o antrh, 
ji nežinojusi, kati tai tikri opo- 
zicininkai, nės jie juk galėjo ir 
vėl į partiją grįžti.

Kimtris ir niekaiii nepriklau
somas Morkūnas užduoda tokį 
klausimą: balandžio mėnesyj čia 
įvyko Priiseikos sklokininkų su
važiavimas. To susiririkirilo. ta
po nutarta pasiųsti “Worker’ui” 
pasveikinimą ir $15. Tuos pini-

gils “tVdHter’is” he tik pri&tte, 
bet dar prisiilhtė ir padėkos 
laišką. Kodėl taip yra? jėigu 
jįh’ušeikitii'ai rifcra komiinWthi, 
tai kodėl iš jų priimama pini- 
gai?

Limbiniai tiibj pakele lerihą, 
bet pirmininkas Joniais ik Bim
ba juos nuramino. kalbėtojas 
bando išsisukti: girdi, ji<j rieti-' 
kjs, kad “\Vorlicr’iš” bGttį thbš 
pinigus priėmęs. O jeigu ir pri
ėmė, tai nėž.ihbjo, khd ^ai šRlb- 
kininkų pinigbi. Aht galo, esą, 
hhrbdyk phkvitnvinių, kiid tie 
pihigai biįvb tlkrdi piimti. br. 
PalcviČlŪs priklhitisili b&lsii Šhii- 
kia, kiih, girdi, ths žmbįniš gir
dėjo zvariijaiit, tik HeŽitihs Riir.

Lavinškab reikalauja Bimbos 
pliaiškiiiti, kbb^l kbhitihištai i>ri- 
&tie bihi^iis mlb šhvb prFešij 
šioj pačioj svetainėj. J. Gtikhs 
Šurihkp $17.50 ir phBHihte į 
Kapsiiko centrą,— “Tilžės Bal
sui”. G įtik Giiįą ir “Aido” lei- 
dėjiis kbhiiihištai vhdiria gai
džiais. kapšilkaš tiiOš pinigus 
priėmė, bet “Tilžės Balse” No. 
O, lO^O., pabare padthbų, kad 
ateityj piiiigbi butų šitiiiČfami 
įibr “LHi^V'ę”, hes į dkstra-kai- 
ritibšibš komunistai iiežittri 
kaipo į savo draugus.

Bimba demagogiškai pareiškė, 
jog jis netikįs, kad taip galėjo 
atsitikti, nes Kapsukas Tilžėj 
negyvena. Priegtam “Tilžės Bal
sas” nėra komunistų laikraštis.

Tai tikra demagogija, ir dau
giau nieko. Minėtame laikraštyj 
tilpo Kapsiiko parciškiiiias kai- 
riemsiems. Na, o Bimba sako, 
jog Kapsukas Tilžėj begyvena, 
tad ir su tais pinigais nieko 
bendro neturėjo!

Po prakalbų 1 vienas įkaitęs 
Limbinis net kumščia pradėjo 
rodyti Lavinskūi: girdi, tu šio
kis, tokis ir dar ariokis nepri
valai tokius klausimus Bimbai 
statyti. Bet įsįhiaišč M. Balčiū
nas ir susiirmoino tą. fanatiką.

—-Frauk Lnvinskas

Kėiidshd, Wis.
fe ifeifes ftiltelfe

Qeg. 6 d. Dailės Ratelis laikė 
Bietinj suširinkiHih, ktlHahu? bu
vo išduoti komisijų raportai. Iš 
raportų . paaiškėjo, kad D. R. 
23 d, turėjo šeimynišką vakarie
nę Paris Cįarden svetainėj (pas 
Rančius). Vakarienė buvo viena 
iš geriausių, nes buvo duodama 
bdiĄhd^ihi, ViStbš ib kiti škanu- 
rnyhhi. Kils Hbi’eįb ščkti, tai ga
lėjo ;pH^šokt kiėk tik norėjo. 
(PrivaŽiii^b įŠlltia švetkilie choris
tu i’Čhibjh ir Viši btivb tižganė- 
dinti. IŠ koHii'šijbs raporto pa- 
aiškbjb, kad bt>. Khhčiai daug 
libišillejo įMe šibš vakarienės, 
heš clhvc veiliii svetaihę ir pa- 
aiikhvb gHbšihi Vįlgių. Ratelis 
taria pį). RtiHČihms didelę ačiū 
iiž tai ir .pbiŽada Neužmiršt 
Tamstų ateity.

Taipgi iš kOmiŠijbs raporto 
paaiškėjo, kad štrbtiiai re^gia- 
rnhsi prie “Gėgiižcš Karalaitės”, 
kuri bus statoma geg. 22 d. Ger- 
mah American I-Idme. Čia ke- 
Hošhiėčihiiiš ir kMniynahis tai

4)Us tikras šidrprizas. Viena, ope
rete “bėSfUŽbs Karalaitė” yra 
gražius ir tinkamas šiam sezo
nui perstatymas, o antra, tai 
turėsime Chicagos Lietuvių di
džiulį chorą Pirmyn su jo gar
siais solistais. Mes daug skai
tom apie didžiulį chorą Pirmyn, 
bet mažhi kas iš rims girdėjo 
daihbbjant jį. Dabar mes turi
me geriausią progą jį išgirst. 
Mes taipgi skaitėm apie Pranu
lį nuo Žeiiriės (?r. Jakavičių), 
Tris Sesutes iš Trakų ir p. Ste
ponavičienę— SalaveiČik iutę, 
bet mažai kas iš musų girdėjo 
ir matė juos publiką linksmi
nant. Dabar mes galime visus 
girdėti ir matyti geg. 22 už ma
žą kainą. Sakau, tikrai keno- 
shiečiams bus dainų švente 
geg. 22, tad naudokimės proga 
ir visi atsilankykime.

Taipgi nriHu visiems priminti,

[Acme-P. K A. Photo]

Hawajų gubernatorius Law- 
rencc Judd, kuris paliuosavo 

/leitenantą Thomas H. Massie ir 
jo tris “padėjėjus”. Jie buvo 
nuteisti sėdėti 10 metų sunkių
jų darbų kalejiriie.

SEKANTI EKSKURSIJA

Laivu “STATENDAM” (40,1)00 tonų registruotas)

GEGUŽES 21 d.
I KLAIPĖDĄ

PER ROTTERDAMĄ
Tai yra milžiniškas Įaįvafe, ą'nt kurio Viši antros 
kariibariai atiduoti turistinei Riešai, o turistines 
karnb^riais nąudbjasi trėčioš klČsbš Rbiėiviai.

III Klesos kaina nuo New YoiJko iki Klaipėdai
• į abi puses ... ......L.......... .

Turistine klęsa į vieną pusę
Turistine klesa — Labi puses ....

Tuojaus kreipkitės į Naujienas arba pas bet kurį LiČt.
Laivdkorčių Agentų Sąjuligoš Narį; \ 

. ; > • •'■ 't , 5 • ; i <■ ■■ ' ! ■ '. • ' - ■ ■ - -
■ —■u II... ,iilmi.l.l.ll|ĮMH»lll*4ll<l4l 1.1.011,11,.■II,    I  m I l I IIIKI llllll I Į1   .n.n.—

klesos 
klesos

. $75.00
. 125.00
. 110.50

......  182.00

Dailės Ratelis. Apie laiką ir vle- 
tą pranešime vėliau.

Dailės Ratelis išrinko valdy
bų šiems metams iš sekančių 
narių: pirm. A. Kvedaras, vice 
pirm. J. Pabarska, ižd. p. ;Pa- 
barškienė, nut. rast. R. Gu- 
žauskaite, fin. rast. S. Levic
kas, organizatorium L. Jurevi
čiūtė, koresp. A. Šulskaitė, 
gaidų rašytojais A. Pūras ir 
jam pagelbininkėm A. Šulskai
tė ir Ona Jocaitė. Visa valdy
ba susideda iš gana gabių na
rių, tai nėra abejones, kad D. 
R. daug pasidarbuos šį metą.

Susirinkimai nutarta laikyti 
kiekvieno mėnesio pirmą penk
tadienį. Rėmėjai ir simpatizato- 
riai prašomi ir pagiedaujami 
atsilankyt ant susirinkimų ir 
drauge pagelbėt tą dailės darbą 
dirbt,nes juo daugiau žmonių, 
tilo daugiau minčių ir jėgų, 
tilo lengviau dirbt tą dailės dar
bą. —A. Kvedaras.

—A. Kvedaras.

kad šokiams gros Jurgio Ste
ponavičiaus orkestras ir dar 
skaitlingenis negu aną karta. O 
tai šoksime visi seni, jauni, di
di maži,— kad net žemė drebės. 
D. R. nutarė dalyvauti “Nau
jienų” rengiamame piknike Ra- 
cine geg. 29 d. čia bus gera 
proga raciniečiams, milvvaukie- 
čiams ir visiems, kas myli dai
nas, išgirsti Dailės Ratelį /lai
mioj ant ir smagiai laiką praleis
ti tyrhme ore. Noriu priminti, 
kad D. R. nutarė prisidėti prie 
chicagos “Pirmyn” choro suma
nymo, vasarą rengti pikniką 
Waukegane visiems trims K. 
Steponavičiams vedamiems cho
rams, t. y. Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Choras, Waųkegano 
Laisvės choras ir Kenoshiaus

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ
galvos 
galvos 
ir pa-

Specialistas
PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą., sausumą ar < riebumą 
odos, sbstabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, švelriųs 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. 
Nedėlipmis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pasai susitarimą.

Garsinkitės “N-nose”
r ' . *

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias •

EKSKURSIJAS:
Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM”

į Rotterdam, iš.ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos .2 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VEZ

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ton gclžkčliu į KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpjūčio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Kas norite važiuoti Lktuvoh pasirinkite kurti iš( Čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bile kurib Lietuvių Laivakorčių ą- 
jungos nario pasitarti apie dokdmchtus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V. W. AMBROZE
178 Fctry St., Ncwark, N. J.

P. P. BALTUTIS
33 27 S. Halsted St., Chicago. 111.

.P BARTKEVIČIUS
678 ,N. Main Št.» Monteljo Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., Clevcland, O.

K. A. MAKARBVIČIUS
62 Jačkson St., Ansonia, Conn.

P. MOLIS
1730 — 24 St., Detroit, Mich.

" • NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii.

J. RAUKTYTĖ
123 Millbury St., Worcester, Mass.

>____ ;---------------- Į------

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Conn.

K. Sidabras
342 W. Broadvay, S. Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adams St., Newark. N. J.

J. J. UkBšĄS 
187 Oak St.« Lawrtnce, Mass.

A. VARAŠIUS 
and Carson St., Pittsburgb, Pa.

J. VASILIAUSKAS 
Baok St.. Waterbury. Conn.

VIENYBE, 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS 
South Avc», Bridgeport, Conn.

