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Radikalai Laimi Francijos 
Parlamento Rinkimuose

Aplaikė stambių lai* 
mėjimų vakarykš
čiuose rinkimuose

Del Fransijos prezi 
dento nušovimo įta

ria komunistus
Galutini daviniai dar nežinomi, 

bet išrodo, kad Tardieu val
džia turės trauktis

Nors šovikas kazokas Gorgu- 
lov buvo monarchistas ir ru
sų “fašistų”’ vadas

Paryžius, geg. 8. — šiandie 
įvykusiuose galutinuose Franci
jos parliamento rinkimuose, 
kaip išrodo, vėl stambių laimė
jimų aplaikė socialistai radika
lai, vadovaujami buvusio pre
mjero Ždouard Herriot. Pilnų 
rinkimų davinių dar nežinoma, 
bet atėjusios iš Įvairių vietų ži
nios rodo, kad rinkimai pakry
po kairėn įr valdžios partijos 
neteko 26 lietų, kurios nuėjo 
kairiajai opozicijai. Iš tų 13 
vietų teko socialistams radika
lams, o kitosIkitoms partijoms. 
Kiek laimėjimų aplaikė ir ko
munistai. Premjero Tardieu

Paryžius, geg. 8. — Kazokui 
Gorgulov pereitų penktadienį 
nušovus Francijos prezidentą 
Povilą Doumer, Francijos slap
tų jai policijai— Surete Genera- 
le tapo pavesta išaiškinti tą 
žmogžudystę ir surasti kas sle
piasi jos užpakaly, šovikas 
Gurgulov buvo nesenai atvykęs 
iš Monaco, yra monarchistas i’’ 
taipgi organizatorius teroristi
nės rusų fašistų “partijos”, 
kurios uždavinys yra visais ga
limais budais kovoti su bolše
vikais. Savo prisipažinime Gor 
gulov pareiškė, kad jis? veikęs 
vienas, niekelio nekurstomas.

118 Duchoborų ir jų 
vadas nuteisti 

kalėjiman
Duchoborai nuteisti už paroda- 

vimą nuogais, o jų vadas už 
kreivą prisiegystę /

Lietuvos Naujienos

[Acmc-P. K A. Photo]

Francijos prezidentas Povilas Doumer, kurį pereitą penktadieni 
V nušovė rusas monarchistas Povilas Gorgulov.

respublikonai neteko 11 vietų.
Išrodo, kad Tardieu valdžia 

neteko didžiumos parliamente ir 
turės pasitraukti. Sekamu pre
mjeru numatomas Herriot. Jis 
mano, kad jo partija naujame 
parliamente turės J 45 vietų ir 
socialistai turės 115 vietų. Jis 
norėtų sudaryti knnHviją su 
kairiuoju centru.

Šiandie Įvykusiuose rinki
muose turėjo būti išrinkti 359 
atstovai. Viso atstovų yra 615. 
Kiti tapo išrinkti pereitą sek
madienį ir šiandie buvo balsa
vimai tik tose vietoše, kur per
eitų sekmadienį nė vienas kan
didatas nesurinko reikiamos ab- 
soliutės didžiumos balsų.

šią savaitę parliamentas su
sirinks Versalles ir išrinks nau
jų Francijos prezidentą, vieton 
nušautojo Doumer. Po to re
zignuos Tardieu valdžia, bet jis 
eis ir toliau savo pareigas iki 
susidarys naujas kabinetas.

Rusijosdr Turkijos eko
nominė sąjunga

Rusija duos Turkijai kreditų už 
$8,000,000

Maskva, geg. 8. — Turkijos 
užsienio reikalų ministeris 
Tewfik Rushdi Bey paskelbė, 
kad tarp Turkijos ir Rusijos 
tapo padaryta nauja ekonominė 
sąjunga, sulig kurios Turkija 
gaus iš Rusijos $8,000,000 ilga
laikių kreditų. Rusija Turkijai 
pardavinės įrankius, ūkio pa
dargus ir trąšas, o iš Turkijos 
gaus tabako, vilnų, vaisių, mi
neralų ir kitų žaliavų.

Nusižudė Vokietijos 
bankininkas

Berlynas, geg. 5. — Kari 
Baum, Vokietijos bankininkas, 
kuris prasižengė svetimų valiu
tų reguliuojamiems įstatymams, 
nusižudė, iššokdamas iš lango 
nuo penkto dangoraižio aukšto.

Francijos policija' betgi ban
do šių žmogžudystę surišti su 
bolševikais ir jos direktorius 
Pierre Julien viešai paskelbė, 
kad tai jis neužilgo aiškiai įro
dysiąs. Buvęs Farncijos prezi
dentas Millerand irgi sako, kad 

[jo “privačiomis žiniomis” užmu- 
Į sėjas “priklausęs reguliarėms 
bolševikų jėgoms”.

Padarius kratą Gorgulovo na
muose Monaco surasta niekurių 
dokumentų, bet policija atsisa
ko pasakyti kas juose yra. Gor
gulov irgi nieko daugiau nesa
ko. Alienistai pradėjo tirti jo 
protą, bet savo darbo dar ne
užbaigė. Gorgulov tapo forma
liai apkaltintas už žmogžudys
tę. Tyrinėjimai bus vedami ir 
toliau, ne vien Francijoj, bet 
ir kitose šalyse.

40 dienų gedėjimą^

Del prezidento nušovimo vi
soje Francijoj e tapo paskelb
tas 40 dienų gedėjimas. Vals
tybinės laidotuvės bus gegužės 
12 d., po pamaldų Notre Dame 
katedroje. Palaidotas bus Pan
teone, kur yra palaidoti Voltai- 
re, Victor Hugo, Rousscau ir 
kiti garsus franeuzai.

Bolševikai protestuoja prieš 
įtarimą

Maskva, geg. 8. — Komunis
tų internacionalas išleido pa
reiškimą, kuriame griežtai pro
testuojama prieš Francijos slap
tosios policijos Įtarimą, kad 
Francijos prezidento užmušė
jas Gorgulov esąs komunistų 
agentas. Tame pareiškime sa
koma, kad tokis bandymas pri
mesti Gorgulovą bolševikams 
yra piktas šmeižtas.ir bandy
mas išteisinti Rusijos baltgvar- 
diečius nuo kaltės.

Rusija leido patiems 
valstiečiams parda

vinėti grudus
Stalinas priverstas trauktis ir 

taisyti savo kolektivizaciją 
leidžiant privatinę prekyba 
grūdais

Maskva, geg. 8. — Komisa
rai ir centralinis komunistų 
partijos komitetas išleido svar
bų dekretą, pasirašytą Mo
lotovo, komisarų pirmininko ir 
paties Stalino, komunistų par
tijos sekretoriaus. Tuo dekre
tu atmainomas bolševikų nusi- 
satymas j ūkių kolektivizaciją 
ir visų žemės klausimą. Ikišiol 
nė kolektyvai, nė pavieni ūki
ninkai neturėjo teisės grudus 
pardavinėti, bet turėjo juos vi
sus atiduoti valdžiai. Šiuo dek
retu gi leidžiama ir kolekty
vams, ir pavieniams ūkininkams 
atsirandantį pas juos grudų per
viršį parduoti atvirame marke- 
te. Tik iš valstybės ūkių val
džia ir toliau ims visus grudus, 
bet kiti patys galės pardavinė
ti. Tai daroma tuo tikslu, kad 
paakstintį ūkininkus geriau ap
dirbti žemę ir auginti daugiau 
javų, nes ikišiol ir ūkininkai, 
ir dagi patys kolektyvai sten
gėsi tik tiek auginti javų, kiek 
jiems patiems tereikia, o kitų 
žemę palikdavo dirvonuoti, kad 
kuomažiausia tektų valdžiai.

27 žmonės žuvo že
mės nuslinkime 

Francijoj
Lyons, Franci j a, geg. 8. — 

Netikėtas žemės nuslinkimas 
palaidojo du didelius apart- 
mentinius namus. Nelaimėj žu
vo mažiausia 27 žmones ir 12 
žmonių sužeista.

(Kita žinia' sako, kad nelai
mėj žuvo 35 žmonės.)

Lenkija dėl Danzigo 
kaltina hitlerininkus

Nelson, B. C., geg. 8. — Ka
nadoje yra didelės tam tikros 
rusų -religinės sęktos—Ducho
borų. Tos sektos komunos už
siima žemdirbyste. Vienai tos 
sektos daliai vadovauja Veregin. 
Jos nariai vadinasi “Laisvės Sū
nus”. Ji tarp kitko nepripa- 
žysta mokyklų ir neleidžia savo 
vaikų mokintis, nes esą skaityr 
mas ir raštas išvedųb žmones 
iš kelio ir todėl mokėjimas skai
tyti ir rašyCi yra netik nerei
kalingas, bet dagi žalingas, nuo
dėmingai dalykas. Bet kadan
gi Kanadoje yra priverstinas 
mokinimasis ir visi vaikai turi 
lankyti mokyklą, tai tarp tos. 
sektos ir valdžios nuolatos iš- 
kįla aštrus ginčai. Duchoborai 
prieš valdžios vertimą lankyti 
mokyklas daugiausia protestuos 
ja paruduodami nuogi artimiau
sio miesto gatvėmis.

Tokia nuoga protesto eisena 
buvo suruošta ir pereitą sekma
dienį. Eisenų puolė policija ir 
kitaip negalėdama nuogus du- 
choborus išsklaidyti ėmė ant jų 
nuogų kūnų berti niežėjimą su
keliančius miltelius. Pasėkoje 
eisena buvo išsklaidyta ir 118 
duchoborų tapo areštuota. Už
vakar visi jie, 84 vyrai ir 34 
moterys, tapo nuteisti kiekvie
nas trims metams, kalėjiman. 
Tai dar pirmą kartų teismas už
dėjo tokią didelę bausmę du- 
choborams.

Duchoborų vadas Veregin ir
gi tapo nuteistas trims metams. 
Jis tapo nuteistas už kreivapri- 
siegystę. Jis prisipažino gavęs 
iš duchoborų $800,000 nuo jo 
atvykimo iš Rusijos astuoni me
tai atgal. Kalėti jis turės 
Prince Albert sunkiųjų darbų 
•kalėjime.

Kauno audėjos lai
mėjo streiką

Kaunas.— Prieš kiek laiko 
buvo sustreikavę “Kauno Audi
nių” šilko audėjos, reikalauda
mos darbo sąlygų pagerinimo, 
pabaudų sutvarkymo ir užtikri
nimo minimum uždarbio. Strei
kavo daugiau 100 darbininkių. 
Po kelių dienų streiko darbinin
kės sugryžo i darbą, streiką 
nors ir nepilnai laimėjusios.

