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Karininkų Tapo Nušautas Japonijos Premjeras
Teroristai metė bombas Į Japonijos ban

ko, valdžios partijos ir policijos rumus
PADARĘ PASIKĖSINIMĄ—LAIVYNO IR ARMIJOS KARI-

* NINKAI TUOJAU PASIDAVĖ POLICIJAI

Tokio, Japonija, geg. 15. — 
77 metų amžiaus Japonijos 
premjeras Tsuyoshi Imikai tapo 
nušautas. Pasikėsinimas buvo 
padarytas apie 5:30 vai.

Pasikėsinimą padarė devyni 
asmenys, kurie dėvėjo kariškas 
Japonijos uniformas. 

t

Tuo pačiu laiku, kada buvo 
nušautas premjeras, teroristai 
užpuolė Tokio policijos nuova
dą, kur sužeidė du viršininkus, 
ir metė bombą į namus grafo 
Shinken Makino, karaliaus ta
rybos antspaudos globėjo, į Ja
ponijos banką ir Seiyukai par
tijos centrą (dabar esančios val
džioje).

Visus teroro žinksnius pada- 
. rė 18 karininkų, kurių penki 

priklauso prie laivyno, o kiti 
prie kariuomenės. Visi pasida
vė policijai. Kaip pranešama,

Prancūzai ketina 
panaikinti slaptą 
sutartį su Lenki ja

Sutarties terminas pasibaigia 
birželio 27 d.

Paryžius, geg. 15. — Kiek 
laiko atgal “N” buvo tilpusios 
žinios, jog kairiems laimėjus 
rinkimus, Francija gali panai
kinti Francijos-Lenkijos sutar
tį. Lenkai to nusigando ir jų i 
baime nėra be pamato, nes Pa
ryžiaus diplomatų rateliuose ei
na kalbos, kad greičiausiai to
ji sutartis bus visai panaikinta 
arba padaryta rėvizija.

Toji Francijos-Lenkijos su
tartis (slapta militarines sąjun
gos sutartis) buvo pasirašyta 
birželio 27 d., 1922 metais, abie
jų šalių generalinių štabų. Ka
dangi ji buvo padaryta dešim- 

, čiai metų, sekantį mėnesį pa- 
r ,

sibaigia jos terminas ir ji turi 
būti atnaujinta.

Opozicijoje prieš sutarties at
naujinimą stovį ne vien kairių
jų valdžia, bet ir pat generalis 
štabas, kuris jaučia, kad dėl 
dabartinių sąlygų Lenkijoje, 
reikalui atėjus, lenkai gali pa
sirodyti nelabai geri sąjunginin
kai ir nepateisintų tų obligaci
jų, kurias dėl sutarties, turi 
panešti Francija.

Lima, Peru, geg. 15. — Pro
testuodami prieš San Marcos 
universiteto uždarymą, Peru 
sustreikavo visų ligoninių inter- 
nai.

QRRfe
Chicajrai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, greičiausiai lie
tus su griaustiniu; daug šal
čiau; stiprus 
jas.

Saulė teka 
06. .

šiaurvakarių ve-
«

5;28; leidžiasi 8:-

šios teroristų gaujos vadai sa
vo įsitikinimais linksta prie fa
šizmo.

Tokio, geg. 15. —Nepatikrin
tos žinios praneša, kad Japoni
jos kabinetas rezignuos. Nu
šauto įmiki vietą laikinai uži
ma Koreikiyo Takahashi, kuris 
kišiol buvo finansų ministeriu.

Karininkai, kurie buvo užpuo
lę policijos nuovadą, ten paliko 
raštą, kuriame nurodo, kad jie 
atstovauja Jaunų armijos ir lai
vyno karininkų draugiją ir yra 
nepatenkinti dabartine padėtimi 
Japonijoje. Smerkia politines 
partijas, šalies diplomatinių rei
kalų vedimą ir valdžios nusista
tymą ekonomijos ir švietimo 
reikaluose.

Prieš devynias dienas taipgi 
buvo nušautas Franci jos prezi- 
edntas Paul Doumer, žuvo nuo 
užpuoliko Dr. P. Gurgulovo kul
kų.

Peru vėl prasidėjo ne
ramumai 

______ L------

Lima, Peru, geg. 15. — Cuz- 
ci mieste, Peru, Pietinės Ame
rikos valstybėje įvyko smar
kios indiečių riaušes; Protesta
vo prieš vieno raudonveidžio 
areštą. Kilus betvarkei, į de
monstrantus pradėjo šaudyti 
kariuomenė. 9 indiečiai užmuš
ti, 11 sužeistų.

Francija ir Japonija pa
sirašė prekybos sutartį

Paryžius, geg. 15. —Paryžiuj 
pasirašyta Francijos Japonijos 
prekybos sutartis, kuri regu
liuos prekybą tarp Japonijos ir 
Francijos Indo-Kinų.

Von Schleicher i Gro- 
ener’io vietą

Berlynas, geg. 15. — Gen. 
Curt von Schleicher, kuris mė
gina sutaikinti Bruening’o val
džią su Hitler’iu, paskirtas Vo
kietijos apsaugos ministeriu, 
vietoje buvusio Wilhelm Groe- 
ner, kuris rezignavo ketvirta
dienyje. Nežinia ar Schleicher 
apsiims.

Alaus paradai New Yor- 
ke, Milwaukee ir 

Detroite
New York, geg. 14. — Šian

dien įvyko “alaus su mokes
čiais” paradas, kuriame vado
vavo pats Nęw Yorko majoras 
Jimmy Walker. Panašus ‘pa
radai įvyko Milvvaukee ir Det
roite.

Nuogiems pavojinga 
šokti

Bucharestas, Rumunija, geg. 
15.—Rumunijoje veikia religinė 
nudistų sekta “nekaltieji”. Vie
name ui;ve virš šimtas na
rių nusirengę pradėjo šokti. 
Policija jiems tai užgynė, bet 
nudistai ją apmėtė akmenimis. 
Policija, pradėjus šaudyti, du. 
nekaltieji mirė. Kiti pasislėpė 
urvo gilumon.

į§8/ '/i

[Acme-P. 8 A. Photo]
Glandalę* Cal. — Oliver J. Francis su savo šunimi “B.eau Wolf”, 
kuris, atsistojęs ant užpakalinių kojų, siekia 7 pėdas 9 colius.
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Uruguajaus parlia- 
mentas prieš mir

ties busmę
Montevideo, Uruguajus, geg. 

15. —Laike triukšmingos sesi
jos Uruguajaus parliamentas 
priėmė rezoliuciją prieš mirties 
bausmę, kurią pasiųs Peru val
džiai, J. V. Valstijoms, Sovietų 
Rusijai ir Tautų Sąjungai. Tai 
įvyko dėl Peru sušaudymo aš- 
tuonių jurininkų, kurie dalyva
vo laivyno maište. Uruguajuj 
ir kitose valstybėse dėl to Pe
ru žinksnio kilo didelis pasipik
tinimas.

Rusija atakuoja Lat 
viją už žinias

Ryga, Latvija, geg. 15. —Ma
skvos Pravda patalpino straips
nį, kuriame Latvijai grąsinama 
už leidimą užsienio korespon
dentams siųsti iš Rygos žinias 
apie sovietų Rusiją. Tps žinios 
“paprastai esančios antP'sovieti- 
nės, o patys korespondentaį už
siima šnipinėjimu ir jpftpkomu- 
nistinės literatūros platinimu”.

Meksika nutraukė san-. 
tykius su Peru

Meksikos Mietsas, geg. 15. — 
Užsienių reikalų ministeris Ma
li uel Tellez paskelbė, kad Mek
sika nutraukia ryšius su Peru. 
Tai įvyko dėl to, kad Peru pa
reikalavo Meksikos atšaukti at
stovą J. B. Cabral. Del to tarp 
šalių įvyko ginčas.

Vokietijoje žuvo 7 ang 
: liakasiai

Dortmund, Vokietija, geg, 15? 
Dorsffield anglies kasyklose

7 angliakasiai

Kentucky neįsilei 
džia Liberties Uni

on advokatu
London, Ky., geg. 15. —Bell 

kauntė neįsileidžia dviejų Oivi! 
Liberties Union advokatų Hays 
ir Malone, kurie atvyko ištirti 
angliakasių padėtį. Grąsina, 
kad jų įvažiavimas sukeltų tik 
kraujo praliejimą. Advokatams 
nustatė terminą išvažiuoti iš 
miestelio.

Lenkija turi 204 mil 
zlotu deficito

Varšuva.—Nuo praeitų metų 
gruodžio mėn. lenkų biudžetas 
buvo subalansuotas, tačiau ko
vo mėn. biudžetas vėl buvo su
balansuotas su 45 mil. zlotų de
ficito. Tuo budu 1931-32 metų 
biudžetas duos 204 mil. zlotų 
deficito, kurį reikės padengti iš 
valstybes atsargos fondo.

Francija pasistatė naujj 
karo laivą

Paryžius, geg. 15. — Frau 
ei j oje baigta statyti naujas 
10,000 tonų įtalpos karo laivas. 
Į vandenį bus nuleistas geg. 
20 d. s ' '■

Rinkimai Victoria valstijoje,

Melbourne, Australija, geg. 
15. Victoria provincijoje įvy
ko rinkimai, kuriuos laimėjo 
Suvienytų Australiečių partija, 
kuriai vadovauja Sir Stanley 
Argyle. Argyle bus premjeru.

St. Louis, Mo., geg. 15. — 
Senatorius James A^ Reed for
maliai paskelbė, kad jis ieškos 
demokratų partijos nominaci
jos į J. V. prezidento kandida- 

“Ginsiąs J. V. nuo socia- 
lizino ir bolševizmo pavojaus

Policija ir laivai 
ieško Lindbergiuko 

nužudytojų jachto
Visuomenes pasipiktinimas ver
čia policiją surasti kaltininkus

Atra-New York, geg. 15. — 
dus pavogtą Lindbergh’ų kūdi
kį negyvą, visos policijos jėgos 
buvo sukoncentruotos vienam 
tikslui: stirast žvėriškus pagro- 
bikus, kurie kūdikį pavogė ir 
jį nužudė. Visuomenės pasi
piktinimas nelaimingo kūdikio 
mirtimi buvo taip didelis, kad 
policija visai nustotų pasitikė
jimo, jeigu ji, kaip ir kūdikio, 
negalėtų surasti kaltininkų.

Paskutiniu laiku Atlantiko 
juros pakraštyje skraido ištisos 
eskadrilės orlaivių ir 75 kran
tų apsaugos laivai ir ieško jach
to, kuriame kidnaperiai, anot 
Dr. Condon (“Jafsie”) ir Cur- 
tis, (asmenys, kurie su kidna- 
periais vedė derybas), yra pa-

Ryšy su Dr. Condoii’o, seno 
Bronx, Ne\v Yorko mokytojo 
dalyvumu šiame reikale, byla 
bus perduota Bronx’o “grand 
jury” prieš kurią Jafsip bu^ iš*- 
kvostas. Jafsie tvirtina, kad 
jis kidnaperį, kuriam sumokėjo 
$50,000 yra matęs ir jį galėtų 
išskirti ir iš minios. " •• 
$100,000 už informacijas apie 

kidnaperius
Washington, D. G., geg. 15. 

—Kongresan įneštas pasiūlymas 
paskirti $100,000 atlyginimo už 
informacijas apie kidnaperius, 
kurie nužudė Lindbergh’ų kū
dikį.

Meksikos Miestas, geg. 15.— 
Meksikos mieste ruošiama pro
testo demonstracija prieš begė
dišką ir žiaurų lakūno Lind- 
bergh’o kūdikio nužudymą. De
monstracijoje dalyvaus mokyklų 
vaikai, darbininkai ir kiti. Vi
si pradinių mokyklų mokiniai 
pasirašė po protestu ir išreiškė 
savo simpatiją nelaimingiems 
tėvams.

Doumer žudeika-bu 
ves komunistas

Paryžius, geg. 15. — Paaiš
kėjo, kad Dr. P. Gorgulov, ku
ris nužudė Franci jos preziden? 
tą Paul Doumer, yra buvęs ko
munistų komisaras.

Kaltina Machado prisi
dėjus prie studentų 

nužudymo
Meksikos Miestas, geg. 15.— 

Buvęs vidaus reikalų ministeris 
Iturruge apkaltino Meksikos 
prezidentą Machado pasamdžius 
“gengsterius” nužudyti studen- 

Mella, kuris
“gengstenus nu 
tą Jmio Antonio 
prieš Machado rašė straipsnius. 
Tai įvyko 1929 metais. Mella jį 
pavadinęs “asilu su nagais”.

Indijoje indusai ir mos 
lemai mušasi •v

Bombėjus, Indija, geg. 15. — 
Tarp moslemų ir indusų Bom
bėjuje j vyko labai smarkus mu
šis, kuriame 24 asmenys buvo 
užmušti ir virš 700 sužeistų. Mū
šio priežastis buvo indusų su
mušimas dviejų jaunų moslemų
berniukų

Lietuvos Naujienos
Padegė namus ir, atsi

gulė lovon, bet ne
sudegė

Tauragės ap. 
km. sudegė 
su dalimi jo 
Staponienės

Bal. 18 d. apie 21 vai. Domo 
Judvyčio, gyv.
Šilalės v., Vaičių 
gyvenamas namas 
ir įnamės Petrės 
kilnojamo turto.

Iš JudvyČio prisipažinimo pa
aiškėjo, kad pastarasis tą pačią 
dieną grįžęs namo ir, sužino
jęs, kad jo žmona, su kuria jis 
yra persiskyręs, buvo atvykusi 
ir iš kapčiačus išgrobusi 
sivežusi bulves, būdamas 
me stovyje, iš pykčio, 
j kiemą, degtuku uždegė 
ir pats įėjęs atgal į trobą atsi
gulė lovon, norėdamas sudeg 
ti. Tačiau, pastebėjęs įšėlusią 
ugnį, išsiblaivęs ir pradėjęs ga
benti kai kuriuos savo daiktus, 
laukan.

ir iš- 
girta- 
iščjęs 
stogą

Degtukų sipdikatas per
ka drebules

Nors degtukų sindikato rei
kalai ir šlubuoja, tačiau savo 
darbus Lietuvoj sindikatas tę
sia: antai, Petrašiūnuose popie
riaus fabriko statybos darbai 
tęsiami, atgabenamos mašinos^ 
ir jau užperkama žaliava. Be 
to, sindikatas anksčiau užpirk
tas Klaipėdos degtukų fabrikui 
šiaudeliams drebules iš miškų 
departrmęnto jau perima.

kalėjimą nuteistas 
Pittsburgh’o majoras
Butler, Pa., geg. 15. —Teis

mas nuteisė 1 metų kalėjimo ir 
$500 piniginės pabaudos Pitts- 
burghį’o majorą Charles H. 
Kline už kriminalį prasiženki- 
mą. Jis bus prašalintas iš vietos.

Areštuoti už pinigų vi
liojimų

Los Angeels, Gal., geg. 15.— 
Areštuoti trys asmenys, kurie 
mėgindami pasinaudoti iš suiru
tes, kilusios ryšy su Lindberg
h’ų kūdikio atradimu negyvu, 
mėgino iš Jurtingų asmenų vi
lioti pinigų.