S. 12

814

193

502

J. J. ZOL-P
4559 S. Paulina St., Chicago, III.



Tarp Ghicagos 
. Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn

vargstantį Mockų. Šių vasarą 
bus surengtas Mockaus naudai 
išvažiavimas. Vieta ir laikas 
bus paskelbta vėliau. —Koresp.

Jau praėjo Pirmoji Gegužės, 
tarptautinė darbininku šventė, 
kuri yra brangi ne tik pažan
giems darbininkams, bet ir jų 
simpatizatoriams, nes tų dieną 
viso pasaulio susipratę darbi
ninkai praleidžia demonstraci
joms, prakalboms, susirinki
mams, paįvairindami juos mu
zikaliais programais, tuo paro
dydami darbininkų solidarumą.

Taigi ir Chicagos lietuviai so
cialistai ir jų pritarėjai, kaip 
kitais metais, taip šiemet, ap
vaikščiojo (Pirmą Gegužės, su
rengdami skaitlingą vakarą su 
prakalbomis ir gražiu muzika
liu programų, kurį išpildė Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
ir solistai jo nariai.

Reikia pažymėti, kad Chica
gos Lietuvių Choras Pirmyn 
kiekvienus metus dalyvauja šia
me darbininkų dienos minėji
me. Bet kaip butų, jei neturė
tumėm Pirmyn Choro? Nors 
Chicagoj ir yra daugiau chorų, 
bet rodosi dar nė vienas nėra 
prisidėjęs prie apvaikščiojimo 
šios darbininkų šventės. Dar
bininkiški chorai ne tik sklei
džia dailę ir dalyvauja darbi
ninkiškame judėjime. Jie atlie
ka didelį kultūrinį darbą. To
dėl jie turi nemažai ir priešų.

Taigi, jei norime, kad darbi
ninkiški apvaikščiojimai butų 
papuošti daile, yra būtinas rei
kalas remti Chicagos Lietuvių 
Chorą Pirmyn, kuriam ne bai
sus darbininkiškas judėjimas. 
Žinoma, nėra reikalo ignoruoti 
kitus chorus, nes jie reiškia ir
gi taut&s kultūrų, bet kiekvie
no pažangaus darbininko turi 
būti pareiga stiprinti darbinin- 

‘ Riškus dailės ratelius^ kaip. pav. 
Chicagos Lietuvių Chorą Pir
myn.

Nors tas choras yra skaitlin
gas, susidedąs didžiumoj iš čia 
augusio jaunimo, bet reikalin
gi veikėjai, ha jaunuomenė ge
riau tinka dainuoti, ne kad 
veikti. Todėl ir kviečiama visa 
pažangioji visuomenė remti 
Chicagos Lietuvių Chorą /Pir
myn. —Meno Mėgėjas.

Atskaita iš “Geno
vaitės” perstatymo
Vaidinimas “Genovaitės’’ su

rengta balandžio 19 dienų. M. 
Meldažio svetainėje. Pelnas 
skirtas bedarbiu naudai. Publi
kos atsilankė daug, bet įžan
gos bilietų kaina buvo labai že
ma— tiktai 35 centai. Todėl 
pelno liko nedaug. Nors visi 
artistai stengėsi juo daugiau 
parduoti bilietų iš anksto, bet 
maža kaina nesukėlė didelio 
pelno.

Petras G.rečas pardavė iš an
ksto 45 bilietus; ne daug ma
žiau pardavė ir Leo Aleliunas 
i’- Antanas Raudis; po keletą 
bilietų pardavė kiti. Dovanas 
laimėjimui suaukavo grupe na
rių. P-nas Venckus savo pui
kių orkestrų davė pusdykiai, 
paimdamas tik $10, nors grojo 
bene penki muzikantai, čia tu
riu pasakyti, kad p-no Venc* 
kaus labai gera' muzika, šokė
jai ir prizų laimėtojai gėrėjosi 
jo orkestrą. P-no Venckaus ad
resas yra 5101 So. Union avė.

Taipjau ir M. Dundulienė nie
ko neėmė už kostiumus, scenos 
papuošimus (scenerijas) ir už 
veikalo knygutes. Bet teko mo
kėti spaudai, svetainei, gėri
mams, kurie buvo parduodami 
gan pigiai, ir tokiu budu iš
laidų pasidarė daug. Vakaras 
davė pajamų $165.35, gi išlaidų 
buvo $140.45. Pelno liko $24.- 
85. O kadangi pačioj artistų 
grupėj randasi nedirbančių jau
nuolių jau daugiau, kaip du me
tai, tai pelnas padalintas seka
mai: trims bedarbiams suteik-
ta po $3, kas sudaro $9, gi li
kusiuos $15.85 atiduosime tik
rai biednoms šeimynoms .ku
rios turėdamos mažų kūdikių 
reikalauja pieno.

Jos galis 14 kvortų šviežio 
pieno arba 14 kepalų duonos, 
arba du bušelius bulvių ar ki
tokių daržovių, taipjau apati
nių drabužių vaikams. O jeigu 
pasirodys būtinas reikalas ir

Sutvertas fondas 
kun. M. X. Mockui 

šelpti
Praeitų sekmadienį Ambroze- 

vičiaus knygyne buvo susirin
kę Mockaus rėmėjai pasitarti 
kaip jį sušelpti. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad Mockus paseno, 
nebeteko jėgų ir šiais nedarbo 
laikais nebepajėgia pasidaryti 
sau pragyvenimo. Tuo tarpu 
Mockus labai reikalingas pašal
pos. Jis neturi pinigų nei butui, 
nei maistui, nei drapanoms 
pirkti. Mockaus draugai ant 
vietos sudėjo apie 5 dolerius 
dėl maisto.

Mockaus rėmėjai sutvėrė fon
dą, kurį jie pavadino Mockaus 
Šelpimo Fondu. Fondo valdyba 
sudaryta iš: J. Lukas, pirm., 
M. Jursyne, vice-pirm., Dr. 
Graičunas, ižd., J. Lapaitis, fin. 
rašt., L. češkauskas, užr. rast., 
ir P. Martinkaitis ir T. Kučin
skas, kasos glob.

Nutarta per pirmeiviškus 
laikraščius kreiptis į lietuvių 
visuomenę, prašant jos sušelpti

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusj agentą

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

Tel. YARDS 4669

iums patiems, tai meldžiame 
pranešti, kuri vieta arčiausia, 
kad gauti kasdien po kvortą 
pieno per 14 dienų ir per 14 
dienų po kepalėlį duonos. Rašy
kite kaip seniai nedirbę ir .ko
kuos pašalpos reikalaujate. Mes 
pasistengsime pagelbėti kiek iš
galėsime.

Rašykite šiuo adresu: M. Dun
dulienės art. grp., 1258 North 
Wood st., Chicago, III.

Ačiū visiems, kurie rėmė šį 
vakarų.—M. Dunduliene ir Va
ro Komisija:—F. Sutkus, Mrs. 
M. Sinkus, Mrs. B. Skurkis.

West Pullman
Pereitą sekmadienį West 

Pullman Park svetainėj įvyko 
SLA. 55 kuopos paprastas su
sirinkimas. Narių atsilankė vi
dutiniškai.

Mirė Stasys Kunigis. Pager
inimui jo pirmininkas paprašė 
narius valandėlei atsistoti.

Kuopos vardu velioniui nu
pirkta vainikas. Velionis Ame
rikoje giminių neturėjo, sveti
mi jį palaidojo. Lietuvoje tu
ri giminių. Kalbėta apie pa
liktus velionies daiktus, bet prie 
galutino sprendimo nieko ne
arta. Lauks' kol daly a ai pa

aiškės.
Jau keturiems nariams iš

pildyta aplikacija su reikalavi
mu paskolos iš Centro užsimo
kėjimui mokesčių. Manomą, 
kad bus ir daugiau narių no
rinčių gauti paskolos iš Centro 
tam tikslui. Blogi laikai, dau
guma narių nedirba ir negali 
gauti darbo niekur. Nariai ti
kėjosi, kad šie metai bus geres
ni, bet kaip pasirodo, tai dar 
prastesni. Nariams kito išėji
mo nėra, kaip ieškoti pasko
los Centre mokesčiams išsimo
kėti.

kad šie blogi metai bus pasku
tiniai, kitais metais bUs pasau
linė paroda ir bus daugiau dar
bų. (Pasidarytų nariui skriau
da, jeigu jis pamestų Susivie
nijimą, .mokėjęs į jį per dauge
li metų.

Ateinantis susirinkimas bus

prantu, kodėl nariai tokie išdi
dus virto. Rodos, nedirba, turi 
liuoso laiko, bet patys negali 
ateiti į susirinkimų ir pasiaiš- 
k i n t i. Rasti n i n ko adVok a ta v i mas 
nieko negelbsti, ir jpigu tokie 
nariai nepasiaiškins susirinki
mui, tai bus išbraukti iš Susi-

svarbus. Turėsime darinlėti 
alternatus delegatams į busian
tį Seimų. Jei kartais iš delega
tų kurie dėl tūlų priežasčių ne; 
galėtų nuvažiupti, tai bus ga
lima nuvažiuoti alternatams. e * 
Ateinančiam Seime bus reika
linga turėti nemažai delegatų.

—Korespondentas.
___________ v

/

Roseland
Pereitą penktadienį įvyko K. 

Žukauskienės laidotuvės. Susi
rinko giminių, pažįstamų, ir 
draugų atiduoti velionei pasku
tinį atsisveikinimų prie jos na
mų. Paskui velionė buvo paly
dėta iki bažnyčios, čia laikyta 
pamaldos, o po pamaldų buvo 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

1 —o—
' Ateinantį penktadienį K. 
Strumilų svetainėje, 158 E. 
107 Str., 7:30 vai. vakaro įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas. Komisija turi 
prirengusi platų raportą dėl iš
važiavimo, kuris įvyks liepos 17 
d. Globė, UI. Ir kitokių yra ra
portų ir pranešimų. Visų narių 
pareiga yra atsilankyti.

Ne,kurie nariai išsibraukia dėl 
neužsimokėjimo mokesčių. Raš
tininkui teisinasi, kad negalį už
simokėti ir prašo, kad jis pasa
kytų susirinkimui, jogei negalį 
užsimokėti mokesties. Bet tokie 
nariai patys neatsilanko į su
sirinkimą pasiaiškinti. Aš nesu-

vienijimo. Aš perspėju narius, 
kad po laiko nesigailėtų ir rašs 
tininko nekaltintų.

—o—

Iš darbininkų niekas negali 
atimti tikėjimo. Jie tikėjo, kad 
šiemet bus daugiau darbų, bet 
kaip pasirodo, šiemet dar pras
tesni metai, dar mažiau darbo, 
žinoma, to darbo niekas ir ne
norėtų, jeigu kas duotų pragyve
nimą. Bet, kaip matos, turčiai 
neduoda nė darbo, nė maisto 
pragyvenimui. Dalykai šiuo lai
ku priėję prie to, kad kai ku
riems darbininkams stoja klau
simas, ar badu mirti, ar patiems 
pasiimti maisto.

