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Japonijoje padėtis 
neaiški; ministerių 
kabinet. rezignavo

Herriot ruošiasi 
sudaryti sekantį 
Francijos kabinetą

Įvesta griežta cenzūra; gandai 
apie armijos ir laivyno su
kilimą

.Tokio, geg. 16.. — Po vaka
rykščio būrelio laivyno ir ar
mijos karininkų iššaukto tero
ro ir bombų mėtymo, laike ku
rio tapo nušautas 77 m. am 
žiaus Japonijos premjeras Liu
kai, žinomas Japonijos politiko
je kaipo “gudri lapė”, padėtis 
Japonijoj® tebėra neaiški ir 
rusti.

Nušautojo pręmiero vieton ta
po i$rinktas\finansų ministeris 
baronas Talęahashi. Betgi už 
dešimties valandų jo kabinetas 

; rezignavo. Rezignavo ir kabi
nete buvusieji ministeriai. IŠ 
to sprendžiama, kad jaunųjų 
?nilitaristų iššauktas teroras pa
kenkė patiems militaristanis ir 
fašistams. Pastariesiems esą 
+apęs užduotas stačiai mirtinas 
smūgis.
. Visoje šalyje žinioms įvesta 
aštri cenzūra ir tikrų žinių sto- 
kuoja’. Buvo paėję gandų, kad 
armijoje ir laivyne prasidėjęs 
sukilimas, bet nėra patvirtinan 
čių žinių. Tečiaus padėtis yra 
neaiški. Eina tarp partijų de
rybos apie sudarymą naujos 
valdžios, bet kokia ji bus, įspė
ti, deliai politinės paniavos, veik 
negalima. Ar Tokio valdžia pa
siliks konstitucinė, ar visai nu
eis į militaristų ir nacionalistų 
diktatūrą, kokia jau pirmiau 
Japonijoje buvo, paaiškės gal 
už kelių dienų, o gal savaičių ir 
menesių.

Nors mieste ir atrodo ramu, 
bet visi valdžios triobėsiai yra 
saugomi milicijos kareivių, ku- 

. riuos pirmą sykį panaudota po 
1923 m. žemės drebėjimo. Ypač 
stipriai dabojami mikado (ja
ponų karaliaus) rūmai.

Manoma, kad sudarys koaliciją 
su socialistais

Paryžius, geg. 16. — Buvęs 
Francijos ministerių pirminin
kas Edouard • Herriot, vadas 
kairiųjų partijų, laimėjusių 
Francijos parliamentarinius rin
kimus, šią savaitę atvyks į Pa
ryžių ir pradės prirengiamuo
sius darbus perimti premjerys- 
tę nuo Tardieu, kuris pasi
traukia birželio mėnesį.

Bet tuo tarpu, iki naujai iš
rinktas parlįamentas susirinks, 
Andre Tardieu, dešiniojo bloko 
vadas tebėra valdžioje. Naujam 
Francijos prezidentui Le Bru- 
n’ui jau buvo įteikęs rezignaci
ją, bet ano patartas pasiliko iki 
birželio mėn.

Su kuo Herriot sudarys koa
liciją nežinia, net spėjama, kad 
greičiausiai susidės su Leon’o 
Blum’o socialistais.

Areštuoti 511 ducho- 
borai

Nelson, B. C., geg. 16. —Sek
madienyje duchoborai, rusų re
liginė sekta surengė nuogas 
protesto demonstracijas prieš 
jų vado Veregino suareštavi
mą. Suimta 511 demonstraci
jos dalyvių. Anksčiau Įkalinti 
duchoborai paskelbė bado strei
ką.

Brazilija siunčia karo 
laivus malšinti streiką

Rio De Janeiro, geg. 16. — 
Federalč valdžia pasiuntė du 
karo laivus ir du orlaivius j Sao 
Paulo provinciją, kur dabar vy
ksta streikai.

Mirė laivų magnatas
Dollar

Sani Rafacl, Cal., geg. 16. — 
Po dyiejų savaičių ligos, mirė 
veteranas-kapitonas Robert Dol- 
lar, kuris įsteigė Dollar laivų 
linijas. Jis buvo 88 metų am. 
Jo laivai plaukė daugiausiai Ra
miajame vandenyne.

Nusižudė nenorėdama 
liudyti prieš sūnų

Danville, III., geg. 16. —Ne
norėdama liudyti prieš savo 13 
metų šunų, kuris kaltinamas 
žmogžudyste, Estella Michael 
nusižudė. Dralu persidūrė sau 
'irdį.

Nepajėgė užkopti ant 
Mount McKinley

^rashington, D. C., geg. 16. 
K/Alaskos atėjo žinia, kad al
pinistas Allen Carpe, kuris mė
gino užkopti ant aukšto Alas- 
kos kalno Mount McKinley, ne
pajėgė to padaryti ir greičiau
siai žuvo.

30 žuvo žemės drebėji
me, Azijoje

Haaga, Olandija, geg. 16. — 
Rytinės Olandų Indijos saloje 
Celebes įvyko smarkus žemės 
drebėjimas, kuriame žuvo 30 
vietinių gyventojų, šimtai buvo 
sužeistų, o visas Menado mies
tas sugriautas. Nuostoliai sie
kia virš $1,000,000.

Kuboje siautė vėsula

Sąnta Clara, geg. 16. — San 
Diego dėl Valle apylinkėje, Ku
boje siautė smarki vėsula. Su
naikinti pasėliai ir šimtai ūki
ninkų palikta be pastogių.

ISrbS

Visa šeimyna žuvo auto
mobilio katastrofoje .

‘ Gibson City, III., geg. 16. — 
Illinois Central Railroad trau
kinys užvažiavo ant keleivinio 
automobilio ir užmušė 7 asme
nis, tėvą, motiną, keturius sū
nūs ir dukterį.

Du nauji deportacijos 
įstatymai

Chica?ai ir apylinkei tedera 
lis oro. biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; truputį Šilčiau; leng
vas šiaurvakarių ir vakarų vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 53- 
75.

Saulė teka 5:25; leidžiasi 8:- 
04.

Washington, D. C., gge. 16. 
—Atstovų' rūmai praleido du 
naujus deportacijos įstatymus. 
Vienas jų reikalauja svetimša
lius, atvykusius tarnauti dip
lomatams, apleisti šalį tuojau 
po tarnybos nustojimo. Iš atvy
kusių studentų bus reikalau
jama užstatas, kad jie Salį ap
leis pabaigę mokintis.

ogi?

[Acme-P. y A. Photo]

Dr. Orestes Ferrara, Kubos 
ambasadorius Amerikai, kuris 
rezignuoja iš savo vietos.

Young paskelbė ne 
noris kandidatuoti 

Į prezidentus
Little Falls, geg. 16. — Owen 

D. Young, plačiai 'žinomas, fi- 
nąnsieriu ir vienas General 
Electric Bendrovės viršininkų 
viešai paskelbė, kad jis nenori 
kandidatuoti į J. V. prezidentus. 
.Ji rėmė kai* kurie demokratai. 'C

Užsimušė Lindbergh’o 
mokytojas

Cottonvvood, Ariz., geg. 16.— 
Užsimušė lakunas-instruktorius 
Jack Lynch, kuris keli metai at
gal mokino CharlesdLindbergh’ą 
valdyti orlaivi.

Juroje sudegė didelis 
francuzų motorlaivis
Ądcn, Arabija, geg. 16. — 

Prie Italijos Somali sudegė di
delis 600 keleivių francuzų mo-. 
torinis laivas Georgės Phillipar. 
Plauke iš tolimųjų rytų j Mar- 
seilles uostą, žuvusiųjų kelei
vių skaičius nežinomas.

Meksikoje atkasė $150
000

Meksikos Miestas, geg. 16.— 
Vieno viešbučio 
dirbdami darže, 
kuriame buvo
$150,000. Meksikos pinigai^, tai 
išeina 500,000 pesų.

darbininkai, 
atkasė puodą, 
paslėpta virš

Žuvo elektros kedėje už 
mergaitės užpuolimą
Bellefonte, Pa., geg. 16. — 

Elektros kėdėje žuvo negras 
Fred Collins, kuris užpuolė ir 
vėliau nužudė kalėjimo gydyto
jo dukterį.

NetoliLondon, geg. 16.
Anglijos pakraščio, juroje su
sidaužk du laivai, Roumelian ir 
S t. Nazaire. Abudu buvo ge
rokai apgadinti.

Deitroit, Mich., geg. 16. — 
Kūdikio vežimuke rastas 7 me- 
ų berniuko kūnas. Berniukas
buvo nusmaugtas*

Policija tebeieško 
Lindbergų sunaus 

grobiku-užmušejų
Te ra mažai vilties, kad jai pa

siseks juos suimti

spaudą paleidusi ži- 
Lindbergh’o kūdikio 
jau žinomi, kad už- 
pėdsakai ir, kad jų

Hopewell, N. J. geg. 16. — 
Pirmiau j 
nias, “kad 
užmušėjai 
tikti jų
areštas yra tik laiko klausi
mas”, N. J. policija ikišiol už
mušėjų nesuemė, netgi nepada
ro jokio .progreso jų ieškodama.

Kaip pasirodo, vienintelis į- 
rodymas, kuris gali policiją pri
vesti prie kaltininkų, yra $50,- 
000, kuriuos Dr. Condon, Lind- 
bergh’o atstovas sumokėjo kid- 
naperiams buk už kūdikio su
grąžinimą. Pinigai buvo sumo
kėti 5 10 ir 15-dolerirėmis, ba
landžio 5 d. (Kūdikis tuo laiku 
jau buvo nužudytas). Banknotų 
numeriai yra žjnomi. /

Bet ir tas įrodymas nėra vi
rai tikras, nes abejojama, ar 
asmenys, su kuriais Condon de
rėjosi, ištikrųjų buvo kidnape- 
riai. Manoma, kad jie grei
čiausiai buvo prigavikai, kurie 
pasinaudoję proga, pasipiniga
vo. Todėl, labai abejotinas da
lykas, ar policija tikruosius kai
lininkus kuomet nors atras.

Pasitrauks Victoria pro
vincijos valdžia

Australija, geg. 
pasitrauks

Melbourne, 
16.—Trečiadienyje 
Australijos Victoria provincijos 
valdžia, kurią sudaro darbo par
tija. Dabar ten įvyko rinki
mais, kuriuos darbiečiai pralai
mėjo, Naują valdžią sudarys 
jungtine australiečių partija.

Trijų valstijų anglia 
kasiai* iš vieno

Harrisburg, III., geg. 16. — 
Čia įvyko 3,000 Illinois, Ken- 
tucky ir Indiana angliakasių 
mitingas, -'tiriame buvo nutar
ta eiti iš vieno ginče su ka
syklų operatoriais. Ginčijamasi 
dėl algų.

Ir franiuzai pradeda
■ kalbėti apie sidabrą

Paryžius, geg. 16. — Ame
rikai pradėjus rimtai galvoti 
apie sidabro revaluaciją, Fran
ci jo je irgi pasireiškė panašus 
sentimentas. Dabar j parlia- 
mentą bus įneštas pasiūlymas 
nuodugniai išstudijuoti sidabro 
klausimą.

Reicho vyriausybė pa
reiškė pasigailėjimo
Kaunas.—Reicho vyriausybė 

pareiškė Lietuvos pasiuntinybei 
Berlyne. pasigailėjimo 
šokimo prieš Lietuvos 
tą Tilžėj. Piktadariai

Apako išgėręs pirmą 
degtinės

dėl išsi- 
konsula- 
ieškomi.

stiklinę

——- Jei U 
William

NevV York, geg. 16. 
nas 19 metų vyrukas 
,Ware apako viename viešbutyj 
išgėręs savo pitoną stiklelį deg
tinės.

Argentinos studentai streikuoja

Corboda, Argentina, geg., 16. 
•—Corbodos universitete studen
tai paskelbė septynių dięnų 
streiką, protestuodami prieš

prašalinimą,

■K-:.
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Tsuyoshi Inukai, Japonijos 
premjeras, kurį gegužės 15 d. 
nušoVė jauni karininkai.

3 fašistų reichstago 
atstovai nuteisti

Į kalėjimą
Trys• Berlynas, geg. 16.

Vokietijos reichstago atstovai 
-fašistai, kurie sumušė social
demokratų laikraščio korespon
dentą, buvo rasti kalti ir nu
teisti 3 mėn. kalėjimo. Ketvir
tas Gjregor Strasser išteisintas. 
Gregor buvo numatomas kaipo 
fašistų kandidatas į Vokietijos 
kabineto premjerus.

Jurbarke iškilo paslap 
tingas nužudymas

Jurbarke Nemuno vanduo iš
mėtė vyriškos lyties lavoną. Ty
rinėjant nustatyta, kad lavonas 
yra Jurbarko priv. adv. Ado
maičio. Vėliau skrodžiant at
rasta viena revolverio kulka gal
voj, o antra krūtinėj. Nusta
tytą, kad Adomaitis yra nužu
dytas. '■

, Adomaitis buvo turtingas 
žmogus ir turėjo susitaupęs 
daug pinigų. Manoma, , kad 
Adomaitis nužudytas apiplėšimo 
tikslu.

Įvykis stropiai tiriamas.

Sulaikė didelę eterio 
kontrabandą

Pagėgiai. — Balandžio 21 d. 
pasienio policijosvkomis. Na'svy- 
tis su keliais policininkais Su
laikė keletą, eterį vežusių, kon
trabandininkų. Dalis jų, metusi 
kontrabandą, /spėjo pasislėpti, 
bet keli sulaikyti ir atvaryti j 
Pagėgii] muitinę su eteriu, ku
rio buvo per 1,500 litrų.

Priešgaisrinės savaitės 
komitetai

Šiauliai.-— Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet yra ruo
šiama' priešgaisrine savaitė, ku
ri įvyks gegužės mėnesy. Jau 
visame Šiaulių ^pskrity sudary
ti, priešgaisrinės savaitės komi
tetai. ■ ’

Davenport, la., geg.

orlaivis žuvo lakūnas

Mg

Gegužės Pirmosios 
Šventė Kaune

ka-

66Lietuvos darbininkai negali švęsti Gegu 
žės Pirmosios taip, kaip užsienyje”

SOCIAL-DEMOKRAT
PASAKĖ ILGA KALBĄ

PARTIJOS LYDERIS KAIRYS

Kaunas, gegužės 1.
Kaip paprastai, ir šiemet ko

munistai Lietuvoj Gegužės Pir
mosios proga rengėsi padaryti 
vieną kitą demonstraciją, bet 
sutiko klintis. . <
Socialdemokratų susirinkimas

Socialdemokratai sakos volai 
tegavę susirinkimui leidimą ir 
dėl to negalėję susirinkimo tin
kamai išreklamuoti. Bot vis dėl 
to didele Tilmanso sale buvo 
pilna publikos.

Susirinkimą pradėjo p. Žiugž
da.

Žiugžda sako, kad Lietuvos 
darbininkai negalį švęst Gegužės 
Pirmosios taip, kaip užsieny 
švenčiama, šiandie reikią pri
siminti kovos tikslus ir žuvusius 
už darbininkų reikalus.

Žuvusieji pagerbti atsistoji
mu.

Kairio kalba

pagrindines

Lietuvoj, bet 
— prislėgta 
sunkus eko-

Paskui išėjo kalbėti Lietuvos 
soc. dem. partijos lyderis p. Kai
rys.