Lenkijoje pakorė du so
vietų šnipus

Varšuva, geg* 15. — Varšu
voje pakarti Wladyslaw Bora- 
kowski, vieno lenkų generolo 
tarnas ir Jan Bakowski, inži
nierius. Jie buvo rasti kalti 
šnipinėję sovietų Rusijos nau
dai.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

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

Nebrendėliai ruošia 
si su japonais “ka

riauti”
Širvintos, Ukmergės aps. — 

šioj apylinkėj yra kaimų, kurių 
gyventojai ypatingu primity
viškumu pasižymi. Gyvendami 
be laikraščių, jie vietoj tikrų 
žinių, įvairiausiais gandais 
minta. Neseniai tarp jų pa
sklydo gandas, kad bus ren
kami ’kinų kariuomenei sava
noriai, kuriems mokėsią po 250 
dolerių j mėnesį ir, plius visas 
grobis, kuris busiąs gautas lai
kė kautynių su japonais. Įdo
mu, ar kur kitur Lietuvoje ga
li būti panašių nebrendėlių? 
Tu r būt, tik šiose, tamsos “sa
lose”.

Brangiai kaštuos “pasi
vaikščiojimas”

Utena.— Neseniai kaž koks 
žmogelis priėjo prie vidury tur
gavietės kiaušinius supirkinė- 
lančių žydelių ir klausia, ar jis 
galįs per kiaušinių prikrautas 
dėžes ‘ pereiti. Supirkinėtojai, 
norėdami greičiau juo nusikra
tytis *pasakė:* “Oi!' "eik”, turė
dami minty “eik šalin”, bet 
klausėjas tai kitaip suprato ir • 
pats sau komanduodamas “vien, 
du”... peržygiavo per visas kiau- . 
šinių dėžes, sumaigydamas daug 
kiaušinių. Už tokį “žygį” jam 
sustatytas protokolas, ir ma
tyt, pasivaikščiojimas 'ne pigiai 
kaštuos.

Pigios žuvys
Girdiškė, Tauragės aps.—šioj 

apylinkėj yra labai žuvingas 
ežeras. Pavasarį, pradėjus žu
vims neršti, žmonės naudojasi 
ta proga ir žvejoja' jas. Da
bar daug sugauna lydekų, ku
rias pardavinėja po 60—70 et. 
kilogr. Pernai jos brangesnės 
buvo, nes pardavinėta kilogr. 
po 3—4 litus.

Provincijos advokatų 
pageidavimai

Panevėžio advokatai atsiuntė 
Lietuvos advokatų tarybai pa
geidavimą, kad į advokatų luo
mą jaunieji teisininkai nebūtų 
priimtini? To pageidavimo mo
tyvas esąs tas, kad Panevėžio 
advokatai reiškią baimės dėl 
perdidelio advokatų padidėji
mo. Girdėti, kad maždaug to 
paties prašys ir Šiaulių advo
katai.



unija viena turėjo atmokėti
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Svečiuose pas parapijomis
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Važiuoja Į Lietuvą
P-lė Bronė Priidokaitė

apleidome Chicagą,

Garsinkitės Naujienose SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ
SORE THROAT

LAIVAS "LANCASTRIA

LANCASTRIA
.Kilni.'.'J*

Broni

įgavo ?aS4lėfhlistus 
tyVVoodo fj iRuši-

i mano jau 
kuriais kur

*

Rūpestingas Prižiūrėjimas Užtikrina

Geresnį Skonį

Kungshlfa” per Švediją į 
tai apie panelę Bro 

ingtone ži- 
Blanche S.

i jūsų 
ją Sll- 

/Listerine yra 
viksminga ne- 
(p. Atsargus

Ulmdė netm+tas; Šiemet jau (pa-; 
sirengė. įvažiuoja 4š :New &or- 
ko birželio 4 d. motorlaivių 
Ktiftgftholrti per Švediją j Klaipė- 
dą. Švedijoje atjunkys: Stofck- 
holmą Ir Malmo, Oetiivbje( 
Klaipėdą, Palangą I^Pidą ir kitas 
Lietuvos grožybes. IP&Sktfi Vo
kietiją, Tiranciją h* iš Paryžiaus 
į 'Chcrbo'urgą. (Kitu Švedą Ame- 
rikes Linijos motorlaiviu Grip^ 
sholm rugp. 22 d. iš Cherbourgo 
važiuos namo. (Kelionės reikalais 
aprūpina Jono Sėkio -laivakorčių 
agentūrą, 'Hartford, fConn.

Vokiečių agitacija pr ieš S t 
imdlio rinfai/ntts Klaipėdos

L. Kungsholm gegužės 10 d 
į Klaipėdą per Gollen- 

btirgą, Švediją.

kas daryti, 
prie išvados

Listerine beveik momentaliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su papustais šalčiais bakteri
jas f Tas palengvina 
gerklę* ‘kada bakterijos , 
skaudina. - 
taipjau labai 
ptileitlirhe Ši 
studijavimas 10^2 žmonių Mi
ke žiemos menesių pa- 
fddč, kad tie, kurie plauna 
gerklę *stt 'Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % .lengvesnius 
ėtž tuos, '-kurie nesiplovė. 
Lambert -Pharmacal Go„ Sr. 
Lbuis, Mo.

Antra siu metų Lie 
tuvių Ekskursija BOKMAN

DAIRY COMPANY

MILK

Pieninių tiieigiiruts Kllaipėd 
K.ra»e.

LISTERINE
reifeves

Bet matyt, aidoblistai iš 
dar nebuvo pasimokinę, 
1927 m., kada Coloradoje buvo 
aidoblistų vadovaujamas ang
liakasių streikas, tai aidoblis
tai .bendrai su komunistais 
rinko aukas dėl angliakasių 
streiko. Ir kaip buvo girdėt 
iš aidoblistų, (ai komunistai ir 
tų aukų dalį sunaudojo savo 
politiniams tikslams. —Mirga.

Jonui ir Onai ’ Glebams net 
ašaros pasirodė iš džiaugsmo, 
kad jie turi tiek daug gerų 
draugų. Visi juos sveikino ir 
linkėjo laimingais sulaukti kitų 
20 metų. Glebai ypač buvo su
jaudinti gražia dovana, — jiems 
buvo įteiktas puikus sidabrinių 
peilių, šakučių ir šaukštų se-

sunus
drauge Pulsiickienc 

miestą 
nuva-

* į S. Mockaus dar- 
aujienos” rengia pa- 

aržas tikrai 
visur žaliuoja med- 

o pro šalį bėga upė. Vie

šo užstato buvo $20,000) už 
Hayvvood’ą; jo draugai (tur
būt, komunistai — M.) pertik
rino jį, kad jis bus reikalingas 
Rusijoje, nes didelis -darbas jį 
laukiąs; kad jo sveikata silpna 
ir Sugrįžęs į kalėjimą ten bu
siąs iki mirties ir tt.

Tam Haywoodas patikėjo ir 
išspruko į Rusiją. Bet komu
nistai neišpildė savo prižadėji
mo, tai yra neatmokėjo žadė
tą $15(000 užstatą. Aidoblistų

. r a RUPCS' 
tingai

E#tra

mitigai nuvažiavome

'Iki /praėjusių Mietu Kilai p. 
Krašte galima sakyti tebuvo 
-viena didelė pieninė, vokiečių 
lankose lesanti. Iš Viso krašto 
pienas buvo jai privedamas 
geležinkeliais arba autoveži- 
niiais. Kadangi ji temoka ūki
ninkams labai žemas kainas, 
tai .ūkininkų tarpe pasireiškia 
vis daugiau noras steigti pieni- 
<riių ir ridh. nugriebimo punk- 
ftų. MBiifirteris piririiriinkas ir 
fČhirtnsą mmisteris Tiihctis ąp- 
eilmokydamas Klaipėdoj, šitą 
ūkininkų norą sveikino Ir tpa- 
žadėjo tas pastangas remti.

---- -Klaipėdiškis.

ris, S. ilndriulis, Trečia Klasė: 
K. Grigas ir P. Veliones, J. Še
kit) Agenlura, N. -Daugėla, M. 
Daugėlienė, E. Daugelititė ir 
Stasė Daugeliute. Trečia Klasė, 
ir O. Liutkus, A. Davidavičienė 
ir J. Stokota. Turistine Klase: 
P. Baltuška, Hunvitz Bankcrs, 
A. Kupris, M. Kuprienė, G. 
Kupris, \ B. Kupriu te, ir A. 
Kupriu te. J. Urbtos Agenlura: 
J. Jakemonis, M. Jakenioniene 
ir P. Šimkūnas. Taipgi Imvo 
gerai 'remiama sulig išgale p. 
p. J. Zolpo Agentūros, p. jP. 
Baltučio, K. Vaišnoro, M. Ker- 
bdlio, ‘^Dirvos”, “Naujienų” ir 
“Draugo” ir kitų ‘laivakorčių 
agentūrų.

ši skaitlinga Lietuvių Eks
kursija plauks per Švediją į 
Klaipėdą. Girtinas pasireiški
mas, kad lietuviai pradeda va
žiuoti daugiau ir daugiau to
mis linijomis, kurios palaiko 
nuolatinį susisiekimą laivais 
su Klaipėda. Klaipėdoj kelei
viai, važiuojantys ekskursijo
mis, būna sutikti Lietuvos šau
lių Sąjungos ir kitų atatinka
mų komisijų. —V .P. M.

Vėliau mano žmona, aš ir F. 
\Vasiliausko sūnūs kartu su 
musų gera 
išvažiavome apžiūrėti 
bei parkus. Prie progos 
žiavoine 
žą, kur ‘ 
vasarinį pikniką. D 
gražus 
žiai 
ta atrodo lyg prie Nemuno. Tik 
vieno dalyko aš prisibijau, — 
ar į jį sutilps naujieniečių 
publika? “Naujienos” juk vi
suomet sutraukia minias žmo-

Gegužes 10 d. Ekuskursija 
rengiama L. L. A. S. A. Švedų 
Amerikos Linija į Lietuvą 
skaitlingai jau išplaukė. Dau
gumas iš keliautojų važiuoja 
vakacijoms vasarai į Lietuvą. 
Moderniškas naujas motorlai
vis “Kungsholm”, baltas “lyg 
gulbė”, 4 vai. po-pietų išplaukė 
iš uosto Pier 97, New York 
City. Kupinas keleivių virš 1,- 
300, kurių tarpe ir Lietuvių 
Ekskursija išplaukė, ekskursi
jos palydovas p. C. G. Lukšis, 
žinomas judomų paveikslų ro
dytojas iš Lietuvos, kelionėje 
nufilmuos visus ekskursantus 
kelionėje ir ateinančią žiemą 
rodys po Ameriką kelionės įs
pūdžius ir “Lietuva Paveiks
luose.” Dėl šios ekskursijos 
daugiausiai keleivių davė se
kamai: p. J. Ambraziejaus
agenlura, Tourisi Class: J. Mi
kelevičiaus, Bayonne, N. J. O. 
Valinskaitė, ir K. Sarulienė, 
Brooklyn, N. Y. Trečia Klasė: 
M. Kiškis, Greenport, L. L, J. 
Jankus, M. Ražanauskas, J. 
Kazlauskas A. Sakalauskas, E. 
Sakalauskienė, F. Sakalauskiu- 
te, C. Siikalaiiftkas, K. Leiga, 
V. Pivariunas, B. Pivariuniutė, 
P. M. Šalomskas, Brooklyn, *N. 
Y. D. Sunelaitis, D. Sunelaitie- 
nė, Blissville, L. 1 
^Vienybės1* Agenlura
Klasė, G. Petroška, J. Paulaus
kas, P. Masiulis, J. Petraitis,
A. Zoner, A. Norkus, J. Auge
lis, K. Valiūnas, J. Menderis, 
Brooklyn, N. Y. G. Plėštis, 
Scranton, Pa. J. Bartnikas ir 
p-nia Bartnikienė, Stamford, 
Conn. ir E. Burgeliute iš 
Brooklyn, N. Y. A. S. Trečioko 
Agenlura : Tourisi Class M. Vi- 
dcBca, Rožė Vidcikienė, V. Su- 
ikftckas, A. Misevičius, Trečia 
Klasė: A. ‘Paulauskas, ir ponia 
Paulaiiskitmė, M. Mitkps, A. 
Mitkus; A. AuČius, M. Aučie- 
ftė; J. Aučius ir A. Biekša. 
P. Molis Agentūra, V. Petrikas, 
S. 'Ivanauskas^ E. Ivanauskaitė,
B. Merkin, M. Merkin, V. Mer
kin, & White, J. Vasiliausko 
Agenlura, Tourist Klasė: J. 
Dobilaitis, M. Seliavas, B. ©ig-

Kaip vokiečių, taip lietuvių 
partijos vare didelę agitaciją. 
Kur ir kaip vokiečiai agituoja, 
parodo šie pavyzdžiai. Pirma 

daroma susirinkimuose, 
jie pateisina savo blogas 

ir padarymus skriauri- 
ir sako,tik lietuviai ešą 
sunkumų priežastimi,

Apskaičiuojama, kad per me
tus i Lietuvą turistų yra nuo 2 
iki 4 tūkstančių. Važiuoja daž
niausia Lietuvą apleidę jaunat
vėje. Daugiausia važiuoja iš 
Lietuvos atvykę; Tačiau važiuo
ja ir čiagimių. Vieni jų važiuo
ja su tėvais kiti ir vieni susido
mi savo tėvų žeme.. Laisvano- 
rių jaunųjų, ypač studentų, ma
žai bepasitaiko.

Kai kas ir labai stengiasi ir 
nemažai dirba surengti ekskur
sijas į Lietuvą jaunuoliams 
(nuo 16 ir aukščiau metų amž.), 
bet dažnai vietoje jaunuolių— 
vien seniai važiavo. Spaudoje 
apie ^važiuojančius atlankyti 
Europą, daug prirašoma; stu
dentams, jaunuoliams irgi labai 
daug vietos pašvečiąma mokslo, 
susipažinimo, i vairių,studijų rei
kalais ir sykiu biznio atžvilgiu. 
Parašau apie vieną keleivę, ku- 
ri>yažiuoja birželio 4 d. motor
laiviu
Klaipėdą 
nę Puidukaitę (Wash 
noma kaipo Miss
Pollock) Ši panelė jaunutė virš 
20 metų amžiaus. Gimus ir au
gus LaWrence, Mass. Bradinę ir 
aukštesniąją mokyklą lankyda
ma jau darbavosi Lawrence lie
tuvių tarpe. Bronytė figūravo 
kone visuose parengimuose, 
ypač ALTS. 12 kuopos paren
gimuose; buvo tai gabi ir talen
tinga pianistė. Jos tėveliai Pui
dokai (mamyte jau mirus) irgi 
be galo tautiški, lietuviški žmo
nės. Kuone visa šeima dirba ir 
dar tebedirba lietuvių kultūri
niuose darbuose. Bronės broliu
kai žinomi ne tik Lawrence, bet 
ir apylenkėj. Baigus High 
Scbtool Bronė įstojo į komercinę 
mokyklą, bet geresnių darbų, 
platesnių ir aukštesnių La\vrerice 
mažai tebuvus, p-lė Puidokaitė 
penki metai atgal nuvažiavo i 
Washington, D? C.- ir į Ameri
kos Lotynų Departamentą (.La- 
tin American Division) užsienių 
valstybės skyriuje. Būdama 
Washingtonė, gražiai išmoko is
panų kalbą, be to, visam vas- 
tybės aparate, Wa3hihgtone, ji 
žinoma kaip vienintele lietuvaitė; 
ir gauna labai daug vertimų į< 
lietuvių ir iš lietuvių į kitas 
kalbas, o reikia žinoti, kad 
Washingtone yra nemažai mufeų. 
lietuvaičių, kad ir iš pa'ties 
Lawrence, Mass., bet jos nežino
mos, nes slepiasi, nesivadina lie
tuvėms. Tai vis tėvų kaltė, kafl; 
iš mažų metų savo dukterims^ 
ndįkvėpė JitftllViškumo, savo tė
vų tautybės.' Panelė'Bronė iš 
pat .pradžių skelbėsi lidtuvaitė, 
ir dabar skelbiasi. (Panelė Beo
rio laisvomis nuo darbo valando
mis lanko George Wašhingtoh 
Universitetą (School of 'Gbvcni- 
ment), pasiekti. Foreign
Degree ir jau greit pasieks. Pa-, 
nelė

Na, tai mes chicagiečiai ir 
vėl turėjome progos su racinie- 
čiais pasimatyti, pasikalbėti ir 
paspausti vieni antriems ran
kas. Mums ne visuomet tepa
sitaiko su savo senais draugais 
bei kaimynais susitikti. Nors 
kartais mes ir netoli vieni nuo 
kitų gyvename, o tačiau susi
tinkame, tik retkarčiais. O žmo
gus be žmogaus, draugas be 
draugo, kaimynas be kaimyno 
negali apsieiti, žmogus yra 
draugijinis gyvūnas, todėl ir 
ieško draugijos. Bet tiek to.