—Korespondentas.

Laiškai' Pašte
t

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštų (Ciaik ir Adam* 
gatvių) atsiįmti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku* 
paštas laiko tam tikra laika, o pas* 
kui sunaikina.

5 Buzaite Juozepa
31 Rauba Mikaernu
32 Reila Frank
36 Sargene Miss Mary
39 Shetkauskis Eilzbieta
41 Suba Agnieška
44 Viscontini Maria
46 Zukousky Rose

Remkite savo apiežinkes 
biznierius

SAUGIAUSIA VIETAPINIGAMS
| PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS I

JUSTIN MACKIEWICH I
BRIGIITON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius - $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius .—<$4,750. " , •
ROSELANDE, bugalovv ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi- 
čius- $1,000 ant 3 metų. ♦

Turime ir Daugiau Gerų MorgiČių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER I

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

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
Nesiduokite nė vienas narys 

šiemet išsibraukti iš Susivieni
jimo. Kurie galite, užsimokėki
te sutaupytais pinigais, o kurie 
negalite, tai reikalaukite pas
kolos iš Centro. Paskola nesun
ku gauti, tik reikia ateiti į su- 
sirinkimą, perstatyti susirinki
mui savo padėtį ir pareika- 
luati blankos išpildyti su pra
šymu paskolos. Permatoma,

Pabandykite jį patys! Buckeye rasite tokį skonį kokio jus 
niekad neradote jokiame kitame molte. Skonis ten įdėtas 
vartojant Buckeye gamyboje tiktai pačios gamtos pui
kiausius miežius. Tada Buckeye gaminamas specialiu 
DUO-MALTED procesu, kuris leidžia augštesnę koncent
racijų Buckeye stiprumo ir gerumo. Ir jis yra VAKUME 
PAKUOTAS, kad užtikrinti jog, ta kokybė pasilieka ten 
ŠVIEŽIA jūsų smagumui. Ar -nėpąbandytęmėt jį?;

TYRAS AR SU APYNIAIS — ŠVIESUS AR TAMSUS

Buckeye
D U O -M ALTE D/ VĄC U UM PAC KE D

’ f »-• 7- »• f • - . _ /».♦» •_______ ’ __________ -.. - - ____ -

6

AMERIKA

’<L

f'4’

įku dalį ei- 
o - Luėky 

ų mokslišką

sninsltiy rw pasaulio 
lltnk), Krivirtadienio,

Copr., 1981.
The American 
Jobacco Co.

nešvarumai. Luckies tą procesą įvedė. 
Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink — 
jog virš 20.000 gydytoju, kuriems 
buvo duota išbandyti Luckies, pama
tuodami tavo nuomones savo pačių 
rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerkle, negu 
kiti cigaretai.

toasted"
jūsų Gerklei Apsauga

■Mį ’■

JGOOo. V, •. •. ■ ■.--V/

pi ''Orį **

Paskutinis 
rengtas dalykas 

ciga-retų skelbimuose!

DŪMŲ užsitraukimas senai buvo 
“neMečiathas” ... dalykas, 

kuris buvo Uždraustas minėti tabako 
versle •. • vengtas dalykas! Kodėl? 
Dėl to, kad kiekviename tabako lape 
- net geriausiame, lengviausiame — 
gamta slepia tūlus nešvarumus, kurie, 
jei neišimti, nemalonūs jautrioms 
gleivėms!

Kadangi, žinodami ar nežinodami, 
mes vi&'yieę 
garėtų 
Strike is 
procesą/

)
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Chicago je — paltu ;

Metams _______ _______
Pusei metų „----------------
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LENKAI BIJOSI FRANCUOS RADIKALŲ

New Yorko “Times” korespondentas praneša iš 
Varšuvos, kad kairiųjų partijų laimėjimas Francijos 
rinkimuose įvarė daug baimės Lenkijai. Visos lenkų 
partijos, išimant socialistus, bijo, kad naujoji Francijos 
valdžia ne tik atsisakys toliaųs remti Lenkiją, bet gali 
ir panaikinti sąjungų su Lenkija.

Lenkijoje manoma, kad Francijos radikalai yra 
pikčiausi diktatoriaus Pilsudskio priešai, kurie negali 
užmiršti, kaip Lenkijos socialistų ir valstiečių partijos 
vadai buvo uždaryti ir kankinami Brest-Litovsko tvir
tovėje. Valdžios sferose Varšuvoje jau kalbama, kad 
pats maršalas Pilsudskis norįs naujų seimo rinkimų, 
kuriupse žmonėms butų duota daugiau laisvės pareikšti 
savo valią, negu kad buvo per paskutinius rinkimus 
1930 m. '

Taigi musų išreikšta nuomonė, jogei radikalų ir 
socialistų pergalė Francijos rinkimuose reiškia skaudų 
smūgį reakcijai visoje Europoje, — pasitvirtina. Bet 
ar iš tos kairiųjų partijų pergalės bus padarytos visos 
teigiamos išvados, tai priklausys nuo to, kokia bus se
kanti Francijos valdžia. Jos priešakyje veikiausia sto
vės. “radikalų socialistų” vadas Herriot. Tačiau jo vie
no partija neturi parlamente daugumos. Jai teks tartis 
arba su socialistais, arba su vidurio partijomis.

Jeigu radikalai sudarytų koaliciją su socialistais, 
tuomet tikrai butų galima tikėtis stambių atmainų ne 
tik Francijos, bet ir kitų šalių politikoje. Francijos so
cialistai yra oficialiai nutarę reikalauti, kad butų su
šaukta valstybių konferencija Versalės sutarties per
žiūrėjimui ir reparacijų klausimo likvidavimui. Jie rei
kalauja taip pat mažinti muitus ir eiti prie nusiginkla
vimo.

NACIONALISTAI SMERKIA NACIONALIZMĄ
i

“Nelaimė, kad Francijos kairiosios partijos yra 
taip pat nacionalistiškos iki kaulų smegenų!” 
Kas taip rašo?
Vokietijos nacipnąlistų organas “Deutsche Allge- 

meine Zcitung”.
Vokiečių nacionalistai, vadinasi, laiko franeuzų na

cionalistus “nelaime”. Jie norėtų, kad Francijojp nacio
nalizmo nebūtų. Panašiai galvoja ir Francijos nącippą- 
listai apie Vokietijos nacionalistus.

Tokia “logika” yra visų tautų nacionalistų.i Kiek
vienos tautos nacionalistai nenori nacionalizmo kitosę 
tautose, bet patys savo nacionalizmo neatsižadą!

Iš to matyt žema moralinė ^nacionalizmo vertė.
Jeigu žmogus piktinasi kokia nors ypatybe, kurią 

jisai pastebi kituose žmonyse, tai kaip jisai gali pats 
tąja ypatybe didžiuotis?

Bet nacionalizmą nereikia maišyti su tąutos pasi
ryžimu ginti savo teises. Kas geidžią laisvės sau, tąs 
nebūtinai tyri būti kitų laisvės priešas. Tauta, kuri gb 
na savo teises, neprivalo skriausti arba norėti nu
skriausti kitas tautas.

Sveikas tautinis judėjimas repiiąsi pripažiniipu ly
gių jteisių visoms tautoms ir sutikimu bei kooppravimu 
tarpe tautų. O nacionalizmas yra tautos liga.

. SVARBUS RUSIJOS UĘINItyKŲ LAIMĖJIMAI

• Sovietų valdžia pereitą šeštadienį išleido dekretą, 
kuriuo leidžiamą ūkininkas pąrdąvinėfi ląisvpj^/ py
koje savo grudų “perviršį”, t. y. tą dalį, . kuri atlieka, 
pristačius paskirtą grudų kvotą yąĮdžiąi. Tuo pačiu 
laiku valdžia sumažino ųkininkaips jąyii kyQtą& 
jie turi pristątyti valdžiai, taip kad dabar r ukininkuį 
pasiliks daugiau duonos, su kurią jįsąi galės darytį k|.
nori. ' " * /

Vakar Rusijos dikj;aJ;Qriai isteidp, antrą- ląbai svarr 
bų dekretą, bųtent, yfcininka! tąip indiyi<kjaHųp§p 
ukiuosę, kaip ir kolęktyvuose, ^ąli pą£dąv}pjĮti -ląigyifc 
je rinkoje atliekamą” mėsą, jeigu jie bus pristatę val
džiai paskirtą mėsos kvotą.- . ..

šitįg dų d^krptąį^ įneša stambiausią atmąįną į sp? 
vietų žemės ūkio ppjit|ką npo ipetlb ka4a Rusijoje 

masinė ukiu kelaktyvį^arija* Jie reiškia dider

1} laimėjimų ūkininkams kovpje su Stalino “generaline 
linija”.

Iki šiol Rusijos ūkininkas turėjo visų atliekamų 
nuo suvartojimo duonų ir mėsų parduoti valdžiai. Val
džia mokėjo nustatytas, labai žemas, kainas, kurios ne 
tik nepalikdavo ūkininkui jokio uždarbio, bet dažnai 
nepadengdavo nė.jo darbo išlaidų. Radangi “piatiliet- 
ka” sovietų valdžių nubankrotavp ir rusiški pinigai to
lyn vis labiau puola savo vertėje, tai ūkininkų padėtis 
tolyn darėsi blogesnė ir blogesnė. Ūkininkams, galų ga
le, nebeliko jokios prasmės auginti daugiau javų ir gy
vulių, negu jie patys suvartoja, kadangi atliekamų duo
nų ir mėsų jie vistiek turėdavo atiduoti valdžiai beveik 
už dykų.

Rusijos miestai pradėjo kentėti chroniškų maisto 
produktų trukumų ir badauti. Tatai privertė Stalinų 
savo "politikų pakeisti.

Dabar Rusijos ūkininkui duodama proga pasida
ryti pinigų, parduodant savo produktus tiesiog žmo
nėms, be valdžios plėšikiško tarpininkavimo. Stalinas 
tikisi, kad šituo budu ūkininkai bus paskatinti auginti 
daugiau javų ir gyvulių, ir kad jie, sutaupytais pini
gais pirks pramonės prekes. \

Taigi privatinė prekyba, kurių bolševikai per metų 
metus stengėsi visai panaikinti ir išrauti su šaknimis, 
vėl pradės atsigriebti.

ka<J P- T. Meška nepasirūpino 
įrodyti, kas netikslaus mano 
buvo parašyta apie tų politikų. 
Matomai, prisilaikant teisybės 
jam sunku kas nors buvo man 
užmesti. Toliau sako, jog “filo
sofija neaiški.” Tur būt, mano 
“filosofija” aiškesnė, jeigu aš 
nebijau savo vardų padėti. 
Man, mat, nereikia slapstytis 
už slapyvardžių, kad išreikšti 
savo “filosofiją,” kaip tai da
ro T. Meška.