Kairio kalbos 
mintys tokios:

—šiandie ne tik 
ir visame pasauly 
nuotaika: gilus ir
nominis krizis prislėgė pasau
lio ekonominį ūkį, suparaližavo 
kapitalistinio ūkio vedamą po
litiką ir milijonus bedarbių iš
metė į gatvę. Pernai Lietuvoj 
ekon. kriz. buvo tik sunkumas, 
c- šiemet jis nepastebėtas at
šliaužė i Lietuva ir žiauriai už
gulė miestą ir kaimą.

Būklė opi tuo, kad krizio ga
lo ir pagerėjimo nesimato, ir 
griežtai galima tvirtinti, kad 
greit krizis nepraeis. Prasideda 
sunkus kančios metas. Kapita
listinė visuomene šiaUdie guli li
gonio patale ir nėra vilties pa
gyti.

Lietuvoj suderintu ir vienin
gu frontu einąs darbininkų puo
limas—mažinamas atlyginimas, 
atleidžiama nuo darbo.

“Fašizmas yra kapitalizmo
* monarchija”

Demokratinėj valstybės san
tvarkoj darbininkams atsilaiky
ti esą lengviau. Kadangi demo
kratija suteikia lygias teises vi
siems piliečiams, t. y. ir darbi
ninkams, tai prasidėjęs didelis 
kapitalo prieš demokratiją ju
dėjimas fašizmo pavidalu. Fa
šizmas yra. kapitalizmo monar
chija. Paskutiniaisiais heleriais 
metais fašizmas daro nenuils
tamus bandymus paimti valdžią, tą balsą prieš karo pavojų.

Dabar didele kova eina Vokie
tijoj. Kas sudaro branduolį ir 
varyklj hitlerizmui? Tai stam
bioji pramonė, kuri žut-but 
stengiasi palaikyti kapitalistinę 
santvarką. Be to, fašizmas tu
ri daug papildomų talkininkų, 
tai visokie deklasuoti elemen
tai, k. a. praradę savo turtus 
arba' teises į valdžią vakarykšti 
galiūnai, kuriuos karas nustu- 
mė į paprastų piliečių eiles. 
Hitlerizmas tai yra savotiškas 
politinis pabludimas, kuriuo 
šiandie Vokietija ir serga'.

Fašizmas nori valdžią atiduo
ti toms grupėms, kurios esmė
je yra monarkistiškos, kurios 
nori kapitalo monarkijos ar 
nlutokratijos.

Jei Vokietijoj derriokratija 
neišsilaikys, tai sunku įsivaiz
duoti kas tada dėsis ir kitose 
valstybėse, kai Hitleris su sa
vo temperementu paims valdžią.

Hitleriui įsigalėjus demokra
tijos frontas nukentės visame 
pasauly.

Blogiausia tai, kad fašizmas 
vartoja kumštį, ne tik vidaus 
politikoj, bet jis yra smurtinin
kas ir užsienio politikoj. Juk 
kad' ir Lietuvai jau ne sykį 
Hitleris rodė broniruotą kumš
tį.

Fašizmo pavojus Lietuvai
Del lo savumo fašizmo įsi

galėjimas sudaro papildomą pa
vojų ir Lietuvai, Lietuvos 
priklausomybei.

Pasaulis susirūpinęs kaip 
vengti kąro. Demokratija
karo buvo iškėlus idėją, kad 
butų panaikinti karo galimu
mai. Demokratijos įtakai buvo 
pasidavus ir Tautų Sąjunga ir 
ji veidmainingai išsitarė prieš 
karus. Bet ta veidmainystė 
ryškiai iškilo aikštėn - Japonų 
imperializmui veržiantis į Ki
niją. Tai buvo Tautų-S-gos 
tupčiojimas, frazių blaškymas, 
o už kulisų buvo džiūgaujama.

Francuzų kapitalas tuoj susi
tarė su vokiečiu kapitalu ir 
stambioji pramonė ėmė gamin
ti ir siųsti Japonams ginklus.

Dabar laikinai konfliktas su
stabdytas, bet labai įtempti 
santykiai tarp Japonijos ir SSS 
R. SSSR traukia kariuomenę 
i Rytus, iš Baltijos jurų nu
plaukė SSSR laivai irgi į Rytus, 
o kiek slapta gabenama ginklų 
iš vakarų į Rytus? Tai ne iš
pustas dalykas, o rimtas karo 
pavojus.

Demokratija turi kelti griež-

ne-

PO

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

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

NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.
P-nai J nikai gavo liūdną žinią 

iš Lietuvos.

Anų dienų aš užėjau pas 
ponus .Tutkus, kad draugiškai 
pasikalbėti ir pajuokauti. 
Mat, jie yra smagus žmonės, 
tad malonu su jais vienų kitų 
valandų praleisti. Bet šį kartų 
nebuvo vietos juokams. Daly
kas tas, kad tų pačių dienų 
p-ia Petronėlė Jutkienė gavo 
iš Lietuvos laiškų, kuriame 
pranešama, jog Raseinių para
pijoj miręs jos tėvelis, Vincas 
Pečiulis. Palaidotas jis tapęs 
Arškainių kapinėse.

P-ia Jutkienė man papasa
kojo, jog jos tėvelis jau buvęs 
80 su viršum metų amžiaus. 
Iki pat savo mirties jis buvęs 
gana tvirtas. Net paskutinę 
dienų jis dar kalbėjęs ir nie
kas nemanęs, kad jis taip 
greit mirs.

Velionis Pečiulis išaugino 
gana didelę šeimyna. Keli sū
nus jau yra mirę. Paskutiniuo
ju laiku senelis Pečiulis gyve
no pas savo sūnų Petrų ukyj. 
Iš dukterų gyvena Viktorija, 
Veronika ir Petronėlė. Jos vi
sos yra vedusios ir randasi A- 
merikoj. Po plačių Ameriką 
yra dar daug išsisklaidžiusių 
Pečiulio giminių.

Taigi jaukioj ir visuomet 
linksmoj Jutkų šeimoj dabar 
liūdna. Julkųi dukrelė yru ge
ra pianistė ir ji visuomet pa
linksmindavo svečius. Bet da
bar dėl savo motinos .tėvelio 
mirties ir ji nebeina prie pia
no. Aš bandžiau p-ių Jutkiehę 
suraminti, bet (ai man nelabai 
tepasisekė.

Jei kas iš giminių norėtų pa
tirti daugiau žinių apie velio
nį Vincų Pečiulį, tai tegul krei
piasi šiuo adresu: Pr. .Tutkus, 
3930 Elnį St., Indiana Harbor, 
Ind. —Kaimynas. t

____  _ , > >M ui ...

Detroit, Mieli.
Visokios žinios iš musų 

padangės.

Su darbais pas mus nekaip. 
Daugelis teiraujasi, kad gal 
pagerėjo automobilių pramo
nė. Kai kurie net rengiasi čia 
atvažiuoti, kad susiradus kokį 
darbų. Tikrai nepatarčiau tai 
daryti, nes musų mieste be
darbiu vra tūkstančiai. Kas rv- 
tas prie Lordo ir kitų dirbin
siu susirenka didžiausios mi
nios žmonių. Bet atsakymas 
visuomet tas pats: šiandien 
nauji darbininkai nėra priima
mi. Prie Fordo net raita poli
cija varinėja bedarbius, kaip 
“kaubojai” bizonus. Tai bent 
susilaukėme laikų!

Prieš keletu metų, kai dar
bai gerai ėjo, tai darbininkai 
smuklėse per naktis bajiavo- 
davo ir dainuodavo. Tada 
jiems neateidavo į galvų, kad 
gali užeiti blogi laikai, — jie 
buvo patenkinti šįųę surėdy
mu. Dabar ir jie išsiblaivė. 
Ant galo, papiąlė, jog dabarti
nis surėdymas nėra geras. Kei
kia jie dabar visus ir viską,— 
liet kokia iš to nauda?

Profesionalų mes turime ge
rokų būrį. Tačiau negalima 
pasakyti, kad jie labai paisytų 
darbo minių. Parengimuose jų 
nesimato. Išimtį sudaro tik l)r. 
Jonikaitis, kuris lanko beveik 
kiekvienų tautiškų parengimų.

Bolševikai turi Dr. Palcvičių, 
kuris taip pat lanko jų paren
gimus. Kili profesionalai žiuri 
tik išimtinai savo reikalų ir 
su paprastais piliečiais nesi- 
maišo.

(loja Dievo garbei, o bimbi- 
niaį, tur būt, JLenįnę. Už įžan
gų į prakalbas jie ėmė po de
šimtukų ir dar rinkę aukų 
“Vilnies” pasveikinimui, bet, 
matomai, įplaukų labai mažai 
teturėjo. Ne be reikalo Andru
lis dejuoja, kad Detroitas bįe- 
dnas.

Blogi laikai užėjo biipbi- 
niams. Atsirado skldka, “Nau
jienos” ir “Keleivis” jiems vi
sų laįkų ant kęjlio stovi, o prie 
viso to dėl nedarbo pas jų se
kėjus nebėra pinigų. Apie tai, 
kad ateis tokie sunktis lųįj<ai, 
tai gal Bimba ir Andrulis nie
kuomet nepagalvojo. Jie skal
dė darbininkų vienybę kiek tik 
įmanydami. Darbininkams jau 
lenką ragauti valdiškos bužu- 
tės, — gali tokio pat likimo 
susilaukti ir darbininkų vie
nybes ardytojau. Būtent, viso
kie Binibos komisarai.

Re j c, Bimba giriasi, gųd Det
roite jam pasisekę prirašyti 
prie komunistų naujų pu
rių. Jeigu jis prirašė 3, tai ir 
tat labai gerai.

---- Q-----

Michigan valstijoj pyiska j to
mą 100,(M)() bedarbių. J4Q,ojoQ 
šeimynų gauna pųšalpų iš įvai
rių labdaringų įstaigų. Tie 
skaičiai dar nenušyiečių tikro
sios padėties. Yra tūkstančiai 
žmonių, kurie dirba tik po tris 
dienus ar mažiau į savaitę. 
Tie žmonės dar šiaip taip pra
gyvena.. Kai kurios šeimos dar 
turėjo šiek tiek sutaupų, tad į 
labdaringas įstaigas nesikrei
pė. Vienok jų ištekliai jau bai
giasi ir trumpoj ateityj jie irgi 
atsidurs “duonos” eilėse.

—O—-
Laikai tikrai sunkus, žmo

gus net į kalėjimų negali pa
tekti. Ben Ciarkowski atsidūrė 
prieš teisėjų. Policmonas, kuris 
jį areštavo, pareiškė:

“Šis vyras reikalavo, kad aš 
jį areštuočiau.”

“Ai* tai tiesa?” paklausų tei
sėjas.

“Tikrai taip, ^kš noriu pate
kti į kalėjimų. Aš negaliu su
rasti darbų; aš neturiu kų 
valgyti?—”

“Juk pirmų kartų tapai are
štuotas už girtavimų, ar ne?”

“Taip.”
“Gaila, bet aš negaliu jums 

pagelbėti. Turėsite bandyti 
antrų karta”.

Vadinasi, už pirmų prasi
kaltimų kalėjimu nebaudžia
ma.

— o -
Stanley Pastcrnak per 18 

mėnesių iš labdaringų įstaigų 
išgavo $319. Jis visų laikų sa
kėsi, kad esąs bedarbis ir ne
turįs kų valgyli. Tačiau tyrinė
jimas parodė, jog jis niekuo
met nebuvo bedarbis. Už tų ap
gavystę jis tapo areštuotas ir 
turėjo stoti prieš teisėjų. Teisė
jui Pastcrnak pareiškė, jog jis 
pasidaręs daug skolos pirkda
mas mimus ir todėl buvęs pri
verstas kreiptis į labdarybės 
įstaigų.

Teisėjas Sičiu nusprendė, 
kad Pastcrnak per 6 mėnesius 
privalo sugrąžinti labdarybės 
įstaigoms išgautus $319.

— krank Lavinskas.

Peorįą, III.
Mirė Antanas G rietimas

> 4

kada prasidėjo didžioji alei- 
vybė, kur apsigyveno pirmieji 
lietuviai ir kur įsikūrė pirmo
sios lįetuvių kolonijos. Paduo
ti skaičiai, kuriais metais ir 
kiek lietuvių emigravo į Ame
rikų.

Trečiame skyriuje patiekti 
statistikos (įayiniąi — įco|ciiio-. 
se ^teįį.uęAC ir kokiuose mies
tuose kiek yra lietuvių ir kokį 
nuošimtį sudaro bendro skai
čiaus gyventojų.

^tvirtame skyriuje kalba
ma apie ekonęminį Amerikos 
įlejuvių gyvenipĮų. Vystoma 
nuo pirmųjų sunkių dienų įsi- 
kųrįmo iki dąįjąrtipių laikų 
pradedant angliakasiais, biz
nieriais ir baigiant bankinin
kais.

Penktas skyrius pavestas 
nušvietimui kultūrinės buklūs. 
Gana plačiai išdėstyta spau
dos vystymasis, pirmieji raštai 
lie,tuvių Amerikoje, organiza
cijoj, jos veikėjai, menas, pro
fesionalai ir sportas.

[Acme-P. B Ą. Paboto]

jHopewell, N. J. — Vieta, kur buvo surastas Lijidberghų nužudytas sūnūs.

mieste. Paskui tų inįeslų aplei
dę įr išvyko į Cjiicagų, jk111’ 
praįeįdo savo gyvenįįuę pąsku- 
jijiius tųeįus.

Velionis palikę br(dį J.uozų 
Jųseliunų Waukegaue bei mo
terį Eįenų'Mr sūnų J gnu Lietu
voj.

Antanas .Griciunas tapo pa
laidotas vietos kapinėse. Te
gul jum būna lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėj, iš kurios 
jis daugiau nebegrįš prie savo 
šeimynos, giminių ir draugų..

—Senas “Naujienų”
Skaityto jas.

na sklandžiai ir tvarkiai. Kiek 
nesusipratimų kilo, kai buvo 
svarstomas “Naujienų” pa
kvietimas dalyvauti jų rengia
mame piknike gegužės 29 d. 
Racine. Pora narių tam tik
rais sumetimais pasipriešino 
tam pakvietimui. Tačiau visi 
kiti stojo už tųi kad dalyvauti. 
Tęhih l>ųdų DaRės Ratelis 
“Naujienų” piknike dalyvaus.

“Naujienų” Skaityto jas.

Išėję naujas sąsiuvi- 
nys L. Enciklope

dijos

Jau ketvirtas sųsiuvinys pa
sirodė Liet. Ępeiklępedįjęs. 
Šis sųsiųymys gana įdępnis, 
nes beveik visas paš
vęstas Amerikos lietuvių 
aprašymui. Turinį sudaro 
šie septyni skyriai: pir-

mieji lietuviai, didžioji alei 
vybė, skaičius ir gyvenamosios 
vielos, ekonomine būklė, kul
tūrine būklė, Amerikos lietu
viai ir Lietuva ir šaltiniai.

Pirmame skyriuje nagrinėja
ma, pasiremiant istoriniais 
daviniais, kada pasirodė pir
mi lietuviai Amerikoje ir ko
kios priežastys yertė juos ke-
liauti į tolimų užsienį.

Antrame skyriuje piešiama,

Kęnosha, Wis.
Visko po biskį

■ j. - ---------------' j .