(Parvažiavęs vakare iš darbo, 
radau ant stalo laišką iš G. l’n- 
tulio, kuris gyvena Kenoshoj. 
Tai pakvietimo laiškas, kad aš 
atvykčiau gegužės 7 d. vakare 
j “surpraiz partę”. Partė esą 
rengiama ponų Jono ir Onos 
Glebų 20 metų šeimyninio gy
venimo paminėjimui. Galvoju, 
kas daryti: su raciniečiais tik
rai norėtųsi pasimatyti, nes jų 
tarpe turiu gana gerų draugų. 
Pavyzdžiui, Glebai, F. Wasiliau- 
skas, A. Wasiliauskas ir dau
gelis kitų. Tai vi 
nystės draugai, su 
tu užaugau.

Gia 
ydas 
mus, 
visų 
ir (odei žmones nebeturį juos 
rinkti. Iš čia matyti, kad susi
rinkimuose. jų agitacija pa
remta melais. Iš kitos^ puses 
jie agituoja per laikraščius. 
Ten aprašomi vokiečių geri 
darbai ir pasistengimai page
rinti krašto padėtį. Mieste jų 
laikraščiai dykai kiekvienam 
duodami, o kaimuose jų «papir-: 
kti agentai žmonėms per neno
rą įteikia.

Prasidėjo tikras pavasaris.
Paskutinę savaitę Lietuvoj 

gerokai atšilo, ir nebeesant 
krituliams, laukai jau pradeda 
džiūti. Aukštosę viėįįjse gulin
čiuose laukuose jau laukiriiri- 
kai dirba ii* prhdeda sėti. Jei 
toks oras pasiliks, laukų dar
bus bus galima greit atlikti^ 
Tačiau atsižvelgiant* į kitus 
metus, pavasaris šį motį šiek 
tiek pasivėla v(į. Laukininkai 
pritrūksta gyvuliams pašąro ir 
dėl to kaina už jį kilsią. Kiti 
yra priversti savo gyvulius 
parduoti, -nors kainos už gyvu
lius nė kiek neauga (25-80( 
lt. už centnerį). Javų įkainos 
ftriip i>at kyla; -ypač avimos 
(nuo 40 Lt (pakilo ant 46 lity 
už centnerį).

jau 
nėr..

flKriip ®ill buvo
Išsiuvąs 1 Pasiją 1

...... .uA,
“The tohisMal Woikcr” ge- 

gtvžės 10 I93Ž m. laidoje 
yfra aprašymas apie (buvusį 
garsų aidriblistą (Bill Mayvvood. 
Iš lo aprašyme pasirodo, kaip? 
komtmistai 
iiššiamfrtie 
ją. Sittti kas (ten pasakyta:

“Po įsikišimo Suvienytų V. 
j pasaulinį karą aidoblistai 
'buvo ipersčkiojami kaipo karo 
priešininkai, jų svetainės bu
vo krečiamos, ilaug iš jų bu
vo areštuotų, tnusmriliioių, nti- 
pluriksniK/tų, Jiirtinčiuotų ir 
išdeportuotų.

•Kada !Haywoodas su šešioli
ka kitų aidoblistų (buvo nu
teistas kalėt 20 metų iį Lea- 
ventvorth kalėjimą, itai jis ir 
4laug kitų, {po kiek laiko, btivo 
prileisti ant užstatų, ftikffiu — 
“prasikaltimą” kelt į aukštesnį 
•teismą. Aukštesnis tedsmas 
taipgi kaltinamuosius rado 
“kaltais*’ ir prisakė jiems grįž
ti kalėti. 'Buvo paširyžimas tą 
klausimą kelti (United States 
•Suprcmc Teismą, Bet nebuvo 
tam galės.

° i r'r>
“Vėliau, koniųnistų partija, 

New Yorke,1 ŪŽtikfiiio, kad ji 
atsakys už $15,000 užstato (yi-

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

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos.

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks juras teisingą 
patarnaviraą. ... ..

SPECIALĖ priežiūra saugoja gerumą ir 
skotij Bowman pieno ant kiekvieno 

žingsnio, pradedant nuo farmos iki jūsų 
namų. Po melžimui Bowman farineriai 
atveža savo kasdieninę kvotą į švariau
sias kaimo priėmimo stotis, tokias kaip 
kad matote -čia.

Čia Bowman inspektoriai nuodugniai 
ištiria kiekvieno farmerio atvežtą pieną, 
idant patikrinti, kad jisai pilnai atsakytų 
Bowman’o griežtiems kokybės standar- 
dams. Stropi visą iaily temperatūros kon
trolė užtikrina jo saldumą ir šviežumą.

Išgerkite Bowm»n’o Pieno šiandie. Te
gul jūsų pačių skonis parodo, kad Čia 
tikrai yra pienas aiškaus riebumo ir ge
resnio skonio.

Telefonas SUPerior 6800

Kai sugrįžome atgal į partę, 
tai daugelis svečių jau buvo 
išvažinėję. Reikėjo ir mums 
ruoštis į namus. Tad atsisvei
kinę su savo draugais ir pažįs
tamais bei palinkėję ponams 
Glebams ilgų ir laimingų me
tų, mes išvažiavome į Chicagą.

Prie purtės surengimo dau
giausiai prisidėjo p. Ivanaus
kas iš Rockford, III., A. Untu
lienė iš Kenosha, Wis., ir A. 
Wasiliauskas iš Ručine, \Vis. 
Gaspadinemis buvo ponios 
Glebienė ir Žilinskienė. Purtė 
praėjo tikrai linksmai ir 
draugiškai. -~-M. Karčauskas.

Redoces COLDS

-i. .... ^4*.. ...A. , fa,

Galvojau ilgai, 
bet vis negalėjau 
prieiti. Važiuoti naktį su auto
mobiliu aš nepratęs: galas ži
no, kas gali pasitaikyti kelionėj, 

- juk lengva atsidurti griovy j 
arba kas nors gali kelią užsto
ti. Na, o ligi Racine visgi 60 
su viršum mylių. (Pagalios, po-

Pulsuckienes padrąsintas, 
sau: na, kaip bus, kaip 

o mes važiuosime, ir

mos 
tariau 
nebus, 
gana.

Kai 
buvo 9 vai. vakaro. Kelionė 
buvo labai smagi, nes mus 
klupo lietus. Tačiau 12 vai.

į vietą. 
Pirmiausiai užsukome pas po
nus Glebus į namus. Visi jau 
buvo išvažiavę, — mus laukė 
jaunasis Glėbas. Jis tuoj pasi
siūlė nuvežti mus į tą vietą, 
kur buvo partė.

Važiuoti teko neilgai, — ne
užilgo privažiavome 12 Street 
Ik 11. Palikome automobili ir vi
si nusiskubinome į vidų. Beli
pant laiptais į viršų, jau pa
stebėjome, kad žmonių buvo 
susirinkę tiek, kaip į draugijos 
metinį balių. Pataikėme atva
žiuoti į geriausį laiką. Seni ir 
jauni visi smagiai linksminosi. 
Mus visus tuoj tinkamai priė
mė ir pavaišino gardžiais val
giais ir gėrimais. Čia sutikau 
bu r j savo senų draugų ir pažįs- 
u.mų. Visi kartu linksminomės 
ligi 4 vai. ryto. Būtumėm ir 
ilgiau buvę, bet muzikantai su
grojo “Home, Sweet Home” ir 
noromis nenoromis turėjome 
skirstytis.

Vienas partės rengėjų, An
tanas Wasiliauska.<, užprašė 
svečius 11 valandą ryto vėl j 
svetainę susirinkti. Esą papie
tausime ir užbaigsime pasilinks
minimą, o paskui galėsime va
žiuoti namo. Svečiai važiavo, 
kur kam papuolė. Mane su šei
myna Antanas Wasiliauskas 
parsivežė namo nakvoti. Savo 
automobilį nebegalėjau išjudin
ti, — tu r būt, gazolinas buvo j 
vandenį išvirtęs. Tad WasL 
liauskui teko mano mašiną 
stumti ligi pat namų. Žinoma, 
jis stūmė su savo automobiliu.

Pamiegoję iki 9 vai., mes at
sikėlėme. IP-ia yVasiliauskienė 
tuoj pagamino mums igardžius- 
pusryčius. Dar kiek pasišneku
čiavome, ir vėl išvažiavome j 
svetainę. Muzikantai jau grojo 
įvairius šokius. Visi linksmino
si, kol gaspadines nepakvietė 
pietų valgyti. Valgėme ir gėrė
me gardaus alučio, kurio buvo 
apsčiai. Alutis atrodė, kaip tik
ras “oMtmmeris”. .

[Aumi-P. U A. 'Photėj)
< J. — WilTiam 

Allen, kuris p^tipuolamai užėjo 
miške Lmdberghų vaiko lavoną.
.......

vienintelis lietuvių Brazilijoj 
mepriklmisomos, pažangios minties daftfbiniiikų 

1"“ >*•

AIDAS
Brazil B S. Paulo, Rua da Mooca, 424 

’ f IVv,- ■■ •*. .
Metine;.įrenumerata S. A^otikdj ir Lietuvoj
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JAPONAI
Japonų kilmė. — Jų papročiai 

ir valstybinė • santvarka. — 
Dieviškoji imperatoriaus kil
mė. — Jaunosios ir senosios 
kartos kova.

Šių dienų Įvykiai Tolimuose 
-Rytuose gal ne vienam sužadi
na norą kiek plačiau sužinoti 
apie vieną kurią besipešančių, 
tautų, čia pasistengsime duoti 
truputį žinių apie japonus.

Apie japonų praeiti dar ir 
dabar mokslininkai nieko tiks
laus nežino. Patys japonai sa
kosi- esą deivės saulės ainiai. 
Tą Įrodymui jie pateikia visą 
eilę sudėtingų, painių ir neaiš
kių mitų. Kiniečių nuomonė 
apie japonų kilmę gal kiek tei
singesnė, bet ir tai ne visai 
įtikinanti. Jų žodžiais, seniau 
Kinijoj mirties bausmės nebu
vo. Didelius nusikaltėlius paso
dindavę Į atvirą jurą. Daugu
ma jų žūdavo, bet kai kuriems 
pavykę laimingai priplaukti sa
las, kuriose dabar yra Įsikūrusi 
Japonijos imperija. Nuo šių 
nusikaltėlių ir beždžionių susi
kryžiavimo ir atsiradusi japonų 
tauta. Todėl seniau ir rusai ja
ponus vadindavo makaki (bež
džionės).

Jau iš šitos legendos matyti 
kiniečių neapykanta Tekančios 
Saulės šalies gyventojams.

Japonus palyginę su europie
čiais, rasime daug priešingu
mų. Pietus valgyti japonai pra
deda nuo trečio valgio, t. y. 
nuo saldaus; skaitant japoniš
kas knygas, jas reikia versti iš 
priešingo galo ir skaityti iš 
apačios Į viršų. Todėl ir išnašos 
daromos ne apačioj puslapio, 
bet viršuj. Tašką japonai stato 
ne gale, bet prišaky sakinio ar
ba abzaco. Vaikus japonės ne
šioja už pečių, o ne ant rankų; 
siūdami japonai ne adatą veria 
per medžiagą, bet pačią me
džiagą mauna ant adatos; dirb
dami su pinklu ar oblių japo
nai pradeda traukdami Į save. 
Europietis taip niekuomet ne
padarys. Restoranuose arba 
viešbučiuose arbatpinigius gau
na ne kelneriai, o šeimininkas; 
nusiprausęs japonas niekuomet 
nesišluostys sausu rankšluos
čiu: prieš trindamasis jis būti
nai pavilgys jį vandeny; ant 
arklio japonai sėdasi iš dešinės 
pusės. įdomu, kad ir namą sta
tydami japonai būtinai pradės 
iš priešingo galo. Pirmiausia 
sustatomas stogas. Tada atski
ros stogo dalys sunumeruoja
mos ir vėl išardomos. Tik jau 
po to prasideda viso namo 
statyba. ■:

Viešos išvietės pas japonus 
neskirstomos vyrams ir mote
rims. Jomis abi lytis naudojasi 
bendrai. Japonų moterys prau
siasi gatvėse, nė kiek nesivar
žydamos praeinančių vyrų žvilg
čiojimų.

Japonų namai, žavinti savo 
išviršinė išvaizda, viduje yra 
tušti ir nykus. Jų sienos yra 
judomos, t. y. pagal savininko 
norą gali būti labiau suglaus
tos arba praplėstos. Kambarių 
grindys išklotos šiaudų pynė
mis, išviršaus apmuštomis ši- 
nomis. šios šinos visos turi vie
ną ilgį. Todėl kambarių ilgis ir 
plotis matuojamas šinų skai
čiumi, pavyzdžiui, 4 šinų ilgu
mo kambarys, 7 šinų ir t. t.

Kiekvieno kambario kampe 
stovi vaza su gėlėmis. Virš va
zos kabo ar tai japono dailinin
ko pieštas koks paveikslas ar 
koks parašytas posakis. Kai ku

rie tų posakių, daryti garsių 
kaligrafų, vertinami ne mažiau 
už gero dailininko paveikslą. 
Kambariuose, išskyrus žemą 
stalą, jokių baldų nėra. Bend
rai, japonai nemėgsta jokio 
kambarių apstatymo. Net pa
talines, pagalvėlius, ant kurių 
sėdima laiko paslėpę spintose. 
Juos išima tik tada, kai reikia 
jais naudotis. Visi indai būna 
sudėti virtuvėj..

Didesniuose japonų namuose 
viename kambary visuomet ra
sit įrengtą maldyklą. Bet ir 
čia įrengimas labai kuklus: že
mas altorius, ant kurio stovi 
auksinė arba bronzinė Buddos 
stovylėlė, iš abiejų pusių aukš
tos vazos su gėlėmis ir maži 
dubenėliai su ryžiais. Tai t vis
kas ką galima pamatyti jVrf)o- 
no maldos kambary.