T. Meška sako, jog “jau ra
šymas to straipsnio į “Naujie
nas’, socialistų dienraštį, verčia 
mus abejoti apie jo nusivoki
me ųpįe mųsy Amerikoj; lietu
vių inteligentijų.” AŠ jau kal
bėjau apie inteligentus, čia tu
riu tik tiek pridurti, jog man 
vargu bereikia didesnio “nusi
vok imo” apie ir 
ypač tautininkų.

S.L.A. REIKALAI
< . “ ■

Pavaduoja bolševi 
kus

tai “šimtaprocentiniai 
atlieka tokį

F. ŽIVATAS.

“Patentuoti Tautininkai” ir Kiti
(APIE SLA. REIKALUS. INTELIGENTUS ĮĮĮ. KITUS DALYKUS)

..................... j.
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čia gali būti įžeidimas. Kada 
velionis IJamjjopaitis buvo 
SLA. prezidentas, tai p. B. K. 
Balutis labai aktyviai dalyvavo 
Amerikos lietuvių, politikoj ir 
lošė labai svarbių rolę Susivie
nijime. Taip bent buvo Dami
jonu ięi ui prezidentaujant. Juo 
labiau p. Balučio įtaka buvo 
didelė, kad jis redagavo laik
raštį “Lietuvų”. O laikrašjis, 
kaip jis dabar pats sako, turį 
didesnę galių, negu karabinas.

Apie inteligentus.
Tylinti Meška bando ir savo

tiškas išvadas daryti: “Taip 
rašo p. F. Živatas iš Scranton, 
Pa., socialistųf laikraštyj. 
Žmogus, kuriam tokios machi
nacijos galvoj maišosi, neabe
jojamai' ko nors nustojo.” Ar 
aš “ko( nors nustojau,” ar ne, 
tai tą dalykų paliksiu T. Meš
kai dar kartą patyrinėti. Kas 
liečia tiesioginiai ihano asme
nį, tai aš visai nepaisau, —kas 
ir ką apie manę sako. Toliau 
tame pat straipsnyje sakoma: 
“Rodosi, pats tautininkas ir 
taip drįsta nusiskųsti socialis- 

bęndradarbių ne- tams, lyg užgirdomas anuos 
tūriui ‘tikrus’ inteligentus, apie 
kuriuos žįvalas svajoja.”

Živatas nęužgiria nei vienų, 
nei kitų, jei pas juos nemato 
tikrų įntejįgpntų. Bet jus tai 
tikrai reklamuoja te, kad socia
listai turi intęligęptų. Kad jus 
pęipažįstųte, jog spcialistai tu
ri geresnių • inteligentų, negu 
tautininkai, parodo kad ir šis 
faktas: jus nuolat kartojote, 
jog Grigoitis diktuoja “Tėvy
nei” ir “Sandorai.” Paimkite 
“Vienybę” ir “Dirvą” ir ką 
ten rusite? Grigaitis ir. Grigai
tis (lomiųjLioja viską.' Nei yię-

Meškos ypatybė.
“Vienybės” No. 34 tilpo 

straipsnis vardu “Živatas ir In
teligentai.” Po straipsniu pasi
rašo Tylinti Meška. Viena 
meškos ypatybių yra slapstytis. 
Tas pat ir čia daroma. Straips
nio autorius ne tik bijosi savų 
tikrą vardą parašyti, bet dar 
ir pačią svarbiausią mano 
straipsnio dalį nemini. Kodėl 
taip? Kodėl reikėjo prie pačios 
straipsnio pabaigos prisikabin
ti, o neprisiiųipti nieko, kas 
puvo pradžioj , ir viduryje to 
slrąipsnįo rašyta?

Juk maųp beveik visas strai
psnis buvo pašvęstas SLA. rei
kalams- •lanie daug vielos bu
vo pašvęsta atsakyinUi F. J. 
Budriui, kuris kai kuriuos da
lykus ne taip nušvietė, kaip iįę 
tikrumoj buvo. Toj pat “Vie
nybėj” tilpo kitas sįraipsnis 
(tą numerį man tpko skaityti 
tik pripųojamai, todėl jo po 
ranka ųeturiu), kur beveik 
taip pat rašoma, kaip ir Ty
linčios Meškas- Reikia pasaky
ti, kad pęi vienas, nei kitas 
“Viinybęs” 
bapdo visai mano straipsnio 
braĮųlųolio liepti. Kodėl taip, 
lai tik jie vieni težino.
Suariau kalba, bet visvien nori 

ayt savo pastatyti.
Nors liek gerai, kad “Vieny

bėj” taip nesikobųjąjųa, kaip 
“Pįrvpj”. Pakeltus klausimus 
“Dįrvų” riša tikrųi savotišku 
bųiįjų, — iškPl^jų? išniekina 
savp oponęntųs, ir užbaigta. 
Ta.čįųųs tll straipsnių auto- 
riųnis iųrptų rųpęti sekamas 
dalykas; kųs bųs,Jpi Pittsbur- 
gim Seime pųsįkarms tokia 
pųf smeptė, kųip Gliieagoj? 
Ar nematote, kad SLĄ. gresia 
pavojus? Juk yi^i ^inpnie, kad 
pasaulyj siaučiantis kpzis pa
liete ir SLA. Map mdpsi, kad 
prie tokių aplinkybių visiems 
reikėtų kuo taikiausiai sugy
venti ir suglaudę pečius gelbė
ti organizaciją iš keh)ips eko
nominės padėties. Tųįpf o np 
kitaip privalo daęytį visi tįę, 
kuriems Susivienijįmp gprove 
pųpi. Tačiau, kaip alrpųp, kai 
kuriems musų ųygppizųcįjos 
gprpyė mažai arba U’ visiškai 
nerupi- Jiems tik ųpris pųsfa- 
tyti ant savo, tai ir viskas- Ar 
toks užsispyrimas gaji lemti kų 
nors gero?

Dpi p. Hplffiip įžeidiino.
, Pirmiau tilpųuisnue ‘'Vieny- 

Jjpį! straingifyję, kijelį atsįjne- 
t«rP dslyfcy, buvo pąr 

Mkrta ir Jflif ihlr
dęs p. B. Ę.
Lietuvos atstovą

jVisai* nesijaučiu, kad bučiau jį 
įžeidęs. Jeigu aš paulinėjaU 
istorini faktų, tai nematau, kur

Nesubrencliisių vaikiščių 
darbas.

štai kita ištrauka iš T. Meš
kos straipsnio: “baigdamas 
savo straipsnį, jis nusiskund
žia, kad SLA. reikalai kaip da
bar lai nebus tvarkos...” Žiųo- 
ma, kad nebus, jeigu jus vary
site tokių žalingų propagandų, 
kaip dabUr varpte. Kas matė 
ir girdėjo, kad kokia klikų, su
sibūrusi kampelyj* statytų sa
vo kandidatus, ir jei kųs nenu
tinka tuos kandidatus reųiti, 
lai tuos apšaukia lietuvių tau
tos priešais! Na, ar tai nėra 
nęsubrendusių vaikiščių dar
bas? Lauk iš SLA. socialistus, 
sandariečius, demokratu5 ir 
visus kilus, kurie lik su tos 
klikos nuomonę nesutinka. 
Kas kada/girdčjo tokius daly
kus, kad visi turi eiti lauk, 
kurie nesutinka su “Vienybėj” 
ir “Dirvos” maniologija?

Bolševikams išsikrausčius iš 
SLA. laukan, atsirado kiti, ku
rie užima Susivienijime jų vie
tas 
patriotai” šiandi
pat Susivienijime darbų, kokį 
pirmiaųs atlikdavo loĮševikai; 

pažvalgų 
SLA. narių ir varymų šlykš
čios agitacijos laike rinkimų. 
“Šimtaprocentiniai” nori, kad 
tik jų peršami kandidatai butų 
amžinai renkami į ŠLa. IPild. 
Tarybų ir kad tik jie butų am
žinais (privilegijuotais) organi
zacijos valdininRais. Kitokių gi 
pažvalgų narius: socialistus — 
apsaugok viešpatie, jie rėkia — 
nęjsįlęįsti į valdįnipkus, nes jie 
šipki, jie toki, vienu žodžiu — 
niekšai!—* Ar tai ne trumpare
gystė ?

“šimtaprocentiniai” dergia, 
skelbią šlykščius prasiipanymųs 
r drabsto purvais kitokių pa- 

žyalgų orgąnizųcijos narius, kacį 
jie nębųtų renkami į organiza- 
ęijoą viršininkus. Kokių jię turi 
teisę tai daryti? Ar jie, tuo ne
sumina orgapizącijos konstitu
cijų? SLA. juk yra susišęlpimo 
ir brplybes organizacija. SLA. 
konstitucija (sk. I paragr. Ij 
sako: “Suvienyti į broliškų su

vijus abiejų lyčių 
pasivedimo vertus gar- 

lietuvius, neųtsižvel- 
jų tikėjimiškųs ar 

” Iš šito

šmeižimų kitokių

kios garbės nesuteikiama. Taip 
dalykams esant, kas daugiau 
ir garsiau kalba' apie socialia*

Tautininkai ir “ patentuot i tau- 
iininkai-.

Bandoma man štai kas pri
mesti: “Žinoma, tokiems ‘po
nams’ kaip Živatas, kuris nie
ko nemato gero iš tautininkų 
veikimo, nors, pats ‘tautinin
kas’, nebus norimos tvarkos.” 
Taip, aš jau sakiau ir dabar 
vėl pakartoju, kad iš “Vieny
bės,” “Dirvos” ir jų kelių pa
sekėjų veikimo Susivienijimui

doro 
bes 
giant 
pą^ine^ pąžiurąą 
aišku, ka<į ųžsimętinejirpai dėį 
pažiūrą rinkimupse oęganizacį- 
jos narių tarpę ąęgali (ir nętu- 
ri) rasti viętos, nes tąi prasi
žengimas prieš konstitucijų. 
Socialistai, sandariečiai, katali
kai ar komuništai prieš SLA. 
konstitucijų turi lygias teises. 
(Prieš komunistus bpyo kovo
jama todėl, kad jie per gvoltą 
norėjo pasigrobti Organizacijų 
savo partijos naudai). “Socia
listai kųipo internacionalistai 
musų tarpe vienybę ardo, myms 
jų nereikia!” — rėkia “tribun-

čikai” savo lapeliuose, kuriuos 
jie siuntinėjo SLA. nariams 
laikę rinkimų. Bet kaip “ardo”, 
tai nė pusę žodžio nepasakyta. 
Perskaitęs žmogus tąi, ir pažįp- 
rėjęs į parąšu§, muštai: ar jie 
organizacijos narius laiko kvai
liais, ar jiems po vienų šulų 
trykštų gaįvęse?