Steigs vietinio taba
ko fabriką

Žemės ūkio rūmų žinioj esanti 
tabako augintojų draugija me
tiniam savo suvažiavime nuta
rė pavesti valdybai daryti gali
mų žygių Įsteigti fabrikų per
dirbti vietiniam tabakui. Be to, 
nutarė prašyti valdžios įstaigų, 
kad jos privestų tabako fabri
kantus savo fabrikuose prie 
trečios rūšies tabako dirbiniu 
maišyti 10 proc. vietinio taba
ko.

žmogus ir gyvuliai žu
vo liepsnoj

Joniškio valsč. Niuraičių k. 
Įvyko gaisras, kurio metu su
degė Bonipaco Khipšo (klėtis ir 
kute buvę po vienu stogu. Be 
to sudegė Povilas Skribickas, 2T 
metų amž; Jokiškių km., JorrHk 
kio valsč., 2 arkliai, 2 karves, 
3 avys, apie 100 centimetrų į- 
vairių grudų ir visi ūkio pa
dargai. Nuostoliai siekia 6,000 
litų vertė.

Londono parodoj ap- 
dovanti Lietuvs fir

mų eksponatai
Dabar Londone vykstančioj 

idealių narnų parodoj (The 
Ideal Home Exibition) dalyvau
ja su savo gaminiais ir kelios 
lietuviškos firmos. Kai kurie 
lietuviškų firmų išstatyti eks
ponatai buvo apdovanoti aukš
tesniais pažymėjimais ir aukso 
medaliais. Turimomis žiniomis, 
Grand Prix ir aukso medaliai 
priteisti: Kostui Petrikui iš 
Kauno už baldus, Margoliui ir 
Finbergui iš Jurbarko už bal
dus ir gramofonų dėžes, Gle- 
zeriui iš Radviliškio už odų, bro
liam Taboriškiams iš Vilkaviš
kio už sėmenų alie.įų, Kruk- 
Mišuneriui iš Ukmergės— už 
odų, Keidauskui iš Kauno —už 
chemišką valymą ir Bleichma- 
nui iš Kauno—už biskvitus (tie
du pastareiji gavo tik aukso 
medalius).

Pabaltijo akių gydy
tojų suvažiavimas
Šių metų gegužės 27—28 d. 

Vytauto Didžiojo Universiteto 
akių klinikoj įvyks trečias Pa
baltos valstybių akių gydytojų 
suvažiavimas. Dalyvauti su pra
nešimais jau yra pasižadėjusios 
Latvijos ir Estijos universitetų 
akių klinikos.

Įkrito upėn vežimas su 
tiltu

Chv^ai iir apylinkei federt. 
Jis oro duras šiai dienai pra 
naša iria:

Šiandie giedra ir biskį vė
siau.

Lietuvą lankė transpor
to darb. vadas

Streikas Naujojoj Ze
landijoj

Wellington, N. Z., geg. 8. — 
Jau kelinų dieną Christ Church 
mieste streikuoja ga-tvekarių 
darbininkai. Vakar apie 300 
riaušininkų susikirto su polici
ja; daug žmonių liko sužeista ir 
16 areštuota.

Lenkija nė nemananti pulti 
Danzigo, tik hitlerininkai ve
dą propagandą

Varšuva, geg. 8. — Lenkijos 
valdžia, atydžia'i seka padėtį 
Danzige.” Sujudimas, kuris ki
lo Europoje delei Danzigo se
natoriaus Lubianskio pareiški
mo,, kad lenkai rengiasi pulti ir 
užimti Danzigų, jau kiek apri
mo. Vokietija pasiuntė Lenki
jai notą, bet Lenkija neskelbia 
ar ji davė į tą. notų atsakymą.

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterija, spiriama * dėl kokio 
nors pareiškimo, paskelbė, kad 
visos žinios apie tarimų jį lenkų 
rengimąsi pasigriebti Danzigą 
esą tiktai “Danzigo hitlerininkų 
propaganda”. Esą tų gandų ne
galima skaityti rimtais, nes len
kų puolimas esą butų priešin
gas lenkų nusistatymui nesi- 
maišyti 'į Danzigo reikalus.

Lenkų laikraščiai kaltina, kad 
Danzigas atvirai teikia protek
ciją Vokietijos hitlerininkams 
ir kad dabar Danzige esą 10,000 
ginkluotų vokiečių.

Saugo duchoborų mokyklas
< * ’ '

Regina, Sask., geg. 8. —Rai
toji policija , saugo duchoborų 
mokyklas Saskatcheyvano pro- 
vincioj, po nuteisimo duchobo
rų vado Veregino kalėjiman, 
gavus grūmojimų mokyklas iš- 
bombarduoti.

Duchoborų apielinkėse per 
paskutinius dviejus metus liko 
sudeginta daugiau kaip 20 mo
kyklų.

Pirmoji elektros auka
Prienai, Marijampolės apskr. 

Balandžio 13 d. mūrininkas Sa
bas, bebaltindamas kambarį 
Kauno gątvėj, palietė elektros 
’eippų ir buvo vietoje elektros 
nutrenktas. Matyt, lempa ne
buvo nuo srovės izoliuota.

Ylakiai, Mažeikių'aps. Balan
džio 6 d. Viršilų kaimo gyv. 
Kazlauskas, važiuodamas tiltu 
ties Kaltės malunu, įkrito upėn 
kartu su tiltu ir visu vežimu. 
Subėgę žmonės nelaimingąjį ir 
jo arklį iš vandens ištraukė, o 
vežimas liko. Dėl tos priežas
ties susisikįemas tarp Viršilų 
kaimo ir Ylakių nutrauktas.

Sulaikytas lenkų karei
vis

Gal 30 vaikų prigėrė 
Japonijoj

Tokio, geg. 8.—Manoma, kad 
30 vaikų prigėrė Yamagata' pre
fektūroj, kai apvirto keltuvas 
plaukiąs su mokyklos vaikais i 
Fukuwada kaimą.

Alytus.—Balandžio 6 d. va
kare demarkacijos linijoj, Aly
taus bare, sulaikytas pil. Jac
kevičius, kuris, sakosi, pabė
gęs iš lenkų kariuomenės dėl 
nepaprastai sunkių sąlygų.

Lankėsi Transporto Darb. Prof. 
S-gų Internacionalo sekretorius

Balandžio mėh. 17 d. Liet. 
Darbininkų ir Tarnautojų Suv. 
Prof. S-gas Kaune aplankė 
Transporto Darbininkų Profesi
nių Sų j ungų Internacionalo 
sekretorius drg. Natanson. Jis 
domėjosi Lietuvos darbininkų 
profesiniu judėjimu.

AREŠTAVO KOMUNISTUS

Seville,' Ispanijoj, geg.' 8. — 
Keli komunistų komiteto nariai 
tapo areštuoti sužirto jus, kad 
jie planuoja paskelbti įmest,e 
generalinj streiką ‘tikslu supa- 
raližuoti visuomenės aptarnavi-

|mo įmonių veikimų.

500 žmonių žuvo ura
gane Indo-Chinijoj-

..II . '

lianoj,, Francijos Indo-Ghini- 
ja, geg. 8. — Iš Chinų j uore, 
kaip patirta, pereitą trečiadie
nį atėjo Uraganas perėjęs per 
visą Annam valstijų. Uragane 
žuvo apie 500 žmonių, jų’tar-r 
pe keli europiečirti. Daug mies
tų paversti griuvėsiais ir ko
munikacija sutrukdyta.

Saugo Amerikos amba
sadą

Berlynas, geg. 8. — Berlyno 
policija saugo Jungt. Valstijų 
ambasadą delei komunistų grū
mojimų prie jos padaryti de
monstracijų, protestui prieš nu
teisimų nužudyti aštuonius neg
rus Scottsboro, Ala'.

Kelios, pastangos demonstra
cijai susiformuoti tapo išardy
tos. Tada komunistai pasiuntė 
kelias delegacijas protestuoti 
ambasadai prieš tą teismą.

Didelis medžių gaisras
Quebec, Kanadoj, geg. 8. — 

Iš Port Alfred, Que., pranešama, 
kad ten jau aštuonias dienas 
siaučia didelis medžių gaisras, 
kurį užgesinti vis dar nepasi
sekė. Dega prirengti popieros 
gaminimui medžiai, priklausan
tys Consolidated Paper , Co. 
Nuostoliai ikišiol siekia’ $2,000,- 
000.

Mirtinai persigando pa
mestinukė

Prienai, Marijampolės apskr. 
Balandžio 10 d. šiauliškių kai
mo vieno ūkininko tarnaitė, pa
gimdžius kūdikį, paslėpė kluo
ne peluose, šeimininkė .apti
kus naujagimio lavonėlį labai 
persigando ir bėgo seniūnui pra
nešti, bet bebėgdama sugriuvo 
ir po kelių valandų mirė. Del 
kūdikio mirties vedamas tardy
mas.

Katastrofoje žuvo trys 
kareiviai

4 ■ ------------- ;-------- ' . ■

Battle Creek, Mich., geg. 8. 
Prekinio automobilio katastro
foj užsimušė trys J. V. kariuo
menės kareiviais

Lima, Peru, geg. 8. — Ko
munistai jurininkai buvo pasi
griebę du karo laivuą ir pradė
jo atvirą sukilimų, bet keli šū
viai iš submarinų privertė juos 
pasiduoti.
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Baltimore, Md
Per 200 metų buvę “mėlyni 
įstatymai*’ tapo panaikinti

Jau buvo lietuviškam pasau
liui pranešta, kad Marylando 
legislatura nubalsavo panaikin
ti taip vadinamą “blue law”. 
K unigužiai taip lengvai nepasi
davė, — įvairių fanatikų sek
tos stojo už tai, kad “mėlyni 
įstatymai” turi bnti Baltimorės 
mieste. Tai reiškia, kad reikia 
pildyti Mozės žodžius, — “šven
tą dieną švęsti”. Dvasiški tėve
liai kalbėdavo: “Butų gerai, 
kad ir gatvekafrus sustabdytų”. 
Romos ir kitų sektų visokiems 
Fabijonams ir Sabastijonams 
sekėsi gerai, kol liaudis tylėjo. 
Čia jau buvo pradėję neleisti 
jokio sporto gėmių lošti sekma
dieniais.