Europiečiui japono name pra
leisti bent vieną parą vienat
vėje butų tikra kankynė. Tuš
čios, kaip kalėjimo sienos, nuo
latinė prieblanda, jokių, net 
pačių reikalingiausių patogumų. 
Japonui — priešingai. Jam eu
ropiečio namas — kalėjimas, 
kuriame net apsigręžti laisvai 
negalima: tuojau ką nors užka
binsi ir sukulsi.

Bet japonų namuose ne tik 
nuolat švaru ir tvarkinga. Čia 
amžinai viešpatauja ramybė ir 
taika, kurios niekas negali 
drįsti ardyti. Namų galva, vy
riausia šeimos narys, naudoja
si didžiausiu autoritetu. Nie
kam namiškių ir į galvą neatei
na mintis jo įsakymų nepaklau
syti, arba bent žodžiu paprieš
tarauti. Neveltui yra priežodis, 
kad japonas bijo tik gaisro, že
mės drebėjimo ir plikos galvos. 
“Plika galva” vadinamas šeimos 
galva.

Japonijoj dar tebeviešpatau
ja patriarchalinė santvarka ir 
paklusnumas vyresniajam: šei
mos vyresnysis turi klausyti 
giminės vyresniojo, o tas savo 
ruožtu nusilenkia kilties galvai. 
Kiltys, kaip feodalinių laikų lie
kana, nežiūrint parlamento pas
tangų pakeisti jas politinėmis 
partijomis, dar ir šiandien te
bėra Japonijoj. Jos politiniame 
gyvenime vaidina gana žymią 
rolę.

Visa dabartinė Japonija skir
stoma į keturias kiltis: Satcu
ma, Čosu, Tosa ir Chizen. Pir
mosios dvi krašte naudojasi 
ypatinga įtaka. Pirmoji, Satcu
ma, pasižymi drąsa ir karingu
mu; antroji, čosu, — valstybi
niu gudrumu. Satcuma kilčiai 
priklauso maršalas Oijama, Ja- 
magata, Kavamura, admirolas 
Togo (rusų japonų kare vado
vavęs japonų karo laivynui) ir 
kiti, čosu, — graf. Ito, Inuie, 
Jamamoto, Aoki.

Genro (seniūnų taryba), au
kščiausias valstybės organas, 
sudaromas ne iš partijų, bet 
kilčių atstovų. Genro gaubia 
paslaptingumo skraistė. Drau
gijoje apie jį kalbėti negalima. 
Jo nariai niekam beveik nėra 
žinomi. Patys posėdžiai vyksta 
kažkur užkulisuose. Genro ne
sikiša į jokią parlamento parti
jų kovą. Bet jei vyriausybės 
politika, jo nuomone, nepaten
kina krašto reikalavimų, Genro 
bet kuriuo momentu gali ją at
statyti pats neiškildamas viešu
mon. Dalykas tame, kad suda

rant liberalų ar konservativų 
kabinetą, Genro pasilieka * sau 
teisę skirti karo ir jurų minis- 
terius.

Daugumoj atsitikimų šios 
vietos tenka ištikimiausiems 
Satcuma kilties Simams, kurie 
prie pirmo Genro signalo atsi
statydina ir tuo iššaukia viso 
kabineto krizį.

Prieš šitą Genro ir jo kiši
mąsi į politinį šalies gyvenimą 
atkakliai kovoja jaunesnieji par
lamento atstovai. Iš parlamen
to Šita, kova persimetė j visuo
menę ir dabar vyksta kaip jau
nosios kartos kova su senąja 
karta. Bet oficiali senoji Japo
nija paskutiniu laiku rado pa
kankamai gerą būdą kovoti su 
jaunąja karta. Ji sugalvojo nau
ją religiją, kurios svarbiausią 
kulto dalį sudaro imperatoriaus 
dievinimas. Naujoji religija pro- 
paganduojama mokyklose, kur 
tam tikromis dienomis mokiniai 
verčiami melstis prieš impera
toriaus paveikslą. Tuo pačiu 
metu jiems pasakojama iš isto
rijos apie dievišką imperato
riaus ir jo protėvių kilmę. Vy
riausybės įsakymu dabar yra iš
leisti istorijos vadovėliai, ku
riuose sakoma, kad Japonijoj 
nuo gilios senovės tarp impe
ratoriaus ir liaudies' viešpatau
ja pilna harmonija. Japonija vi
soj savo istorijoj nežinojo nė 
vieno sukilimo, nė vieno revo
liucinio bruzdėjimo. Ir tas bu
vo todėl, kad Japonijos liaudis, 
valdoma žmoniškų monarchų^ 
skiriasi nuo kitų valstybių liau
dies savo ritierišką dvasia, ja
ponų vadinama “Bušido”. Taip 
yra sakoma naujuose Japonijos 
istorijos vadovėliuose.

Ištikrųjų gi nė vienos vals
tybės liaudis taip n'ebruzdėjo 
prieš monarchus, kiek japonai. 
Imperatorius nuversdavo, nu
žudydavo. Naujo imperatoriaus 
į sostą įžengimą visuomet lydė
jo sukilimai, bruzdėjimai. Kai- 
kuriuos imperatorius ištremda- 
vo į tolimas salas. Ir tik vienas 
ištremtųjų gvįžp į sostinę, pasis
lėpęs prekybos laive, džiovintų 
žuvų krūvoj.

XIV amž. Japonijoj buvo dvi 
tarp savęs besipešančios kara
liškosios giminės. Viena vadi
nosi “šiauriniais rūmais”, an
troji— “Pietiniais”. Istorikų 
įsitikinimu “Šiaurinių rūmų” gi
minė buvusi uzurpatorių, netei
sėtai pagriebusi Į savo rankas 
valdžią. Bet ji išėjo nugalėtoja 
ir jos ainiai neišleido iš savo 
rankų Japonijos imperatoriško 
skipetro.

Ilgą laiką faktinąją viso kra
što valdžią turėjo savo ranko
se šogunai (rūmų gubernato
riai). Jie priversdavo impera
torius savo nepilnamečių vaikų 
naudai atsisakyti nuo sosto, 
kad paskiau jiems butų patogiau 
valdyti kraštą. Netekę sosto 
imperatoriai dažnai pusbadžiai 
gyvendavo savo apgrobtuose, 
dvaruose. Kai kurie jų, kad ga
lėtų pragyventi ir išlaikyti savo 
šeimą, buvo priversti patys ga
minti autografus ir akvareles ir 
jas pardavinėti.

Bet visa tai paliesti naujieji 
istorikai nedrįsta. Dabartinio 
Japonijos istoriko uždavinys— 
priversti savo mokinius, kad jie 
tikėtų Japonijos istorijos pa
čiais absurdais. Japonijos isto-
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Lucian Koch, 25 metų am
žiaus Commonwealth kolegijos 
prezidentas, kuris atvyko į Chi- 
cagą. pasakyti prakalbą ir pra
puolė. Policija mano, kad jį 
tyčia sulaikė žmonės, kurie yra 
priešingi jo radikališkumui.

rija “miglota” ir nėra tiek gili, 
kaip iki šiol Europoj buvo ma
noma. 1

Tas pats galima pasakyti ir 
apie, išgarbintąją ritierišką ja
ponų liaudies dvasią “Bušido”. 
Tokio žodžio ne tik kad nebu
vo senovės Japonijos ritieriš- 
kame kodekse, bet ir iki 1900 
met. išleistuose žodynuose jo 
negalima rasti.

“Bušido” reikalauja dievinti 
ypatingą imperatoriaus kilmę 
ir aklai jo klausyti. Be to, ko
deksas rodo japonų kilmės pir
menybę prieš visas kitas pa
saulio tautas, taip ir mikado 
kilmės pirmenybę prieš kitų 
tautų imperatorius. Ne veltui 
senose japonų knygose rašoma, 
kad pirmiausia buvusi sukurta 
Japonija. Kiti žemynai atsiradę 
nuo lašų, kritusių nuo Kūrėjo 
ieties kada jis įkūręs Japoniją 
grįžo ilsėtis.

Dabar šiai -naujai religijai

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų Augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200 '• ' v
Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 y. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.
Kitą laiką oaaal susitarimą.

Puiki
Lietuvių 
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių A pr ėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žeriias kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siulomaš prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street

T TUOU6HT MOU 
VMGRB GOIN’ T'G ET

MAkfelED TfcAtf 

yra rengiamas “šventasis raš
tas”. šiam raštui renkami impe
ratoriški “reskriptai” su oficia
liais komentarais, kadangi be 
komentarų plačiajai liaudžiai 
jie butų nesuprantami. Gali 
būt, kad Į šį rinkinį pateks kai 
kurios geresnės monarcho poe
mos. Čia dar tenka pažymėt, 
kad kaip visi japonai, taip ir 
imperatorius mėgsta rašyti ei
les.

Europiečiui suprasti japono 
reikalus ir jo psichologiją yra 
daug sunkiau, kaip japonui su
prasti europietį. Japonų popie
rinės sienos slepia daug dau
giau, negu musų akmeninės. 
Bet prasiskverbti už tų sienų ir 
išvogti jų paslaptis beveik ne
įmanoma. Taip vadinamojo “vi
suomeninio gyvenimo” Japoni
joj lyg ir nėra. Išvidiniai links
mi ir mandagus, bet pabandykit 
japoną paegzaminuoti tuo ar ki
tų klausimu ir jus sušidursite, 
taip su akmenine siena.

Japonų kalba labai sudėtin
ga ir paini. Išmokti ją yra be 
galo sunku. Bet jei kam ir pa
vyksta nugalėti šį sunkumą, tai 
jis greit įsitikina, kad literatū
ros kuriniai ir net laikraščių 
straipsniai parašyti visai kita 
kalba, šita rašto kalba skiriasi

DOMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU- 
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU 
IP-NeVi

Lietuvis laikrodininkas

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

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

Atei- 
negu

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

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

Turime ir Daugiau Gerų Margirių.
DOUBLE 
ACTING

Justin Mackievvich
MORTGAGE BANKER

IfpBAKING
lVVPOWDER

2342 S. Leavitt St.,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, u^nuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

< roję, ; kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, 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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS .-įį,..

<5 514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 
’ Vapos, lietaus it druskos vanos, 

-svvimming pool. •
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7 . “

AH NAT-zi . BOS S 
BOT NV\H GAL 
fcONB WMT 

<BACt OM M6

nuo šnekamosios kalbos tiek, 
kiek senoji lotinų kalba nuo da
bartinės italų kalbos. Duokim 
sau, kad ir šitą kalbą su visa 
jos gramatika ir žodynų žmo
gus išmoksta. Sakysit, jau galas 
kankynei? Ne. Tik dabar bus 
tas žmogus dasikasęz iki savo 
uždavinio pradžios. Kodėl? Ogi 
todėl, kad japonų raštuos min
tis taip užbarikaduota sudėti n-

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St. £PQ.
Blizganti ma- 
Icva, duodasi 
mazgoti, balta1 
ar spalvuota

$1.59gll.
, duodasi mazgoti, gra- 

baha $1.69gll
“'■J2.29 gll. 

kuris C5 K 
j faiOO 

turintys bąli

FLAT Maleva, 
žiu spalvų ir I

GERAS Varnišis 
grindų ir trimo 
BALTAS enamelis, 1 
padengia vienu kautu 
LAWN MOVERIAI 
bearings, patys galandasi. S E QE

4 peilių WeWW
Mes taipgi parduodami didelį pasirin- 

visokios rų- 
malevų.

kimą taipgi popieros.
sies hardware ir 

Pašaukite mus telefonu ir mes prista
tysime. Tel. PROSPECT 1297

Tel. Canal 1678

WISSIfi
Specialistas iš 

Rusijos

-^ATSO—'NHAT 
WAS> TU e 

MATTEk 

BOSS^obAT \ 
INOMAM VNOULbN’T A 
LENV> ME As , 
DOUAH FOH T6ET 
THE UCEHSE/

ga minčių reiškimo forma, prieš 
kurią egiptiečių ieroglifai— tik 
vaikų žaislas. Štai kode! japo
nų kalbos mokančių yra taip 
maža: vienas kitas misionierius, 
kokios nors atstovybės agentas 
ir viskhs...

Don’t 
neglect 
Colds

Balčiai krutinėję ar rerklėje rali 
paeidaryti rimtuti. Palengvinki! 
juos | 6 minutes au “Muaterole”, 
-— "counter-irritant" I Uždedamas 
karit* | valanda, jis turi sutelkti 
pagelbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Buy gloves with what 
it savęs

NRre reikalo mor«U 60e ar 
danai au. kad rauti rera danta 
koSele. Lliterine Tooth Paate, 
dldelie tubae pardduoda ui 
25c. JI valo Ir apaauro daa- 
tta. Be to raUte an taupia ti 
93. uB kurtuoa raUte •ualęl’-k- 
U plrltlnaitea ar ka klia. 
Lsmbert Pbaraaacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Pastebėkite puikią tel- gg 
lą . . . kaip piragai gg| 

laikosi švieži. Vi

cAMEPR|q 1 
3 fc rovė rJr ’ 
40 YEA $

’ 2.5 ounces for 254
MILLION S OF POU N DS US1D 

., by ouftj&pyernmbRt ,?

PATENTS
Laikas daug reliktą 
prie patentų. Nerlsi- 
kuokit vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba raitykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės “How to Ob-
tain a Patent” ir “Reeord of In- 
ventlon” formos. Nieko nelmam 
ui informacijas kų daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGELIS

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regiatered Patent Attorney 

43-A Security Savinn & Cosmcrclal 
Bank Bulldlnr ,

(Dlrectly acraaa ajreet from Patent Office* 

VVABHINOTON. D. C.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusj agentą

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

Tel. YARDS 4669

..-4* «•*-'
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Subacriptlon Ratas:
$8.00 per year in Canada 
f7.00 per year outsida of CKicago

M Mattel 
koot Office

im.

drovi, 1788 8.

Boa. i iširi rlsnt 
Naujienų Ben- 
j SU Chicago,

UisiBakymo kainai
Chicagoje — paltu;

Metams -------- — —- - $8.00
Pusei metą  __________ 4.00
Trims mtaesiama _ _____ _ 2.00
Dviem mėnesiam ------- , ...... 1.50
Vienam mėnesiui r-. . .75

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija  8c 
Savaitei ---------------------- 18c
MAneciui --------------------------- , 75c

Suvienytose ValatijoM. na Chicagoj, 
paltu:

Metama $7.00
Pusei metu_______________  8.50
Trims mSnesiama h—__ __ _ 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon, ir kitur uisieniuosa 
{Atpiginta)

Metams ...............  —___  $8.00
Pusei metu M—. ......... ......... , 4.00
Trims minesiams _______ __  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kaitų su uisakymu.

KOVA SU NEDARBU KONGRESE

Jungtinių Valstijų kongresas, galų gale, pradėjo 
svarstyti bedarbių šelpimo klausimą. Demokratų vadas 
senate, senatorius Joseph T. Robinson, patiekė suma
nymą paskirti iš federalinio iždo du bilionu ir tris šim
tus tūkstančių dolerių viešiems darbams ir paskoloms 
valstijoms, tikslu suteikti uždarbį arba pašalpą bedar
biams. Kada demokratų lyderis padarė tą įnešimą, tai 
ir prezidentas Hooveris pasisakė už paskyrimą pusantro 
biliono dolerių pašalpos reikalams.