Pas “šimtaprocentinius”, ma
tomai, yra įsigyvendinus da
vatkiška nuomonė ir siaurapro- 
tystė ir po šiai dienai, kad so
cialistus, tai kad ir savo orga
nizacijos narius galima ir rei
kia be atodairos niekinti ir 
šmeižti. Už kų ? Ar už tai, kad 
socialistai su savo dienraščiu 
“Naujienoms” atliko didelį dar
bų, gindami organizacijų nuo 
bolševikų užpuolimo? Ne. Sų- 
žiningi organizacijos nariai to 
nedarys.' Taip daryti gali tik 
besųžiningi trumparegiai, ku
riems nė gėda, nė SLA, konsti
tucija neturi reikšmės. Tie SLA 
nariai, kurie sugeba ir sten
giasi žiūrėti į dalykus rimtai, 
visokius vienybės ardytojus or
ganizacijoj pasmerks.

Nesakau, kad pas socialistus 
įsišokimų nėra; atsiranda ir 
pas juos. Bęt sekant SLA. rei
kalus ir šiandie tų šlykščių or
ganizacijoj politikų, socialistai 
su. savo dienraščiu “Naujieno
mis” priešakyje teisingumo ir 
švarumo žvilgsniu — galiu drą
siai sakyti — stovi šimtų nuo
šimčių aukščiaus už “šimtapro
centinius”. Tų mato ir kiti.

Tegul skaitytojas nemano, 
kad aš esu socialistų partijos 
narys, todėl ir užstoju socialis
tus. Visai ne. Prie socialistų 
partijos nepriklausau ir man 
čia nė kokios partijos žmones 
užstoti rupi. Vien tik man no
risi matyt, kad SLA. nariai vi
sokių pažvalgų tarpe savęs or
ganizacijoj susitartų ir sugy
ventų broliškai — sulig SLA. 
konstitucija. Bet kuomet aš 
matau, kad “šimtaprocentiniai” 
šiandie lošia šlykščių rolę orga
nizacijoj, kurioj ir aš* priklau
sau, ir be pagrindo (prasima
nymais) teršia kitokių pažiūrų 
tos pačios organizacijos narius, 
tai teisybės ir sųžinės jausmai 
mane verčia šitų pasakyti.

P. A. Deltuva, SLA narys.

vojų. čia turiu Jpg
taiųe savp strųipsnyje “Naujie
nose” ąš fc$b$Į%ų *?.<? ųpfe vi
sus taųtiųiųkųs, o'tik rašmų 
apie “Vienybės” ir “Dirvos” 
“pąiejLtnpfus tųųtimnkns.” Bu
tėnu tuos, kurie turi iš Lietu
vos dĮktųtpriaps
mę. “Pųtenluptiejr” nepfijmžįs- 
ta tąųtįpįukųis frųffc 
ham)p pakriįtikupM ^ųrtiixę 
Lietuvos Tpiięl ųš PFg- 
šyčiąų p- T. Ieškos 
mm#ų m-
taųtinįpkų? kųri^ 
ir nanęiįųgų <JmbU iį»k 

ti^k

^tūfiu

tautininkUPSO»’?.pprmu

su “Dirva”, ar aš?
Garsina veltai.

Jus patys garsinate socialis
tų iųteįįgęntus, o paskui norf- 
te tai primęstį , kitiems. Kajd 
nors už tų išgarsinimų būtu
mėte gavę ųpmokęti, — o dą- 
bąę visai dykai. • Na, jei kt)s 
patėmiją jųąų klaidas, tai się- 
lojates. Ąr tųį nėra vaikiška? 
Siąiųe atyėjyję Živatui nebe
reikia “yaįkiščius” 
spcialistų iplęligentais, 
prisistųtėte tokioj šviesoj, kad 
daugiau abejonių nebegali bu
di- 7 •• ■' • ,;
7 ’ ' >Ipfilosofijos.^(,į t’7

Ęęję, turiu pasakyti, jog 
pirmus du p. T. MeJ- 

;kos ęlrgipsnio paragrafus, k^r 
Sftkpipa, Živatas rašąę
f‘Naųjįen6se” apie “politikų 
SLA. reikaluose.** Gaila tik,

lyginti su
> — j ųs

prisistųtėtę tokioj šviesoj, kad

čiau, tai npj)(ėrų reįkalp gin
tis (lėliai to, kųs jų neiųųlp, 
į klėtim'Wat 
yourself, M r. Živatjaę ?^ —* ga
liu pasakyti štai kų: Niekas 
dar nipkpoinet negi^dpjp, kad 
aš jfųye prįę jų pyi-,
skaitęs A$ kalbų Wk apię tUQS» 
iurie pretenduoju būti inteli
gentais; o tikrumoj nėra to
kiais. Kaslįnk “yaįkiįčiiį ir 
fašistų”, jai apįp jįįį ųs jau 
aukščiau kalbėjau. Aš neina-

vi'Wi M tčisylje neakyla 
Juį< jJJS laikotės iįgkita į Li,ęi 

ar u®

Liepįą man ppvąjljiji|li Sitų? 
fašistais, nes aš pats esųs fa
šistas. Tai man tikrai didelė 
naujiena. Tąsiau lųįkysiųps 
savo nusistatymo perdėm: kal
bėsiu vyriausiai ąpįę SKA. ir 
šiek tiek ųpie Lietuvos reika
lus, savo asmępiŠkl,s dųlykus 
palikdamas nuošaliai.

\ Kerti A. Kaivada
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<?pt •faiM*"10
srižMjg. be»

lĮielfP i)PS3^.iau
PftffeKyli; l»ano

sfflęgspys ^uvo 
kp užpp.Hi ir

'visĮpus .ąpifoif ftpmi-
<furiuo 

smmmp siM papūtei pusi- 

įmini iy w ppm
ppjplau, 

<w/»l?PRyiP la- 
iW SPINUS. <ISP8PPS k špltas. 
Nnmočfam antklodę nuo veido 
ir gerokai nustebusi pama- 
*čiąu, kpd visur buvo tamsų.

^y‘®W’ i’ulik‘a 
kiep pęjgpjkta Jppptąpui, prp 
tirštų rpkų, kui’is per ta laiką 
sUtįr|t^jO ir stisispietė į kam- 
baFi< i»ažutčlyt,č
ęauųpųų kih^’kšti^ Taip be
galvodama atsiminiau, kad 
IPWŠ atsi«PW«PW i; Hžda- 
pau, lapgą. Nųrėj^uj išlįsti ir 
ęersįtikriįiti, k$d nekjysfų, bet 
kag kol<s letargu surųkinp 
MW?W vų- 
ilių. Gulėjau nejudėdama ir 
kenčiau; tai viskas. Užsimer- 
fkmrn bei dm? yi’s galėjau mų- 
tytj peę akies vokus. (|doiųųr 

• nPPaPfUstus šposui
«al)llai kurtais iškerta, ir kųip 
I^togiųį, leųgyai mp gųliipę 
įsivaizduoti faptastiškimisms 
dalykup). Migla vis labiau 

tp'&čjM h: <!p)w ps-
V ♦ • ? 1 •• « «■ •

DRAKULA
Doran 8 Co.

čiau jų kaip dmuus, kaip ver
dančio vandens garus, skver
biantis į kambarį ne pro lan
gų, bet pro durų plyšius. O 
ji vis tuštėjo, vįs labiau tirš
tėjo, iki pagaliau^ ji man pasi
rodė, kaip aukštas statulos pa
vidalo debesis, pro kurio vir
šūnę galėjau pastebėti žiburio 
šviesų spindint .kaip kokia rau
donų akį. Staiga mano gal
voje viskas pradėjo maišytis, 
kartu su debesiuojta kolumųa, 
kuri pradėjo virpėti, suktis į 
ratų. Iš kaž kur, lyg kam tai 
dvelktelėjus išgirdau žodžius: 
“Debesies stulpas diepųs melu, 
ugųies nakįį” (&v. rašto žo
džiui). Ar tąį tas dvelktelėji
mas, nųųjp dvasinis sųrgas, 
patarėjas atėjp pri^lausįį ma
nę miegant? Bet tas miglų

besis ar najktie^ ugnis, nes toje 
raudonoje akyje ugpis degte 
degė, kuri mąne lyg ir sužavė
jo; taip man į jį bežįurįnt, ug
nis pasidalino ir. pradėjo į ma
nę spindėti prp rūkų, 
raudonos akys, tokios pat, ko
kias Lucija man minėjo, kno- 
piet ji buvo įpuolusi į tų savo 
apmirimo st,oyį ir saulės spip-

<aip dvi

RąĮąo stovinčios šy. Mąęijos 
bažnyčios langų stiklus.

\ (Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujię-
nose
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Ketvirtadienis, geg. 12, ’32
Lietuviai Gydytojai

NAUJIENAS, <

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Janšen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englevvood 5840
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Serritellą- jungia 
Capone

su

Trečiadienį prisaikintųjų teis
mas (džiurė) rado kaltu esant 
buvusį mero Thompsono laikais 
miesto sylerį (svarų inspekto
rių), o dabar— valstijos sena
torių ir vienos Chieagos war- 
dos komitimaną. Bado kaltu 
esant taipgi jo pagelbininka 
Harry Hochsteiną. O kaltinami 
Jie buvo konspiracija apgaudi-’ 
nėti publiką, leidžiant kai ku
riom grandinėms krautuvėms 
duoti kastumeriams nepilną vo- 
gą.

Teisėjas Kelly dar spręs Ser- 
ritellos ir Hochsteino advokatų 
prašymą naujam bylos nagrinė
jimui. Tą prašymą jisai spręs 
gegužės 20 d.

Chieagos didlapis “Hcr.-Ex.” 
pasakoja, kad valstybės gynėjo 
pagelbininkai patiekė Įrodymų 
teisme, jogei maistas, kurį Ser- 
ritella, kaip stambus politikie
rius, gaudavo iš kai kurių biz
nierių, ėjęs į pagarsėjusią savo 
laiku Caponės virtuvę, iš kurios 
maitinta bedarbiai. Tuo bildu jie 
jungia ScrriteHa su Capone.

liūs viešųjų darbų programas, 
kaip tęsimą kelių, statymą dam
bų potvynių kontrolei, budavo- 
jimą federalių trobesių, ctc. 
Tam tikslui patariama valdžiai 
sukelti viduinę Šalies paskolą su- 
mh $5 000,090,000. Kai vyriau
sybė pradėsianti šį programą 
pildyti, tikimasi, kad ir priva
tus kapitalas sukrus, o pasėkoj 
darbų atsiras.

Dabar ir Chieagos merrin Cer- 
makas prisidėjo prie šio reika
lavimo.

Kaltina butlegerį dėl 
Melrose Parko galva- 

žtidyštės
Koronerio džiurė išnešė nuo

sprendį, kad Tony de Gražia, 
buvęs Capones alaus išvežiOto- 
jas, esąs kaltas deliai užmuši
mo Alberto Caspero, nušauto 
praėjusį sekmadienį flate, kur 
jis gyveno adresu 1006 Noith 
23 str., Melrose Park.