Gegužės 2 d. buvo leista pi
liečiams balsuoti ir už panaiki
nimą “mėlynų įstatymų; bal
savo 83 tūkstančiai; apie 50 
nuošimtis balsavo* kad butų at
laisvinti sekmadieniai. Dabar 
davatkos bedavoja, kad nebus1 
“šventos dienos”. Sekmadienis 
kaip buvo, taip ir bus, — tik 
bus laisvas. Kintamųjų paveiks
lų teatrai bus atdari ir šiaip 
galės boię žaisti ir t. t. Kurie 
norės bažnytėlėj poteriauti, tų 
niekas neišvarys.

Visi trys Baltimorės didieji 
laikraščiai —■ “Post”, “News” 
ir “Sun” smarkiai agitavo už 
sulaisvinimą sekmadienių. Ma
joras Jackson tuoj pasakė, kad 
nuo dabar ir prasidės laisvi sek-, 
madieniai. Per 200 metų Balti- 
morės mieste įvairių tikybų ku
nigai manė, kad sekmadieniais 
visi tik poteriauti privalo ir 
daugiau nieko. Bet dabar “ver
kite anuotai ir dvasios šven
tos”, — piliečiai eis į, kruta- 
muosius paveikslus * ^įekmadio£ 
niais ir pardavinės pinacus ant 
gatvių kampų. —Reporteris.

ir dvasios 
piliečiai eis į, kruta-

Detroit, Mich
Ko p. šnuolis nori?

Ar jis geras* ar blogas, — ne
žinome. Tad balsuokite už ką 
■tik norite.

Tai ir visa mano “agitacija” 
už Bačiūnų. Nominacijose agi
tavau už Grinių į prezidentus 
ir už Dr. Viniką į sekretorius. 
Už juos- ir balsavau. Kadangi 
jie nepateko ant balinto, 

“man laike rinkimų nebuvo 
ką nei agitacijos varyti.

/V n t galo; p. šnuolis nori
noti, kas mane įgaliavo SL.Au

tai 
už

v • 
ži

saulimi. , Į tai aš atsakysiu 
trumpai ir aiškiai: tokį įgalia- 
vtmą aš gavau iš paties p. 
šnuolio, kuris* yra kuopos pir- 
mimnkas. Jis sukeikė tą įgalia- 
vimą žodžiu ir raštu. Štai ką 
jis parašė: “Aš rekomenduoju 
susirinkimui išrinkti Vincą 
Karpšlį kuopos koresponden
tu. Jis gerai kuopos reikalus 
aprašo. K. šnuolis, pirm.”

Ir štai po viso to jis nori ži
noti, iš kur aš gavau tokį į^t- 
liaviimą!

išduoti visam lietuviškam pa
—V. Karpšlii, 

kuopos užrašų rast.

vienoj srityje. Ttbčiaui ap- 
gąiJtestavirmr. reikia, pasakyti, 
jd$ kokio nors ptoaąvimo Lie
tuvos pieiMiaiilkjrstėi, nėra..

Tas .faktas, kad žiemos melu 
Lietuvoj ūkininkai kur kas 
mažiau' tepristafo* ]deno, rodo 
aiškiai, jog žmonėms stinga 
pačių elementariškiausių ži
nių. OI, viskas daroma akių 
plotu. Pavaryta šiek tiek agi
tacijos ir ūkininkai 
pieno' ukiua vestL nors
neturi nei patyrimo^ nei žino j i- 
ntKK

lam

SEKANTI EKSKURSIJA
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Agronomas D. 13. Pratapas.

Šis bei las apie žemdirbystelielevoj
(Tęsinys)

Pabaro reikalas.
Imkime kitą sritį. Pievos ir 

dobilų laukai Lietuvoj užima 
364,800 hekatarų. Tie faktai pa
duota valdžios išleistoj knygoj 
“Lietuva Skaitmenimis, 1918— 
1928”. Lietuvoj pievos yra pra
stos, natūralus. Dauguma ūki
ninkų šienauja tik vieną kartą 
per metus. Klaipėdos krašte pie
vos yra pagerintos ir dauguma 
ūkininkų per vasarą šienauja 
ne mėžiau, kaip du kartu.

Taip rašoma valdžios išleistoj 
knygoj.

Pievų pagerinimas turi dve
jopą tikslą. Būtent, pagerin
tos pięvos atneša ūkininkui 
daugiau naudos, o pagerintas 
pašaras yra būtinai reikalin
gas pagerinimui gyvulių. Pievų 
pagerinimo srilyj galima pada
ryti kur kas daugiau, negu su 
kviečiais arba rugiais. Pašaro 
butų galima gauti bent kelis 
kartus daugiau. Imkime, pavy
zdžiui, tuos pievų plotus, ku
riuos randame eidami iš Erž- 
vilkio į Skaudvilę arba Nema
kščius, Viduoklę ir Šidlavą. 
•Visur aplinkui tik ir matosi 
pievos, liet daugumoj jos lik 
kerpėmis apaugusios, žolė to
kia, kad ji tik kraikui tinka, o 
ne pašarui. Jokiu budu neuž- 
simokėtų samdyti žmogų, kad 
jas nupjautų, nes surinktas 
šienas neužmokėlų nei už dar

kas derlingesni, f tą upę egip- 
lėnai žiurėjo, kaip į kokią die
višką galybę. Vokietijoj apie 
upę Reiną yra prirašyta dau
gybė poezijos. Literatūroj ji 
nuolat yra minima. Lietuvos 
literatai kažkodėl nepastebėjo 
Lietuvos upių ir lankų gražu
mą. Tik vienas vyskupas Bara
nauskas parašė klasišką vei-

da atsiras daugiau tokių Ba
ranauskų, kurie apdainuos 
gražiąją Lietuvos gamtą?

Lietuvoj yra 20 su viršum 
lokių upių, kuriomis galima 
plukdyti medžius. Jeigu tos 
upės botų sudėtos į daiktą, tai 
susidarytų. 3,000 kilometrų il
gumo upė. Prie upių paprastai 
randasi plačios lankos, —der
lingiausi Lietuvos žemė. Bet 
jeigu nueini į lankas birželio 
mėnesyje, tai kur tik koją de-

mis į galvą skverbiasi mintis, 
kad Lietuvos ūkininkui agro
nomijos mokslas tebėra sveti
mas dalykas. Lankos sudaro

ploto, kuris yra skiriamas pa? 
šaro auginimui. Iš tokio dide
lio žemės ploto, o tiek mažai 
Lietuvos ūkininkė 'naudos le- 
turi!

(l ij vii U u augini n i as.
Gyvulių augintojai privalo 

niekuomet neužmiršti dviejų 
svarbių dalykų: 1. kad gerų 
gyvulių auginimas visuomet

[Acme^p; ® A„ Photo],

Jose Francisao Uribuaraę bun 
varis Argentinos diktatorius* 
kuris balandžio 28: d', pasimirė 
Paryžiuj-.

Iš tos lenitelės mafotmr kad 
palyginom sui pri«štoriniuii lai
ku arkliu skaii^ius padiidėjp' 
ant 64 nuošimčiui; raguočiui 57 
nuotL; kiaulių* i 13;2 nuoš., ir 
avių* 64 n uos. Nu® 1920' im ar
klių, priea uglis * nuolat didė jo*. 
Raguočiui daugiausiai buvo? 
1926' metais,r. kuomet jių s kai-, 
čius siekė 000^ Kiauliųi 
skaičiui 1924 m*. , sieke lJ564u- 
(M)0l Reiškia, gyvuliui prieauge 
lis ne nuolkit dlgdiinask bet šiek, 
tiek svyruoją. Tačiau? skaičius 
gyvulių nepalyginamai dides
nis,. negu jis buvo prieš karą. keli

' r ‘? *i i ' b ■ į j • h :•.

„ itb tdk gaJiox
Tentai paaakytiii,. jog- pradėta, 

kaip yriu šutoma,. ne iš to ga- 
l<x Pivmtouivaii reikė jį®, susi r u- 

: pinti pašaro pagerinimu, nes 
tai yra pieno; ūkio* pagrindas. 
iStti jauna pramone gali atsilik
ti lygiai taipę kaip atsitiko su 
<mwrmatodi0< fabriku 1919 — 
Į920* metais-. Valdžia įsteigė 
marinailiad^ fabriką, neturėda
ma! žatoa medžiagos. Buvo pa- 
samdyti darbininkai, kuriems 

;reikėjo* mokėti algas, nežiūrint 
į tai*. kad jie neturėjo ką veik
ti. Suprantamas daiktas, kad 
[prie- tokių? aplinkybių; fabrikas 
ilgiai negalėjo- egzistuoti, — 
'vieniems metama praslinkus 
jis užsidarė. O tuo tarpu Lie
tuvoj galėtų pasilaikyti
marma Hado fabrikai. Ta pr a- 
monė yra gana pastovi1. Visa 
nelaime buvo ta, kad* pirmasis 
fabrikas tapo- nelaiku atidary
tas. Ir štili jau piąiėjo desėt- 
kas su viršum metų, o 
kito fabriko niekas neišdrįso 
atidaryti, nors dabar aplinky
bės yra gana palankios, — ža
liavos nestokuoja.

Prastos karvės prastu paša
ru maitinamos duoda mažai 
pieno, ir tas pats nėra geriau
sias. Dėliai to sviesto išdirbys- 
tei tenka susidurti su keblu
mais. Sviesto dirbtuvėse vi
suomet reikia- palaikyti tam 
tikrą skaičių darbininkų. Kuo
met dirbtuvei stinga žaliavos, 
t. y. pieno, tai sviesto gamini
mas kaitfuoja "brangina. 
Pirmoj viętoj. nukenčia ūki
ninkas, kuriam mažiau temo
kama už pieną, nes užsieniuo
se sviesto kaina visai nepri
klauso nuo to, kaip Lietuvo. 
pienininkystės pramonė yra 
sutvarkyta.

Be pašaro ir gyvulių gerini
mo nėra jokios vilties tinka
mai pienininkystę išvystyti. O 
Lietuvoj, kaip matėme, į tai 
labai mažai dėmesio tekreipia
ma. Ir kol nebus susirūpinta 
pašaru ir gyvuliais, tol pieno 
ūkis Lietdvoji merdės.