Dabar republikonų ir demokratų vadai senate jau 
tariasi dėl sumos, ir manoma, kad jie susitaikys ant 
dviejų bilionų. Iš tos sumos ketinama apie 300 milionų 
dolerių paskolinti valstijoms, kad jos galėtų sušelpti 
savo bedarbius ir tarp pusantro ir dviejų bilionų dole
rių paskirai paskoloms valstijoms, miestams ir privati
nėms pramonėms Vystyti pajamas nešančius statybos 
darbus.

Du bilionu dolerių tai — per maža suma šiandie. 
Jeigu kongresas butų paskyręs tiek pinigų kovai su ne
darbu prieš metus arba dvejus laiko, tai depresija jau 
gal butų buvusi sustabdyta. Šiandie ji yra daug gilesnė. 
Didesnis skaičius žmonių yra netekęs darbo, daugiau 
biznių yra subankrotavę, daugiau, bankų užsidarę, la
biau išsisėmę žmonių sutaupymai. Ir dar juk ims laiko, 
iki kongresas išleis įstatymą apie tų pinigų paskyrimą 
ir iki jisai pradės būti vykinamas.

Bet prezidento ir senato vadų sutikimas federali
nės valdžios jėgomis kovoti su nedarbu ir šelpti bedar
bius vistiek reiškia stambų žiksnį priekyn. Pirma jie 
apie tai nenoiKijo nė girdėti. Hooveris skelbė, kad val
džios pagelba bedarbiams “sudemoralizuotų” darbinin
kus ir nustelbtų privatinę iniciatyvą biznyje, kuri vie
na tegalinti surasti kelią Amerikai atgal į gerovę. 
Amerikos kapitalistinė spauda per trejus beveik metus 
nesiliovė pasakojusi, kiek žalos atnešęs Anglijai, Vokie
tijai ir Australijai “valstybinis socializmas”, t. y. be
darbių šelpimas valstybės lėšomis.

Tie valdžios ir kapitalistų propagandos argumen
tai neatsilaikė prieš gyvenimą. Jeigu depresija prasitęs 
dar ilgiau, tai Amerika bus priversta skirti kovai su 
nedarbu daug daugiau, negu du bilionu dolerių. Ame- 

• rikai teks toliaus įvesti ir valstybinę apdraudą nuo ne
darbo, nežiūrint kaip ji iki šiol nuo to kratosi.

Dabar butų labai patogus laikas prispirti valdžią 
sparčiau žengti šituo keliu, kadangi politikieriai turi 
rūpintis, kas bus su jais per rinkimus ateinantį rudenį. 
Bet gaila, kad organizuotieji Amerikos darbininkai ne
turi nei programo, nei drąsos kovoti už savo reikalus.

URUGUAJAUS SEIMAS PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

Sušaudymas astuonių sukilėlių jurininkų Urugua- 
juje iššaukė pasipiktinimą tos šalies parlamente ir at
stovai dauguma balsų priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią panaikinti mirties bausmę.

Bet debatuose dėl tos rezoliucijos kai kurie atsto
vai priminė, kad Amerikos teismas pasmerkė mirčiai 8 
jaunuolius negrus, kurių gyvastis taip pat reikią gel
bėti. Tuomet parlamentas pridėjo pataisą prie rezoliu
cijos, protestuodamas prieš mirties bausmę Jungtinėse 
Valstijose.

Po to kiti atstovai nurodė, kad nuolatos sušaudo
ma žmonės ir sovietų Rusijoje. Nors komunistai šaukė, 
kad bolševikai turį teisę galabihti “kontr-revoliucionie- 
rius”, bet ^parlamentas nutarė pasiųsti protesto telegra
mą prįeš mirties bausmes ir Maskvai.

Galų gąle, prie rezoliucijos buvo pridėta nutarimas 
kreiptis irii Tautų Sąjungą, raginant ją darbuotis, kad 
mirties bausmė butų panaikinta visose šalyse.

Tai yra sveikintinas nutarimas. Gal valdžios ir įs
taigos, kurioms ta rezoliucija bus pasiųsta, ir nekreips 
j ją daug dėmesio, bet vis tik bus labiaus paskleista pati 
idėja kovos su mirties bausme.

Ypač didelė gėda vartoti mirties bausmę yra sovie
tų Rusijai. Kaipo vieną pamatinių bolševikiško per
versmo tikslų Rusijoje, Leninas ir jo vienminčiai 1917 
m. skelbė panaikinimą mirties batismės, kurią buvo at* 
steigusi Kerenskio vyriausybė. Paėmę j savo rankas 
valdžią, 'bolševikai, iš tiesų, išleido dekretą, uždrausda-

mi mirties bausmę. Ęet paskui jie ją laipsniškai .vėl 
atgaivino ir, laikui bėgant, pradėjo vartoti plačiau, ne
gu kuri nors kita valdžia pasaulyje.

Prie Kerenskio, nors mirties bausmė buvo pripažin
ta tam-tikruose atsitikimuose (pav. ginkluotas plėši
mas karo musių lauke), bet nė vieno mirties nuospren
džio valdžia nepatvirtino. O bolševikų “revoliuciniai 
tribunolai” pasmerkė ir sušaudė daugybes žmonių, ir 
dar didesnis skaičius žmonių buvo sušaudytas-be jokio 
teismo sprendimo. '

Gerai padarė Uruguajaus parlamentas, priminda
mas valdžioms, kad jau laikas yra tą barbarizmo lie
kaną panaikinti!
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Apžvalga
ŽALPIS — “KULTŪROS 

INSPEKTORIUS”

Minske einąs Baltarusijos 
Kom. Partijos laikraštis “Rau
donasis Artojas” mini tarpe ki
tų “darbo masių suvažiavimo” 
dalyvių ir buvusį čikagietį žal- 
pį. Pasirodo, tas žmogus sovie- 
tijoje padarė karjerą. Jisai yra 
“liaudies švietimo komisariato 
lietuvių kultūros inspektorius!”

Galima numanyt, kaip “aukš
tai” tenai stovi kultūra.

BIMBA REDAGUOJA 
“SANDARĄ”?

“Sandara” dasirito iki to, 
kad jau pradėjo savo politinius 
oponentus plūsti, kaip bolševi
kiški keikūnai. Savo paskutinia
me numeryje ji, pav. sako apie 
tų grupę SLA. narių, kurie rė
mė Bagočiaus ir Gugio kandi
datūras, taip: “niekšiškiausias 
tos grupės pasielgimas”.

Toliaus, įvardindama adv. K. 
Gugi, ji rašo:

“Toks bailio pasielgimas 
gali tik laikinai išgelbėti kie
no nors kailį.”
Po to seka “šunpolitikieriai” 

ir kiti panašus literatūros per
lai. '

Iš to noroms-nenoroms ten
ka manyti, kad. ar tik ■ nebus Ii; v ’
Bimba pradėjęs redaguoti “San
darą”, nes iki šiol dar niekas 
kitas spaudoje taip nesiplusda- 
vo.

TĘSIA SAVO AMATĄ

Senis Sirvydas, ir Lietuvoje 
būdamas, neiškenčia nešmeižęs 
tų amerikiečių, kuriuos jisai be 
paliovos drapstydavo purvais, 
redaguodamas Brooklyno “Vie
nybę”. Clevelando “kvašistų” 
organe prisiminęs apie tuos lai
kus, kada Fort. Bagočius buvo 
iškėlęs “Vienybei” bylą, J. O. 
Sirvydas sako, kad ir Grigaitis 
esąs pridėjęs prie tos bylos sa
vo pirštus, nes jis “Bagočių 
pakurstė skųsti teisman Paukš
tį ir Susivienijimą L. A. už Ba
gočiaus išmetimą iš šios orga
nizacijos.”

Tai yra toks begėdiškas me
las, kokį tik senas persivertėlis 
Sirvydas galėjo sufabrikuoti. 
Grigaičio nė Amerikoje nebu
vo, kada tautininkų klika Su
sivienijime darė savo nešvarius 
sąmokslus prieš Bagočių ir, 
galų gale, jį neteisėtai pašali
no iš organizacijos. O Bago
čiaus byla prieš “Vien.” su Su
sivienijimo reikalais iš viso ne
turėjo nieko bendro. Ji buvo 
užvesta pabaigoje 1912 m., už 
ketverių metų po “garsiojo” 
Worcesterio” seimo. ' .

Grigaičiui atvykus į Ameri
ką, už kelių dienų prieš Nau
jus (1913-tus) Metus, -teko jam. 
patirti, kad teisme bus tardo
ma “Vien.” byla, ir teko nuei
ti į teismą to tardymo pasi
klausyti. Kokiu tad budu Gri
gaitis galėjo bylą “sukurstyti”, 
jeigu jam vos pasiekus New; 
Yorko uostą jau prasidėjo jos 
nagrinėjimas teisme?

Nė krislo tiesos toje širvy-; 
do pasakoje nėra. Ir jisai vei-: 
kiausia pats tatai žino. Bet jau 
toks yra to žmogaus nikis. Ka
da jisai nori ką apjuodinti, tai* 
jisai tiesos nepaiso. Savo laiku: 
jisai sufabrikavo šlykštų melą/

-kad socialistai skelbę obalsį 
“Lietuvai nė cento”, ir jisai tą 
melą kartojo ir kartojo, niekuo
met nepasirūpinęs įrodyti, ka
da ir kur toks neva obalsis bu
vo parašytas arba žodžiu pa
reikštas.

Meluot ir šmeižt tai — Sir
vydo amatas.

“PROLETARINIS SOLIDARU- 
' MAS” A LA BOLSHEVIKI

L. Prūse,ika “sklokininkų” 
savaitraštyje informuoja savo 
skaitytojus apie busimą komu
nistų šaukiamą “nacionalę dar
bininkų konvenciją”, kuri no
minuosianti kandidatus j Jung
tinių Valstijų prezidentus Fos- 
terį. Ir sako:

“ši konvencija bus didelė 
demonstracija proletarinio so
lidarumo ir pradžia rinkimų 
vajaus.” \
Vadinasi, “sklokininkai”, ku

riuos Fosterio klika išspyrė iš 
partijos, iš ‘ anksto pasižada 
remti Fosterio kandidatūra.« * 
Vardan “proletarinio solidaru-5 
mo”.!

Niekas taip nesipiauja tarp 
savęs, “vardan solidarumo”, 
kaip įvairios, komunistų klikos.

NORI “PASMETONUOTI” 
GRICIŲ

Detroito “istorikas”, kuris 
skaito Susivienijimo istoriją 
nuo viršaus ir nuo apačios, su
manė, kad ateinantis SLA. seir 
mas privaląs atriesti nominuo
tus visuotinu balsavimu kandi
datus (atmetaiįt podraug ir 
SLA. konstituciją!) ir rinkti 
jų vietoje “juodus arklius”.

Kflipo “juodą arklį” j prezi
dentus, tas geniališkas vyras 
perša. Joną Grinių.

Tai butų panašiai, kaip Lie
tuvoje, kur -teisėtai išrinktas 
prezidentas buvo pašalintas, o 
jo vietoje buvo “pučininkų” kli
kos pastatytas Smetona, čia, 
Dr. K. Griniaus broliui Jonui 
siūloma suvaidinti Smetonos 
rolę.

Ko žmonės desperacijoje ne
sugalvoja!

Skaitytojų Balsai
■'................ ■ - . -......... ......................... -

Aklas aklą veda
—___ a!____

Tūlos mažytės sroveles ke
lios “apsišvietusios” moterė
les ir “nekalti berneliai” pasi
gamino diktatorjnius obalsius, 
it Hitleris, įr prisimeta visame 
kame Lietuvai ir visai lietu
vių tautai Lietuvoje ir išeivi
joje amžinai .Vadovauti. Len
kai turi tiems musų “vadovu- 
kams” tinkamą apibudinimą; 
“uezony a nie skonezony, to 
jak pieš szalony.” Mes gi to
kių nenusistovėjusių “apšvies
tų” moterėlių ir “nekaltų ber
nelių” norus vadovauti4 vadi
name “aklas aklą veda.” Ne
abejojamo, kad tūlos ir tūli iš* 
tų Lietuvos ir lietuvių tautas- 
“vadovukų” turi gerus noęus.l 
Bet vienų gerų norų neužten
ka, kad visai tautai vadovauti. 
‘■Heli iš paved on good inten- 
tions”, sako Johnson’as. Iš tų 
^0ovtdcų<j straipsnių/ jų laik- 
ĮtaŠtįyjję j įtalpinamų, i nesuderin
tos mintys iš skaitytojo pasi
gailėjimo prašyte prašo. Įskai
tant tos “vadovukų” organiza
cijos vadą ir jų laikraščio re
daktorių ir visą bendradarbių 
(sufanatizėjusių^ skaitlių, 

slraksančių it “vištos su nukir
sta galva,M liūdna ir gaila, kad 
jie save nemato, kaip juos lie
tuvių visuomenė mato ir kant
riai laukia, kada tie tautos ge
radariai subręs, surimtės?

Tų “apšviestų” moterėlių ir 
“nekaltų” bernelių” ir vyrišku
mo neįgijusių vyrelių įšsižio- 
jimas nesvietiškas: peržioplai 
visas protas rodoma. Juos 
keli “smetonlaižiai” į ožio ra
gą jau suvarė. Negali, vargše
liai, atsikirsti ir eina “bendro 
fronto” steigti prieš savus ge
riausius. idėjos draugus...

Kad “smetonlaižiai” visas 
laisvę gerbiančias sroves va
dina “negeistinais elementais,” 
tai ir šie, be vyriškumo vyre
liai, fašistams neužsileisdami, 
dar narsiau už fašistus kovoja 
socialdemokratus, ir vienkart 
skelbia kaipo savo obalsį: 
“Bendros pastangos ir veiki
mas įgyvendinti Lietuvoj ir 
visoj tautoj plačiausius demo- 
kratybės principus.” Pastarai
siais 14 metų, o dar aiškiau, 
po 1926 gruod. 16-17 dienų per
versmo Lietuvoje, socialdemo
kratai tiems demokratybės 
principams nuoširdžiausiai ir 
sėkmingai dirba, bet ir taip 
esant, “vadovukai” dar smar
kiau pastraksi, negu fašistai,; 
prieš socialdemokratus. Gri- 
niaus-šleževičiaus teisėto j val
džioj socialdemokratai buvo 
koalicijoje. Aš myliu savo 
tautų, bet tautiškumo obalsiu 
prisidengusiems “smetonlai- 
žiams” negalima užsitikėti, 
kad jiems tauta rupi, kuomet 
Lietuvon kviečia “šviesiausius 
kunigaikščius” ir tiems išga
moms iš** valstybės iždo apmo
ka už pražudytus turtus arba 
grąžina dvarus. Šitie “vadovu
kai”, bekovodami jiems pa- 
gelbingus demokratybės šali
ninkus, tiktai fašistams gelbė
ja. Jie taip darydami, patys 
sau ruošia galutinų pakriki
mų fašizmo sustiprinimui. 
Gaila tos tautos dalies, kuri se
ka paskui tokius be principų 
“vadovukus.” Kaip butų malo
nu, kad jie eitlį. prieš paverk 
gėjus kartu su demokraty
bės šalininkais, tuomet ir ki
tiems butų galima su jais kar
tu dirbti. — Tylintis.