Teko būti SČA.7^38 jaunuo
lių kuopos kortų partėj. Nebu
vo užtektinai įvairumo, tad kai 
kuriems truputį nusibodo. 
Žmonės vis laukė pamargini- 
mo, bet nesulaukė. Gal per
daug buvo tikėtasi? šiaip ar 
taip, jaunuolius reikia pagirti, 
kad jie bando visgi kų nors 
veikti. .Juo daugiau veiks, tuo, 
žinoma, jiems geriau seksis vi
sokie parengimai suruošti.

Dailės Ratelis nedarbo ne
jaučia, — visi jo nariai dirba 
sušilę. Ypač daug tenka dirbti 
p. Steponavičiui ir Pūrai. Kaip 
žinia, Dailūs Ratelis pastatė 
scenoj puikių opertę “Sylvia.” 
Pavyko puikiai. Ratelis dabar 
ir vėl rengiasi statyti kitų ope
retę, būtent, “Gegužes Kara
laitę”. Parengimas įvyks gegu
žes 22 diena German-Ameri- 
can Home svetainėje. Taigi 
kenoshiečiai ir vėl turės pui
kios progos smagiai laikų pra
leisti. Be Dailės Ratelio, pro
grama dalyvaus ir svečiai iš 
Chicagos. Būtent, atvažiuoja 
“Piripyn” Choras. Tad būtinai 
visi kenoshiečiai bukite lame . e J t
parengime, kad paskui nerei
kėtų gailėtis. 

——o—

Kaip jau buvo rašyta, gegu
žes 1 d. įvyko Binibos prakal
bos. Pelno bolševikui padarė 
labai mažai, tad per kelias die
nas jie landžiojo po MvblŪ* įr 
kolektavo. Tai buvo savo rų- 
šjps kalėdojimas. Kunigai kalč-

Prieš kiek laiko čia vaįstijos 
ligoninėj pasimirė Antanas 
Grįcįunas, kuris buvo apie 70 
metų amžiaus.

Velionis paėjo iš Vaišvyd- 
žių kaimo, Klovainių parapi
jos, Šiaulių apskričio. Apleido 
jis Lietuva prieš 35 metus, 
Išvažiuodamas į Pietų Afriką. 
Gyveno Cape Town ir Johųn- 
jjesburg miestuose. Po kpįių 
metų išvažiavo į Angliju, į<ųr 
gyveno Londone ir Glasgoyve, 
Škotijoj. Vėliau išvažiavę į 
Monlreal, Kanadą. 1912 m. jis 
atyyko į J.ųpglįųes Valstijas ir 
apsigyveno Waukegan, JIL,

Gegužės (> dienų įvyko Dai
lės Ratelio narių metinis susi
rinkimas. Tapo išrinkta nau
ja valdyba. Apie nauju jų val
dybų tenka pasakyti, jog ji 
susideda iš darbščių ir suma
nių narių. Todėl galiięa tikėtis, 
jog Ratelis dar labiau pasižy
mės savo darbais.

Ratelio susirinkimas ėjo ga-
*

siųskit pęi?
N AS

PINIGUS UĘTUVON 

įprašo Liet^Mosėsir 
taip pataria Lietuvoj bankai

Copr,U3X

šeštas skyrius, pats phičiau- 
sįas, nagrinčjania periodais 
vįsuonpenbiį Amerįkos lietuvių 
gyvenimų. Re to, gana daug 
patalpinta paveikslų kaip t|i: 
svarbiųjų suvažiavimų nuo
traukos, kai kyrių chorų, svar
biųjų Amerikos lietuvių ištai
gų, draugijų ir tam panašiai.

Iš to matyti kaip yra svarbu 
įsigyti susipratusįam lietuviui 
Lietuviškų Enciklopedijų. To
dėl kviečiame kiekvįenų inteli
gentų neatidėliojant užsisaky
ti jų. Kaina, palyginus su kitų 
tautų cncikldpecįijoipis, gana 
žema — 12 sąsiuvinių tik $8.

—/u ozas Išrišti anas,
' įgaliotinis Am. L. )Enc. 

917 W. 34th St. ’Chicago, Jll.

Garsinki tės “Nnose”

Ar uzsi= 
» trauki?

, kiti 3

J Žinoma,,.
7 iš 10-fies rūkytoja užsįjtr 
aukia žinodami • " < * i, .

užsitraukia nežinodami• •

AR užsitrauki (įūJpų? Sępjtypi jš dešimties 
rūkytojų žino, kad jie užsitraukia. Kiti trys 

} užsitraukią to visai nežinjpdami. Kiekvienas 
' rūkytojas rūkydamas įkvepia dalį dūmų, kuriuos 

jis $rba ji ištraukia iš cigareto.

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tilųrp, jog 
jūsų cigaretai gryni ir šygj&s r būti tikru, jog 
neįkvčpi tųjų nešvaryin^į. ,

’Ąr užsitrauki dūmų? Lucky Strike drįso iškelti 
sį labai vengtu dalykų . . . pflji M tūli 
nešvarumai paslėpti net gęrįausid,' lengvi ausi o 
tabako lapuose, yra pasalinti garsiuoju Luckies 
išvalymo procesu. Luckies tą procesą įvedė. Tik 
Luckięą jį ir turi!

Ar ųžsitrąųki dūmą? > Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kurieęoj įtuyo duotą išbandyti 
paųiątuo^ami savo nuomones savo pačių rūkymo 
patyrimui pareiškę, kad Luckief mažiau erąjųą 
gerklę, negu kiti cigaretai.

“it's toasted"
O. K. AMERIKA .

'ATSUK LUCKV STRIKE RADIQ moteruk* tu paguito
geriausiais lokių orfafrais įr Lucky Strikt iin tomis, kiekvienų Anirųįiento, KtMrtųiiento

< , Ir tyl.ilf.Ht.lĄ, frr JĄB.C. fįįįf flfįįf.

, ■■■ .„t.. .*?>
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Imigracija 1932 
1

Sulig Vyriausio Imigracijos 
Komiai j onieriaus raportu, se
kantieji svarbus imigracijos 
punktai įsidėmėtini.
Registracijos Aktas iš kovo 2 d.. 

\ 1929 m.

Per /fiskališkus metus, bai
giant birželio 30 d 1931 m., už
registravimo certifikatai išduo
ta net 16,242 aplikantams, o at
sakyta išduoti 2,493 prašyto
jams. Iš pasekmingų aplikan- 
tų 13,743 buvo vyrai ir 2,499 
moterys. Tarpe tų aplikantų 
buvo ateiviai iš visų 39 tauti
nių grupių, kurias Įima Imigra
cijos Biuras savo sąraše “Ka
sūs ir žmonės“ (išskiriant tik 
penkias tautas,—kiniečius, East 
Indiana, japonus, korėjiečius ir 
Pacific Islanders). Daugiausia 
buvo žydų ir meksikiečių. Vo
kiečiai, anglai ir italai irgi vir
šijo 1,000 prašytojų.

Iš viso nuo priėmimo akto 
tų užregistravimef certifikatų 
išduota net 24,340. žingeidu 
patėmyti, kad iš tų žmonių 
net 5,130 arba penkta dalis 
prašytojų) atvyko į Suv. Vals
tijas prieš 1907 m. Kaslink ši
to punkto net ir Natūralizaci
jos Komisijonierius savo rapor
te rekomenduoja, kad atvažia
vimo certifikatai nebūtų reika
laujami nuo tų žmonių, kurie 
atvyko prieš priėmimą natūra
lizacijos akto iš birželio 29 d. 
1906 m. Kuomet naujas aktas 
įėjo galėn paaiškėjo, kad sun
ku gauti bile kokių informaci
jų iš imigracijos rekordų iš 
1906 m. ir pirm tų metų, nes 
tie rekordai netinkamai buvo 
užlaikomi, todėl nėra galima 
pasekmingai vesti 1929 m. įs
tatymą.

Bet imigracijos Komisijonie
rius rekomenduoja, kad atei
viai, kurie atvyko prieš priėmi
mą, kvotos akto iš liepos 1 d. 
1924 m. irgi butų aprūpinti 
užregistravimo aktu. Jis sako, 
kad nors labai didelis skaičius 
^ateivių atvyko prieš birželio 

^3 d. 1921 m/ irdiepos l-^d. 1924 
m. juos dėl nelegališko įvažia
vimo jau begalima išdeportuoti, 
nes laikas išsibaigė, tad kodėl 
jie negali užsiregistruoti.

Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šiemet daugiausia prašytojų 
paėjo iš New Yorko valstijos,

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

‘Te!. YARDS 4669'

Kitchen-Fresh!
KRAFT

. . Y ■.

Mayonnaise

Labai Švelnus ... Btlnr-'’ ...t- 
nūs mlSinys parinktinio alie
jaus. Švelnaus uksuso. rinkti
nių kaluSinių. retų prioskotuų. 
SumaiSytas mažom!- krūvele- 
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser- 
nlnkams kas kelios dienos.

Pabandykit J| t

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

[Acme-P. W A. Photo]

Tokio. — Japonijos parlamento rūmai, ties kuriais randasi premjero Inukai namas, kur jis buvo 
nužudytas.
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nubaustos, kuomet slapiai at
veža ateivius.

Kilos rekomendacijos.
1. Kad Darbo Sekretorius tu

rėtų galią įleisti ateivius ne
kuriuose atsitikimuose, kaip 
pasaulio karo veteranus, poli
tiškus pabėgėlius, žmonas ap
sigyvenusių ateivių ir lt.

2. Kad Darbo Sekretorius 
galėtų vėl , įleisti sugrąžintus 
Suv. Vai. vietinius.

» * K

/vairios rekomendacijos.
1. Kaslink išdavimo vizų, 

kad toki ateiviai butų parink
ti, kokius musų ekonomiškas 
išsivystymas reikalauja.

2. Kad Kongresas aprūpintų 
generalį užregistravimą atei
vių.

3. Kad skvrius 23čias iš va
sario 5 d. 1917 m. akto butų 
permainytas ir leistų prašali- 
nimą ateivio, kuris į 3 metus 
po jo atvažiavimo tampa vi
suomeniška sunkenybe arba 
papuola bėdon į savo gimtinę 
šalį arba į šalį, kuriai prisie
kęs ištikimumą. FLIS.

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SE KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

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

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Lietuvis laikrodininkas Phone Lafayette 3847

t

net 32% arba 5,179. Michigan 
valstijos ateivių skaičius buvo 
1,906, Massachusetts 1,124. 
Ateiviai, kurie gyveno Kana
doj prieš atvažiavimą, sudarė 
didžiausį skaičių prašytojų, — 
apie 4,495. 1930 m. atsakyta 
užregistruoti 1,125 aplikantai, o 
1931 m. — 2,493.

Kuomet ateiviui užregistravi
mo certifikatas atsakoma išduo
ti arba jis pats atšaukia aplika
ciją, tai jam jo įmokėti pini
gai sugrąžinama. [FLIS.]

Sugrąžinimas ateivių 
į savo šalis

Vasario 16 d. 1931 m. Imi
gracijos Komisijonierius pra
nešė, kad Suv. Vai. valdžia su
grąžins į savo šalis ateivius, 
kurie išgyveno šioje šalyje ma
žiaus trijų metų ir kurie dėl 
nekuriu priežasčių “viešos pa
gelbės“. Prieš liepos 1 d. 541 
ateivis sugrąžinta prisilaikant 
šio įsakymo — nuo tos dienos 
darbas sparčiai eina, nes pir
mais keturiais mėnesiais imig
racijos meto, nuo liepos iki spa
lių, 1,149 ateiviai sugrąžinta.

Michigan valstijas ateiviai 
sudarė net 230 iš 541 sugrąžin
tų ateivių pereitais metais, 123 
išvažiavo iš Illinois, 62 iš New 
Yorko, 38 iš Ohio ir 31 iš Wis- 
consin. Tik 14 apleido Pennsyl- 
vaniją ir 10 Massachusetts val
stijas.

Suvirs 50% sugrąžinta Ang- 
lijon, 77 buvo vokiečiai, 36 
skandinavai; tie visi sudarė net- 
427 iš 541 ateivių sugrąžintų 
prieš liepos 1 d. 1931 m.

23 skyrius Imigracijos Akto 
iš 1917 m. sako, kad ateiviai 
turi būti sugrąžinti į savo gim
tinę šalį. Komisijonierius apra
šo sunkenybes išpildyme šio 
punkto. Jis sako, kad kartais 
šeimynos suskaldytos, nes tėvai 
gimė vienoje šalyje, o vaikai 
kitoje. Jis rekomenduoja per
mainą. v

1931 m. deportacijos
F • *

Be 18,142 žmonių išdeportuo- 
tų iš Suv. Valstijų, 11,719 ki
ti liuosnoriai išvažiavo. IŠ 18,- 
142 išdeportuotų ateivių 15,629 
valdžios išlaidomis išdeportuoti. 
1,791 laivų kompanijų sugrą

žinti ir 541 užsimokėjo savo 
išlaidas. Išdeportuoti ateivį kaš
tuoja apie 100 dolerių, bet į ne- 
kurias šalis, kaip'Kiniją, dau
giau. 398 kiniečių išdeportuota 
1931 m.
Kitos rekomendacijos. Imigra

cijos stovis.
1. Kad nekvotinis stovis bu

tų teikiamas Amerikos pilie
čių tėvams suvirs 60 m.

2. Kad nekvotinip stovis bu
tų teikiamas Amerikos pilie
čių vyrams, nepaisant ( kada 
apsivedė.

3. .Kad nekvotinis stovis bu
tų1 teikiamas Amerikos pilie
čių neapsivedusiems nepilna
mečiams posūniams ir poduk
roms.

4. Kad vizų išdavime žmo 
nos ir nepilnamečiai neištekė
ję vaikai apsigyvenusių atei
vių gautų pirmenybę prieš 
ūkininkus ir jų šeimynas.

5. Kad imigrantai iš vakarų 
pusskritūlio šalių butų pri- 
skaityti prie kvotos.

Kaslink ne imigrantų
'j1' , J ■ ' ■ it// ' ‘

1. Kad aštriau prižiūrėti atei
vius, kurie įleidžiama kaipo 
svečiai.

2. Kad įleidimas pirklių su
lig skyrium 3 (6) įimtų tik 
tuos,įkurie veda pirklystę tarp- 
tautiško charakteriaus.

3. Kad bonai butų užstatyti 
nekuriuose atsitikimuose įlei
dime imigrantų studentų (kad 
nors klasifikuoti kaipo nekvo-

I įstatymus laužo arba yra ko
munistas.

2. Kad Darbo Sekretorius 
butu autorizuotas tam tik
ruose atsitikimuose įleisti atei
vius, kurie praeityje buvo are
štuoti ir išdeportuoti.

*

3. Kad sušnekėti apsivedimai 
ateivių su Amerikos piliečiais, 
vien tik tam, kad išgauti įlei
dimus į Suv. Valstijas, butų 
skaitomi prasižengimais ir to
ki ateiviai butų išdeportuoti.

4. Kad Darbo Sekretorius 
butų autorizuotas išduoti are
što varantus pagreitinti išde- 
portavimus.

Nelegališki [važiavimai.
1. Kad teise legalizuoti įva

žiavimą po kovo 2 d. 1929 m., 
butų suteikta asmenims, kurie 
nelegališkai atvyko tarpe bir
želio 3 d. 1921 ir birželio 30 d. 
1024 m.

2. Kad užlaikymas ir paslė
pimas slaptai įvežtų ateivių 
butų skaitoma prasižengimu.

3. Kad aktas iš kovo 4 d. 
1929, m. butų pamainytas taip, 
kad nelegališkas apsigyveni
mas arba apsistojimas Suv. V. 
butų skaitoma prasižengimu, 
lyginai kaip nelegališkas įva
žiavimas.