(Bus daugiau)

Pienininkyste.
Kadangi karvių skaičius pa- 

diidejo* tai veikia manytis kad* 
iv pieniuiiukystė Lietuvoj paki
lo. Taip iš tiesų iv yra. 1928 
m. Lietuvoj: buvo 300 pieninių, 
į kurias pristatyta 40*950^625 
kilogramai pieno. Tais pat me
lais, birželio mėnesyje, pieno 
pristatytojų* buvo 11,000, o 
žiemos mėnesiais 2,500: Kurie 
yra susipažinę su pienininkys
te, gali lengvai suprasti, kodėl 
vasaros laiku Lietuvoj pieno 
pristatytojų, skaičius žymiai 
paauga, o per. žiemą vėl nu
smunka. Tai pareina iš to, kad 
ūkininkai neturi gero pašaro. 
Ghicagos; apyKnkėj k .pieno 
kompanijos jaučia pieno tru
kumą kaip trkivasaros melu, 
kadangi farmerfai turi mažiau 
laiko rūpintis karvėmis. Žie
mos laiku pic'Od produkcija 
žymiai padidėja.

f

S vi esi o e ksporl a s.
kas Lietuvos laikraščiai 
mažai, tepaduoda statis- 
davinių apie sūrio pro-

Iš to 
Lietu-

yra

Laivu “STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

GEGUŽES 21 d.
I KLAIPĖDĄ 

PER ROTTERDAMĄ
Tai yra milžiniškas laivas, ant kurio visi antros klesos 
kambariai atiduoti turistinei klesai, o turistinės klesos
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai.
III Klesos kaina nuo New Yorfto iki Klaipėdai.... $75.00 

į abi puses .       125.00
Turistine klesa — į vieną pusę  ........................ 110.50
Turistine klesa — j abi puses ............................  182.00

Tuojaus kreipkitės į Naujienas arba pas bet kurį Liet. 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį.

i ■ ibtiiįl ■■ linu ....... ’ i

SPAUDOS 
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

Didžiausias apsileidimas.
Lietuva yra turtinga upė

mis. Pievų gražumas yra nuo 
senų laikų apdainuotas liau
dies dainose. Tačiau, kiek man 
teko patirti, tai su pievomis 
prie Saltunos, Sešuvės, Mitu- 
vos, Dubysos ir Nemuno upių 
perdaug negalima pasidžiaug
ti. Bedirbdamas Lietuvos Že
mės Ūkio Ministerijoj, aš bu
vau susirūpinęs tų gražių Lie
tuvos lankų—paupių pageri
nimu. Atsimenu gerai, kaip 
apie tą reikalą buvo tartasi su 
Žemės Ūkio Departamento di
rektoriumi, p. Vienožinskiu. 
Buvo kalbama, kad iš užsienių 
reikia išsirašyti luccrnos ir 
tų žolių. Tuo laiku minėto 
rektoriaus priežiūroj buvo 
valdiški dvarai.

K.“Naujienų” No. 102 
šnuolis reiškia savo nepatenki
nimą ir verkšlena, kam V. 
Karpslys, aprašydamas SLA. 
200 kuopos susirinkimą ir Pil
domosios Tarybos balsavimus, 
pavadino kelis Jonus Jonais. Jis 
štai ką rašo: “Bet štai kas yra 
nepaprasto: fašistas V. Karpš- 
lus slepia nuo ‘.Naujienų’ skai
tytojų, kad jis agitavo už Ra
čių uą, ir kurie nariai balsavo 
kitaip, negu jis norėjo; tai tuos 
išvadino Jonais.”

Aš norėčiau paklausti, kada 
pats P- Šnuolis išsivystė iš fa
šistų, jei jis juos taip gerai pa
žįsta? Kai dėl Jonų, tai štai ką 
turiu pasakyti: Jonus aš pava
dinau Jonais ne todėl, kad jie 
balsavo prieš Baėinną, kaip 
bando įtikinti p. Šnuolis, ale 
todėl, kad jie, labai žioplai pa
sirodė. Pagalios, p. Šnuolis nė
ra Jčnas, tai kuriems galams 
jam taip sielotis? Daugiau to: 
jį niekas nejgaliavo kalbėti Jo
nų vardu.

P-as Šnuolis rašo, kad keli 
nariai, tame skaičiuj ir p. raš
tininkas, paagitavo balsuoti už 
Gegužį, Bagočių*. Bačiuną, Jur- 
geliutę, Gugį ir kitus. Tikreny
bėj tik p. šnuolis ir 2 Jonai, 
agitavo ir balsavo už savo pa
troną Gegužį ir Jurgeliutę, — 
visi kiti nariai ir tas biednas 
raštininkas bnyo ir tebėra prie
šingi senąjai valdybai. Kada 
vienai Jonas pradėjo agituoti 
prieš Bagočių, kad nariai už jį 
nebalsuotų, nes jis esąs ‘‘Suk
tas advokatas”, buvęg jau Stb- 
sįvienijimo prezidentas ir pri
daręs blėdies ir t. t., tai aib 
pareiškiau maždaug taip: Ge
gužis negeras, Bėgečiue irgi

P.

ki- 
di-

19

Vadinasi, buvo puikiausia 
proga darymui eksperimentų. 
Reikėjo- tik tuose dvaruose pie
vas užsėti lucevna ir laukti pa
sėkų. Nėra mažiausios abejo- 
iičk, kad pievų* našumas butų 
neįmanomai pagerėjęs. Tada 
jau butų nesunku? prieiti- ir 
prie ūkininkų, nes jie patys 
savo akimis butų įsitikinę, 
kokią naudą neša pagerintos 

• pievos. Vienok, p, direktoriui 
tas mano sumanymas nepati
ko. Jis jį atmetė, o mane pa
skyrė prie tokio darbo, kurį 
.butų galėjęs atlikti paprastas 
raštininkėlis. Ir dar ligi šio lai
ko pievų pagerinimo srity ji 
n'ič nieko nepadaryta. Tai tie
siog toks apsileidimas, kurio, 
jokiu budu negulima pateisin
ti.

Upės.
Apie upių pakrančių nau 

cfingumą rašė jau senovės*egi
“negeras”, tai už ką dabar Nilo upe apseiųdavo

‘ _ i Bačiunas. (laukus, kurie palikdavo? kursuosime? Dar yra Bačiunas

rus gyvulius visuomet reikia 
šerti geriausiu pašaru. Gamti
ninkai, kurie užsiima gyvulių? 
veislės pagerinimu, neužmiršta 
ir to fakto, kad geresnės veis-

giau naudos. Į ,karvę žiūrima 
kaipo į mašiną, kuri gali dau
giau ir geresnį pieųą pagamin
ti. Tačiau jeigu ūkininkas ir 
geriausią karvę pradės avižų 
šiaudais arba kerpėmis šerti, 
tai naudos bus mažai. Vadina
si, pašaras lošia labai svarbią 
rolę, nes kitaip visos pastan
gos pagerinti gyvulius nueis 
niekais.

Kad pagerintos pievos ir pa
gerintas pašaras kraštui atne
ša nepaprastai daug naudos,— 
mes tuoj tai pamatysime. Da
nijoj, bendrai imant, ant 100 
haktarų žemės išmaitinama 
51.5 karvių, o Lietuvoj tik 17. 
Ant to pat ploto žemės Dani
joj; išmaitinama beveik 87 
kiaulės, o Lietuvoj, tik 18. Va
dinasi
turintis 100 hekatarų žemės, 
gali išmaitinti tris kartus dau
giau karvių ir keturis kartus 
daugiau kiaulių, negu Lietuvos 
ūkininkas, kuris, turi tiek pat 
žemės.

ūkininkas

Progresas gyvulių auginime
Šio rasto pradžioj aš minė

jau, kad Lietuvoj žemdirbys
tės srilyj visgi padaryta šiek 
liek progreso. Tas progresas 
galima aiškiai pastebėti gyvu
lių skaičiuje ir pienininkystėj. 
Štai lentelė, kuri parodo, kaip 
gyvulių skaičius didėjo nuo 
1913 metų:

•19l3m.
Arklių, 
buvo 373,000 
(Raguočiu 766.000' 
Kiaulių 458,000 1,1 18,000 
Avių 577,000 894,000

i

1920in^

335,000
604.000

19 28 nu

* 611.000 
1.199.000 
1.066.000 
1,467,000

Kol 
labai 
tikos 
d akciją ir jo eksportą, 
galima suprasti, kad 
voj daugiausiai dėmesio
kreipiama į sviesto gaminimą. 
Nuo 1924 ligi 1928 m. sviesto 
eksportas Lietuvoj padidėjo 
net ‘keturis kartus. Paskutinės 
žinios sako, jog šiais metais 
sviesto eksportas ~ pasieksiąs 
10*000,000 kilogramų. 1928 m. 
sviesto laivo eksportuota 2,- 
643,000 kilogramų. Dhiigiška 
jo verte siekė $2,030,000. Tuo 
tarpu kiaulienos- eksportas 
tais metais buvo vienu trečda
liu mažesnis, negu 1926i m. Iš 
to matyti, kad; pięnininkystė 
nuolat auga,, kuoihet mėsos 
produkciją svyruoja, — vie
nais metais daugiau, kitais — 
mažiau. s

Nuolatine pažhnga pieninin
kystės srity j yra neužginčija
ma. Tik reikia abejoti, ar pie
nininkystė yra ant gęrų pama
tų pastatyta. Vienas dalykas 
dabar gali būti aiškus: ateity, 
pieno produktai Lietuvoj su
darys žymiausią!: eksporto- dalį. 
IGamitos- turtais \ Lietuva nėira 
įturtinama, Miško; įks portą s- nuo
lat mažėja.. O tuo- tarpui kiek1- 
vienai valstybei eksportas* yra 
būtinai reikalingas, kad palai
kyti balansą. Mažėjant ųiišto 
eksportui,- Lietuva turi stengtis 
padidinti pieno produktų eks
portą. Su laiku jbpieninuakysįė 
turės būti didžiausia Lietuvės 
pramonė. b/ \

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimu. sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstint plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančio pagražinimu veidui ir visa 

i žmogaus išvaizdai.

t MUSŲ' KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
i Liberty T rust $ Savings Bank Bldgt, 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200
Priėmitfto valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 

Nedėliomb- nuo 1’0- iki 1 vai. dieną.
Kitą laika oaaal susitarimą.
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LAIVAS '•LANCASTRIA1

LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo;

S 
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OOUBLE

• 'Ūkininkams trūksta žinojupo.
i ■ ■ : ;h. ' • iv

Jeigu kas surnuuo didlelį iro- 
b^į. statyti,, tai jis; pirmiau&iai 
kreipiasi į specialistus, kad iš<- 
dirbtų tinkamus planus. Be to 
jokiu budtl negalima daubas 
pradėįi. Taip twi bęi-ii ir kiek-

B|ff*BAKSNd

[ Pastebėkite puikią tel-
> kaip pieagai 

laikėsi ivieži.

' 25-otinces for 254
MiLU o n S 6Ė p du N ere7 O

Birželio 1 d., 1932
Tai vienintelis didžiausas: laivas,, kuris 
plauks šiais metais i Klaipei^..