ĮVAIRENYBES
Tolima tolimų tautų 

gyminyste.
Japonų prof. Fukuoko, tyri

nėdamas vietovardžius, žmo
nių pavardes, tautiškus rublis 
ir smulkesnius duomenis, pri
ėjo išvados, kad japonai yra 
tolimi vengrų giminaičiai iri 
yra kartu su jais kilę iš Meso
potamijos, Tigro ir Eufrato 
upių slėnio. 2300 metų prieš 
Kristų japonai atliko savo to
limų kelionę į rytus. Dabarti
nėje savo tėvynėje jie rado ai- 
nosus, baigiančių šiandien iš
mirti, šiaurėn nustumtų tautų. 
Pastarieji greičiausia buvo ir-, 
gi atkeliavę kiek anksčiau iš 
Mažosios Azijos pusiausalio. 
Tik vėliau Mesopotamijos gen
tys seitų vardu nukrypo į va
karus ir sustojo Pietų Rusijo
je ir Dunojaus slėny.

Taip patx netikėtai Austrų’ 
vokietis d t. Sutsehek po ilgo 
sekimo gavo įsitikinti ir skau
dama širdim paskelbti, kad 
pati kilniausia vokiečių tautos 
legenda apie Parsifalį, Monsal- 
vato kalnų ir Graalio taurę, 
yra visa jų iš persų* Kryžiaus 
karų metu pasiskolinta ir na-, 
mo iš šventosios žemes atveš-, 
ta. Persams ji simbolizavo Zo- 
roastrps ir buddizmo mokslų 
santykius. Sirijoje ji buvo ži
noma musų ęros III amžiuj. 
Vokiečių poetas Wolfram von 
Eschęnbaeh perdirbo ir pa
skelbė iš liaudies padavimų tų 
legendų surašęs.

Grhel persuose reiškia perlų, 
dieviškumo simbolį. Parsival 
—persų gėlę. O panašaus į 
Monsalvatų , vardo .kalnas te? 
bėra lig šiol Hamumo ežero 
pakrantėj, ties siena su Afga
nistanu. Lygiai ir kitos gražios 

vokiečių pasakos yra iš Azijos 
XI—XII amžiuje atvežtos ir sa
votiškai perdirbtos. Vokie
čiams tie savojo mokslininko 
atidengimai negali patikti.

Markoni apšvietė Kris
taus stovylą per 5000 

myliu.
Nesenai Rio de Žaneiro mie

ste iškilmingai atidaryta did
žiulė Kristaus stovyla, pasta
tyta okeano krante. Vakare 
stovyla buvo visa iliuminuota 
elektros prožektoriais, kuriuos 
naujai išrastu budu uždegė 
senatorius Markoni iš Rymo.

Nuotolis tarp Rymo ir Rio 
de Žaneiro daugiau kaip 5,000 
mylių.

Greitu laiku Markoni žada 
tokiu pat budu apšviesti Cliris- 
toforo Kolumbo stovylą, kuri 
yra Jungtinėse Valstybėse.

Kuo verčiasi eks-mo- 
narchas '

Tas paaiškėjo vokiečių reichs
tage, svarstant kai kurias biu
džeto pozicijas. Pasirodo: buvęs 
Bulgarų caras Ferdinandas už 
prisidėjimų prie karo vokiečių 
pusėj išsiderėjo sau kažin kurių 
kompensacijų. Komiso už jo 
valdomos tautos kraują ir ne
laimes. Tas komisas buvo iki 
pereitų metų reguliariai respub
likoniškos valdžios išmokamas, 
nes antraip senyvas monarchas 
grasė kažin kokiu Vokietijai ne

BRAM STOKER

GRIFAS
i

P«nniuion

Kati A. Kanada

DRMIO

(Tąsa)
Mes dabar^ užtikome bent da

lį išvežtų dėdžių pėdsakus, šią
nakt jaučiuosi labai pavargęs ir 
noriu miego. Mina jau mie
ga labai kietai ir atrodo tik ar 
ne truputį perdaug išbalusi; jos 
akys raudonos, lyg ji butų ge
rokai apsiverkusi. Visai neabe
joju, kad vargšė, nieko nežino
dama, ji labai kankinasi ir 
tuo labiau rūpinasi apie musų 
sąugumą. Bet visgi, geriausiai, 
taip kaip dabar viskas yra. Jai 
pačiai dabar daug geriau rū
pintis, ir vargti, negu vėliau 
gauti nervų paįrimą. Daktarų 
buvo tiesa nedaleisti jai daly
vauti šitame nelemtame darbe. 
Turiu būti kuo griežčiausias, 
nes ant mano pečių Viso to pa
slaptingumo našta Ir užguli. Jo
kiose aplinkybėse neišdrįsiu pri
siminti apie tai arba ta tema 
pradėti kalbą. Bet pagaliau,tas 
gali būti jau ir ne taip sunku, 
nes ir ji pati pasidarė nešneki 
ir to dalyko vengia. Nuo to 
musų bendro pasikalbėjimo Dr. 
Sevardo studijoje ji dar nei 
karto neprisiminė apie Grafą.

Spalio 2 d., vakare. — Ilga, 
varginanti ir jaudinanti diena. 
Pirnti paštu gavau savo adre
suotą voką, kuriame radau pur
viną popierio gabalėlį ir j amo, 
nevykusią ranką, su stalio pai
šeliu buvo parašyta:

“Šamas Bloxam, Korkrans, 
4, Poters Cort, Bartel, Wal-į 
worth. Klausk pasiuntinio.”

Laišką gavau dar begulėda
mas lovoje ir atsikėliau ncišbu- 
dindamas Minos. Ji atrodė la
bai išblyškusi, mieguista ir ko 
tai apsunkinta. Ji toli gražu 
neatrodė visai sveika. Nutariau 
jos dar nebudinti, bet grįžęs 
iš pasimatymo su tuo Samu 
Bloxam’u pasiryžau sutvarkyti, 
visus jos reikalus ir pasiųsti ją 
atgal į Exeter’į. Jei neklystu 
ji namie jausis daug linksnlbs- 
nC, su sayo namų ruoša ir ki
tais artimais f reikalais,’- nęgu 
maišydamas! tarp musų ir neži
nodama kas ištikrųjų vyksta. 
Dr. Sevardą pamačiau tik labai 
trumpai valandėliai ir painfor
mavau kur vykau, ir prižade-, 
tau sugrįžti kuo greičiausiai, 

geistinų dokumentų paskelbimu. 
Tais savo memuarais šantažuo
damas eks-caras išgavo keliolika 
milijonų aukso markių už tylų. 
Dukart Ferdinandas buvo galu
tinai nuo savo pretenzijų atsi
sakąs už kompensacijos padidi
nimų. Jų gavęs vėl traukė senų 
giesmę, kad jis per pigiai išsi
žadėjęs, kad jam neužtenka 
100,000 markių metams pragy
venti.

Nepaisydamas savo kolbų r- 
giškos kilmes, eks-caras vaiz
duojasi dideliu bulgarų patrio
tu, nes jo lekajai dėvi tautiš^ 
kus bulgariškus kostiumus. Be 
to, 70 metų baigiąs setiis mėgs-’: 
ta keliones. Nesenai aplankė 
Egiptą. Yra didelis egzotiškos 
gamtos mėgėjas ir žinovas.

Ginkluotos Maskvos 
jėgos

600 tūkstančių karių ir 
GPU būriai yra susikirstyti į 
70 divizijų, 700 baterijų arti
lerijos laukinės ir 89 raitelių 
pulkų. Sunkiosios artilerijos 
rusai turi 86 baterijų. Lengvo
sios 60. Prie to prisideda in- 
žinierijos pulkai, 1200 lėktu
vų, įvairios pagalbinės tarny
bos ir 5 milijonai išėjusių ka
riškos chemijos paruošiamų j į 
kursų. Svarbiosiose dalyse 
veikia vokiečių ekspertai ir in
struktoriai. Civilinio skraidy
mo draugai — mėgėjai beveik 
kas savaitė dovanoja valdžiai 
po du nauju aeroplanu.

kad ką nors gero atradęs, ga
lėčiau ir kitiems apie tai pra
nešti. Nuvykau į Walwoj-th’ą 
ir ten kiek pavargęs, pagalbu 
atradau-Totter’s Court. Vidta 
nebuvo Smollet'o teisingai už
rašyta ir tas mane suvedžiojo, 
nes klausiau Roter’s Cort vietoj 
Potter’s Court. Bet vietą su
radęs lengvai galėjau surasti ir 
Corcoran’o namus, kur Blox- 
amas, anot Smollet’o turėjo iš
sinuomavęs kambarį Ten su
žinojau, kad Bloxam’as per nak 
tį išsipagiriojęs išėjo dirbti 
penktą valandą ryto. Buvo 
nurodyta ir vieta, kur jis dirba, 
žmogus su kuriuo kalbėjau, ne
galėjo pasakyti man nieko tik
ro, žinojo, kad toji vieta buvo 
kažkoks naujai statomas sandė
lis. Jau buvo beveik dvylikta 
iki sužinojau ką nors tikro apie 
tą “kažkokį sandėlį”. Pasisekė 
man tai padaryti sustojus vie
noje kavinėje, kur keli darbi
ninkai buvo atėję pasistiprinti. 
Vienas jų prašitarė, kad Cross 
Angel gatvėje buvo statomas 
didelis šaldytuvas ir kadangi tai 
atitiko pirmojo apibudinimui 
“kažkoks sandelis”, nieko ne
laukdamas ten nuvažiavau. Po 
interview su piktu vartininku ir 
dar piktesniu užveizdėtoju, ku
rių tokius nemalonaus budo 
stovius numalšinau su sidabri 
niais, pagaliau sužinojau kur 
dirbo mano ieškomas Bloxam; 
padarius pasiūlymą, kad sutin
ku viršininkui sumokėti visą jo 
dienos algą už trumpą pasi
kalbėjimą asmeniškais reikalais, 
Bloxam buvo pašauktas.

{Bus daugiau)

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

^Naujienose*’ galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

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

. ■ -   ■ Į   u.  ---------------------- -----------------— 

Naujas No. 22 "“Kovos” 
Kautas šiandie. Kaina 10c. _ tf
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CHICAGOS
ŽINIOS

Savaitė kovai prieš pro- 
hibiciją

Tij savaitę rengia AVomen’s 
Organization for National Pro- 
hibrtion Reform.

Kalbama organizacija veikia 
visos šalies plotu. Ji tapo su
organizuota 1929 metais p. 
Charles H. Su’bin, New Yorke, 
ir numatyta Kovai už tai, kad 
butų atšaukta^ 18 amendmen- 
tas ir sugrąžinta gėrimų rei
kalais galia atskiroms valsti
joms. Dabar organizacija 
priskaito 650,000 narių.

Vajus 18 amendmento at

šaukimui bus vftromas visoj 
šaly pradedant 16 d. gegužes. 
Bus dedamos pastangos gauti 
tuksiančius naujų narių šiai 
kovai ir šiai organizacijai.

Kadangi dvi šalies naciona- 
les politinės organizacijos lai
kys konvencijas Chicagoje 
ateinantį mėnesį, lai Illinois 
valstijos organizacijos skyrius 
nori gauti tūkstančius naujų 
narių ir todėl kreipiasi j libe
ralių pažiūrų moteris kvieti
mu prisidėti prie organizacijos 
kovai už tai, kad sugrąžinti 
valdžiai didelių pajamų šal
tinį, kuris dabar plaukia orga
nizuotoms kriminalems jė
goms.

Kalbama moterų organizaci
ja yra nepartine ir nepriklau
santi jokiai sektai; ji neprašo 
mokėti duoklių. Ji prašo lė
čiau moterų pasirašyti jos kor
teles su prižadu balsuoti tik-

tai už vadinamus “Slapiuosius” 
kandidatus.

pelini platesnių informacijų 
ir kad gauti narystės kortelių, 
prašoma kreiptis telefonu —- 
Superior 5013, arba atsilankyti 
į organizacijos ofisų adresu 700 
Norfh Mičhigan avenue, Clii- 
cago.

Kratos gembleriavimo 
vietose

Vailslybes gynėjo ofiso poli
cija atlankė šeštadienį 20 vie
tų, kuriose dėta betai ant ark
liukų. Visose jose įsakyta už
daryti gembleriavimas. Kai 
kuriose vietose policijai tekd 
atsilankyti net po du tris kar
tus.

Statistikos žinios, liečiančios 
automobilių nelaimes, rodo, 
kad mažiausia tokių ne
laimių pasitaiko antradieniais 
ir kad saugiausia valanda pa
roje važiuoti yra tarp 4 ir 5 
vai. ryto.

Pergreitas važiavimas Illi
nois vieškeliais *gali brangiai 
kaštuoti ne tik važiuotojų svei
katai ir gyvasčiai. Už pergro
tų važiavimų galima susilaukti 
bausmės iki $200. Dar gali
ma susilaukti bausmės ir už 
lonktiniavimų vieškeliuose.

Automobilių ir trokų bate
rijos turi būti papildomos van
deniu vasarų dažniau, nei žie-i 
mų.

Vaidinimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 25 dienų. Pradžia 8 
valandų vakaro. Manoma, 
kad vaidinimo pažiūrėti susi
rinks apie 2,500 tos mokyklos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Haisted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Grąboriai

Crane teknikinėj mo 
kykloj

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži Icoplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rooeetelt 75)2

Bankininkai nuskubi
na atsiteisti

ELENA JONIKAITĖ

JUOZAPAS B. MALONE

Pbone Canal 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

Telefoną* Repablic 7868 . .
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Lietuviaigydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkai*, Kctretgau ir Subatom* 
2420 TV. Marųuette Rd. arti Westam Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoml* ir Pltnyčfo 

1821 So. Haisted Street

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. Haisted St
Phone Boulevard 8483

įvairus Gydytojai

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 11:15 valandą 
naktį 1932 m. sulaukus 18 mė
nesių amžiaus, gimus lapkričio 14, 
1930 m.. Chicago. III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Kazimierą, po tėvais Serapi- 
naitę. tėvą Kazimierą, senutį An
taną Serapiną, dėdes, cioces ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 84 23 
So. Kerfood Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke ge
gužės 17 dieną. 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią So. Chicago. kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
ioinės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Jonikaitės gi
minės. draugai ir pažystami esat 

■nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina. Tėvas, Senutis 
ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 12 dieną, 10:45 valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs 27 me
tų amžiaus. A. a. Juozapas gi
męs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, sūnų Gordon, mo
tiną Magdaleną ir tėvą Juozapą, 
dėdę Antaną Waitkus ir dėdienę 
Veroniką ir dėdienę P. Waitkicnę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1928 
N. Leavitt St. Tel. Hurrtboldt 
504 9.

Laidotuvės įvyks utarninke. ge- . 
gožės 17 dieną. 8 vai. ryte iš na- 
hų j Šv. Mykolo parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo B. Malone 
giminės, draugai .ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti' jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Tėvai, Dėdė, 
Dėdienės ir Giminės.

Užsidariusių Cook kauntėje 
bankų šėrininkai skolingi yra 
bendrai kreditoriams apie 
$35,000,000. Tai yra daugiau, 
kaip trečia dalis visos tų 'ban
kų Skolos kreditoriams, kuri 
siekia $98,000,000. Resyvcfiai; 
ir jų advokatai duoda įvairių 
paaiškinimų, kad negalį pri
versti šėrininkus sumokėti sko- 
1'1-

Crane Tech Glee Club, va
dovaujamas ip. Llevvys Tho- 
nias, žinomo muziko, ir pade
damas mokyklos orkestros, 
ruošiasi suvaidinti medernę 
versijų “Romeo and Julict”.