4. Kad rubežių sargai galėtų 
egzaminuoti laivus uostuose 
dėl slaptai atgabentų ateivių.

5. Kad nekurtuose atsitiki- 
rriiiose laivų kompanijos butų

tiniai imigrantai tokie studen
tai iš tikrųjų yra neimigran- 
tai).

4. Kad ateiviai, dabar įleisti 
kaipo valdiški tarnautojai, tu
ri apleisti Suv. Valstijas, kuo
met apleidžia tarnystę.

Kaslink neįleidimo.
1. Kad ateiviai, kurie turi 

neišbaigtus sugrįžimo leidi
mus nebūtų sulaikomi dėl ne- 
mokslumo.

2. Kad ateiviai, kurie apgau
lia laivų kompanijas ir atva
žiuoja į šią šalį, negalėtų at
gauti įmokėtus pinigus už ke
lionę.

Kaslink deportacijos.
1. Neįleidimo ir išdeportavi- 

mo priežastys turi būti papla
tintos taip, kad ateivis gali 
būti prašalintas, jei nuolat

Yanas Hardware & 
PAINT STORE

2747 W. 63rd St
Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, baltai 
ars spalvuota I

s1.59gal
.floor,

duodasi mazgoti, gra-

Garsinkites “N-nose”

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname < pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa* 
gelbstim plaukų augimui.

<
Gražus, švelnus galvos plaukai yra 

patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 0 Savings Bank Bldg., 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą lai^a našai susitarimą.

Puiki
Lietuvių
Krautuvė

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

i siūlomas prekes,'

Joseph’s Dry Goods 
J Store ■

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street

IN OUR OFFICE
. 1 *

FLAT Maleva, 
žiu spalvų it balta $ 1.69 
GERAS Varnišis dėl 
grindų ir trimo .......... fcufav gal.
BALTAS epameliš, kuris Sjp OE 
padengia vienu kautu
LAWN MOVERIAI turintys bąli 
bearings, patys galandasi, $E QE
• ' 4 peilių UiUU
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų-.

Sies hardware ir inalevų.
Pasaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

4OYEARS

BAKING 
P0WDER

Pastebėkite puikią tel 
lq i . i, kaip piragai 

■laikosi švieži. i:

DOUBLE 
ACTING

' 25 ounces for 254 '
l

MI Ll ION S OF POU NDS'OS E D 
. B V OUR COVrRH M Ę.NT >

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
/

$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū
rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette Parke, vertės $9000.

$3000 morgičius ant naujo mūrinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Parke, vertės $12,000.

Turime ir Daugiau Gerų Itforgičių.

Justin Mackiewich
■ MORTGAGE BANKER

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
< Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums 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 rytp iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

si

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams, Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnaląKULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — 1% dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin. t

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanlan Newą PUb. Co.» Ine.

1739 South Hateted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Manb Ttll 1914 at tha Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

se 
18c 
76c

valdžia vartbja tik prieš “kontr-revoliucionierius”, b nė 
prieš darbininkus. Bet iŠ tiesų, tai aršiausi kontrrevo
liucionieriai yra bolševikai, nes jie atėmė iš žmonių 
visas teises, kurias jiems buvo iškovojusi revoliucija! 
Darbininkai Rusijoje yra tokf pat beteisiai, kaip ir visi 
kiti civiliai krašto gyventojai.

Naujienos eina kasdien. lisHriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St., Chicasro, 
M. Telefonai BodMreh 8500.

Uifilsakymo kalnai
Chicajroje — paltu:

Metams ...___________ _
Pusei metų --------------
Trims minesiama
Dvieni mėnesiam______
Vienam mėnesiui ..

Ohicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija_ _ ____

Savaitei ............. —
Mėnesiui .. ............... -..... .

Suvienytose Valstijose, na Ohicagoj, 
paltu:

Metanui ....... .......................  $7.00
Pusei metų _ __ _____ _______ 8.50
Trims mėnesiams , .... 1.75 
D vieni mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui ___  .76

Lietuvon ir kitur uisieniuoia 
^Atpiginta)

Metama ......   — $8.00
Pusei metų....... ........   4.00
Trims minesiama  ......  2.60
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu au atsakymu.
- ■ .................- .........................................-.......................--...........................J-

Apžvalga
* • _ • . . ___________ _

“IŠSIGYDĖ” NUO 
KOMUNIZMO

NERIMAS JAPONIJOJE

Užvakar būrys jaunų Japonijos armijos ir laivyno 
karininkų nušovė ministerį pirmininką Tsuyoshi Inu- 
kai ir metė bombas į keletą valdiškų trobų Tokio mies
te. Septynioliką teroristų policija suėmė.

Sakčriia, kad tie pasikėsinimai tai — Japonijos “fa
šistų” arba kraštutinių tautininkų darbas. Suimtieji te
roristai esą “Tautinės Jaunų Armijos ir Laivyno Kari
ninkų Sąjungos” nariai, kuriai priklausą apie 23 tūks
tančiai -vyrų. Plakatuose, kurie buvo išmėtyti po bom
bų sprogimo, smerkiama politinių partijų “supuvimas” 
ir netikusi valdžios vidaus ir užsienių politika.

Vakarų žmonėms yra mažai suprantami vidujiniai 
santykiai Japonijoje. Bet kiek galima „numanyti, tai į 
aukščiaus paminėtuosius įvykius tenka žiūrėti, kaip i 
pasėką tos politinės suirutės, kurią Japonijoje iššaukė 
jos smurto žygiai Mandžurijoje ir Šanchajuje. Japoni
joje šiandie eina atkakli kova tarpe akyplėšiško milita- 
rizmo ir taikesnio elemento, kuris norėtų geruoju likvi
duoti avantiūrą Azijos kontinente.

Spiriama didžiųjų valstybių ir Tautų Sąjungos, Ja
ponijos valdžia apsiėmė ištraukti savo kareivius iš Šan
chajaus ir tartis su kinais dėl Mandžurijos. Be abejo
nės, už tai premjeras Inukai ir buvo užmuštas. Japoni
jos militaristai nieku budu nenori sutikti, kad visi per 
paskutinius kelis mėnesius atlikti “užkariavimai” kinų 
žemėse nueitų niekais. Jie mano, kad dabar yra laikas 
galutinai aneksuoti Mandžuriją ir įsistiprinti tikrosios 
Kinijos pramonės bei prekybos centruose. Paskui bus 
per vėht Kai praeis depresija Europoje ir Amerikoje; 
kai susitvarkys Rusija; kai pasibaigs pilietinis karas 
Kinijoje, — tai japonams nebebus progos ieškoti Azi
joje naujo grobio.

Todėl Japonijos militaristų obalsis yra: “Dabar ar
ba niekuomet!” Kai pereitą vasarą Kinija baigė susi
tarti su valstybėmis, kurios turi koncesijas kinų žemė
je, ir buvo galima tikėtis, kad neilgai trukus bus panai
kintos svetimšalių valdžios Kinijos didmiesčiuose (“fo- 
reign settlements”), tai teroristai nužudė ministerj pir
mininką Yuko Hamaguchi, ir už kelių savaičių japonų 
armija įsiveržė į Mandžuriją. Dabar tapo nužudytas ki
tas ministeris pirmininkas, kuomet militaristai pabūgo, 
kad valdžia iš Mandžurijos pasitrauks.

Kas iš to išeis, kol kas dar sunku numatyti. Tuo 
tarpu visas ministerių kabinetas yra padavęs rezigna
ciją ir eina derybos tarpe politikos vadų apie naujos 
valdžios sudarymą. Vienos žinios sako, kad premjero 
Inukai nušovimas sudavęs kuone mirties smūgį Japoni
jos fašizmui, kadangi tuo teroro aktu labai pasipiktinę 
net fašistų simpatizatoriai. Bet reikės palaukti, iki Šis 
spėjimas pasitvirtins. Gali būti ir priešingai. Militaris
tų klika iki šiol buvo stipresnė už civilės valdžios šali
ninkus. Jeigu pb! dabartinių teroro žygių ji galutinai 
paimtų viršų, tai ne tik išnyktų visokia viltis apie 
Mandžurijos konflikto likvidavimą, bėt reikėtų laukti 
dar agresingešnio japonų veikimo Azijoje ir netolimoje 
ateityje — karo su Rusija.

ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ BALSAS

International Garment Workers unija savo kbri- 
vencijoje pereitą savaitę priėmė rezoliuciją, kuri pa
smerkia pilietinių laisvių panaikinimą ir teroro varto
jimą prieš politinius valdžios oponentus sovietų Rusi
joje. Rezoliucijoje reikalaujama laisvės politiniems ka
liniams ir tremtiniems?

Šita rezoliucija iššaukė smarkią' plūdimo audrą 
Amerikos stalincij laikraščiuose. Jie šaukia, kad Inter
national Garment Workers unijos vadai esą “kontr-fe- 
voliueionięri^i” ir “kapitalistų agentai”, ir kad priėš 
juos reikią kovoti, “kaip prieš didžiausius priešus”. Bėt 
koliojiniasi nėra argmųentas.

Ar g> netiesa!, kad visos piliečių' laisvės sovietų" Ru
sijoje yra1 panarintos? Tikriausia tiesa, kurios nė ko- Ii; 
rnumstaf nėgMi užginčyti Na, tai ko tuomet pykti?

- Ar nėtiėsa, kad bolševikai areštuoja, uždaro kalSji1- ' . 
mutraė, tremia j Sibinj ir Soloveckafe salas' ir sušaudė j-i^tuviu'

“L. Žinios” rašo apie Čekų 
komunistų vadų Navaką, kuris 
keliavo j sovietų žemę patirti, 
kaip tenai “budavojamas socia
lizmas”, ir pagrįžo baisiai nu
sivylęs kūmunizmu. Dabar tas 
čekas įstojo į socialdemokratų 
partiją ir kovoja prieš apmoka
mus kominterno agentus, ku
rie mulkina darbininkus mela
gingomis pasakomis apie “so
vietu rojų”.

Ta iš Čekoslovakijos spaudos 
paimta žinia skamba taip:

Čekas Heisler didžiojo karo 
metu patekęs į rusų nelaisvę ii’ 
išbuvęs Rusijoje 17 metų' grįžo 
tėvynėn morališkai ir fiziškai 
prislėgtas. Čekų spaudoje, j ik 
papasakojo ką jam teko pergy
venti Rusijoje ir ką jis ten 
matė.

Aišku, kad čekų komunistai 
užprotestavo prieš Sovietų tvan
kos šmeižimą ir net pradėjo 
gruntuoti Meisteriui.

Labiausiai puolė Heislerį če
kų komunistų vadas J. Novak. 
Jis. buvo įsitikinęs, kad Heisler 
meluoja ir nutarė pats su ke
liais draugais nuvykti j SSSR. 
1931 m. rudens metu čekų ko
munistų delegacija išvažiavo į 
“rojų”.

Neseniai Novak grižo iš SSSR 
su savo šeima. Sugrįžęs su pa
sibaisėjimu pasakoja apie “ro
jiško” gyvenimo “malonumus”.

“Ceske Slovo” šiomis dieno
mis įdėjo Novako straipsnį, ku
riame jis štai ką. rašo:

“Nuvyk.au SSSR padėti kur
ti komunistinę valstybę, kuri 
butų darbininkams0 antra tėvy
nė. Baisiai apsirikau, Pats ma
čiau darbininkų badą ir skun
dą. Darbininkai apdriskę ir nė- 
paterikinti “komunistine” tvar
ka.

Nelygybė tarp Sovietų pilie
čių y fa didesnė, negu kur nors 
Ėirropbjė. Sovietų biurokratija 
elgiasi sU darbininkais kaip su 
gyvuliais. Darbininkų gyvenimo' 
sąlygos yra blogesnės negu mū
sų kalėjime.

Pradžioje norėjau protestuoti, 
bet kada įsitikinau, kdd tai yrdf 
beprasmingas dalykas, ir gre
sia, net mano gyvybei, sugrį
žau su šeima į tėvynę. Daug 
iškentėję, vos ištrukom iš Sd- 
vietų žemes ir su džiaugsmo 
ašaromis matau saVo tėvynę, 
kur mes galim laisvai kvėpuoti,

Aš jau visant gyveniniu! iŠsi- 
gydžiau nuo visokių' koinūnisti- 
nių svajonių ir net skatiko nė- 
duosiu kortkunistų propagiandaf, 
kuri yra darbo žmonėms rtuO- 
dais. Dabar įsitikinau kokią ne
teisybę aš padariau smerkda
mas Heislerį, kuris sakė teisy
bę apie Sovietų tvarką.”

Novako straipsnis paveikė 
čekų komunistus lyg pėrkurid 
smūgis. Dabar jie grasina, kad 
Novak negalėsiąs ramiai gy
venti taip Sovietų tvarką “ap-* 
šmeižę's”.

J. Novak senas darbinįnkas. 
Jis buvo giliai idėjinis komu
nistas, pasiryžęs guldyt? gdlVą 
už savo idealą. DabaY Novak 
padavė pareiškimą čekų sčciat- 

: demokratų paft 
grįžti į jos? eilės ir gelbėti 
bininkus bud Kormnterm 
.mdfeamų agentų sląs'tų,

Walkerio “alaus parodoje”, ku
ri buvo surengta (pereitą šeŠ- 
tadięnį) tikslu pataisyti politi
nę Tahimany Hali reputaciją. 
Reiškia; ir komunistai bei jų 
simpatizatoriai pasisakė už tą 
Walkėri6 demonstraciją. Ap-, 
maudu nesitverdamas, todėl 
“Laisvės” Bimba duoda jiems 
Vėjo: 4

“Bet štai dabar tas kliū- 
bas viėribalsiai nutarė remti 
didžiausius pasaulyje kapita
listinius grafterius,’ demago
gus ir apgavikus — Tamma- 
ny Hali demokratus! Šitas 
kfiūbas su triubdmis ir dū
domis maršuos gatvėse kar
tu su kapitalistais, butlegc- 
riais ir grafteriais. Rems ma
joro Walkerio, to grafterių 
karaliaūs, iškeltą obalsį ‘duo
kite alaus’, kuomet milionai 
žmonių neturi ko valgyti. 
Kliubas neprisidėjo prie ge
gužines demonstracijos, nė
ra dalyvavęs jokioj bedarbių 
demonstracijoj prieš alkį ir 

»už bedarbių apdraudą.” 
Bet komunistai pėte to liliu- 

bb seniai y?A prisipfekį fr Vei
kia jame sutartinai šti fašis
tais.

Nieko nėra tame nuostabaus. 
Pas ‘komunistus korupcijos yra 
iie mažiad, kaip New Yorko de!- 
mokratų partijoje.

bą' per pirštus žiuri, ir bus 
gerai, žmonės net ima gerbti 
,ir kunigų leidžiamą laikraštį. 
Bet ar tas “savas pas sąvą” 
obalsis ffgam teš? Ana Airi
jos dangibasi kongrcsan, ne 
savas pas ^av^, bet Romos In
ternacionalo reikalais. Bučys 
rusų kunigu virtęs ir gi hc 
lietuvių tautai “j/ašišvenėla?* 
Gcriii, kdd marijonų samdinys 
prie kiekvienos prbgos į jią 
įRoiiioš idtetūūcionalą if jičiū- 
vjškos' rūtelės šakelę prisega. 
Ačiū jam ir ūž tai’. —Tyttiuti.

tų ir kitų metų statistikas, at- 
,rasime, kad eiga yra panaši.