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelięnę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos,.. 1 ... L/;-- i . • -’l.

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius-

■ . ■ ■ > ■ ■■ .

, NAUJIENOS suteiks jums teisingą, 
patarnavimą. ' .
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Pirmadienis, geg. 9, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park

Roseland
apie-Visa šioji savaitė šioje 

linkėję bus apvaikščiojama kaip 
jaunuomenės savaitė. įvairiose 
mokyklose rengiamasi išpildyti 
eilė prograipų.

Pradedant pirmadieniu vietos 
daktarai, nariai Chicagos Dak
tarų Asociacijos, ekzaminuos 
vaikų sveikatą veltui. Tėvai ge
rai padarys atvedę vaikučius 
pas daktarą. Ypač bedarbiams 
gera proga. Ekzaminavimas ne
kaštuos, o vaikų sveikatos sto
vis bus patikrintas.

Įvairiose mokyklose,
Fenger, Curtis ir kitose, bus iš
pildyti atrinkami programai.

kaip

Dešimt bedarbių pastatyta 
prie mokyklų daboti trafiką, 
kai vaikai eina per gatves, vie
toj dabojusių iki šiol trafiką 
policininkų. Ši pamaina veiks 
per dešimtį dienų, pirm negu 
ji galutinai bus priimta ar at- 

‘ mesta. Norima ištirti jos prak
tiškumas.

Stambieji Pullman Trust and 
Savingt Bank šeri n inkai per- 
orgAnizavą tą įstaigą. Jie su
kėlė $501,000 naujo kapitalo. 
Dėka tam, nužiūrima, kad ban
kas turės daugiau plaukiančio 
kapitalo ir teks daugiau užtik
rinimo depozitoriams..

Naujoji įstaiga turi pamati
nio kapitalo $300,000, pervir
šio $150,000 ir atsargos $51,- 
000.

Didžiumą perorganizuotos įs
taigos Šerų turi Pullmano kom
panijos interesai.

Banko vedėjai pasilieka tie 
patys, ką vadovavo pirmiau 
Pullmano bankui.

Praeitą šeštadieni, balandžio 
30 dieną, man atsilankius pas 
p.p. Stučkus adresu 2910 W. 
40th PI., radau kareiviškoj uni
formoj vyrą kokių dvidešimt 
šešių metų amžiaus. Tai buvo 
p.p. Stučkų vyresnysis sūnūs 
Juozas, iš kariuomenės paleis
tas šešioms savaitėms vakacijų.

Kaip su tėvais, taip ir su jų 
sunu kareiviu buvo smagu lai
kas praleisti besikalbant apie 
įvairius gyvenime atsitikimus, 
o ypatingai mums kareivis daug 
įdomių \įalykų papasakojo iš 
savo suvirš šešių metų buvimo 
Filipinų salose.

Esą, filipiniečiai mažo ūgio 
žmonės ir kuris turi keturias 
pėdas ir šešis colius aukščio, 
tai jau tokis skaitoma ten aukš
tu žmogum, šiaip didžiuma jų 
apyžiauriai ir sunkaus sugyven
ti charakterio. Amerikos karei- %
vius prisibijo užkabinti. Taip
jau ir ten esančios Amerikos 
kariuomenės vadinamos tvarkai 
palaikyti viršininkai duoda in
strukcijų savo kareiviams veng
ti nesusipratimų.

Sako, jam dabar gerai būti 
kariuomenėj, ir bekalbėdamas 
pasirodė užsitarnautus ženklus, 
kuriuos turi prisegtus prie uni
formos, paaiškindamas jų reikš
mę. Be to, ne tik p.p. Stučkai, 
bet ir jų sūnūs kareivis bei vi
si namiškiai labai džiaugsmin
gi, kad po tokio ilgo šešių me
tų laiko tenka sveikiems ir gy
viems pasimatyti. Užbaigęs va- 
kacijas, vėl turės grįžti' į Fili
pinų salas baigti savo tarnystę. 
Po to jam žadama valdiškas 
darbas.

Gyvenimo nuotikiai

Al
C.

[Acme-P. « A. Photo]

Capone (po kairei) ir Jungtinių Valstijų maršalas Henry
W. Lanbenheimer lošia traukinyj kortomis. Tuo traukiniu

Capone buvo išgabentas į Atlantos kalėjimą.

gerą vaikų sveikatos analizą 
Chicagos apškrity.

Visas Chicagos Tuborkuliozio 
Sanitariumo personalas, su 84 
daktarais ir 274 nursių, koope
ruos šiose pastangose jaunuo
menės sveikatai prižiūrėti. Sa- 
nitariumas ypač yra' užintere- 
suotas vaikų sveikata ir šiuo 
laiku daro nuodugnų tyrinėji- 
rrią 600 vaikų, paeinačių' iš tu
berkuliozinių šeimynų.

Tuberkuliozis pasireiškia vai
kų tarpe daug dažniau, ne kad 
•abelna publika mano. Pasak I)r. 
Tįce ir Dr. Hruby, Chicagos 
Municipalio Tuberkulioze Sani
tariumo direktorių, Chicago j 
yra žinoma 3,322 ligonių, kurie 
savo seilėmis išmeta tuberkulio- 
zio bacilas. Apskaičiuojama, 
kad kiekvienas tų asmenų iš-

meta daugiau, nei du biiionu tu
berkulioze gemalų kasdien.

Anksti pastebėtas tuberkulio- 
zis yra' išgydomas.

Abe į ■»>

Vaikai turi atsinešti kortelę 
į privačio daktaro ofisą, kurią, 
išekzaminavęs vaiko sveikatą, 
daktaras pasirašys.

VARICOSE GYSLOS

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę, ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
{vairus, talpina daug paveikslu iš 

I viso pasaulio gyvenimo.
“L. ŽODIS” eina kartas per mė

nesi ir metams kainuoja
tik 1 doleris

Dar gaunami šių metų pirmieji 
numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:.

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

PATENTS
Laikai daug reliktą 
prie patentų. Nerlci- 
kuoklt Vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prl sius
kite braižini ar mo
deli dėl irūtrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "Ttovv to Ob- 
tuln a Patent” Ir “1

I DYKAI 
KNYGELIS

__  _____ _ . Rocord of In- 
vcntlon” formos. Nieko neimatn 

Yr> Inf nemani Ja* ką daryti. Susi* 
raAitifjlmal laikomi , paslaptyje. 
Greita*, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

CLARENCE A. CFBR1EN 
Reglstered Patent Attorney 

♦3-A Beenrlty Satino A Cammtrtlal 
Bank Bulldlnj

(Dlrectly nerast Street from Patent Office) 
VVA8HINGTON. D. C.

O gal kitur'tžodžiai pigesni, ne 
kad prie Maplesvood avė.?

Brighton Park
Repu bli kanai ar gani zū g jas i.

Po į gubernatorius kaip ir už
tikrintas. Todėl jie žada paro
dyti daugiau aktyviškunio atei
nančiuose rinkimuose.

EKSKURSIJOS
Buy gloves with whot 

it savęs
Nkra reikalo moadtt Me ar 
daugiau, kad rautii gerą dantų 
koiele. Listerine Tootb Paeto. 
didelis tūbas parsiduoda uf 
25c. JI rato Ir apsaugo daa- 
tis. Be to raUte sutaupiau

Užgydomos Nauju Metodu
Be operacijos ar jčiržkimų. Bo priveretino 
poilHio. S1h papraatan gyil.vniaHia namie leid
žia jnina atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma. jei neaate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Eincrald Oil veikia taip' grėltal, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pafialinti visus skausmus, kad jus 
j trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvi) nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų nptiekinlnkas nopasilalkys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Leiskite daktarui iš 
ekzaminuoti jūsų 

vaikų sveikatą
NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

4

Po praeitų primary balsavi
mų vietos republikonai pradė
jo organizacinį darbą varyti 
rimčiau. Kalba čia eina apie 
lietuvius republikonus Cook 
kauntėje.

• Į centralinį komitetą įeina 
šie asmens: prezidentas A. K. 
Vai ūkas, vice-prezidentas M. 
Wabal, iždininkas B. R. Piet- 
kiewicz, sekretorius A. C. 
Naugžemis. Į Pildomąjį Komi
tetą įeina: P. Barshcach, J. 
Wingel, D. R. Pratapas.

Susirinkimus laiko adresu 
4644 So. Paulina str., Wm. J. 
Kareivos namuose, kur randasi 
Felikso Kucharskio ofisas.

Lietuviai republikonai ma
no, kad išrinkimas Len Smal-

pa-
Sa-

Lambert Phanaaoal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e
DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU

SE KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU
Didelis pasirinkimus laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas, 
kitę ir patirkite musų kainas pirm 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

Atei- 
negu

Ateinanti savaitė, nuo 9 iki 
14 dienos gegužes menesio, 
skelbta yra Jaunuomenes 
vaite.

Penki tūkstančiai Chicagos 
Daktarų Draugijos narių suti
ko už dyką ekzaminuoti vaikų 
sveikatą tos savaites bėgiu, šis 
ekzaminavimas, be abejonės, už
tiks daugelį atsitikimų tuberku
lioze, širdies ligos, nervų pa
krikimu, ydų virškinimo siste
moj, dantų ir tonsilų nenorma
lumų, etc. Ekzaminavimas, jei 
tėvai pilnai kooperuos su dak
tarais, duos galimybės padaryti

Don’t 
neglect 
Colds

—O—

H IIU i .

tapo

2342 S. Leavitt St Tek Canal 1678

$1.99

IN OI

kada 
įvy-

Garsinkitės “N-nose”

Vaikų kautai, didumo 6 iki 14, visų 
spalvų ir stylių ..... ...............................

CHICACO MAIL ORDER CO 
HARRISON 6 PAULINĄ STS.... MARSHFIELDL 
OPEN 8 A.M.tog P. M.-THURSDAYJ'« SATURDAYt/8P.N

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠ1

I"

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
Juos | 5 minutes su “Musterole”, 
— “counter-irrltant” I Didėdamas 
kartą J valandą, Jis turi sutelkti 
pagelbą. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

r PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA 

Sptriališkai gydo ligas pilyo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligps, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus naga? 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai.' OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5<-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West f26 St._______ kampas Keeler Aye. < Tel. Crawford 5573

TELL HIM

Mirė Bcrnard Smith,-18 me
tų. 11014’ Indiana avenue. Jisai 
buvo sužeistas automobilio ne
laimėje prie State ir 63 gat
vės viadukto. Automobilio ra
tas įšoko į išmuštą gatvėje 
duobę, šoferis neteko kontrolės 
ir automobilis kirto į viadukto 
stulpą, o Bernard Smith 
sunkiai sužeistas.