Graborias

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

184« W. 4Stb St.H

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lacbawich. Telefonas 
Roosevelt 2515.

Automobilistams žino 
tina

Chicago Motor Club 
tokių informacijų:

teikia

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

1327 So. 49th Ct

• Telefonas

Cicero 3724
O

Ofiso ic Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASB
756 W. 35tli St. , 

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

Nedėldieniai* pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomos per 25 me
tus kaipo patyrpi gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai liga* vy-

prietaisu*.
Ofisą* ir Laboratorija:

1025 TV. 18tZ> St., netoli Morgan 8t> 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

YUREWICH

šiuo pasauliu ge- 
1:50 valandą ry-

3-JŲ METŲ SUKAKTUVĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu gc- 
gūžės 13 dieną. 2:00 valandą po 
piet 1 932 m., sulaukęs 18 metų , 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Joną ir motiną Oną. po tėvais 
šiaulikę. dvi seseris — Suzaną ir , 
Eleną, dėdę Juozapą šiaulį ir jo 
moterį Oną, dėdes — Pranciškų. 
Juozapą ir dedienes šukolus, dėdę 
Juozapą Užkurą ir dėdienę, du 
pusbrolius — Bronislovą ir Joną , 
Šiaulius. 4 pusseseres —• Oną. Ju- 
zefiną. Bronislavą, .Elenorą ir dė
dienę Eugeniją Šiaulius ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 4153 
S. Maplevvood Avė., namų telefo
nas Lafayette 4791.

Laidotuvės įvyks seredoj. ge
gužės <18 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Walterio Gajausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

.PRANCIČKUS STASIULIS

Nubudę liekame,

Tėvai, Šešergį, Didės, 
'Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius. Tel. Canal 6174.

Be laiko persiskyrė su šiuo pa
sauliu. gegužės 16, 1929 ir pa
laidotas šv. Kazimiero į kapinėse.

Velionis buvo populcrus vyras, 
turėjo pažįstamų ir draugų viso-’ 
se Chicagos lietuvių kolonijose. 
Dabar erims metams sukakus po 
jo mirties, jo pažįstamiems ir j 
draugams turiu garbės priminti 
apie šį liūdną įvykį. Toliau pri- į 
menu, kad žemiau pasirašiusis rū
pinasi velionio kapą tvarkoje ’ už
laikyti.

Antanas Lukošius, 
2555 W. 43 St.

ANTANAS

Persiskyrė su 
gūžės 15 dteną, 
to 193/2 m., sulaukęs 48 metų
•amžiaus, gimęs Šiaulių ąpskr., Lin- 
’ktftos niieste ir parap.

Ametikoije išgyveno 19 metų.
Paliko didžiame nuliudime mo

terį Eleną po tėvaįs Geležiutę, 
brolį Kazimierą, brolienę Eleną ir 
5 brolio sūnūs iš Ea^t Greenville, 
Pa. pusseserę Elzbietą ,ir švogerj 
Kazimierą' Matėliunus, iš Watcr- 
bury, Conn., švogerį Antaną ir 
švogeiką Salomėją Cerabejus ir jų 
du suhu — Antaną .ir Stanislavą 
Cerabėjus ir. (pusbrolį Mykolą ir 
brdlienę Ož«lius, o Lietuvoj mo
tinėlę JElzbietą ir pusseserę Oną 
ir švogerį Joną ‘Mitkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3144, 
W. ‘40 Kt.

ILaidotuVės įVyks seredoj, gegu
žės 18 dieną, '8300. vai. ryto iš 

• namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurtoje atsibus gedulin

gos pamaldos už velionio sielą, o 
iiš den ‘bus nulydėtas į Šv. Kazi- 
jmiero kapines.

Visi a. a. Antano Yurcwich 
igirrtirtes, draugai ir pažystami esat 
tnudšrrtižiai kviečiami dalyvauti 
'laidotuvėse .ir suteikti jam pasku- 
thiį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Brolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja .grdbo- 
rius Eudeikis, tėf. Yards 1741.

I

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina (prieinama

3319 Atfburn Avenue
CHICAGO, 1LL.

..................... i..,.,.........       ■■ ..... ...... .

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

< . ' Ri. ■.! - , i
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet esti sąži
ningas ;ir nėbrahgus to
dėl, kdfi neturime il- 
<faidų ’tjSMkymui 4ky- 
W H

3397 Aubum Avė.
OHICAGO, ItL.

Lietuvės Akušerės

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėlioidis nuo 10 iki 12.
3343 South Haisted Street 

Tel. Boulevard 140!

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Mgų 
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 ▼. Ueną. 

Phone Midvay 2880

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motetų ir Vaikų Ligų

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

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

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

Akių Gydytojai

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.

J. F. RAMUS

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio iš Lietuvos
PaleHį<inšJ'akių įtempimą, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
4kių 'karštį, nuima kataraktą, atsiraito 
trumparegystę 'ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas darbmas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
'Daugely atsitikimų akys atitaitomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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.
Tetephonai dieną ir naktį Virginta

Ofiso Tel. Victoty 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 746'4 

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Haisted 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

K

... .

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS fCHICAGOJ

.’Latdotuvėse patarnau- 
Ju egėrian ir pigiau

•negu skiri todėl, kad
. ptlkbusau prie grU-i

^4 i’dirbystės
AOFttSAS:

668 W. 18th Street 
Tdi. Omai 6174

SKYRIUS:
BmMF 3238 S. Haisted St. 

fT<l. Vittory 4088 
...Į. ..-į; ..f[| ||r!|

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tėl. Bonlevard 6487

DR. KARL NURKAT
. (NURKAITIS)

UuOKk Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

- 2437 W. 69th St
Tel. Grovehill 2242

2 iki 
10

0b36

Rez. 6600 South At^teiian Avenue 

Phone Prospečt 6659 
'Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Witmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
, CHIRURGAS

Oakiey ir 24 gatvės
>t Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panetftly 3 iki '8, Vtaminke 

1 -4, Petnyčioj 1 -7

Advokatai

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

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

Tdl. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 IV. Deatbotn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Ualsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryeo

John Kuchinskas

1

H

Seniausia kDidžiausia
LIBteVlV

GRABOmų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl AusUtbirto publikų bu sttvo taipiffinto- 
mis kainomis už aukštos rųšiefi palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežitnų mirusio žmogaus fauno | mtiky 
įstaigų iš bite faokios fniesto dalies.

Reikalui esant, mūsų aUtomobOkui fatvažhios | jtteij 
namus ir atVėS | mūšų įstaigų, kut gStesite painatyti tfi- 
džiausį paJūtirtkimą igrahy ir Kitų rdkthenų ir už tą ^pa- 
tarnavimą. jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
4 'tai, er #ąs ką $iifasitė, ar ne.

EUDEIKIS yrk vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulaiiče patarnavimų su ekspertu lietuviu .pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modertiiškoa Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitūr.

? JUSŲCRABORIUS ii

. DUt/Hf Olluu

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
'Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10'—4, nuo 6 iki 8 

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

lietuviai ęĮydytojai^ į 
DR. 1 J. RAMIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Haisted Street 

Td. Calumtt $294
Nuo 9 iki 12 vrfl. dieno* ir 
tttto '6 iki 9 valandos vikare

A. L bavidonis, M.D.
4910 So. Mičhigan Avenue

Tel KenwoOd 5107 
VALANDOS:

.nuo 9 iki 11 valandai frytes 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart tvintadierilo it ‘ketvirtadienio

DR. K. DRANGFUS
DENTISTAS

2403 W. ’G3 St.
kartinas Wėsteth Avė.
Td» Repttblic 2’266

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio  j nuo 9 iki 6

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWAKSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706, 
Ofis<j> valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Marųuette Rd. e 

kampas 67th ir Artetian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 1'1 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėlioms pagal susitarimą

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 TV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utain. ir Ketv.—*6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Tark 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 TV. Adams St„ tRoopi 2117 
Telephone Randolph 6727

Vdkdtdu 2151 W. 22hd St. nuo 4-9 
Tehpbone Roovrvdt 1909*0

Namie 8-9 «yte Tel. Rcpabhe 9000 
....— I—   W ■■■■■»,Kl I ibis ll ,,

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 TVest 14tfc Street, 

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

...............r-... -m—........................... . ............................ . —u.., 

Hemlock 8151

DR* V* S. NARES i
(NaryaUtėkas) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 MartĮattts Road

•
Valandos: 9—1.2, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal atuitarim«<

JOSEPH X GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rotkvell St. 
Tel. RepUMk 9733

CHAS. A PEPPEK
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai t 3117 S. Union Avė., 7 Ud 9 v.
Telephone Victory 2213

Phone Boulevard 7042

Dentistas ~
4645 So. Ashland Are.

arti 47th Street

C. Mitchell
IS ADVOKATAS

Telephone Hemlock <1323 
Valandos: 9 ryto iki 9 Vikšro 

Nedėliotais pagal tututį
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Rapolas Chapas apie 
gegužės važiuoja Lie- 
žada ten praleisti ato- 
Mano viešėti Kunigiš-

Heywood
B. C. Vla-

iš apie 40 
susidaro iš 
bendrai tu- 
dainininkų-

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios se
tą, riešuto' valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto- 
13. —.— 1J "F r —— —-

Avė. 2nd Floor.

Partners Wanted
Pusininko Reikia

•
IEŠKAU partnerio su mažu kapitalu 

į Bekernės biznį, turi būt geras kepėjas. 
Biznis išdirbtas, pelningas.

934 W. 29th St.

Vakarėlis paminėjimui p. M. 
Dundulienės 33 metų darbuo
tės scenoj

Bridgeportas. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradieny, gegužės 17 d., 7:30 vai. vak. 
Ch. Liet. Auditorijos svet. Visi nariai 
būtinai malonėkite atvykti, nes randasi 
naujų reikalų svarstymui ypatingai kas- 
link draugiško išvažiavimo, taipgi 
kitokių reikalų randasi apsvarstymui.

Nut. Rast.

kaip nauji. 6410 S. Ashland

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 
kas nori gali ir kambarius renduoti. 
3213 Wallace St. 2 lubos front.

, Furnished Rooms
IEŠKAU kambario ' Brighton Parke, 

su valgiu arba kur pats galėčiau sau pa
sigaminti. Rašykite Box 1433, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

3107

Pirmadienis, geg. 16, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išvažiuoja Lietuvon
John šestakauskas (Ches- 

ta), kuris užlaiko gazolino sto
tį prie Archer ir Avers avės., 
išleidžia savo moterį Lietuvon 
pasisvečiuoti.

Ji išplaukia laivu “Lancast- 
ria” birželio 1 d. Chicagą ap
leidžia gegužės 31 d. 8:30 vai. 
ryto iš Dearborn stoties.

Tai bus didžiausia lietuvių 
ekskursija šiais metais.

Kad geriaus sutvarkyti visus 
reikalus New Yorke, “Naujie
nos” siunčia laivakorčių sky
riaus vedėją T. Rypkevičią, ku
riuo pilnai galite užsitikėti, nes 
jis yra patyręs savo darbe.

Mirė Vincas Vilmo 
nas

Vincas Vilmonas penkios sa
vaitės atgal nukrito nuo laipnj 
ir susižeidė. Buvo nuvežtas į 
kauntės ligoninę. Tenai pasir
gęs mirė gegužės 13 d. Jo kū
nas randasi Eudeikio koplyčioj, 
4447 So. Fairfield avenue.

Laidotuvės įvyks šiandie, ge
gužės 16 dieną, 8. valandą ryto 
iš koplyčios į Nekalto Prasidė
jimo bažnyčią, o iš čia į šv. 
Kazimiero kapines.

Koronerio tyrinėjimas dėl j- 
vykusios nelaimės bus daromas 
kaunės loginbuty antradienį, 
gegužės 17 dieną, 10 vai. ryto.

—Rep.

Cicero mokyklų muzikos 
partamentas ruošia du progra
mų metinei muzikos savaitei. 
Vienas tų programų bus duo
tas gegužės 19 dieną, o kitas 
gegužės 20. Abu programų bus 
išpildytu vakarais.

Mokyklų auklėtiniai, jų drau 
gai ir tėvai kviečiami atsilan
kyti. Už įžangą mokėti nerei
kės.

Programos pildys solistai-tės, 
benas, orkestrą ir chorai.

Benas susidaro 
mokinių. Orkestrą 
70 narių. O chorai 
ri virš poros šimtų 
kių. ,

Be to, bus išpildyti šokiai. 
Taigi programai žada būti labai 
įvairus ir įdomus.

Gegužės 19 d. pp. KazaVičiai 
su šeimyna išvažiuoja j Lietu
vą ir mano ten apsigyventi.

Pp. Kazavičiai taria širdingą 
atsisveikinimo žodį visiems 
draugams. Jei kas iš draugų 
nori kokių naujienų parvežti 
Lietuvon, tai meldžiami yra 
kreiptis pas Kazavičius adresu 
4422 So. Wood St.

P-nas 
pabiagą 
tuvon ir 
slogas, 
kių sodžiuj, Rokiškio apskričio.

* R. Chapas, senas “Naujienų”

skaitytojas. Todėl ir sako, kad 
kai tik Lietuvą pasieks, tai ir 
“Naujienos” jam turi butiz ten. 

’P-nas Chapas yra savininkas
barbernės adresu 4602 
Wood st.—Naujienietis.

Bridgeportas

So.

remiant Socialistų partiją atei
nančiuose rinkimuose ir balsuo
jant' už jos kandidatus.

štai kodėl svarbu juo dides
niu skaičium dalyvauti Socia
listų Partijos rinkimų kampa
nijos atidarymo bankiete.

Socialistas.

Persikėlė į naują vietą lietuvis 
siuvėjas

Iš SLA, 208 Moterų 
Kuopos susirinkimo

nei dovaną už jos nenuilstantį 
darbavirpąsi scenoje, kurią pa
rūpino giminės ir artimi drau
gai. įteikė adresą su visų va
karo dalyvių parašais ir ‘auk 
sinį $20. •

P-nia Dundulienė paačiavo už 
dovaną ir tuo baigėsi progra
mas. » ’

Vėliau buvo šokiai p. .los. L. 
Grušo muzikai grojant.

—Senas Petras.

Tik bus reikalavimas laikyti 
autų ,lempas uždegtas. 0 pa
krantės suolelius^ poros luyės 
apleisti, kaip ir iki šiol, 11*va
landą vakaro. -

SukaktuviŲ dieną misi 
šovė

Bankas išmokės depozi 
toriams ir išeis iš 

biznio
CLASSiFlED flOS.C

P-nns J. Gričius, senas 
“Naujienų*’ draugas, kuris tu
rėjo siuvėjo šapą adresu 3249 
So. Halsted street, persikėlė į 
naują vietą, adresu 3540 So. 
Halsted street, netoli Ramova 
teatro.

Visi p. Gričiaus senieji kos- 
tumeriai ir draugai prašomi ne
užmiršti gero siuvėjo savo drau
go ir atsilankyti pas j j nau
juoju adresu.—Senas Petras.

Rinkimų kampanijai 
atidaryti bankietas

Socialistų iPartija rengia ban- 
kietą Steuben Kliube, 188 W. 
Randolph St., 24 aukšto salėje, 
trečiadienj, gegužės 25 dieną. 
Bankietas prasidės lygiai 6:30 
vai. vakaro, ateinančių 
vajui atidaryti.