Netyčia išgėrė nuodų, 
mirė

Ignas liadiulis, 45 metų, 4229 
So. Campbel lavė., padėkavonėš 
dieną manė išgerti sodos virški
nimui palengvinti. Vietoj to 
paėmė nuodų. Mirė pavieto li
goninėje praėjusį antradienį.

Trys bankininkai įtaria
mi suktybe

Metai kalėti už neteisė
tą balsavimą

Moka ketvirtadalį dau 
giau už gazą, įie kad 

reikia
šiuo laiku Illinois Komerci

jos komisija klausosi skundų, 
jogei PeOpIes G aš, Light & 
Coke kompanija imanti pei 
brangiai už vadinamą natūralų 
ghzą. Miesto advokato padėjė
jas tvirtina, kad natūralūs ga- 
zas kaštuojąs dabar publikai 
Chieagoj 25 nuošimčius bran
giau! ne kad ji tikrenybėj tu
rėtų mokėti.

Tarp Chieagos 
Lietuvių

. Į Į Į ,, ■

Bridgeportas
po-

Trys buvusieji Division State 
Banko (2691 West Division st.) 
tarnautojai areštuoti praėjusio 
antradienio vakarą. Jie yr« kal
tinami tuo, kad išeikvoję $19,- 
200 įstaigos pinigų. Areštuo
tųjų vardai yra Clemcns K. 
Shapiro, vice-prez.; 
Pawlowski, kasierius, 
bert Vehške, teieris 
mas bankas betgi as
nuostolių neturėjo, ba juos pa
dengė apdraudos kompanija.

Niek Kadic prisipažino kaun 
tės teisėjui Jarecki, jogei jisai 
balsavęs keliais „atvejais Ciceroj 
praėjusiose nominacijose balan
džio mėnesį. Teisėjas 
jam metus laiko kalėti.

Antradienio, geg. 10 d. 
vakaris. Ties Lernerio krautu
ve, prie 34 gatvės ir Halsted, 
eina ^alygatviu žmogelis.

Suvargęs jis, pasirėdęs ne
kaip.

Pasižiūri žmogelis, kad savi
ninkai krautuvėje užimti. Va
landėlę lyg abejoja, paskui pa
siima bušelį bulvių padėto ša- 
lygatvy prie krautuvės ir neša
si jį.

Bet pasitaiko taip, kad nuo 
toliau atvažiuoja policininkų 
skvadas. Nors krautuves savi
ninkai nematė žmogų pasiimant 
bulves, bet skvado nariai pa
matė.

Skvadas pasiveja žmogų, su
laiko jį. Klausia, kur jis gavo 
bulves ir kaip gavo jas. žmo
gus tyli.

'Policininkai sugrąžina žmo
gų atgal į krautuvę. Lcrneriai 
dar * nepastebėję, kad bulvės 
dingusios.

Policija klausinėja žmogų, 
kodėl jis ^ogęs. Pastarasis aiš
kinasi: darbo neturįs, pinigų 
irgi netilrįs; manęs pagyventi 
bulvėmis keletą dienų. Kišenėj 
policija suranda plėčką nami
nės, jau nugertą. Įdoinduja po
licininkai, kiir žmogus gavęs 
proletariškos. Tas atsako, l.ad 
jos gauti nesunku.

Įsimaišo krautuves savinin
kas kalbon. Jis mokina žmogų: 
Jeigu tu esi brok, tai kodėl va
gi, kodėl nepasisakei, mes bū
tumėm davę peką.,

Policininkai nori vežti žmo
gų į šaltąją, sustatyti protoko
lą; Krautuvės savininkas turė
tų padaryti skundą. Bet krau
tuvininkas pareiškia: “Nė aš 
ką gausiu iš to, nė žmogus; 
areštuoti jo aš nenoriu.”

Policininkai nuvažiuoja, žmo
gus nueina, užmiršęs bonką, 
kurią policininkai išmeškeriojo 
iš kišenės.

Vėl viskas ramu gatvėj.
Chicagietis.

Graboriai

S.M.SKUDAS
Lietuvis , 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
T«l. RoowT.lt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.

v

Graboriai

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdiė ntio 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDW1FE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

John S.
ir Her-

Kalba-

Biznis nesisekė, nusi
žudė

persipiovė rankų rie- 
Berger, 62 metų, 4923 
avenue. Saužudystę

Britva’ 
sus Miss 
Kenmore 
papilde todėl, kad nesisekė pa
staruoju laiku kolektavimo biz
nis, kuriame ji buvo jau metų 
eilę.

Nubausti
Peter Douzeka's tapo nubaus

tas užsimokėti $50 ir padengti 
teismo kaštus, o jo bartenderis 
Hyacin Grubich nubaustas užsi
mokėti $25 ir pasėdėti kalėjime 
10 dienų. Juodu nubausti ryšy 
su blaivybės įstatymais.

Reikalauja viešųjų dar
bų duoti

Vis dažniau girdėti balsai 
reikalaujantys, kad federale vy- 
j-iausybe imtųsi pildyti didžiu-

RADVILAS 
šiuo pasauliu 

1 1 valandą

IGNACAS
Persiskyrė su 

gūžės 9 dieną, 
1932 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Šau
kėnų parap., Kriklių kaime.

Amerikai išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną, 3 sūnūs —— Igna
cą, Leoną ir Vladislovą, 3 bro
lius — Jurgį, Stanislovą ir Vla
dislovą, 3 seseris — Ametią Za- 
korkienę. Johaną Lutkaitienę ir 
Liudviką Bekeizienę. pusbrolį Zig- 
montą Kundrotą, švogerkas, švo- 
gerius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4229 
Sp. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. gegu
žės 14 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Ignaco Radvilo gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti v 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.
Moteris ,Sunai, Broliai,
Seserys, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabp- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

ge- 
ryto

Phone Cznal-6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyd<? savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki
• Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

3343 South Halsted Street 
Tel. -Boulevard 1401

9 v.

___Lietuvai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utaminkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedlliais, Seredomis ir Pėtnyčio 

18?1 So. Halsted Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18rZ> St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 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. ’ien). 

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

' ■ . k

PILYPAS ŠLANČAUSKAS
♦

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 10 dieną ryte. 1932 m., 
sulaukęs 64 metų amžiaus, gimęs 
Rudiškių kaime, Joniškio parap., 
Šiaulių apskr. ,

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
mirė Wassau, Wis.

Paliko dideliame nuliudime pus
seserę Joaną Geistarienę, pusbro- 
llį Johą Šlančauską. sesers dukte
rį Amebą Maėenskienę, gimines ir 
pažystamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Joana 
Geistaricnė.

Kūnas bus parveštas gegužės 
12 d. ir bus pašarvotas 14 10 S. 
4 9 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 14 dieną. 1 vai. po piėtų 
iš Eudeikio koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pilypo Šlančausko gi
minės, draugai, ir pažystapit esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Giminės ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnąuja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o r.usų 

darbu busite užganėdinti. .
Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2311 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

ge- 
ryte 
su-

PETRAS VENCKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 1 1 dieną, 7 valandą 
19?2 m., po sunkios ligos, 
laukas 3 8 metų amžiaus, gimęs
Lietuvoje. Panevėžio apskr. ir 
parap., Vaivadų kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime du 
brolius — Juozapą ir brolienę Ve
roniką, Povilą ir brolienę Oną, 2 
pusbroliu — Jurgį Petrauską ir 
Joną Vcnckuną ir gimines Ame
rikoj, Lietuvoje — brolį Kazi
mierą ir brolienę Veroniką ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 14 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Venckuno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grabinius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai - 

Turiu automdbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

(| Sugryžo iš Lietuvos
balengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

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

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

MII.

2 i
10

iki

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midvvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

Advokatai

Phone Boulevard 41311
A. MASALSKIS

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

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

2400 TV. Madison Stt
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
riq‘

3307 Auburn Avė.
.CHICAGO, ILL.

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

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

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiuo valandos nuo 8 iki 4 Ir nuo 6 iki

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakar), išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

Seniausia ir Didžiausia
JUOZAPAS NORBUTAS

Persiskyrė str šiuo pasauliu ge
gužės 9 dieną, 10:30 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs 22 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Domicėlę. . brolį Kazimierą, 
dėdę Petrą Narbutą ir dėdienę Ag
niešką Norbutienę, dėdę Pranciš
kų Valuckį. dėdienę Agniešką Va- 
luckienę, dėdę ir dėdienę Žemgu
lius, 3 pusseseres — Stanislavą, 
Petronėlė ir Bronislavą, pusbrolius 
—Petrą Norbutą, Kazimierą, Pran
ciškų, Stanislovą (klieriką) Valuc- 
kius. 4 pusbrolius Žemgulius, pus
brolį Punkauską ir ciocę Punkaus- 
kiepę, o Lietuvoj dvi seseris — 
Juzefą ir Kazimierą.

Kūnas pašarvotas randasi -1618 
So. Union Avė. Tel. Canąl 4801.

Laidoutvės įvyks subatoj, gegu
žės 14 dieną. 8:30 valandą ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Norbuto 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiklni-

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Seserys, 
Dėdės, Pusbroliai, Pusescrės 
ir Giininės.

Laidotuvėse patarnaują grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

i

GRABORIII iSTAli*
EUDEIKIS ir yel nustebino publiką su savo nupiginto
mis fchiridinis tiž inkštos rąšies palaidojimą. Mes nieko 
ifercteubjdine dž atvežimą mirusio žmogaus kūno | musą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

'Reikalui esant, musų autoniobiliun Atvažiuos | jūsų 
barnus ir atveš j musų įstaigą, kur galMte pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų jr už tą pa
tarnavimą jums hiėko heroikos moksii, nežiūrint 
į tai, ar jus ką ar tie.

EUDEIKIS yi& ^iihtinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambųlančb jj'aidrhavimą du ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dyk$į Ręihrios Moderniškos Koplyčios Del 
Šermenų. Pašaukite BŪDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

ei mdirse :SHL iSįw
: eĮSų GRABORIUS b1

Didysis Ofisas ,

4605-07 South Henri(agė Avenue
Visi Tėfefbhai: YARDS 1741 ir 1742

—- ■X

si

. Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas .ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
............ .... .

Lietuviai Gydytojai

8

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno) ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio
• i

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

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

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

kampas Westcrn Avė.
Tel. Republic 2266

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

Lafayette 4146

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dcarbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Kctv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hydc Park 3395

DR. A, L. YUSKA 
2422 W. i^arųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian .Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitapmą

JOHN b. borden 
(John BagdŽtunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St~ Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd Sf. nuo 4-9 
Telephone koosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. A. i GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rez. .6515 So. Rocktvell St, 
Tel. Republic 9723

Hemlock 8151 .
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marąuette Road

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

it

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

4645

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai: 3117 fi. Union Avė., 7 iki 9 v.
Telephone Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedaliomis pagal sutirtį -.

i
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sekretorius.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liūdna sueigėlė
Mirė vaikutis nesirgęs

Gegužės B dieną P. Pranis, 
2307 St. Charles Road, Bell- 
wood, Ilk, savo namuose turėjo 
svečių—giminių ir artimų drau
gų. Visiems besilinksminant 
staiga apsirgo Pranaičių sūnūs, 
10 metų bernaitis.