Bus apie savaitė laiko 
čia pasitaikė nepaprastas 
kis. Keturi vyrai važiavusieji 
automobiliu prasimušė pro tu- 
rėkles gelžkelio, pravesto tarp 
115 ir 116 gatvių. Jų automo
bilis kirto į smarkiai bėgusį 
traukinį. Automobilis apsisuko 
ratu keletą kartų, tapo suga
dintas, bet važiavusieji juo vy
rai išliko gyvi ir tik du leng
vai sužeisti.

Roselando taksų mokėtojų 
Asociacija laike susirinkimų 
praėjusi antradienį, gegužės 3 
dieną. . / Į

Mitingas išklausė pranešimų. 
Buvo nurodyta, kad ne tik'Chi- 
cagoj ir fcook paviete, bet ir 
visoj Amerikoj taksų mokėto
jai pradeda atbusti ir reikalau
ti vyriausybės kaštų mažinimo.

Roselando taksų mokėtojų 
asociacija ateity laikys mitin
gus kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį IPalmer parko sve
tainėje. Mitingai prasidės 8 valį 
vakaro.—Vietinis. /•

Stanislovas Warnis, 4157 So. 
California avė., staiga sunkiai 
susirgo. Gerklė užtino ir visai 
mažai gali kalbėti. Buvo pa
šauktas gydytojas, kuris pri
pažino pakilus tonsilams. Aš 
irgi atlankiau Stanislovą ir ra
dau dar nė kiek nepagerėjusį. 
Blogai, bet ką padarysi, kad 
žmogus, kaip sakoma, ne gele
žinis yra.

Praeitą pirmadienį, man ei
nant Maplewood avė. apie 11 
vai. ryto, nuo 40-tos — pietų 
pusės link, pastebėjau jau su
augusį vyrą ir moterį (ar vai
kiną ir merginą) besikalban
čius prie vienos medinės namo 
tvoros.

Dar man pro juos nepraėjus, 
pasirodė antro aukšto . tarpdu
ry stora, kokių trijų šimtų sva
rų, mamė ir pradėjo rankom 
mosuodama visa gerkle žemai
tiškai šaukti: Tu, gyvate, eik 
į auzą; tu, karve, sakau eik į 
auzą; tu... tu... tu r., tau kiek
vienas žodis pasakytas tam vy
rui kaštuos po penkis dolerius; 
tu... tu...”

Stora mamė išbliovė ir to
kių žodžių, kurie ant popieros 
nesiduoda parašyti. Šnekėjusi 
su vyru mergina tik vieną kar
tą nedrąsiai atsakė: ‘‘Mama, tu 
pati eik į auzą”.

Einu tolyn, žvalgausi į šalis 
ir galvoju: rodos, jau viskas 
šiek tiek nupigo, bet žodžiai, 
net baugu žmogui pasakyti *— 
kiekvienas po penkis dolerius!

, CHICAGO MAIL ORDER CO.

Didėlis Kautų Išpardavimas
Niekur kitur Chicagoje jus ne

galite pirkti tokių vertybių 
Moterų ir Mergaičių Kautai

Visokio didumo ir spalvų, vęrtės iki $9.98.

$3.49
NEPRALEISKITE ŠIO IŠPARDAVIMO 

PRASIDEDA PĄNEDĖLY. 8 VAL. RYTO

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbihinkų . 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

. , , 2 doleriai

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

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackievvich
MORTGAGE BANKER

Daktaras
Kapitdnas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7' vi

LISTERINE
ref/eves

SORE THROAT
Listerine beveik momc-taliaii 
užmuša turinčias bendrumo!/ 
su paprastais šalčiais bakteri-| 
jasl Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- 

, ke 21/6 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St.
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

T’M NOT
ą

BOT Hfc $ A LITTLE 
GUM -*•* SMALL AS

— AUNIOST
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e£ GEicago

Matter

III.

UMMkyno kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams . ......... . ..... ....... .......
Pusei metu _______ ____ __
Trims minesiams........ ......
Dviem m&MaUun -r-----
Vienam minėsiu! --

Chicagoj per iiųeiiotpius:

grVrffli ..... ..
Mineliui ....... ...................... .

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoj, 
paltu:

Metams    87-00
Pusei metu ~8.50 
Trims minesiams ___________ 1.75
Dviem minesiams ..... ......... 1.25
Vienam minėsiu!----- ------------ ,16

Lietuvon iiį^atur^dtoieniuosa

Metams . .... . ................-........ 88.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims minaiiMns -------- - 2.50
Pinigų* reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

BEPROČIO DARBAS

pa

Rusas Povylas Gorgulov nušovė Francijos respub
likos prezidentą, keršydamas jam už tai, kad “Franci- 
ja padeda bolševikams sunaikinti mano tėvynę”. Septy
nių dešimčių ir keturių metų amžiaus prezidentas, Paul 
Doumer, numirė ligoninėje už keliolikos valandų po 
sikėsinimo.

Šis beprotiškas atentatas iškėlė aikštėn buvusį iki 
tol nežinomų faktą, kad ir Rusijos atžagareiviai 
turi suorganizavę “fašistų partiją” Teroristas Gorguf- 
lov yra tos partijos pirmininkas ir steigėjas.

Kiekvienas sveiko proto žmogus pripažins, kad tas 
teroro aktas buvo beprotiškas, žudyt atskirus valdžios 
atstovus iš viso nėra prasmės, o prezidento užmušimas 
Frapcujps respublikoje yra juo labiaus beprasmiškas, 
kad tas valstybės tarnautojas beveik nevaidina spren
džiamos rolės politikoje. Tik žmogui, sukvailiojusiam 
iki tokio laipsnio, kad jisai pavirto “fašistu”, ir galėjo 
ateiti į gplUą tokia nelemta mintis.

Paryžiuje gyvena daug vadinamų “baltųjų rusų”, 
t. y. įvairių rusiu atžagareivių, svajojančių apie mo- 
nąrehijos atateigįmą Rusijoje. Jiems dabar pasidarė 
karšta, kad Francijps valdžia nelieptų jiems nešdintis 
lauk. Todėl’ jie paleido spąudon gandą, kad žmogžudys 
Gorgulov buvęs slaptas bolševikų agentas ir kad jį su- 
kursčįusi Maskva šauti į prezidentą Doumer. Skelbia
ma, kad.pirmiaus Gorgulov gyvenęs Prahoje ir priklau
sęs Čekoslovakijos komunistų partijai.

Antra vertus, pabūgo ir komunistai, 
butų įtarti dėl tos piktadarybės,
prieš put parlamento rinkimus. Todėl vidurnaktyje po 
atentato išėjo, speoiąlė Francijos komunistų organo 
“L’Humanitė” laidau kurioje nurodoma ryšiai tarp Gor- 
gjilovo ir rusų “baltgvardiecių” Francijoje ir reikalau
jama, kad: tje rusai butų išvyti (!) iš Francijos.

Ginčai: dėl to, kad Gorgulov buvo vien tik fašistas, 
ar kartu ir bolševikas, netyri jokios svarbos, nes tikru
moje tarpe bolševizmo ir fašizmo skirtumo, esmėje nė- 
rą, Taip' viena, kaip ir antra tų srovių tiki į smurtą, 
skelbia, kerštą ir niekina teisėtumą. Buvę bolševikai 
dažnai persimeta į fašistų pusę, ir neretai tie patys 
aaniens kartu tarnauja vieniems ir antriems. (Kitos ži
nios sako, kad Gorgulov priklausęs “žaliamjam” arba 
yalstjamų; Internacionalui, kurio centras esąs Prahoje.)

Ęet dėl Šito atentato gali nukentėti daugelis Fran
cijoje gyvenančių Rusijos išeivių, kurie neturi nieko 
bendro nei su fašistais, nei su bolševikais. Policiją to
kiais visuomenės sujudimo laikais visuomet stengiasi 
parodyti savo “darbštumą”, persekiodama tuos, .kurie 
negali apsiginti.

jau

kad jie ne- 
ypač, kad tai įvyko

......... i; """r..... ■!—r-r —T
TIESA

Apžvalga
■w

“BYTJNA” FAŠISTUS

seime mes kovosim
Jįągpčiąus kandidatu-

muąspliniškaįr nedrįsta

“Sandara” pirmame to laik
raščio puslapyje rašo:

‘♦Nors Bagftčms gauta 99 
nuošimčių visų balsų, visvie- 

'Priims musų, jog 
jis yra ritaiOmas būti susi? 
vienijimo prezidentu. Kaip 
balsavimuose taip ir ateinan
čiame 
prięš 
rą/’ 
šitaip

na musų, fašistai kalbėti.

“Sandarai”, pasirodo, nieko, 
nereiškia net 99 nuošimčiai. 
SLA.. narių balsų. Jai tik jos 
vję»oa ‘tbateąs” yra svarbus, ir 
jį yra parirj$uri ^kovoti” prieš 
visa Sustaienįjimą-

Bet jeigu, teP» tai• kam ji dar 
varinėja fiumbųgus ir plepa, 
apie kokiys tan “demokratijos 
principu”? Ltamži. kąd SLA, 
likįpias para tokios rųšįes “tab 

, mokratų” sprendžiamas I

‘‘antros nominacijos”. Savo vie
tinėse žiniose ji, i<l^jo praneši
mą su antgalviū: “Skaitomi 
Pildomosios Tarybos Rinkimų 
Balsai.” Bet pačiame pyąnešįpio 
tekste žodis “rinkimai”: yra 
vengiamas. Tenai skaitome:

“Kadangi Pildomosios Ta
rybos kandidatų balsavimai 
(balsavo juk ne vięn kandi
datai, o visi SLA. nariail -r- 
“N.” Red.) pasibaigė su ba
landžio 30 d., tai šią savai
tę paskirta komisija pradė
jo balsus skaityti. Paprastai, 
antrųjų balsavimų bal$ų su- 
skaitymas nėra toks pai
nus...”
Beniaus ”Tevyne” drąsiai ir 

nedvejojančiai vadindavo ant
ruosius balsavimus rinkimais, 
ir visi SLA. nariai toki pavadi
nimą priimdavo, kaipo neabe
jotinai teisingą. Bet per kelis 
paskutinius mėnesius pradėta 
Susivienijime skleisti mjntįs, 
kad visuotinu balsavimu nariai, 
tik “nominuoja” kandidatus ij 
•Pild, Tarybą, o ne renka. Ęrįe 
Šitos minties.pakrypo ir, “Te v,” 
redaktorius nuo to laiko, kai 
dėl netarta imo, pilietybes. popię- 
rų nepateko. į rinkimui balotą 
p. Vinikas. Nuo tada, mat, pra
dėta aiškinti,, kad visuotino bal
savimo ipetu kandidatui, nerei
kią būti piliečiu, nes “tikri rin
kimai” iyykatą. tiktai seimo,.