Ohicagoj mirusieji per minė
tą penkmetį čionai gimę lietu
viai ne visi btfvo VyrUl ir mo
ters, tai yra nė visi buVo su
augę: jų tarpe didžfamdi buvo 
kūdikiai ir vaikai, tėčiaus ne
marūs skaitlius ir stfdugūsių. 
• Nuo 192š metų pradžios iki 
1930 m. pabaigos Čhicagoj mi
rė atėlVių ,čig gimūšių lietu
siu1, 4791. Vyriškosios glmties 
3,280 asmenų, mbtėriŠkosios 
L511.

Skaitlinėm ėmiau iŠ Chlcagos 
Sveikatos Dėpgrtamėėik)^ Klai
dų jose nėra, nejaugi kitų tau
tų' Žmbftes, kilę iė Lietuvos, 
būti/ tapį į jas (traukC 

i D^ef visą mlriė
M rnėtm iš kiekVlša- 1006 
Chieagos gyventoj] hUfė 11 as
menų Su mažu priedu. Jei ir 
lietUvidi Šifbš klotės ikikėsi, 
tai bus aišku, kad visų lietu
vių Čhfcagbj sii ateiviais ir 
čiagimiais buvo ir yra apie 
80,000.

meti

M- A. Mdrttvtdaš

1926 metais Chicagūj mirė 
387 iš Lietuvos atRęliavusieji 
lietuviai. Jų tarpe 273 vyrai ir 
114 moterų.

Tais pačiais metais šiame 
mieste mirė 446 Amerikoj gi
musių, kilrių jei ne abu tėvai, 
tai bent motina biiVO kithsi iŠ 
Lietu Voš. Jų t Arpe 308 Vyriš
kos gimties, 138 moteriškos. 
Reiškia, atėjusių iš LtėtuVdš ir 
čia gimusių lietuvių kilmės 
mirčių skaitlius Sieke 833.

i 1027 metais ateivių iš' Lietu
vos mirė Chicagoj 434, jį tar
pe 309 vyrai, 125 moters, čia 
gimusių lietuvių5, kurių bent 
motina paėjo iš Lietuvos, mije 
530; vyriškos gi m ties 359, mo
teriškos 171. Viso llėtUVių ir 
šios tdtitos liiimcš mirė 9d4.

1928 metais

Auksas.

tijai, kad norįs 
i dar- 

no ap-

savo'jpolitinius oponentus? Tikra tiesa, kurią pati Mask- 
va atvirai pripažįsta. Taigi" ko čia fcoliotiš?

Komunistai sako, kad tas visas represijas sovietų

ŠdMUNISTAI REliliA “KAff- 
TAilŠTlNTVS GR[A^TERltI^” 
V
. ---------------------

Brooklyiię gyvuoja Amė^ikdfe 
Piliečių Kliuba^ kti- 

fiįhė ^riklitūio nemažai kofnii- 
nistų. Bėt tas kliiibas vienbal
siai nutarė dalyvauti mero

1928 metais— iŠ LtėtuVbš 
dtkėiiavušių 319 Vytų' ir 132 
moters — Vito’ 451. Amėrikėj 
gimusių lietuviškos kilmės vy
ri/ 353 i? 177 moferif — viso 
530. Krūvoj 98! mirtis.

1929 metais Ohicagoj mirė 
iš Lietuvos atkeliavusių • 334 
vyrai ir 147 moters — viso 481. 
čiagimių? lietuviškos kilmės mi
rė 550, jų tarpe 364 vyrai, 18f> 
moters. Lietuvių ir jų kilmės 
asntenų Childa^ėj 19^9 m. mi- 
IrS'tOSl. . J i: ■ T į

1930 metais’ mirė ateįvių iš 
Lietuvos 317 vyrų ir 139 mo
terų — viso 456. čia gimusių 
JietuVių, kitrių' abu tėvai arba 
bent motiha yra atvykusi iš 
Lietuvos mirė 344 vyrai'ir 18fc 
motėms — viso 526. Afėivių ir 
čia gimusių' 1’iėtuvių bitė 982.

Vddmaki, pėf penkmėtj Chi1- 
cagoj išminė iš LfėtuVos atlre- 
liaVŪSių dtėiyhų 220fr, vyrų 
1552, mbterų* 657^ V&I Šfnd tą 
faktą, kad moters dažniau Itfri- 
jjfšSi f gjMytdlife, tmkaĄiiau" 
pildė’ j6 įš'idcymūĮ’ 1V aplMnaf 
fabiati rdpiūasf s‘av’6 dVėikdta. 
Gali biltf; kad dhldhi^l' itaV 
vyrai yra senesni už moteris; 
mažu prisideda munsaino geri
ntas, ddfbas ir kitY dūly kai. Jei- 

liM4Wi1 Vyrai š'^ufeiiidsi 
mirit šttdVėidi, fdf laikui 
bėgant lietuvės tdį§ dMėdliį 
W Os teftėė\už'
'kitobči^

Aęikid pastebėti' ir tdlį kdil 
ateiviiį" skdHnuįf lld's mėtai1 md- 
žėja, nes apart mirimų dauge
lis grįžta . Lietuvon; vienok 
skaitlinės rodo, kad juo ma
žyn musų skaitlius ėiha, tuo 
ddugiau mirčių. . . .

, Per tą pati penkmetį sioi sa- 
lyj gimusių lietuvių Chicagos 
mieste išmirė 2582: vyriškos 
giintiės 172$, moteriškos 854. 
Ar( galima juos, visus vadinti 
lietuviais ? Motinos yišų buvo 
lįėtuvaitės iš Lietuvos; nedide
lio skaitriads tėvai nėbttvo lie
tuviai;

Čia ir vėl matome, kdd vy
riškoji gimtis dvigubai pralen
kia mirtimis moteriškąjį Ber
niukų pas lietuvius, kaip' pro
gai pasitaikius skaitlinėmis įro
dysiu, gettia riė kiek dąugiąu, 
liėgū o ! išfffiršita rdu
sykiu1 daugiau. Neštėbėtirižt, kad 
kas ahtrai HetuVaitėl; prisieis 
ipaširihkti ^kitataūtį vyrį Chb 
'caios mirčių^ rbdyk-

.......... . „ r M ne Visūy gali bėtf
į ^uncĮelėmo iŠląųtiniino daf- bet pastudijavus ir kitų niies-

Skaitytojų Baisai I - vW 451. AHiėflKoj
eras

R6iW interhaeidna- 
la iškrypimas

Tulhš Marijonų sariidihyš, 
įsi tupėjęs it žvirblis kregždės 
liždė, R; katalikiškoje redak
cijoje, ėmė krypti iš Romos 
InternaČionaip /‘“kavas pas sd- 
vą”, siaurą faitliŠkiimą. Ta
sai kunigo vietą užlipąs rašy
tojas sako: “Aišku, tą gražų
jį obalsį ‘savas pas savą’ ne tik 
kriiėms, bet ir sau reikia tai
kyti.” Tai reikia suprasti, 
kad tasai įsidrąsinęs, kunigų 
samdinys ' paįiciųs kuhigamš 
primena, kad lietuviiis archi
tektus, advokatus, daktarus ird 
lietuves akušeres bei lietuvai
tes gaspadines pasisamdytų;’ 
kad Šv. Kryžiaus Ligoninę* hb 
kardinolas Nlundcleiriaš, bet 
lietuviai direktoriai vaklytiį. 
Arba Rtfoje vietoje tūs pats 
kun. samdinys išdrįso štai 
kaip paporinti: “... kaipo lie
tuviai, tautiškai taip sustiprė- 
šihte, kad musų tautybės šia
me krašte jORioš jėgos ne
įstengs pblkttž’ti!” Tai špygpš 
rodymtiš paėidin kardinolui 
Mundeleiii’ui. Gerai atsime
nu, kaip Mūndelein’ds iš Ro
mos SU Vaūdona jariiiiilka sū- 
gryžp Cliicagon. Tūda atigliŠ- 
iki dienraščiai jjtbdoijiiŠ, trijp 
colių ilgio raidėmis, skellie jo 
ižpdžiūš: “Mtif iš to
Anle^i'caiuzė I^oreigįl $oriiir. Ir 
nuo to lūiko pralotas M. Krti- 
Šūs arigliškdi paliidkšlus’ Sdkb; 

<mat, pavyzdys kitiems, mažiau 
Bomps ifitėriiaėionaių' ger- 
bianties kunigams; tūli net 
trims metams dispenso nuo to 
dekreto Mundeleino kancelia
rijoje nialdavo. “Vyčiai”, ku- 

Jrie tarnauja ne savai tautai, o 
tik Romfos “bažnyčiai”, buvo 
jungialiii su “Knights of Co- 
lupibus” ir grasinimais viso
kių1 “kvadragenųj mdulgeiUi- 
jų, ątlai'dų“ nuslojįmu, jeigu 
kdlŪu dalhuūs, a V “Sportą” ^dis 
su lietuVilj jaunimu, kurie lįėi- 

“išpPžmttės” pas Rodibs 
litūs. < Kad'Mfead^lėipa^Ži'

na
• ’aUč

ptotirtamą “hereiij^V tąį iiia- 
.rijohtj samdinys detoktų vie- 
[tbs. Pdty s kunigai j b neskųs^ 
gi geri lietuviai tik pasi
džiaugs, kad ir ’‘dvūsiiiinkąi“

jai — Pietų Afrikos turtuoliai. 
Jiė lyg lauke kad išbėgiotų 
darbo pradininkai, kurie pa
sitraukdami paliko daug iškas
tų šačhtų, išvestų kelių ir net 
ženies gręžiamųjų mašinų. 
Vietos žmonės pinigų turėjo 
daug, nes jie prieš tai gerai 
buvo pasipelnę deimantynuo- 
se. Pigių darbininkų taip pat 
buvo: negrai dirbo pusvelčiui.

Pradėjo statyti brangias ma
šinas, iš Europos ir Amerikos 
kvietėsi geriausių inžinierių. 
Kasė, gręžė, lindo į žemę šim
tus ir tuksiančius metrų, nes 
paviršiuje aukso buvo labai 
maža.

Visas šitas milžiniškas dar
bas labai didelių vaisių neda
vė. Šio amžiaus pradžioje Pie
tų Afrikoje per metus iŠ viso 
aukso iškasdavo apie 600 tonų, 
1. y., apie 35 centnerius per 
diėną. Paskutinį dešimtmetį 
aūksd vidutiniškai buvo iška
sama per dieną tik apie 1 to
rtą.

Bet ir šltokis lobis dabar yra 
labai dldeps, neš jis vertas 
diRlgfdū kaip 200 milijonų do
lerių. Kitūr tokie lobio žeme 
jau niekur beduoda, be to, jis 
yrd sūnku paimti. Reikia raus
tis į žemės gelmes. Johanes- 
burge yf6 aukso kasykla iškas
to 2,400 nriėtų į zeniės gelmes. 
Tokiojė gilutooje galima dirbti 
tik ėdant gerai įtaisytiems vė- 
diiifuvuniš ir ne daugiau kaip 
po dvi valandas paeiliui. Pas
kutiniu laiku į žemę tausiama- 

;si dar giliau 
raus 3,000 metrų gilumom 

i Iš tokių gilumų iškasa, žino
ma,’ nė gryną auksą, o tik auk
singą Smėlį arba rudą, iš ku
rios išskirti* auksas taip pat la
bai’ sūnku ir dėl to brangiai 
atsieina. 1930 Dietų duome
nimis tortas auksd rudos duo
da aukso už 66 litus ir 10 cen
tų, iškasti ir išskirti tiek auk
so atsieina 34 litai. Vadinasi, 
iškelta j žemės paviršių rudos 
tona duoda tik 12 litų 15.cen- 
■tų pelno.

Toliau auksas kasti darosi 
vis. mažiau pelninga, nes vis 
giliau tenka raustis į žemės 
gelmes, vis tobulesnių marinų 
reikia stątyti. Gali ateiti laikas, 
^kada auksas kasti tokiu būdu 
visai neišsimokės.

Dėl to nėra ko stebėtis, kad 
Tautų Sąjungos komisija' priė
jo išvadą, kad per 10 metų au
kso bus iškasama perpus ma
žiau, begu dabar, žinoma, jei 
nebus surasta kur nots dar ne
ištirtose vietose naujų turtingų 
auksynų.

Vienas Amerikos mokslįnili- 
kas, zem 
.tvirtina^ r CIVt ACtAJdl 
įyra Atrauto vandenyno dug- 
Das. i ’

Tėti esą jo tiėlc, kad žmoni
jai’ už tek tų visiems amžianis. 
Tik kaip jis ten gauti Z Jei khs 
'kuriuo stebuklu Atlanto van- 
dfėfiynų kiloti vieton,
tai tada dvikojai aukso ieško
tojai raustų aukso ieškodami 
naujdose auksinuose?

Jie pe¥ pėnkerihš Šešerius 
metuš visai ū^efeDRa sveikatos. 
Džiova’ i^ ligos pasi-
iina davugiad‘ fidlp l^ūsę dai’bi- 
nirikų, darbopf/ŽiUfėfojų ir in- 
žiriįėėių.

Auksų Rašą 22 tūkstančiai 
baltųjb 210,tūkstančių juo
dųjų darbihinllų. .

Tautų Sąjunga atidarė taM 
tiki*# kdmištją, MiirioS tikslas 
buvo apskaičiūbti esamas auk
so atsargas ir galimumus su
rasti jo ateity, ič pašilrodė, 
kad aul^šp šalfiiliai smarkiai 
senka. , Komišijbš ntfoillohe, 
Piėtų Amerikos aūksd kabyk
los, kurios dab'ūr 
procentus viso gaminamo 
saūlyje aukso,, peV kokią 

pusę mastau.

vislioj dūl&yriuose

liktame amžiuje svarbiausias 
auksynų centras buVo Pietų 
Amerikai O’ dabar jatf niekas 
ir nemano ieškoti tėti naujų 
auksynų. Pereito amžiaus vi
dury zničnės puble Kaliforni
jos, Šiaiirės Amėrikoiė, auk- 
syDits. DidŽibjo vtfbdenyno pa
kraščių saulės išdegintas dyku
mas Užplūdo ištisos aiiltšo ieš
kotojų armijoš. Dienas ir nak
tis rausėsi zmohėš žeidė j e, mi
rė badu, troško, žuvo dyku- 

_ ! grįsdami su. sunkiais au
šo Ka

lifornijoj Šuvd rasta labai 
įdaug:
r Bet pastaruoju laiku Kali- 
forpijos auksynai yra pat pas
kutiniai iš visų. Prieš 75 metus 
^alifornijoįe per mėtys aukso

Jka- 

suihai. 
,sd karšt- 

r jau 6k' įdomių pa- 
pdpasakojama. 
ifo^nftdš aufeb iį§- 
eFMfti į ^ustfali- 

-ją» 0 P^ŠKŪl J Aliaską 
įrės ^hieriKdicy. 4^et kelintą me
di aūkšo i'eŠUotojifl Šituose 

tW>
’Žėf toliatf ėtifed gMdelįti ^e- 
MRjh ?ašt? darėsi vis sunkiau 
ir dabar Australijoje ir Alias
koje aukso visai mažu teran
dama. ,

J feįibūr dVd^ia’dsi aūkšynai 
beiikb tik Piėttf Afrikoje. Jie 
dhdtfa dušę pasait-

i^a‘sWi6 atikš‘6. žinovai
ka'rf šitdš dūkso šatrinis 

'įyw bdvėik ^išsekamas. Esą 
čia aukso kasti užtenka kė
liems tūkstančiams metų.