Tuojau pašauktas daktaras, 
kurio pagelba betgi nesumažino 
vaiko skausmų. Vėliau pašauk
ta kitas daktaras. Bet ir tas 
nepajėgė suteikti pagelbos ir 
vaikutis pačioj pusnakty mirė. 
Vaikutis paliko tėvus ir gimines 
bei draugus verkiančius.

P-nia Pranaitienė, bernaičio 
motina, net pati susirgo dėl sū
naus staigios mirties. Ir jai te
ko šaukti daktaras.

—Senas Petras.

Sulaukė garnį
Garnys aplankė p-nią Hclen 

Ih/effer, 4917 So. Wood Street. 
Apdovanojo ją Šv. Kryžiaus Ii-

Puiki
Lietuvių
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokią 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street

NAUJIENOS, ChlcagO, TU. Ketvirtadienis, geg. 12, ’32
goninėjc gražia dukterim. Mer
gaitė sveria 8 svarus ir 9 un
cijas.

Dr. J. Kowarskas priėmė gar
nio dovaną.

Motina ir kūdikis laikosi šau
niai—Rep.

Išvažiuoja Lietuvon

klausytojų daugybę užprašymų 
dainuoti per radio.

D r. A. Lauraitis, den tįstas, 
pasakė naudingą kalbą apie 
dantų higieną, o “Draugo” re
daktorius L. šimutis išreiškė 
keletą patarimų apie geersnį na
mų gyvenimą ir kaip prie 
siekti.—Radio Klausytojas.

jo

Kastantas Likas, gyvenantis 
218 W. 109 place, Chicago, iš
važiuoja Lietuvon.

Apleidžia' Chicagą gegužės 18 
d. 2 vai. iyo pietų iš Pennsylva- 
nia sloties ir važiuoja į New 
Yorką. Bet'pakeliui sustos Bhi- 
ladelphijoj, kad pasimatyti su 
s a v o girnių a i č i a i s.

Gegužės 20 d. 8 vai. vakaro 
sėda į laivą “Statendam”, ku
riuo plauks į Rotterdamą, o iš 
ten gelžkeliu važiuos j Lietuvą 
apsigyventi.

Tuo pačiu laivu važiuos Paul 
Jukonis, Stanley Balnionis, An
tanas Apkevičia ir Alex Sprind- 
žiukas. šie visi keleiviai ap-

Cicero
Mirė Filipas Slenchauskas, 

nas cite rieti s.

leidžia' Chicagą gegužės- 19 d. ĮCiceroj.
8:35 ryto iš Dearborn stoties 
ir važiuoja j Lietuvą atlankyti 
savo giminių.

Naujienų Laivakorčių Skyrius 
velija visiems linksmos smagioj 
kelionės.

Graži radio progra 
ma žavėjo klausy

tojus
Praeito antradienio vakarą 

Peoples Furniture Co. krautu
vių duodama radio valanda iš 
tikrųjų klausytojams buvo kuo 
pasididžiuoti ir pasigerėti. Ma
lonu buvo girdėti seniai per ra
dio girdėtos ’ dainininkės, 
nios Elena Benaitienė ir 
Juozaitienė, kurios labai 
žiai ir turtinai sudainavo 
te keletą dainelių. Taipgi
nininkai K. Sabonis .ir A. Gied
raitis, pasirinkę gražių liaudies 
dainelių, sudainavo solos pilnai 
artistiškai, todėl jie ir gauna iš

po- 
Ona 
gra- 
due- 
dair

se-

Kiek laiko atgal išvažiavo Fi
lipas Slenchauskas i ūkį, prie 
Wassau, Wis., gydytis. Bet, 
matyti, oro permaina negelbė
jo, nes po trumpos ligos antra
dienį, gegužės 10 dieną, jis mi
rė. » V

Endeikio ambulansas išvažia
vo parvežti kūną.

Kūnas bus parvežtas ir pašar
votas ketvirtadieni, gegužės 12 
d. vak.; pašarvotas bus Eudei- 
kio. koplyčioje, 1410. So. 49 avė.,

Laidotuvų diena bus pranešta 
vėliau.—J. Z.

Mt. Greenwood
Išleistuvės

III

Pereitą sekmadienį vietos pla
čiai žinomi veikėjai, pp. Mik 
šiai, surengė puikiausi pokilį 
atsisveikinimui su giminėmis ir 
draugais, nes antradienį, geg. 10 
d., jie apleido Chicagą ir išva
žiavo į New Yorką. Pakeliui 
dar manė apsistoti keliose vie
tose.

Jie išvažiavo savo naujuoju 
automobiliu-Chevrolet, kuris vos 
kelios dienos kaip nusipirkta 
tikslu vežtis Ųietuvon.

Kalbamam pokily buvo su
kviesta gražus būrelis svečių iš 
įvairių kolonijų. Iš vietinių da
lyvavo pp. Valau tinai, p. Skir- 
montas iš Harvey, III., p. Stun 
gis iš Chicagos, keletas iš Ci
cero, UI. Buvo ir daugelis ki-

717 MAXWELL ST.
'/> BLOKO Į RYTUS NUO HALSTED ST. '' Tel. CANAL 1728

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

tų,, kurių nei pavardžių neteko 
nugirsti.

Prasidėjus, pietums p. Ant. 
Mikšys, paaiškino svečiams ti
kslą šio baliaus ir pakvietė p. 
Stungi pakalbėti. ^Kalbėtojas 
gana, plačiai ir gražia kalba api
budino pavyzdingą pp. Mikšių 
gyvenimą, sveikino juos su., 12 
m<‘tų ženybinio gyvenimo. Vė
liau kalbėtojas pakvietė svečius 
pasveikinti pp. Mikšius aplodis
mentais, kurių svečiai nepasi
gailėjo.

■ Po pietų vieni šoko prie gra
žios muzikos, kiti šnekučiavosi 
tarpe savęs ir vYsi, matyti, ku
pini vilties pasekt pp. Mikšių 
pavyzdi. Taip ir linksminosi vi
si iki vėlos nakties.

Beje, pp. Mikšiai sės į laivą 
Leviathan geg. 17 d. ir plauks 
j Bremeną, vėliau per Vokieti
ją važiuos savo autonįobiliu j 
Berlyną, o vėliau iš č’a! per Til
žę į Tauragę, kur jie mimo pra
leisti porą savaičių. Vėliau jie 
mano aplankyti visus Lietuvos 
didesnius miestus ir įdomesnius 
vietas.

Visi svečiai linkėjo pp. Mik
šiams kuo linksmiausios kelio
nės, linksmai paviešėti Lietuvoj 
ir laimingai grįžti Cbicagon.

—Draugas S.

Prisiminus lietuvišką 
duoną 
(Prisiųsta)

praėjo ilgokas laikas,Jau 
kai skaitėme, delko ne,atpin
ga lietuviška duona. Lietuviai 
kepyklų savininkai anuomet tą 
klausimą aiškino.

Dabai; yra pigesnis visokių 
rusių maistas. Verteivos gau
na produktų iš farmerių kuo
ne pusdykiai. Ir darbininkams 
algos kartais vęįk per pusę nu
kapotos. Daugelis gi darbinin
kų dirba tik už pragyvenimą.

Tai kodėl lietuviška duona 
negali atpigti? , Jau nekalbant 
apie lietuvius bedarbius, kurie 
irgi nori valgyti lietuviškos 
duonos, bet kuriem kiekvienas 
centas brangus, įr turintys dar
bą su džiaugsmu pasitiktų nu- 
piušimą kainos centibkitu ke
paliukui.

Nejaugi kepyklų savininkai 
negalėtų numušti kainos lietu
viškai duonaji? Jei negali, tai 
kodėl? gorėčiau išgirsti paaiš
kinimą. Lauksiu atsakymo.

—Senas lietuvis bedarbis.

Smulkios žinelės

Laidotuvėse patarnauja 
bortus A. Masalskis, 3307 
būru aven ue.—r-Rep.

Roseland
Linksmins balius

gra-
Au-

Gegužės 8 dieną Strumilo 
svetainėje buvo surengtas di
delis 'balius ir šokiai. Rengė 
juos Roseland Beverage Co., 
kuriai vadovauja Stanislovas 
Sudentas. Jisai turi minkštų 
gėrimų iš vežiojimo biznį adre
su 11515-17 Prairie avenue.

Alaus, papso ir užkandžių 
duota dyką tiek, kiek kas 
norėjo. Muzika buvo taipgi ge
ra. Tad publikos susirinko daug 
_ ne tik vietinės, bet ir iš to
liau. Buvo ir tokių, kurie nie
kuomet nelanko jokių parengi
mų.

Tvarka buvo gera ir publika 
laiką praleido linksmai iki 
lyvos nakties. Visi jautėsi 
tenkinti. —-Baliuj buvęs.

i 
tuo, kad teks eiti išpažinties 
pas prietelį Andriulį.

Naujosios Gadynes choras 
žada veikti ir ateity, ir dar ge
gužės 15 dieną šių metų įvyks 
jo rėmėjų draugiškas vakarėlis 
M. Meldažio svetainėje. O bir
želio 5 dieną bus Naujosios Ga
dynes choro piknikas ' Domlj- 
rausko ukėje, Willow Springs, 
111.

Juokingų dalykų yra su ko
munistų 
Naujbsios 
me p-lę 
lando. Ji
būry, o jos tėvas, J. šarkiunas, 
Andriulio diktatūros vežime va
žiuoja. Kad Andriulis ir Bimba 
leidžia šitaip dalykams pintis, 
tai jiems grūmoja sunki paku-> 
ta. Angarietis gali pašaukti 
juos bile dieną keliauti į Mask
vą išpažinčiai.

Bimba ir Andriulis prakeikė 
flainininkę Zabukiehę ir jos vy
rą, kad jie leidžia į savo na
mus savo pusbrolį p. A. Kai-

vaitį (Lietuvos konsulą), šar- 
kiuno nuodėmė yni. ne menkes
nė, o gal ir sunkesnė. Vienok 
Andriulis tupinėja apie ji ke
purę nusiėmęs. Keista.

Senas Petras.

West Side
“Naujosios Giadynės” 

ir koncertas

vė-
pa-

teatras

Meldažio 
Gadynės

Gegužės 8 dieną M. 
svetainėje Naujosios 
choras turėjo teatrą, ir koncer
tą, kuris pavyko gan gbrai. 
Nors šilta diena buvo, bet pub
likos į koncertą susirinko virš 
trijų šimtų. Kadangi koncertas 
prasidėjo anksti, apie ketvirtą 
valandą, tai daug žmonių buvo 

*į laukus išvažinėję ir dar “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimas 
laikyta Lietuvių' Auditorijoj. 
Tad iš karto ne taip daug žmo
nių susirinko. Bet vėliau,, šo
kiams prasidėjus, daugiau pri
važiavo ir jau galėjo būti apie 
500.