Apgailėtina, kad. Susivieniji
mo konstituęija yra aiškinama 
vieną sykį vienaip, kitą sykį 
kitaip, sulig tuo,, kaip kam bū
na patogiau.
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tąii 'Uąutaos nominacijos”, te? 
rip^ daromoj nežinia: 4Wo ir 
kąm. Kai kurie SLA. nariai to^ 
dėlkmąno, kad: tie antai bąlsar. 
vįmai yra risąi beraikalingaa 
dalykas ir netyrėtu, būtiitalei 
ruoj.ami, ¥pač stipri šitokia 
nuomonė taw kai kuriu advor 
kate tatašingyj ritino, hak 
sąylmo. idėjai).. Po jų įtaka pą- 
gfuntatam naujam konsytai? 
jos prajpkta anW ristini, balt 
sąylmai jąn» yra galutinai ,iš? 
moatį. ;

. ’ * (
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jkąfi* šitose ■ dvtajooo' toe&taci- 
jps vietose, m|ninb rinkimus, 
•tarota tafityje antrieji vjsuoti- 

nes per tuos bal- 
sąvimus būna dangįag, negu 
jvtanas kandidatas; o rankant 
Pild. Tarybą seimuose, papras
tai būdavo pąritankmma pa- 
t/virtipimu to.kmtataątp į. kiek- 
yjpuą vtatai kuris būdavo gar 

visuotinam balaavjme dau- 
giausta hafe Seinte turadavo 
4B vieną kandidate ir jokio 
'‘sekančio’-’ kandidato seime ne- 
pasilikdavo.

KĄ SAKO SLA. KONSTITUGL 
JĄ APIE PILU. TĄHXĘQS 

RINKIMUS?

“Laisve” cituoja tilpusį “Nau
jienose’’ bSS. skyriuje straips
nį apie 1-ją Gegužės, kur bu
vo pasakyta, kad “darbininkai 
švęs savo, solidarumo ir vieny
bės šventę”. Ji daro tokią pa
stabą:

“Jįe švenčia, kuomet mes 
kovojame. Mumš Pirmoji Ge
gužės yra kovos diena, o so- 
cialfašistams ‘šventė’. ”
Vadinasi, kom-fašistai per 

1-ją Gegužės ne švenčia darbi
ninkų solidarumo ir vjęnybės 
šventę, bet kovoja. Taį y ra. tie
sa. Ęąudoniejį fašistai, ąyfea. 
komunistai,, darbininkų. soiįda^ 
rūmą ir vienybę gyiaują. pir
mąją Gegules jie irgi vartoja- 
tam tikslui. Todėl ‘‘Ląisve” tei
singai pasąkč, kąd jie darbi
ninkų, solidarumo šventę Mko- 
voją”. S

Tiesa, progos Susivienijimo, 
konstituciją aiškinti nevienodai 
duoda ta apystova, kad joje, 
yra neaiškumų ir prieštaravi
mų. Štai, pav. Skyriuje III, pąr< 
6, kur eina kalba apie privalo
mą seimų tvarką, po raide f 
yra pasakyta: “Seimo viršinįn*r 
kų rinkimas”. Vadinasi, seimas 
privalo savo viršininkus (pjrr 
mininką, sekretorių ir t. t.) 
rinkti. O tuo tarpu skyriuje 
apie Pildomąją Tarybą (IV) ir 
jos priedermes sakoma, kąd 
“Susivienijimo Prezidentą^ 
pirmsėdžjaują visuose seimui 
se” (par. 3), ir kad “Susiviepi? 
jiipo Sekretoriaus pareiga yra 
vesti ir užlaikyti tikrus ir tęb 
singuą Seimo ir jo sųririMta 
mų... protokolus” (par. 5).

Šitie paragrafai nustato, kad 
seimuose pirminipkaują. ir sękr 
rotoriau ja Susivienijimo Prę^ii 
Rentas ir Sekretpriųs. o,pe jio-r 
ki tęn kiti, specialiai seimo 
Kvarkai vesti išrinkti viršinįn? 
įkąi.

Panašių prieštaravimų yra 
konstitucijoje ir ąpįe Pildomos 
Tarybos rinkimus. Taip, aųkš- 
;čįąus minėtame skyriuje IV 
randame žodžius: '

“Kiekvienas Viršininkas 
yra Seimo rankamas dviem* 
metami
Kiekvienas jų užima urėdą t 
iki jo įpėdinis lieka išrinkę; 
taįk yisi, taip išrinkti: ir prir 
pažinti tinkamais sudaro Pilf 

adomąją Susivienijimo.. Tary
bą,”' ‘ |
Nieko,.aiškesnio, rodos, negąr 

Ii būti, kaip čia paduoti kum 
stitųcijps . žodžiai, Pildomos Ta? 
rybos nariai > (^viršininkai”) yra 
renkami Seimo.

Tam pačiam skyriuje sękąn- 
:čiamex pąrągrafę (g) kąlbamfy 
ir ,ap|e tyjąuųjjiftus balsavimus,. 
buį;enta » '

“Kandidate' ib.. Wkwiąj 
augščiau. mipėtaj yieta* tai 
būti nominuojaiyb ričuotinuo- 
ju balsavimu, vįs^i Susivieni
jimo uąrių, pirm. Susivieniji-

Ęąt ąr tiesa, kad4 SliA,. km* 
stitucija nepripažįsta, rinkimų? 
visuotinu balsavimu?

Jeigy, butų tąįp, taį butų la-, 
bąi keista, kad Buslvienijįmas 
per metų metus tokią “nekon- 
stitucinę” procedūrą vartoda
vo,, ir kad niekas pirmiaus ne-, 
buvo to, pastabėj.ęs, Visuomet 
prieš seimą už. koleto mėnesių 
įPildoma Taryba paskelbdavo 
“SLA. Pildomus Taryba nomi
nacijas” ir paskirdavo toms no
minacijoms laiką ir tvarką. Pa
skui būdavo suskaitomi ir pra
nešami oficialiam organe nomi
nacijų rezultatai. Po to Pildp- 
pioji Taryba skelbdavo, 
Pildomos Taiybo8 rinkimus”, 
kuriems taip pat būdavo paski
riama laikąs ir nurodoma tvar-. 
Ka. Praėjus rinkimu laikui,, vėt 
SLA nariai, iš “Tėvynės” patir
davo rinkimų rezultatus. Ir pa«: 
galinus, kai. susirinkdavo sei-. 
-mąs, tai visi suprąsdayo, kad. 
tenai ,cis klausimas tiktai ąpie 
visuotinu balsavimu išrinktų, 
Pildomos Tarybos narių pątvir-.

Visi šitą tvarką taip sųprasr, 
davo ir niekas prieš ją uepros 
testuodavo. IQ čia dabar staiga 
nariams sakoma, kad; jokių rin
kimų visuotinu ’ balsavimu nė- 
>ra, ir kad tas, kas iki šiol bū
davo/laikoma .ir oficialiai va
dinama “rinkimais”, tai tik 
taip sau tuščia {'pramoga kuo
poms, arba, bereikalingas nomi- 
naci jų; 'kartojimąšl*

Bet tie asmens, kurie ėmė 
dabar šitaip SLA. konstituciją 
interpretuoti, rtęra ištisai jos 
perskaitę^ Jeigu jię. butų jąj vi
są išstudijavę,.te jie butą 
radę, kad konstitucija bent ke
liose vietose kalba ir apie brin
kimus^ visuotinu.* balsavimu, 
štai, pav. priedas prie konstitu
cijos, priimtas '32*ąm ir 57amt 
dvimetiniam SLA. seime,, par.
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■ Taįgį>t sniĮg tvarka, :kmi atr 
kartotinai yra minima pačioje 
SLA, konstitucijoje, seimas t|k 
užbaigia rinkimus. Daugumoje 
atsitikimų jisai pasitenkina vi
suotinu balsavimu išrinktos 
Pįld. Tarybos Jei-,
gu. koųstitafiijpj.e vartojama 
žodis “renka”, kalbant apie 
sęimo akciją šiame dalyke, tąi, 
dėl tos priežasties, kad nekų- 
rie “teisių žinovai” gąsdino Su
sivienijimą, jogei Bennsylvanįa, pilietis, 
ar kurios ten kitos valstijos* 
ta būtinai: reikalauja, — nors 
tai yra visai netiesa.
' Nė viena valstija nedraudžja 
ffratpmalems organizacijoms 
rinkti savo viršininkus tiesiog^ 
niu narią balsavimui Jos tį^ 
^nustato, kad tokių organizacijų, 
valdžia butų atstovybės princi
pu paremta, t. y. “representą- 
tive form of gdvernmęntp; Q, 
atstovybes principą^ juk .lei
džią rinkimus įr tiesipginmą,. 
(visuotinu balsąvimu) ir ,pęr 
įgąliotipius (seime).

Pereitame Chieągos seime 
musų advokatai dėl šito daly
ko smarkiai gpičijpsį, bot j.o

neišsprendė, kadangi p. JLopatto 
ir kai kurie kiti yra kažin kpr 
kiti budu įsivaizdavę (jokio* įrpr 
dymo jie tam neturi), kad tapp 
tikrose valstijose visuotinąs 
balsavimas esąs “nelegalis”. Tą 
savo pasaką jie skelbė ir tuo
met, kai buyo svarstoma da
bartinė kPUstitucįja> ir tuo bu
du jie privertė seimą įdėti į 
konstituciją žodžius, kad seiT 
mąs “ręnka”, o visuotinas bal
savimas ‘‘nominuoją”. Visuoti
no balsavimo šalininkai tačiau, 
nepaąįdave, ir konstitucijpn ta
po įrašyta, kad seimas “renka” 
tyos kandidatus,. kurie yra gavę, 
visuotinam balsavime d«wwm-- 
aia bąlsjf’ į atatinkamus urė
dus. Daugiausia, balsą gali gąur. 
ti.į tam tikrą, urėdą tik vienas 
kandidatas, todėl seimui palip- 
,ką liktai patvirtinti tuos kan
didatas, ,kuria visuotinu balsa
vimu tampa, išrinkti.