Bet vis dėlto Pietų Afrikos 
•aūkšynai auksu nėra labdi 
gausųd.

1884 metais, kai buvo pirmą 
kartą Pietų Afrikoje rasta au
ksynų,* čia pradėjo plūsti tūks
tančiai aukso Ieškotojų. Dau
gelis jų atsivežė nemaža pini
gų, pradėjo kasti urvus į žemę, 
tiesti kelius. Per keletą metų 
Indijoj ir Atlanto vandenynų 
pakraščiais atsirado daugybė 
aukso* ieškotojų sodybų — 
miestelių ir kaimų. Bet žemė 
tąip šykštėjo aukso, kad dau- 
gmnai aukso ieškotojų subaii- 
krutaVo ir išbėgiojo. Tik ma^a 
ateivi^ dalis paliko ir aukšo 
ieškoti ėmėsi vietos gvvenlo

duoda 55 
pa- 
dė- 

šimtį įdėtų galės duoti jo pet 
pusę tna^idū.

Aukso išsekimas pastebimai 
višuokė1 šėūdpšė ailkšynuošė.

ScįtyhiollktaAie ir aštubhio-

p
moję 
ksb šme

forpijos auksynai yra pat pus 

Kalifornijoj per metui t „ . 
buvo randamu 700 minv

XunW> i
sama tik 120 mil. Iit JT..J.- r- ■ . .-Trr .
Apie
lige

.** u P,

ėmėsi vietos gyvento

greitu laiku įsi-

jelmių tyrikiėtbjds,
Intihi Amrsmims

iŠ Šešerius 
netenka sveikatos.

dulkėse', prakaitai ąpžįipytę dir
ba bevąik KctyiWd€m& mili- 
jonb darbo ždibiOų. Didžiau- 
sių kasyklų apcidrttėffef 1929 
įlietais gavo gtynb jicliio 40

atėjot Galima gauti Naujie
nos^ Kaina 45 c.

x Naujas Nd? 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskit Nutijidrioše

“Naujienos^” galima gau
ti Uruguająus, Pietų Ame- 
rikoį, lietuviu laikraščius:

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

%25e2%2580%259cNuvyk.au
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Darbo Federa
cija rgpęaįauja išlei- 

s t i Jjoųus

Chicagos Darbo Federacija 
priėmė ^ezęŲucijų sekmadienį, 
gegužės 15 d., kurioj reikalau
ju, kad fcderalė vyriausybė už- 
trąuklų yidaus paskolą suma 
$5,000,000,000 (išleisdama bo
nus) viešiesiems darbams dirb
ti. Rezoliucija nurodo, kad pri
vatus biznis nepajėgė išrišti 
nedarbo problemos, tai jau me
tas vyriausybei imtis parūpini- 
mo darbų bedarbiams.

Paveikslai Kaip ppeipo- 
pė mokiniui univer

sitete
• n'

Artimoj ateity (manoma, už 
poros savaičių) Chicagps uni
versitetas pradės gaminti 20 
filmų kalbančiųjų paveikslų iš 
fizikos mokslų. Ateinantį rude
nį jos busiančios pamatu pir
mamečių studentu studijoms 
ir bus pardąyinėiamos kitoms 
kolegijoms ir aiikštesnčaėnis 
mokyklon^. /Pasak Chicagos 
universiteto prez. Hujtchinsų, 
ėmė keturis metus iki filmos 
tapusios tinkamai ištobulintus.

402 žųyp automobilių 
nelaimėse

Cook kaustėje autorpobilių 
nelaimėse Šiais metais iki gegu
žes 16 d. žuvo 402 asmens. Tai 
yra 20 mažiau, ųci 1931 m. pey 
tų patį laikų.

Paradįse teatre— paveikslas 
“Miracle Man”; kitokie nume
riai. Uptown teatre— paveiks
las “Zombie”; kitokie numeriai.

Tivoli teatre
“This isvthe Night”; pora sce
nos numerių.

paveikslas

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienos e«

Pasišlavė $35,00,0 banko 
pinigų

Atidarė savaite vajui 
prieš prohibiciją

W(ųnens Organization foi 
Naiiona] Prohibition Reform va
rys šią savaitę vajų, kad gau- 

daugiau nąi’ių. Vajų pradė
ję ęrgąpiz^cjja vakar paradų. 
Parądąs susirikiavo prie Broad- 
way ir Wils.QD gatvių ir patrau 
kė i yidurmiestį. Eilėj dalyva
vo ąpįe šimtą automobiliu ir ke
letas trobų.

Delegatams važiuojan- 
tięips j Mjlwaųkeę

Socialistų partijos konvenci
ją susjrjplęs įiywą.ukee mįestp 
gegužės 21 dieną. Iš .ClijcRgos 
ir at^ąj į Chicagų delegatams 
ir kitiems yykstantįems j kon
venciją North Shore and Mil- 
Nvąųkee gcjžkęlps s.utįkp nupi
ginti tikietams kainą: į Milvvau- 
kec nuvąžiųoti ir atgal sugrįžti 
delegatai galės ketvirtadaliu 
biletų kainos pigiau, nei jų re
guliari Jcajft# yra. Nupigina 
kaina bus gegužės 17-18-19 d.d 
ir gegužės 20 diena j iki pietų. 
Sugrįžimui ^kietai bus gėrį per 
mėnesį nuo dienos jų išpirkimo.

šeši banditai pasigavo Union 
National Bank of Streator ką- 
sieriaus padėjėjų. Jie atsivežė 
jį naktį iš namų į bankų ir lau
kė ryto, kai atsidaro automa
tinė banko voltą 8:30 valandų. 
Vienas banditų pasiliko daboti 
kasierio žjnoną ir vaikus.

Kada atėjo valanda voltai at
idaryti, tai jau banke buvo ki
ti tania u tįp j ai ir net pats prezi
dentas. Banditui. paliepė susi
rinkusiems tarnautojams sugul
ti ant grindų, o patys pasišla- 
vę apie 
molžiliu, 
laisnj.

$35,000 pabėgo auto- 
kurįs tur.čj.o CJficągos

Tai bent biznis
Chicagos universiteto profę- 

aorius Simeon E. Leland nurp--' 
do ve kų: Chicaga parduota 
vandęnj miesteliui Harvey ^000 
galionų už 6.$ centus. Harvey 
parduoda vandenį Markham ir ‘ 
keturiems kitiems municipalite
tams po 19 centų -tūkstančiui 
galionų. Markham gi pardavi
nėja vandenį Cook Kauntės Šu
neliu ir Paliegėlių įstaigai po 
25 centus tūkstančiui galionų.

Cook kauntės įstaigas palai
ko veik išimtinai Chicaga. Ir 
štai jums rezultatas: Chicaga 
parduoda vandenį po 6.8 cen
tus tūkstančiui galionų, o per
ka jį atgal mokėdama po 25 
centus tūkstančiui galionų.

Peter Conrad
Z, • » i

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted Sį.
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Grąborlai

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR ĘALSAMUOTOJA8 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

7ic;itruose

pradeda;) l

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojoj

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonu 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Ao. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedčliau, Seredomu' ir Pėtnyėio 4s 

1821 So. Halsted Street

Perinto niėgjpo 
puąižudyti

Pabarta todėl, kad vėlai na
mo parėjusi, Geiievieve Zdance- 
vvicz, 17 metų, 2108—76 Street, 
jElmwood Park, mėgino nusižu
dyti išgerdama nuodų. Nuga
benta ligoninėn.

InįSppKcjjflt gazęlųię Sto
tims

Miesto syleris Grein pranešė, 
kad jisai įsakęs savo padėjėjams 
padaryti inspekciją 100.0 ga
zolino pųmpų esančių Cjiįcągoj, 
i.šekzaminuoti miera.s aliejaus 
mieravimui, o taipgi svarstyk
ias ledo sv.ėrimui.

OrįęptaJ teajtre- 
a,teinančiu penktadieniu scenos 
numeriuose atrakcija bus Biųg 
Ėrosby; paveikslas ‘‘Night 
Court”; kitokie numeriai.

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu peųktądieniu bus ru
dumą' paveikslas “lluddle”; ki
tokie numeriai.

United Artists teatre— ja(u 
antrų savaitę rodoma paveiks
las “Letty Lynton”; kitokie 
numeriai,

Mc Vickers teatre—šiuo laiku I į'
rodoma paveikslas “Lena Ri- 
vers”; kitokie numeriai.

Graboriai

Lachayįdi ir >Sunus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse įtuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuustį 

darbu busite užganėdinti. ' 
Tel. JR.oo?evęlt 25 į 5 arl^ą 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, I1Į.
Tel. Cicejo 5927

Telefonai

Eouleyard 5203

Boukyąrd 84 Į 3

1327 So. ?9tb Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

‘Lietuves Akušerės

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius įr

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIPB

6109 South
Albany Ąy.

Phon?
Hemlock 9^52

U 11 i4H 4 A

JUPZĄPAS VASILIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 1$ dieną, 8:40 valandą vak. 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Vilkaviškio apskr., Pajevo
niu pa ra p.. Šakių kaime. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

* Paliko dideliame nuliudime mo
terį Magdaleną.' 2 sūnūs — Juo
zapą ir Joną, 3 dukteris — Oną, 
Albiną it Ludviną. 2 brolius — 
Pranciškų ir Anufrą ir gimines, o 
kA'AM.voj gitpipes.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3119 Au- 
bii'rn ’ Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ge
gužes 19 dieną, 8 vai. "ryte' iš 
koplyčios į Šy. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kaži- 
ųiįe.ro įup.inęs.

Visi A. A. Juozapo Vasiįįa.iąs- 
ko 'giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai Jcyięčiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
kihirną.

Nuliūdę liekame,
\ Įfotęris, Vaikai, Broliai
/ «/■ Giminės-

patarnauja grabo- 
nūs S. P. Mažeika, TeJ. Yards 
1138.’

■ ' ■ ■: ■'——s________ ; ------- ■ ■ ■

WĄ^TE^1S GAJĄUSRA^

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 2:00 valandą po 
piet 1932 m., sulaukęs 18 metų 
amžiaus. gimęs Chįcągp. JJI.

Paliko dideliame ‘nuliu^mę tė
vą Joną ir motiną Qpą, po tėvais 
šiaul.ijcę, dvi seseris — Suzaną it ?r jį 

ranciškų,
, Eleną, dėdę Juozapą šiąųlį 

moterį Oną, dėdes —- Pra 
Juozapą ir dėdienes šukolus, dėdę

Bronislovą ir Joną
Juozapą Užkurą įr dėdienę, du 
pusbrolius — Bęonislovą ir Joną 
Sįaulįiis.' 4 pusseseres — Opą, Ju- 
z e finą,' Bronislavą. Elenorą ir dė
dienę Eugeniją Šiaulius ir gimi
nes.

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

Laįd.ętpyęs jyyks sereetyj. ge- 
gužės 18 diepą, 8:00 vai ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pape
ik 8y. parapijos bąžpyčia' kuriojįe 
atdįps geUul^s ' Pildos už 
.vcąonį? sielą, o iš ten bus nuly- 
detas i Šv. Ką?irmero kapines.V a. ^alten<>,Gajausko 

e?at 
puoši rdziai kvjęciami dalyvauti 
ląidotuyėse ir suteikti jam'pašku- 
titij pątajjiavimą ir ątsisVeikini-

jįf Nuliūdę liekame,

Tfįtyi, Seserys, Qąįėf, 
pųsbfcįftai, 
ff Y/##**-

jįi® M'

SKOLESTIKA PUSTIENĖ 
po tėvais Benolaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 15 dirnį. 1932 m,, Merio- 
menee, Mich.. sulaukus pusės am- 
žibus, gj.ipus Tauragės apsįer.. 
Laukuvos parap., Apvaršayps Laj- 
tpe. Amerikoj išgyyep.o 19 ipe(C.ų-

Paliko dideliam? puljųdrme vy
rą Povan.isą. dvi dukteris — 
Aleksandrą Kųmžiępę j,r Ąbertiną 
Jia.irienę įr dy supus — Antaną ir 

pną, sese ries dukterį Juzeįfipą 
Stųlgipskienę ir gimines, o Lietu
voj brolį Romualdą.

Kūnas pašarvotas randasi 4505 
5- A ve.

Laidotuves įvyks sered.oj* gegu
žės 18 dieną, 2 vai. po pi.et j.s 
Eųdcikio koplyčios bus nųlydę^ą 
į Tautiškas kapines.

yjsj a. Skoles,tįko> Pų;tienės 
gi/ninės. draugai įr pązystapiį ęsįų 
p?ęfirdžiaį kviečiąmį d^fyvą.ųtį 
laidotuvėse ir sukeikti jai pąSjku- 
tįnį para/pavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

ir Gimines.
x

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards į 741.

duk;er,(s —

— Antaną ir 
erj Juzeįfipą

YUREWICH

šiuo pasauliu ge- 
1:50 valandą ry- 

sulaukęs 4 8 metų 
•* - * n, Lįp*

ANTANAS
Persiskyrė su 

gūžės 1 5 dieną, 
to 1 93 2 m., . .......
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., Li 
kuvps mieste ir parap. '

Amerikoje jšgyyepp 19 met;
jPalį 

te r j 
bplį 
5 c.-,.-.- p- ™ .T.-
Pa. pusseserę Elzbietą ir

oje t’gyyenp 19 metų, 
ko (j^dei^me pu#pdįmejno- 
EJeną p? /eyais Geleziutę, 
Kazį/nierą, LyplienęJEleną ir 
<9 supus £S pas; Grę.ępyjįle, 

• švogerj

bujy. Cęnn ;i ■
iyogerką Salomėją C#a$ejup tjr jų 
du sunu —' Antaną jr btapislovą

bręhenę Uzeiitis, o ma
rinėlę Elzbiętą ir pUS^sėl? O?ą 
ir švogerj Joną Mįtkus ;,r gimines.

stP^?rv’,,,s 144
Laidotuvės įvyks seyędpj, gegu- 

žįp j 8 diepą, 8:00 VaJ. ryto jlš 
fe. šve^ 
kppoje atP 

w p.wwWos yv2’ 
is tfn bys nulydėtas 

kapines.
Visi a. a. Antąpo Yurewi<įh

V cs?! 
nuoširdžiu kviečiami daly.vatųi 
laidotuvėse įr.suteikti jam p^sky- 
#«į Ht?X9Avjmi įr atsbvęįj^ipimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Brolis, Brolienė 
ir ‘ Gimines! 
k . J., .

Laidotuvėse patarnauja grabo- 1 
fius Eudeikis, tel. Yšrds

VLADISLOVAS GRUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 15 dieną, 11:00 valandą 
naįetį 1932 m., suįauįcęs pusės 
amžiąus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap., Mįšučių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paįtk'o ’ dideliame nuliudime bro

lį Joną, pusbrolį Joną Brazauskį, 
dvi pusseseres — Marcijoną B|iu- 
džippę ir ^ol?finą Rubienę, du švo- 
genuš — J?«trą Bliūdžiu ir Ju
lijona (lubį ir gimines, o Lietu
voj ęyį seseris — Oną Pctrokicnę 
ir l|bnjiicęlę 'Naujpkienę.