Kalbės Socialistų 
kandidatai prezidento 
prezidento vietoms.

Kiti kalbėtojai bus:

rinkimų

Partijos 
ir vice-

Norman 
Thomas, autorius' veikalo “Ame- 
rica’s Way Out”; Daniel Web- 
ster Hoan, "Mihvaukee miesto 
meras; Morris Hilląuit, Socia
listų Partijos pildomojo komi
teto pirmininkas; 
Broun, žurnalistas;
dek, žydų dienraščio “Forward” 
menedžeris.

Perstatytojas — VVilliam 
Cunnea, Farmerių-Darbo parti
jos kandidatas valstybės gynė
jo ofisui Cook kauntėje.

Thomas, Hoan, Hilląuit, 
Broun ir Vladek — žymiausi 
Amerikos Socialistų Partijos 
kalbėtojai, žmonės aukšto in
telekto. Manau, kiekvienam 
turėtų būti įdomu išgirsti juos 
kalbant.

Dar vienas dalykas. Tik pri
siminkime kiek kartų ir mus 
pačius, lietuvius, viliojo demo
kratai ar republikonai pana
šiais šauksmais: “Balsuokime 
už Thompsoną, balsuokime už 
Cermaką, balsuokite už Hoove- 
rį, balsuokite už Smithą! Lai 
ir lietuviai gauna valdiškų džia- 
bų; tegyvuoja ‘prosperity’ Hoo- 
veriui (ar Smithui) esant pre
zidentu.”

Ir lietuviai-, kaip kiti, balsa
vo už republikonus ir demokra
tus. Kokios gi pasėkos? Pačią 
Chicagą republikonai ir demo
kratai, bedalindami džiabus ir 
beeikvodami taksas, milžte iš- 
milžo. Hooverio ‘prosperity’ 
burbulas sprogo; ne kitaip bu
tų atsitikę ir Smithui preziden
taujant. Nes demokratai ir re
publikonai esmėj nieku nesiski
ria vieni nuo kitų; nes pati šių 
dienų visuomenės tvarka pa
mate yra netikusi. Ir jos ydas 
šiandie kiekvienas jaučia ant 
savo kupros.

Taigi metas parodyti, kad 
liaudis, minios, šalies piliečiai 
pradeda susiprasti ir išeities 
ieškoti. O tą parodyti galima

■■■■■■■■M CHICAGO MAIL ORDER CO. ■■■■■■■■■■■■■

Dideli Bargenai
DRESES! DRESES! VERTES IKI $2.95

2 šmotų Ensemble iš Printed Pique, Rayon, Voile ir daugelio vasari
nių šilkų, visų stylių ir spalvų. ‘ f“'-*
Nepraleiskit jų .................................................................................. ......... 1----------99c

ČEVERYKAI!
Beveik 1000 porų čeverykų pasirinkimui; 
pumps ir sandais iš Patent odos. Kid QQf* 
(rimuoti, taipgi balti. Visų didumų VVW

SKRYBĖLĖS! 
500’ jnaujų skrybėlių, vi 
sų 'spalvų. $1.88 
vertės, tiktai už

KAUTAI!
Daug naujų stylių gražiausių audeklų, yra pridėta prie musų pasirin
kimo. Visų spalvų ir didumo. Ateikite 
anksti ................. ..................................................... ...............................

CHICAGOS ŽINIOS
Vajus už viešuosius 

darbus

Nusišovė šeštadienį prie Ad- 
lerip planetariumo nežinomas 
vyras. Jo brusloto kišenėj už
tikta raščiukas, kuris skamba 
taip f “Aš susilaukiau 68 me
tų šiandie. Moteris mirusi. 
Neturiu namų. Neturiu pini
gų. Neturiu ne darbo”.

Midway State Bank, 6236 
Cottage Grove avenue, nusita
ręs išmokėti depozi toriams jų 
pinigus ir išeiti iš biznio. Laiš
ke išsiuntinėtame depozito
riams aiškinama to nutarimo 
priežastis. Bankas turėjęs ne
seniai daugiau, kaip milioną 
dolerių depozitų, šiandie 
pozitų suma sumažėjusi 
$150,000. Laiškas kviečia 
pozitorius atsiimti pinigus.

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, hardvvare ir varnišių už žemas 
kainas. ' ’
BRIDGEPORT TIN SHOP « PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4 965

de- 
iki 
de-

TĖMYKITE
Taisome sieninius, ' kišeninius ir ran

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

Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Cbicago, III.

delegatės į seimą, 
p-lė Gaižaitė ir p. 

aplinkybės neleistų 
iš delegačių vykti 
joms pavaduoti iš- 
dvi, būtent p. Zig-

SLA. 208 Moterų Kuopos mė- 
nesinįs susirinkamas įvyko bir
želio mėnesio 4 dieną Bįsmark 
viešbuty. Kaip ir visuomet, na
rių atsilankė daug ir viskas 
gražiai sekėsi.

Išrinktos 
pirmininkė 
Sholis. Jei 
^vienai kitai 
į seimą, tai 
rinktos dar
mant ir p. Norkus.

Sekantis bus paskutinis susi
rinkimas prieš vasarą, ir jei 
kurios narės turėtų norinčių 
kuopon įstoti, tai malonės at
silankyti ir prirašyti.

Moterų kuopa gyvuoja kuo 
puikiausiai.

Turime tarti ačiū p. Longi
nui Kučinskui už patarnavimą. 
Kai kurios narės negalėtų atsi
lankyti į susirinkimą, jei p. Ku
činskas nepavežtų jų.‘ Taigi di
džiai ačiū jam. —Korespondentė

Cook kauntės tarybos prezi
dentas užgyrė sumanymą, ku
ris reikalaiija, kad Tedera le 
vyriausybė išleistų bonų suma 
$5,000,000,000 šalies vidaus pa
kojai. Sulig kalbamu planu, 
pinigai butų suvartoti višie- 
siems darbams . - šalies van
dens kėlių taisymui, .vieškelių 
tęsimui per visą šalį, aikštėms 
aviacijai stalyti, apsaugai nuo 
potvynių darliams, ctc.

Atskiros Chicagos organiza
cijos, kaip pirklių taryb.os, 
taipjau indorsuoja planą.

Vienas pirmųjų asmenų rei
kalavusių, kad federale vald
žia išleistų bonus kalbamai pa
skolai, buvo Wiscohsin valsti
jos senatorius La Falettc.

Išgelbėjo lietuvių vaiką
Robcrt Ferguson, 45 metų, 

gelžkclio darbininkas (14200 
So. Cicero avė.), išgirdo šauk
smą vaiko, kurie maudėsi 
duobėj prie 73 gatvės ir Kost- 
ner avė. Vyras supratęs, kad 
vaikas skęsta, įšoko į vhndcnį 
ir išgelbėjo jį. Vaikas buvo 
lietuvis, ■Lavvrence AVaitcku- 
nas, 13 metų. ‘ Vaiko gyvastis 
buvo tokiam pavojuj, kad te
ko jis gaivinti.
gyvena adresu 6556 So. Fair
field avė.

Waitckunas

Piketavo Insullo namus

Bridgeportas Romansuoti laikas pail 
gintas

Karščiausią diena 
' 32 metus

per

nšešta d i en į, gegužes
t empera turą pasiekė 8?> 
n i us.
gegužės 14-tą d. temperatūra 
per paskutinius 32 metu. Bet 
oro spėjiko pranašavimas bu
vo, kad sekmadienį (t. y. geg.

d., 
laips- 

Tai buvusi aukščiausia

ti 90 laipsnių, o gal ir “palips 
aukščiau.

PRANEŠIMAI

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

J.

už pusę.
2625 W. 47th St.

Tel. Lafayette 0376 
Savininkai 

KAZLAUSKAS ir J. GEDART

Gegužės 14 dieną. Universal 
Kliube, 814 Wcst 33 street, į- 
vyko gražus vakarėlis paminė
jimui p. M. Dundulienės 33 me
tų darbuotės scenoje. /

šį vakarėlį surengė artimi p. 
Dundulienės giminės, pp. Sin- 
kai, ir jos artistų gruįjė.

Susirinko vakarėliu gražus 
būrelis bendradarbių, giminių ir 
draugų.

Vakaro vedėja, p. Miščika.itie- 
nė, baigiant valgyti vakarienę, 
perstatė kalbėtojus ir kalbėto
jas, kurie išsireiškė apie p. Dun
dulienės darbuotę us velijo jai 
dar ilgai veikti meno sirty.

Vienas iš seniausių artistų 
kalbėtojų buvo p. Vaitekdnas, 
kuria pats taipjau daug veikė 
meno srity. Trumpoj kalboj 
jie papasakojo, kad jam tekę 
daug veikti scenoj kartu su p. 
Dunduliene.

Paskiausia tarė kelius žo
džius ir pati artistė Dundulie
nė. Iš jos kalbos teko išgirsti, 
kad ji, kaip vaidintoja, per 33 
metus yra' lošusi 447 veikalus 
ir parašiusi pati keletą veikalų. 
Baigdama' kalbėti ji tarė šir
dingą ačiū pp. Sinkams už šio 
vakarėlio suręngimą ir visiems 
svečiams, kurie atsilankė į va
karą. ‘ /

Dvi sesers, S. ir A. Juleyi- 
čiutes, ir p-lė Deveikaitė sudai
navo kelias daineles.

Vėliau Northsidės gerai ži
nomas dainininkas, p. Čepaitis, 
kartu su p-le JuleviČiute sudai
navo vieną dainelę, kurią pats 
Čepaitis pavadino dzūkiška dai
na.

Vakaro vedėja, p-ia Miščikai- 
tienė, įteikė artistei Dundulie-

Daugelis porų megia sustoti 
ežero pakrantėj automobiliuo
se ir čia. žiūrėti į žvaigždes ar 
į vandenį, o gal eiles dekla
muoti, jei kurios moka. Iki 
šiol joms buvo leista pasilikti 
iki 11. valandos vakaro, Po 
to policija prašė keliauti namo 
ar kur kitur. Dabar tokioms 
poroms bus leidžiama pasi
likti iki 1 valandos nakties, lon, Henry Ford ir kt.

šeštadienio rytą dešimt jau
nuoliai, kurie pasisakė esą uni
versiteto studentai, piketavo 
Samuclo Insulto namus, 
Lake Shore Drive.

Policija areštavo juos ir su
draskė posterius, kuriuos pike
tai nešiojo.

Piketavimas surengta protes
tui prie terorą Kcntycky* ang
lies laukų srity. Areštuotieji 
pareiškę, anot “Daily News” 
jogei tikrieji savininkai kasy
klų, kur teroras siaučia prieš 
darbininkus, esą Insull, Mel-

Įdomią Prelekciją rengia Lietuvių Mo
terų Draugija Apšvieta, seredoj, gegužės 
18 doną. 1932 m. 7:30 vai. vakare. 
Cb. Liet. Auditorijoj. Prelekcija apie 
vidurinį žmogaus kūno sudėjimą ir ko
kią svarbią užduotį atlieka organai — 
ir apie Vėžio ligą.

Prelegentas Dr. Naikelis. Prelekcija 
iliustruota paveikiais.

Vyrai nebus įleidžiami. Kviečia skait
lingai atsilankyti.

Rengėjos.

SLA. 6to apskr. kuopų 

apskričio suvažiavimas — 
įvyks gegužes 22 dieną, 

svet.,

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Furniture & Fixturcs 
Rakandai-įtaisai

2588

suk
nelė

Su-

(Vardas ir pavarde)

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau ar
• ’ ■ . ■ * ■' * •*.. • 

siųsti man pavyzdį No

Mieros

Joje išrūdysite plonutė ir maloni, 
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2588 —r Mažutei panelei suknelė. Joje jai bus vešu praleisti vasaros

2551 — Šaltesniom vasaros dienom prie"’darbo arba ant gatves dėvėti 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3107 —- Graži vasarinė suknelė. Joje išrūdysite plonutė ir maloni.

per kratinę

— Graži vasarįnė suknele.
« X- . r*

t Mažutei panelei suknelė.

Pranešimas 
delegatams.

SLA. 6to 
konferencija 
1:30 vai. dienoj, P. Lukšienės 
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 apyrubėj, 
prašomos prisidėti prie 6to apskričio ir 
prisiųsti delegatus ar .pavienius narius 
kaipo svečius.

— Justas Čiliauskas, apskr. sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijps Korp. 
Direktorių Extra susirinkimas įvyks pir
madieny, gegužės 16, Auditorijos svet., 
8 vai. vak. Visi Direktoriai būtinai at
silankykite, nes bus rinkimas korporaci
jos valdybos dėl šių metų ir taipgi yra 
svarbių reikalų kas link korporacijos pik
niko. — A. Kaulakis, rast.

j“..... ..... ...... . i1 ■■ ------------

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

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

T. Rypkevičią, 
sekretorius.

PAIEŠKOJIMAS
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Abromavičius, Juozas (Prano sūnūs). 

Kilęs iš Užvenčio vals., Šiaulių apskr. 
Gyvenąs Chicagoje.

Dovidaitienė, Gvildytė Pranė. Gy
venanti Chicagoje.

Kuzmickas. Jonas. Gyvenąs Edvvard- 
sville, Illinois.

Mickevičiai, Romualdas ir Antanas. 
Gyveną Chicagoje.

Pučlevičius, Motiejus. Kilęs iš Kau
no miesto. Kadaise gyveno Escanaba, 
Michįgan.

Šidlauskienė, Dijokaitė Jieva. Gyve
nanti Plymouth, Pa.

Stašauskas, Vincas.
Sutkaitis. Antanas. Kilęs iš Kidulių 

vals.< šakių apskr. Gyvenąs Chicagoje.
Aukščiau išvardyti asmenys yra pra

šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
-apie juos žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta. »

Lietuvos Konsulatas.
Room 1904 — 201 N. Wells Street.

Cbicago, Illinois.

CHICAGO MAIL OR9ER CO. 
HARRISON 6 PAULINA STS. . - .MARSHFIELD'L" 
OPEH 8 A M.'» 6 P. M- THU KSDAY"«‘< S AT UR PAYto fl P.M.

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

Knygos kaina tik 10 centų, 
kykite ją sau tuo jaus. ; 
Galima gauti Naujienose, 
Halsted St., Cbicago,' III.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

P. OLEKAS, Mokytoja, 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL;

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Business, Chances
________ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restoranas arba mai
nysiu į bile ką.

3456 S. Halsted St.

*

1739

Užsisa-

South

2588 —r Mažutei panelei suknelė. 
karščius. Sukirptos mieros 1, 2, 4 ir 6 met'ų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina Ų5 centų. Gali
mą prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais* kartu sų užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patterą' Dept., 1739 
So. Halsted St., Cbicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui
PAUL M. SMITH B CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkes — 
kas yra it; kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis vlsųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

(Adresas)

(Miestas ir vabt.)

CLASSiFlED APS
Educational

Mokyklos

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO '

/ ■ ■... f

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
\ šauk arba rašyk:šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGę 

672 West Madison Street

PASIRĘNDUOJA AR PARSIDUODA 
TOMALA’S GROVE DARŽAS

138 St. ir Archer Avė., 
Lėmont, III.

Klauskite Gage Park Building 15 Loan
Homestead Ass’n (Spulkoj).

Joseph S. Hubalik, sekretorius
26 24 West SI St., Chiago