Pirmiausia sulošta 
veiksmo veikalas “Poeto 
tu vės”. Vaidinto j ai-jos
užduotį atliko gan gerai. Kon
certą išpildė Naujosios Gady
nės choras. Reikia pasakyti, 
kad tas choras yra neseniai su
organizuotas ir davė koncertą 
pirmą kartą.

Choras yra skaitlingas ir dai
nuoja geriau, nei “ščirųjų” 
munistų L. K. M. choras, 
džiuma geresniųjų choristų 
G. chore, yra tie, kurie čia
siburė apleidę Kanklių ir rose- 
landiškį Aido chorus.

Šis Naujosios Gadynės cho
ras yra skaudus smūgis andriu- 
liniams-bimbiniams . komunis
tams, nes visi geresnieji ir 
rimtesnieji dainininkai randasi 
jau sklokininką tarpe. Kaip gir
dėti, tai ateity/ketina dar dau
giau dainininkų apleisti andri li
tinius chorus ir eiti į Naujosios 
Gadynės- chorą. Mat, čia dau- 
giąu laisvės ir mažiau diktatū
ros užmačių, šio choro nariai 
gąli kalbėti ir su ne kopiunis- 
tais — net su Senu Petru. Ir 
toks kalbėjimas jiems ‘negręsia

vieno 
laido-

savo

ko-
Di-

SU-

skilimu. Pavyzdžiui, 
Gadynės chore rasi- 
šarkiunaitę iš Bose- 
dainuoja sklokininkų

Bankas yra apielin 
kei “pajėgos dirb

tuvė”
Kas yra bankas? Ar tik pinigų san

delis ,kur yra laikomi padėti pinigai? 
Kaip tik priešingai.

Bankas yra finansinė pajėgos dirbtuvė, 
gaminanti pajėgą sukimui biznio ratų. 
Ji paverčia pinigu* į kredito elektrą ir 
priverčia vieną dolerį atlikti darbą de
šimties dolerių.

Niekad neužtektų pinigų atlikti pa
saulio biznio reikalus, jeigu ne bankai. 
Jungtinėse Valstijose mes atliekame sie
kiantį į metus šimtus bilionų dolerių 
biznį turėdami tiktai apie penkis bilio- 
nus dolerių cirkuliacijoje.

Depozituodami savo atliekamus pini
gus į taupimo sąskaitą, jus atliksite savo 
dalį pagelbėjimui pradėti suktis industri
jos ratams, tuo pagerindami progas gau
ti darbą ir atsteigti palankesnes sąlygas.

Jums reikalingi yra tie patarnavimai, 
kuriuos bankai teikia. Jūsų apielinkė 
negali apsieiti be banko. Bet tie ban
kai taipjau yra reikalingi žmonių pat
ronavimo ir kooperacijos. Tokis abi
pusis pasitarnavimas taip bankams, kaip 
ir publikai tegali išeiti tiktai ant naudos.

Patronizuokit savo apielinkės banką, 
nes jis yra finansine apielinkės “pajėgos 
dirbtuvė“. ■ '

PRANEŠIMAI

C A /LVA T K) A

MILKAS
Augšti
Kenai .......

10(bile kokio ‘kirtimo, kokio 
pageidaujate) ....

PĖTNYČIOJ ir SUKATO J, GEGUŽES 13 ir 14

ŠVIEŽIOS NUPEŠTOS STEWING VIŠTOS
PRIEŠAKINES DALIES VERŠIENOS ROAST
Minkštas Pot Roast

14

Peter 
3041 So. 
10 dieną 
ninėn.

Venkonas, 45 metų, 
Lowe avenue, gegužės 
išvežtas -pavieto ligo-

—o—
Auna Bush, 14 metų,\957 W. 

34 place, išvežta kauntės ligoni
nėn. Susirgo aštriu apendiei- 
tu.-v-NN.

Bridgeportas
Automobilis užmušė lietuvį

LSS. Chicagos Centratinės kuopos su
sirinkimas įvyks penktadieny, gegužės 13 
d., 8 vai. vak., Naujienų name. Yra 
svarbių reikalų ir raportų, tad visi na
riai prašomi dalyvauti.

‘‘Birutės”
karą, lygiai 8 vai. Gage Park svetainėje 
Visi choro dalyviai yra kviečiami atsi
lankyti.

Pranešimas SLA. 6to apskr. kuopų 
delegatams.

SLA. 6to apskričio suvažiavimas — 
konferencija įvyks gegužės 22 dieną, 
1:30 vai. dienoj, P. Lukšienės svet., 
1500 So. 49 Avė., Cicero, 111.

Visi kuopų išrinkti delegatai malonė
kite susirinkti laiku ir atsivežkite nau
dingų sumanymų SLA. labui.

Taipgi, nepriklausančios kuopos, gy
vuojančios SLA. 6to apskr apyrubej, 
prašomos prisidėti prie 6to apskričio ir 
prisiųsti delegatus ar pavienius narius 
kaipo svečius. ‘ '

— Justas Čiliauskas, apskr. sekr.

Sekretorius.

choro repeticija įvyks šį va-

Valdyba.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

DIDELIS KENAS

KORNŲ
5c k"k"

Geriausias Sudyląs

Sviestas
Rolėse ar Palaidas17 A

sv.

MINKŠTA

SALAMI
12 c sv.

RŪKYTI CALI KUMPIAI, vidutiniai 8-10 sv. 
ŠVIEŽIOS MAŽOS PORK LOINS 
Geriausi Frankfurtai ar Kiaulienos Dešros .

GYVI GAIDŽIAI 
AVIENOS ROAST

SURAIKYTI

Lašiniai
5C pak.

C sv.

sv

sv.

Brick Cream

SURIS
12

C sv.

sv

C sv.
" III .................  J .11 I.................. ....................................................................      i

PIRKLIAUKITE CHICAGOS DIDŽIAUSIAME PIRKLIAVIMO CENTRE 
Mes Pasilaikome Teisę Apryboti Kiekį.

ŠVIEŽIAS

Pork Roast

s v

z & i id&j į,; j įį$ tŽ

Antanas Blatas, apie 43 me
tų amžiaus, Juozas Getautis ir 
dar trečias lietuvis pirm poros 
savaičių buvo išvykę į Charles- 
ton, West Virginia, darbo ieš
koti.

Negavę tenai darbo, Antanas 
Blatas ir Juozas Getautis grįžo 
atgal į Chicagą.

Jie ėjo pėsti U. S. 31 keliu 
sekmadienį, ‘ gegužės 8 d. šioj 
pusėj Indianapoliso juos užgavo 
pravažiuojantis automobilis. Ne
laime ištikę juos 9:30 valandą 
vakaro.

Antaną Blatą automobilis 
žeidė taip sunkiai, kad jis 
re. Juozas Gietautis tapo 
žeistas lengviau. Bet ir jį 
ko vežti į ligoninę, iš kurios jis 
išėjo tik pirmadienį, geg. J) d.

Antano Blato > kūnas pašarvo- 
votas yra namuose adresu 943 
West 34 Street. Laidotuvės bus 
penktadieriį, gegužės 13 d. Kū
pą palydės į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, i o iš čia į šv. Ka
zimiero kapines. ‘ 1

Velionis paliko moterį, du au
nu ir

CERB.O)Naujieuų akaityto- 
;l<‘s ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s ę*

PROBAK-
suteikia *

barzdaskutyklos

dvi dukterį

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS
Del Decoration Day išvalykit savo siutus. 
Išvalome ir prosiname*, kaip vyriškus 
taip ir moteriškus drabužius. Senus dra
bužius padarome kaip naujus. Darbas ga
rantuotas. Darome naujus siutus ant or
derio. Kainos mažiausios negu kada buvo.

PETER SMERGEL
748 W. 35th St.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.)

(PROBAK BLADE)

su 
mi
sų 
tė-

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 \V.Roosevelt Rd., priešais 1 2 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzatninacija dykai.

skutjmos 
namie

TOuntmS 
Ųlght and Moming to keep 
thetuClean,Člear andHealthy 

Write for Frce “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co.,Depl. H. S., 9 B, OhioSUChicngo

DUODAM
$5 Vertės

Permanent $4.40
Wave už .... zl
Gabricleen, Frede- 
ric, Vitotonic ar
Eugene Herb Oil
Permanents, $7.00
vertės už .... $3.50

Unity Beautv Shop
653 W. 51 St.
Tcl. Boulevard 4303

PAUL M. SMITH » CO.
Rcal Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
sration, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus inorgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

44 25 South Fairfield Avenue
Tcl. Lafayette 0455

ĮcLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

lazAr & co.
Room 1111, 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3 268

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel. Lafayette 7077
L. V. §IRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

JAMES AUTO REPAIR SHOP
Taisome automobilius, suviriname su

laužytas dalis, čaržinam batteries. Par
traukiame automobilius. Visus darbus 
atliekame už numažintas kainas, mažiau 
kaip už pusę.

2625 W. 47th St.
Tel. Lafayette 03 76 

Savininkai
J. KAZLAUSKAS ir J. GEDART

Miscellaneous 
įvairus

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crowns,- sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint 8 Co., 
R—913, Century Bldg., 202 S. State St.

• 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.

PARDAVIMUI Elektrikinis Refrige- 
ratorius. Foredosure. užmokėkite pri
klausantį balansą $45. Finance Company, 
2332 W. Madison St.

r Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKOM lietuvio salesmano, turin
tį auto, gerai patyrusį ir apsipažinusį or
ganizuoti Salės Organization Chicago ir 
apielinkėje. Taipgi paieškau ir kituose 
miestuose po visą U. S. A. parduoti 
nauja^ išrastus daiktus, kokių dar ne
buvo Amerikoj. Neturi jokios kompc- 
ticijos. Platesnių žinių atsišaukite.
General Metai Products. 1809 W. 69 
St. Tcl. Hemlock 8067, Chicago.

REIKALINGAS darbininkas, kuris ga
li įnešti 600 dolerių. Darbas ant vi
sados, su geru uždarbiu. Verta pasižiū
rėti.

Atsišaukite pėtnyčioj arba subatoj 
nuo 9,v. ryto iki 8 vai. vak.

Adresu:
907 W. 35 St.

Klauskite Mr. KRAUZ

Help Wanted—Female
REIKALINGA patyrusi prie nerimo 

(knitting) mergaitė. Darbas namie. 
H. B. Abrams 8 Bros., 14 N. Michigan 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
lietuvių apgyvento] vietoj. Parsiduoda 
pigiai. Atsišaukit 3401 S. Auburn Avė.• *

Real Estate For Sale 
Namąi-Žeme Pardavimui