įKunas pašarV'Otąs randasi 4533 
ųermirage Avė.

Laįdotuvės įvyks pėtpyčioj, ge
gužės 20 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, įcutįųj? atsibus gedulingos 
pamaįdos ' uį! izelionid sielą, o iš 
ten*' (b'iis nųįy^fjas į’ šv.' Kazimie
ro kąpinesf

,VįSi a. a- Vladislovo Grumblio 
gimipes.' draugaį' ir pažystami esat 
nupįiraž.iaį 'kyįeciami dalyvauti 
lai^opjvčs.e įr sunkti jam pasku- . 
tini patarnaVimą ir atsisveikinimą.

Ny)i,u<?ę “JJyMme,
Broliu, Pusprotis, Pusseserės, 
$Q0gyriai 'ir Giminės.

^aidotuvėše patarnauja grabo- 
rįps E’uiįejkjs, Tel. Yards 1741.

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama
• .t *■ " ■*

331? Aubųj-n Avenup
fųięAęp. įLį,.

.................... e ‘ ( VU ....... ........................ ...............

Php&ę Roųleyard 4J39
J A. MASALSKIS

• •*» ; < * < • « , M

Mu.s.ų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei-

ui; '
kalei vįsuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad ne^urinję iįl- 
iaidų užl^lyįm^F «Jiy- 

rių. ‘

3397 Auburn Aye.
fflięąpg. a-v

1 F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS T«?TUVIS
GkABORįUS CHICAGOJ

JL?idtytyvėse pa^arnaju- 
,fu geriau' ir' 'pigiau 
pęgii* kiti todėl, kad

O^ISA^: 
^68 W. 18th Stręet 

Jyl. Canal 6174 
‘SKYRIUS: 

32J8 S. Halstęd 
T(d. y(cto;y 408

Seniausia ir Didžiausia
LjEirpyjŲ

SRABORIIĮ |STAIGA
ĘUŲĘIKIS Ir vėl nustebimo
inis Ipelffmiis už aukštos nįįfa Į/įh^įfįina. įfee 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmę^ai^ kui^o j miuq 

Nb K»Ki0P mira,to įtaljes.

namus ir atveš j musę {st^į, kęr į^
^iausį pasirink^ ^rpDjj įy J^ty r^eęę ir tę pa- 
tarnavima juips yisal niekę
į tįį, ąr įųs F ne>

EUDĖIKJS yra lietuvių graverius, kuris
^iįffe R- ;

»yM Ketyrfos Medetkos iioplyėlOįj Dėj 
S«™PR- Plukite pijįjp ffe|u kjp

ĮEEU OEIIC'S O
JŪSŲ GRABORIUS

•v

e Avenueernų
ARDS1741 ir 1742

4 * Ąjįd# yJytęjąj

AKIŲ ' SPECIALISTAS 
Sugryžo ii Lietuvos

Palengvi.ps akių įtempimą, kuri* e^ti 
m imi įį^yos skaudėjimo, svaįgipio, 

pįetnimp,’ nervubttjmo, skaudamą 
akių karutį, ntiima kataraktą,' atsitaįsį 
trumparegystę ir tpliręgystę. Prirengia 
teisingai ąkinjuš. ‘ Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas *u 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 Į TRUM
PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ' atsitikimų akys atitaisomos f>e 

akinių. Kainos pigiau kaip jkitlic. 4712 SQfftk Ashland Aye.
Pįjope B.ouUyąrd 75 89

Duokite savo akis išegzaminuoti

& ĘLŲMENTHĄL
OPTOMETRISJ

Praktikuoja yįtš 20 pi. 
4649 S. Ashland Aie. 
Tel. Boujevąrd 6487

L________________ ___ *. * v c,

DR. KARL NURKAT 
(NURKAIT1S) 

< t

Akiniai pritąikopii 
mokslišku budu

. 69th St.
Pel. Grovebill 2242

LIETUVIS

Ofisas

Tel. -yardą 1829

G. SERNER
AKIŲ ‘ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitik.ipiuose

ir Akinių Dirbtuvė
West 35th St.

kampas Hąlsted St.
Valandoįs pųp 10—nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviąj Gydytojai ~

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

T4, Calųęiet 3?94 
Nuo 9 iki ji 2 Y4 diepoe įr 
nuo 6 iki 9 valandos vakare A k.’ ' U .

DR. MARGERIS
Vaįandost nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boųleyard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERT ASM
756 W. 35tH St

(Cor. of 35th & Halsted St*) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal sutartj
v f ’Mi. v:/» r f C*» /" F'^n ■ "

— ■» IH1!!.—.—Iii......j .Iii... .

Ofiso ir Ręz. Tel. Bęulevard 591f

DR. NAIKEIJS
756 W. 35tį St.

(Cor. of 35tb Halsted $xs) 
Ofiso valandos: nuo Z-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartj

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Qydo savo ofise patinusia*, išsiputuęias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 y, 
Nedėliomis nųp 10 iki J 2. \
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

“ Ivalrys Gydytoja!

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gęrai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirat^as 
ir akušeri*.

Gydo įtaigias įr fįinpjiĮtzf

3, motei
etodus

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

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

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

naujausias 
okial elektros 

prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: nuo 10—12 P»«0 if 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 
' Tel. Canal 3110 < z

Rezidencijoj telefonai
Htįde Parb 6755 ar Randolpb 6800

PR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
47ž? fe'1 

SPECIALISTAS DŽIOVUS 
Moteriškų, Vyriškų h Vaikų ligų 

OFISO valandos «
Nuę 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 y. ’itną. 

Pbonę Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, MAUKICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandoj:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ikj 3 po piei 

7 iki 8 vai. NedėJ. nuo 10 iki |2 
Rez. Telephpne Plaza 3200

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

Tel Kenwppd ^1,Q7
iki „ „tti 

nuo 6 iki 8 valandai vakare 
f/!F« ff <

DB. K. DRANISEUS
DENTI^TAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofisų valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. . .. . «

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer APcptu

Valandos 11 ryto iki 1 po pięrų, 2 ik: 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 ' 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ij naktį Virgin i a 0036

Pfiso Tel. Victory 6893 
įtezidencijos Tel. Drexel 919 J 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

GYDYTOJAS fIR C

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Chicago, UI.

Valandos: 10-įl 2 iki 4 P? pįet
7 iki 9 vakaro.1 ' Nedeliomis ir

Jiez. 66Q0 South Ąrt^sian Afienju 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Teį. Cąpal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Sfreet 
CHICAęd, lįLL.

Ręz. tel. Mįdvay 55į2 ir Wilmttt# j95
Itįlplą C. Cupler, M. P.

CHIRURGAS 
Oakley ir 24 galvis 

Tel. Canal į713-02| 1

1-4, Pftnycioj 1-7

Advokatai *

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

2400 W. Madison St.
.yąl.: 1 įki 3 po pkįtų, 6 įkį 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

GXRXro<>č/ /į aCHUIVRGA8

4645 S. Ashland Avė., 
OfiHO vąluniloH nuo ‘A iki * ir nuo O iki 

« Viii. 'tŪk. Nė<IM!on»l« pagal nutarti 
Ofiso Tel- Boulevard 7820 
Nainy Ttęl.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, ]U, p.
4442 South Western Avenue

VALANDOS; 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 0 iki 9 valandai vakaro

DB. J. J.ROlVzARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2403 W. SJ., Sigite C 
Tel. Prospect i 028 ' '

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 07Q6 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagąl jiuą^i

DR. A. L. YUSKA
24 22 W. kiarguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
G^veįjill .15^5

Valandoj nuo $ įkį 11 r^tp, nuo 2-4 
' ir ^7-9 po ’ pietų, sėredoms po pietų ift

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VJa^psLjno 9 jMp iki ^.vajkaro. 
nedėliomis pagal sutarti.
4847 West I4th Street, 

ęia^o. DLL.
X-Ray.'.į.Ph6ne Cicero 12^0

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
sYDYTOjATlk CHIRURGAS

■9, Antradieni it

f.-“-..'-. ■

oulevard 7Q42

K. GŪDIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OĘISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halfted Street 

TęL Bouįrvard 1310 
Valandos: nuo 6 iki' 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą ’ 
Nedėlioj op# 9 ikį IĮ

John Kuchinskas
Lfctpvįj Ądypkątąs
2221 West 22md Street

Vala
Seredoj ir Pėtnyčįof nuo Š iki d

A. A. SUKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. ^ashington St.
Room 905 Tel. P.cąrborn 7S66

9 m.?iki 4 y?

Vakarais: Utąxp. į.r Kety.—6 įkį 9 vai.
4145 Archer Ąve. Tiei. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BOBDEN 
ftSg 
!oom 2U7105 W. Adi 

‘ Ttlrpbom

Namie i-9 ryti
>osev«lt 9090 
pi R.epnl>lit

JOSEPH J. GRISU 
jjįėtįyis jAdvokptyik
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NAUJIENOS, CHcKgo, TU. Antradienis, geg. 17, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

Kaip ir kiekvieną sekmadie
nį, geg. 15 d. iš stoties WEDC 
buvo perduotr s “Naujienų” 
programas.

Be Makalų, dalyvavo Lietu
vių Studentų Draugijos daini
ninkai ir “anaunseriai”, kurie^ 
bene pirmu kartu pasirodė vie
šai su savo gabumais. Labai 
gerų įspūdį padarė vyrų kvar
tetas, kuris sudainavo “Siuntė 
mane motinėlė” ir “Oi, oi, oi!” 
Į kvartetą įeina D. Kezis, C. 
Svilovv, J. Balanda ir Al. Ne- 
krash. Nors jie susitvėrė labai 
nesenai, šis pirmas pasirody
mas suteikia viltį, kad ateityje 
galėsime iš jų laukti tikrai ge
ro ir artistiško dainavimo.

Taipgi studentų kliubo narė 
p. (ienevieve Zclnis padainavo 
Šuberto “Serenadų”, o Adelė 
Gilason užėmė “anaunserio” 
vietą ir klausytojams pranešė 
apie studentų šokius ir pava
sario šventę, kuri įvyks Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje geg. 
21 d.

O pa» Makalus ne viskas ge
rai. Gavęs “juodą akį” ir fleg
matiškas Makalas pagaliau ne
teko lygsvaros. Visi trys, Juo
zas, Makalas ir Makalienė nu
traukė ant “Olsted stryčio” 
ieškodami lietuvio advokato 
informacijų apie divorsą ir pa
tarimų kaip automobilį ir for- 
nišius atgauti. Ten daug verks
mo, daug grūmojimų ir visokių 
aiškinimų. IPasirodo, kad auto
mobilius Juozeliui pasiseks at
gauti, nes jis dar nėra išmokė
tas. Su fomišiais daug blogiau. 
Advokatas nieko neprižada, sa
ko, gal jiems ir pasiseks juos 
atgauti, bet vargu. Kaip ten 
viskas išeis, išgirsime kitą sek
madienį. —Eks.

išduoti raportai apie pasekmės 
to koncerto. Susirinkimas bus 
laikomas Strumilo svetainėj, 
7:30 vai. vakaro.

Prašome visus minimo kon
certo rengėjus, kurie platinot 
tikietus, susirinkti užbaigimui 
to viso darbo.—A. N.

Marųuette Park
Automobilių nelaimė sužeisti 

trys.

Mt. Greenwood, III.
SLA. 178 kuopos nariams pra

nešimas

Sekmadienį, apie 4 valandų 
popiet, susikūlė du automobilai 
prie 69 gatvės ir Mąplevvood 
avenue.

Vienas tų automobilių važia
vo Maple\vood avenue iš šiaurės 
pietų link, o kitas 69 gatve į ry
tus. <

Automobilį, kuris važiavo 69 
gatve, operavo Dr. Johnston, 
6233 S. California avenue.

Susikulimo pasėkoj važiavu
sieji Maplewood avenue tapo 
sužeisti: Mary Millcr, 7 metų 
mergaitė, 6101 So. Artesian 
avenue; Robert Loftus, 5 metų 
bernaitis, 6505 So. Western, ir 
Marjorie Loftus, 7 metų. Sako, 
Milleriutč esanti lietuvaitė.

Visi trys vaikai nuvežti į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Mergaitė 
Miller ir bernaitis Loftus su
žeisti sunkiau, o Marjorie Lof
tus lengviau.

—— O——

Matomai susikulimas buvo 
smarkus, nes nukentėjo ne tik 
važiavusieji automobilių ir pa
tys automobiliai, bet ir lempa 
prie kampo ir jos stulpas.

—o—
Abelnai, tenka pasakyti, kad 

prie 69 ir ją kertančių gatvių 
jau nebe pirmą kartą pasitaiko 
automobilių nelaimių. Kalti, ži
noma, važiuotojai, kad perdaug 
skubina.

O kur nubėgs taip skubėda
mi? Gi niekur. Nes tolimesnei 
kelionei kuone kiekvienas pasi
renka vadinamas “through” gat
ves, o porą ar trejetą blokų 
pravažiuoti iki pasieks gatvę tu
rinčią trafiko teisę gali ir po
vai. Ir tai kažin kiek laiko ne- 
išeikvos.

—Marąuetteparkietis.

Marųuette Park
Iš McKay mokyklos gyvenimo

Kaip kitose mokyklose Chi- 
cagoje, taip ir šioje praėjusi 
savaitė—nuo 9 iki 14 dienos— 
buvo jaunuomenės.

Pradedant antradieniu pildy
ta specialiai programai, parengi
mai. Penktadienis buvo vadi
namas “Open Bonse Day”. Tą 
diena kviesta mokinių tėvai ir 
draugai atsilankyti ir pažiūrėti 
mokyklos auklėtiniu* darbų.

Be to, išpildyta įvairus ir į- 
ė'omus programas. Tame pro
grama vienas numeris buvo lie
tuvių šokiai.

Tenka pastebėti, kad patieki
mas lietuvių-numerio buvo ma
lonus daugeliui apielinkės lietu
vių. Mat, viena, lietuviai turi 
gražių grupių šokių, o antra— 
kaip lietuviams, jiems yra įdo
mu pamatyti artimus jų gyve
nimui vaizdus.
. McKay mokyklos perdėtiniai 
ar perdėtinės šiuo žvilgsniu pa
sirodo daugiau dėmesio kreipia 
i lietuvius, nej Ciceros tėtušiai. 
Ciceroj lietuvių kolonija tur 
būt yra nė kiek ne mažesnė, 
kaip Marųuette Parke. Vienok, 
kiek teko tėmyti viešųjų Cice
ros mokyklų gyvenimą, tai i lie
tuvius mažai ten dėmesio krei
piama.—Vietinis.

Rožių žemė
Jau sušilo. Darbininkai pra

dėjo Vartytis prie ežerų. Bet 
maudytis dar ne visai jauku, 
ypač tiems, kurie nėra pratę 
šaltam vandeniui.

Teko susitikti su senai pa
žįstamais ir išsikalbėti. Užklau
sus jų ar nedirba, atsako: “Kur 
gausi darbo?” /

Dabar tokie laikai, kad ne
reikia dirbti. Bet bėda, kad 
reikia valgyti. O nedirbdamas, 
kur darbininkas gaus duonos?

bendrovė esanti kritiškoj padė
ty, nes jos iždininkas neturįs 
šiuo laiku iš kur sugrąžinti 
bendrovei pinigus. O bendro
vei reikia' pinigų taksoms mo
kėti.

- Dar neseniai tas pats iždinin
kas verkšleno bendrovės susi
rinkime, kad pirm jo buvęs iž
dininkas pasijuto turįs sunku
mų su pinigais. Jis išvadino 
aną iždininką buržujumi ir sa
kė, kad tokių nereikią įsileisti 
i bendrovę, nes, mat, pats yra 
Ščyrusis bimbinis komunistas. 
O dabar, jeigu kaip, tai bendro
vei gali būti nemalonumų su 
taksomis.

.v J

Delegatas1 susirinkime tapo 
instruktuotas, kad . direktoriai 
ieškotų budo bendrove taksoms 
sumokėti.

Free public leetures on mu
sic are given in Lithuania. 
These are illustrated by a 
symphonic orchestra and atract 
thounsands 
ycar.

The present TJthuhnian ope
ra unlike operą i n the United 
States is under the, jurisdietion 
of the stato.

of listeners ' each

Vera and George played golf 
lašt Friday. I would likę to 
know what their respective 
scores were.

ĮciaSSIFlED APS

Nemalonus dalykas, kad par
tijos siutinėjo laiškus pašalpi- 
nei draugijai. Gia'uta laiškas iš 
komunistų partijos. Jis buvo 
atmestas neskaitytas. Gerai ir 
padarė Susivienijimas. Musų or
ganizacija, kaip pašalpinė, ne
turi pareigos svarstyti partijos 
reikalus. Nariai, jeigu nori, gali 
partijai priklausyti ar nepri
klausyti. Tai jų privatus daly
kas, bet mėginti meškerioti vi
są organizačiją tai jau perdaug.

Net pikta' darosi, kad akli 
partijos sekėjai nori pašalpinės 
organizacijos nariams įbrukti 
partijos reikalus svarstyti.

Tokie laiškai visuomet turi 
būti metami į gurbą.

—Korespondentas.

0N TO WISGONSIN. Boy! 
And how! Kenosha can expect 
a lot from next Sunday. Pir
myn will be out there in all of 
its glory.

Kenosha! Uorę is a precau- 
tion! If you see a group of 
smilling, carefree, joyous lads 
and lasscs, you can ręst as'sur- 
ed that it is IPirmyn, And when 
it comes to singing, we’ll give 
your chorus plenty of competi- 
tion.

—O—

Saturday, May the 21st. 
Again the Pirmyn crovvdi is go- 
ing to outshine the ręst of the 
Lithuanian organizations. They 
are planriing everyone of them 
to attend the Lithuanian Uni- 
versity Club Spring Festival at 
the Lithuanian Auditorium. 
What a time they are going 
to have,! Stephen’s Revelers 
are going to provide the music. 
The students themselves are 
going to provide the entertain- 
merrt which will consist of 
dances, 
stunts.

songs, jokės, and

—O—

PIRMYN
SHARPS and FLATS

—o—
A REMINDER. Chorus mem- 

bers, there will be a rehearsal 
VVednesday evening at the 
usual time and place. Ali are 
asked to be present for finai 
prepakations for our Kenosha 
trip are to be made. Don’t for- 
get. Rehearsal! Wednesday and 
Friday of thig. week.

You have listened to the 
moan of The Singing Fool.

PRANEŠIMAI
Atydai Naujienų Skolinimo ir Buda- 

vojimo Bendrovės (Spulkos) narių'.
Visiems nariams yra • išsiuntinėta laiš

kai su pranešimu, kad Naujienų Spulkos 
šerininkų metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 18'd., 7:30 vai. vakare, 1 739 S. 
Halsted St.

Kurie negalėsite dalyvauti šėrininkų 
susirinkime patys, tai malonėkite įgalioti 
kitą ypatą atstovauti jus, pasirašydami 
ant ląįške priedėtos Proxy. Jeigu ne
galite įduoti savo pažystamam tai malo
nėkite prisiųsti Proxy Spulkos valdybai.

- — T. Rypkevičia, sekr.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

laikys teisių ofiso valandas ant Town 
of Lake

4600 So. Wood St.
Antradienių ir ketvirtadienių vakarais, 
nuo 7 iki 9. Jo miesto ofisas 160 N. 
La Šalie St., Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel. Pullman 6377.

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

—O—

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

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

Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Musų kuopos vice-pirminin- 
kas Antanas Jurevich persisky
rė su šiuo pasauliu šeštadienį, 
gegužės 14 dienų.

Kūnas pašarvotas adresu 3144 
West 40 street.

Kurie draugai turite kiek lai
ko, tai nuoširdžiai esate kvie
čiami dalyvauti savo kuopos 
draugo laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Kuopos valdyba ir velionies 
draugai reiškia giliausio gailes
čio1 dėl jo mirties.

—SLA. 178 kuopos Valdyba.

Didelė naujiena va
žiuojantiems į Lietu
vą laivu “Lancast- 

ria”
Gavome pranešimų iš Cunard 

laivų kompanijos, kad vietoj 
laivo “La neaštri a” keleiviai iš
važiuos laivu uMauretania”, ku- 
greičiau, nei j 6 dienas nuplauks 
į SoUthamptonų. Tendi laivas 
“Lancąstria” paims keleivius ir 
plauks tiesiai į Klaipėdą.

Kadangi “Maurėtania” yra 
Cunard linijos greičiausias lai
vas ir turi 30,704 tonų įtalpos, 
'tai ši permaina pagreitins ke
lionę į Klaipėdą kokiomis 3* die
nomis laiko ir padarys jų dar 
smagesnę.
—-“Naujienų” Laivak. Skyrius,

Roseland
Roselando veikėjų komitetas 

buvo surengęs koncertų Chica 
gos Lietuvių Chorui Pirmyn ba
landžio 24 dienų. Trečiadienį, 
gegužės 18 dieną komitetas tu
rės susirinkimą, kuriame bus

Rado negyvą lietuvį
Namuose adresu 4256 So. 

Ashland avenue, lovoje rasta 
negyvas Walter Gpurr.es, 45 me
tų. Seniau jisai gyveno adresu 
4533 So. Hermitage avė. Koro
neriui apie įvykį pranešta.

» « »
Jack Austrą, 3313 So. Mor

gan street, tapo sužeistas auto
mobilio nelaimėje prie 45 gat
vės ir Francisco avenue. Nuga
bentas ligoninėn.

» » »
Jennie Nahtas, 7 metų, 4541 

So. Albany avenue, užgauta au
tomobilio. Ėjo per gatvę ties 
46 str. ir So. Kedzie avenue, 
kai jų ištiko nelaimė.

—X.
/

Graži Lietuvių Radio 
valanda

Šiandie ir vėl turėsime malo
numų pasiklausyti gražaus lie
tuviško radio programo, kuris 
bus duodama liešoms ir pastan
gomis Peoples Furniture Co. 
krautuvių iš stoties WGES., 
1360 cilocycles, nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro.

Programą išpildys stropiai 
pasirengę sudainuoti gražių dai
nelių Jonas Romanas, ponia H. 
Bartush, panelė G. Tamkutonis, 
A. čiapas, garsusis “iPeoples” 
kvartetas, trio, duetas ir kiti.

Apie sveikatų kalbės Dr. I E. 
Makaras, o juokdaris Calis Ke
purė papasakos daug gražių ir 
negirdėtų juokų. Taipgi bus 
graži muzika ir kiti įvairumai, 
kas pilnai interesuos klausyto
jus. Todėl atsiminkime užsista- 
tyti savo radio.

— N.

štai paukščiai. Jie ne kokius 
aruodus turi. O gyvena' ne 
prasčiau už vadinajnųs civili 
zuotus žmones. Jie tiek trube- 
lių neturi, kiek žmonės.

Aš čia kalbu apie tuos civi
lizuotus, kurie taip savo vadi
na, o tikrenybėj kažin ar yra 
tokie.

štai šiuo laiku pas mus yra 
žmonių, kurie nežino ko jiems 
trūksta. Rodosi, finansais dai
ne prasčiausia stovi, kaip šiuo
se laikuose. Bet zurza vaikš
čiodami, kad prasti laikai. Ro
dosi, jų amžiui užtektų ką turi. 
Bet negana!

Imkime pav. ir tokį mano se
ną pažįstamą X. Nesenai jis 
buvo lokamnas ant visokių no 
tų. Kada kas kokią pasiūlyda
vo su geru uždarbiu, tai duok 
ją jam. Dabar jau lokamstva 
užėjo ant šlubų. Tik ima jas 
ir ima—vieną po kitos. O pa
ėmęs dejuoja, kad turįs daug 
vargo.

Nagi kam imti tas stubas? 
Lai gyvena jose tokie pat varg
šai darbininkai, kaip ir jis pats. 
Tada nebus vargo nė darbinin
kams, nė jam pačiam. Gal ver
tėtų pasimokinti iš paukščių?

—R.

Roseland
Praėjusį penktadienį Strumi

lo. svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susirin
kimas. Narių buvo’ nemažai.

Sirgo T. Jankauskas, V< Gu
daitis ir K. Klivickaš.. Serga 
A. žilevičia, L. šakys ir S. Žeb
rauskas. Visi ligoniai vietiniai 
ir gerai visiems pažįstami. Ku
riems laikas pavelija, aplanky
kite juos. 7

Išvažiavimo komisija padavė 
platų raportą apie išvažiavimo 
rengimą. Jau viepta paimta iš
važiavimui liepos 17 dieną — 
Globė, Illinois. Serijų knygu
tės atspausdintos ir pradėtos 
nariams dalinti. Komisija ma
no,, kad šis išvažiavimas bus 
vienas šauniausių, kokie tik 
rengta iki šiol.

Bendrovės atstovas davė platų 
raportą apie jos stovį. Sako,

The blare of trUmpets! The 
snare of drums! Clowns! Mid- 
gets! Fat women! And so the 
circus comes to town in all of 
its glory. The peoplet shout. The 
children jump for joy. •

Būt when the Singing Fool 
comes to you each Tuesday, he 
comes alone wjthout all of 
these aęcęssories. Yet he, ąę- 
complishes almost as much as 
the large troop. !

"■O"""'""
At ,a recent miisical recital, 

the following conversation was 
overheard by Snooping Joe. The 
conversants were two of your 
young musical erities.

A: — Gee, she sang that 
song. in a haunting manner.

B: — Do you think įso?
A: — Why, yes, there was 

the ghost of a resemblance to 
the priginal air.

-■r- IV -r., 
VJ * /

They went! They saw! Būt 
they did not conąuer!

The Doovidils A. C. handed 
the IPirmyn Aces their.first de- 
feat to the tune of 10 to 1.

Our Pirmyn bąli club was 
slightly handicapped by the 
fact that some of our players 
didn’t show up. The hard rain 
previous to the day of the game 
gavę the impression that the 
field might be too we,t to play 
pn. -

Dauny, one of our new tenors, 
proved to be the star of game, 
knocking out a three baggers, 
the longest hit of the day. 
With the, addition of three ath- 
letic looking men to the chorui 
lašt Friday, it looks as though 
we are going to have a great 
bąli team. New dfevelopments 
will be announced latter.

—o—
DID YOU KN0W THAT

The first Lithuanian music 
dates back less than fifty yearl 
This was^ in the form of a 
mass with music ‘ by Kalvaitis.

Lithuanian-opera was found- 
less than 15 years ago in

TIDBITS
Now, that the boys have or- 

ganized a real bąli team, the 
•girls ought to get together and 
niake, a bridge club... What a 
heetie week end is approach- 
ing. There is the student’s af- 
fair Saturday and then on Sun- 
day, we all go to Kenosha... 
How did Pirmyn sound 
the air? ’Pretty good. 
what? Rumors are afloat

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

Prelegentas Dr. Naikelis. Prelekciją 
iliustruota paveikslais.

Vyrai nebus įleidžiami. Kviečia skait
lingai atsilankyti.

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

Bušai parenduojami piknikams 
važiavimams* už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami. 

Šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS 

Ine.
ir Harlem Avenue, Worth. III. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

SOUTH

Rengėjos.
109 St.

Musų 
gatvių j

SLA. 6/o apskr. kuopų

1920

N A (JJ IENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vėl, vak. Nedėldieniais 
nuo V v

ir i5- 
Ap-

LINE,

over
Eh, 

that

MADOS MADOS

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 ątsivežkitė 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.

apskričio suvažiavimas — 
įvyks gegužės 22 dieną, 

svet.,

. KAS norite senus taisyti ar būdavot! 
naujus namus. Atlieku visokius darbus 
buldinguose ant lengvų išmokėjimų.

Tel. Yards 2773.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti . arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

i

2776

ir vasarinė sukne- 
14, 16

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 ir 
kitokių reikalų randasi apsvarstymui.

Nut. Rast.

Brighton' Park Gedemino Building 
and.Loan Association metinis bendrovės 
susirinkimas bus laikomas šį vakarą ant
radienio. gegužės 17 dieną, 8 vai. vak., 
bendrovės raštinėje 4425 S. Fairfield 
Avė. Visi bendrovės nariai yra kviečia
mi atsilankyti. O tie kurie negalite 
ypatiškai dalyvauti malonėkite priduoti 
savo paliudijimus (proxy) sekretoriui 
ar savo įgaliotiniui.

— Juozas J. Patekąs, sek r.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO- 

Vės nariams

Naujienų Skolinimo ir Bū
davo jimo bencĮroves (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užųio- 
keti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą — suteiksime paskolą.

T. Rypkevičia, 
t sekretorius.

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

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

T ei. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Furniture & Fix1ures
Rakandai-ltaisai

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

Furnished Rooms
IEŠKAU kambario Brighton Parke, 

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

For Rent
REIKALINGAS storas ant rendos dėl 

bučernės biznio. Atsišaukit
Tel. Boulevard 7069

RENDAI flatas penkių kambarių 
yra maudynė. Renduosiu už $18 j mė
nesi, vienį mėnesi dvkai. Randas ant 
Bridgeporto. Tel. Yards 2414.

Partners Wanted 
PiiBlniTikųRęildia.         

REIKALINGAS pusininkas į gerą res
torano biznį; nepatyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6249 S. Ashland Avė.

Hdp Wanted-~Feinale
25 tarnaitės $8—^-$12.
10 motinoms pagelbininkių $5—$7. 

Ashland Employment Service
1510 W. 63 St. \

REIKALINGA moteris arba mergina 
prie namų darbo.

5150 So. Halsted St.• ! t

2776—Pavasarinė 
lė. Sukirptos ųiieros 
taipgi 36, 38, 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršriurodytų Pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adręeą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu įsu užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1780 So. 
Halsted St., Chicago, I1L
r--------- ------ *-----------------Y

NAUJIENOS Pattern Dept.
1.789 S. Halsted Sį., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. :..........
tyfieros .*

18. 20

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

'(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
t C'

SUMMERfASHIONS

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. Užsisa

kykite ją sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose, 1739 South 

'Halsted St., Chicago, III.

Business Chances ’
Pardavimui  Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, Midwest 
Store, geriausioj lietuvių apielinkėj. Ge
ras biznis. Kreipkitės į vyriausį ofisą, 

2434 S. Western Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemš Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

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

mus, lotus, farmas ;ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, buČernių ir grosernių. .Norė
dami pirkti at išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgiČius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield - Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PASIRENDUOJA AR PARSIDUODA 
TOMALA’S GROVE DARŽAS 

138 St. ir Archer Avė., 
Lemont, Ill.x

Klauskite Gage Park Building Ų Loan 
Homestead Ass'n (Spulkoj) .

Joseph S. Hubalik, sekretorius 
2624 West 51 St., Chiago

Gpurr.es