Atsisakyt išrinkta kandidatą- 
.patvirtinti seimas galėta, negųt 
tuomet, kuomet tas kandidatas 
neturėta “raikaliųgų k.vabdkar. 
niją” (sakysime,, nebūtų V.

arba, nebūta, geram- 
stovy j p),

.žodžiu,, šitą neaiškumą ir i£r 
siraiškimy prieštaravimą konT. 
stitucijoje pagimdė lwwpromi- 
Ms tai3?e dviajyi priešinau, nu- 
aistatymu. Bet visuotino haUa- 
Mmo .šaiimnky; pasija, viatląk 
iki šiol buvo, lajatftBaa, kuriuo 
Busivienijįmas tvarkėsi, To įs
tatymo .panaikint negalima, ne
pakeltas bonątituojjps. bdgm 
kas šiandie “skymuoja” busi
mam seime tą. įstatymą igpo-- 
ijjuoti, tai. toki užsimojimai yra 
netekėta AOfmlio. SDĄ. organo 
.paręiga. yra ne tik. jįerps ne pa
taikauta bet griežtai, prieš juos 
jišeita.

t—  :------------ ------ —: —XT r  ----------------------------------------------- '——■

Pastdbds (m 1
laiško .“TMyufyF r^i(ik-

-rr A#;1$JE?

, ‘-‘Tėvynė” dar vis svyruoją 
sayp nponmnčje, ąr tie baisa’- 
vįmai SLA. popose, kurie ėjo, 
per kovo ir balandžio mėne
sius, buvo “rinkimai”, ar tik 
taip sąu Wwimai, nelyginant

: jgįą ^įįį^t^ >Ęildo pir- 
baisa- , 

ii >?į
ry^ ^«wfanoją, Q- «rilW

Šita konsjįjfiKįijfta. 4»Uį- 
.pąrsĮtąiĄius, .^rodo,..Ha^ iš, tįę- 
M. WlW. visuotini. Įją|Savinwii 
tai ne rinkimai, bet tik. kokios.

“Laike neminaeijų ir rin*. 
kimų Pilfiomprioč Tarybas 
turi būti kuopoms prisiun
čiamos blandos ne trumpiau, 
kai (už) 60 dienų, kad tuo 
budu davus užtektinai laiko 
viską apsvarstyti ir visi na
riai turės progos dalyvauti 
balsavimuose.”
čia pasakyta, kad visi, nariai 1 

dalyvauja balsavimuose, narni? 
nuojant ir renkant Pildęmą Ta
rybą. šis nutarimas buft«> pada
rytas 1922 m. , seime, Detroite i 
taigi vėliau, negu kfidi įqjp įj 
galią pati kQpstitariją» W fe 
vo priimta 1918 metaiį, Jis ra
do, kad SLA. seimas suprato 
kitaip kpn^titariiąs patvarky
mus apie Pild. Tarybos rinki
mus, negu tie mandri advoka
tai, kurie ją dąbar sayotiškab 
interpretuoją.

! Bet yra minimi Pild; Tarybos 
narių rinkimai (visuotinu balr> 
savimi), ir pąrią^ kppątjtuęL: 
jp^ . tek^ T4te.sk- v» Pta*- 10 
įsakoma: v

^jĘiMęmoji Jaryba .turi vi- 
: tuščias vie

šes ^užpildyti, ir nariai, ga-
• vusieji daugumą halsų gą, 

skutimuose ripkijnųose, tyri 
pirmybę išpildymui, tokfe 
vietos, jei

, 4, lifi^uųti;”

“Sekąntis paryš, gayusjS 
į l|iike

jei. j®.
; ' 'tori pi^njifee_• ,vž§rojB»ųj. t<fe-
I klos liuosps vjętęs."'

•Nėra- mažiausios abejonės,

i • ‘ ' •’ *v- ’ ’■ ‘ *»• < ■ •> ■ • >, f

Pasirodžius “NmyMno8C” 
L. A. 4-to apskrįriPi įždo tyri
nėjimo komisiją. raportpį, 
.pasipylė ir spėliojimai* — 
taf raportą spąydflb ^idave. 
Paprastai kaltė yra: primetamą 
man, nežiūrint 4, tai# jfcas k«ą 
rašo, apie ką rašę ir Kokiame 
laikraštyją ||lpa. Jeigu, (ik yra> 
prisiminta apie 4-tą apskritį 
arba tokius tauhnmkųs, kmty 
p. Taraila bei Jonas Mikalaus
kas, tai 4-to apskričio tautį-\ 
ninkai blogų, norų kreditas vis, 
man pąsiuĮp.

Itaįp tęn nębuta,7W,>^. žįr 
nodamas visą SLA; 4-to ąp^ 
kričio žuvusio iždo reiką|ą2, 
norėčiau tuo reikalu tarti žo
dį kitą.

“Tėvynės” No. 17 ant 5-*to 
puslapio “Laiškas į Rcdaįpį- 
ją” tįlpo Jono Mikalausko ^u; 

■ jojimas ant tos komisijos ųį 
pasakymą, kąd Jonas Mikalau
skas yra padaręs raštišką įįu-. 
dįjįmą — afidavitą ir priaię- 
kęs pąs.notarijąšą, Kad jis pa
turėjęs‘SLA. 4-to apskričio pi
nigų. tuo laikm kuomet už Įfj 
’Į'he Aetna Co. uždėjo kaucĮįją-' 
Surety Bond, ir kad tokį įįų- 
^lijjmą, yra tanas Mikalauskas 
davęs The Ąętpa Gp. Gi minė
ta kompaniją, remdamosi to- 

’kju Mikalausko liudijimu, at-' 
siRfeė p^don^i ..žpvųsio iždo 
nppątalius, jr todėl, Mikalaus- 
kąs # Suręjįy 3pįįd’|k^mpani- 
ją Rąlįko liuo^į ųuo atsįakomy- 
bę$. OiSLA 4daą apskritys.ųe- 

’jtqkp?į^|,214,()0, neskaitant lėšų, 
jkurios’ pąsidųre betyrinėjant 
jr nuošiiųčio, kuris bpvo ne- 
lųpkėtas ipęr Iželis mejįs.*

• ĄŠ, iiež|nau,„ ar tajkį^fidgvK 
3$ Jfoąas jMikalauąkfts yra’ da- 
vęą The Aetną,,flp#,..a» ųą, 41.es 
aš jo nesu matęs. Bet tiek tp-

yra gįi;(įfiję ady. C.\Mt 
iLpKošių aiškinant,; kąd The 
Aetna €0. jam tokį afidavitą

'I » ""(''L! . »'■ ......Į'."

yra parodžius. Tame afidavi- 
,te ęąą.JoĮW. Mikalauskas yrja 
.užsigynęs, kad turėjęs 4-to 
ąpškrjčta Kad * «4v.
G, M,. Lukošius tąme turėjo 
.teisybėj tai iteurUi jokią 
pgniato abejoti, peą jeigu ne 
tokis Jbno Mikalausko (po 
priesaika) užsigynimas, tai, su
prantamą, kad The Aetna Go« 
butų turėjus padengti apskri
čiui nuostolius. 
I - • ■ jM

Aš, uonwftUi vadinti Jonn 
,Mikataųejką^mQl.agiu*)i, bet jjp, 
tar byh tokiu yra> Rtan^kita, 
ką jjs ankp tepa sayo laiške. 
“Gerbiamas ‘Tėvynės’ Ęedak- 
įtariau: ‘Nnujignų’ No. $7.,. baj: 
42.4, yra įdėta, 3LA-.4-ta ąps- 
,krivio „komisijos raportas apie 
^uyfuai r l0 W 
$^n$jj$ra pasakyta, kad aš. 
ųžsįgynęs Ąątnaif W kam; ki- 
tam,, M, netarčiau SLA, 4-to 
ifii^kričio „pinigų, šis komisijos 
pasakymas yra netęįsingąs 
b tan pmkyčtau, kad besąžį, 
hingas, nes aš niekad ir nįe- 
kmv ne>u ,.ąakęs,..ar rašęs,, kad 
M ąpskrijies pinigų neturėk.

Tokis Mikalausko pareiškę 
bos vergta, mapyti,, kad vienąs 
jų— ady. Lukošius tar Miką- 
Jąnriras neteisybę kalba. Ady. 
ę., M. Lukošius yra iždo ž|ųr 
$įmo lyrinėjimus daręs ir bu- 
vę$ pas The Aetna Co., kurii 
jąmįtek parodė Jono ’Mikąląų?, 
sko raštišką (po* priesaiką)) 
užsigynimą, kad jis neturėjo 
apskričio iždo laike gavimo 

’apdraudos jhono. Taigi kuriam 
dabar SLAy 4-to apskričio na
riai gali geriau tikėti — ady. 
C. M; Lukošiui, ar Jonui Mikar 
{Įguskųh? Aš tikiu, kad ady. 
Lukošiųa ]piba teisybę, apįe 
<[quo. užsigynimą,
ir?ąš,g|eiaiįiąu matyti, kad ady. 
•Lukpštaa vįiešąi pareikštų, ąr 
jis i^tlkro. yra matęs tokį Mį- 
kntaurięp ąfidavitą, ar ne? Jeį- 
gų,, $ tiesiu Jonas Mikalau^ 
ką$,tokio išsigynimo nėra pąr. 
(taęs/ tai4 |as aiškiai liudytų, 
kidi A’to apskričio ižde 
Žbtemąą, $ kalno buvo suplar 

tamtamas 4-to apskrir 
feio iždininįu, aš tuos žlugu^ 
šio iždo reikalus seku ir kar-
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.ta norta matyti teisybę, todėl 
prašyčiau adv. Lukošiaus vie
šai; parjeikštii ar jis yra mgtęs 
Mikalausko užsigynimą, ar ne. 
Tuomet, mes, žįposime kur 
yra teįsybč. Iki Šip laiko 4-to 
ftpokr/ l^dp žlugimas atrodo 
misteriška komedija.

Jona^ Mikalauskas savo lai
ške riigoją, kad lietuviai nie
kina savo nukentėjusius nuo 
bankruto lietuvius. Reiškia, 
nies lietuviai turime gerbti 
tuos žmones, kurie mus ap
gauna. Man teko būti kartu su 
tuolaikine apskr. valdyba pas 
Jqną Mikalauską liepos 17 d., 
1930 m., kuomet iš jo buvo pa- 
reikąląuta apskr. iždininko 
knygos. Jįs pasakė, kad kny
ga nėra galutinai sutvarkyta 
ir prižadėjo vėliau ją apskri
čiui perduoti. Bet vietoje ją 
perduoti apskr., jis perdavė 
The Aetna Co. Dabar ta kny
ga randasi pas mane ir čia 
tariu pasakyti, kad ta knyga 
niekad' nebuvo sutvarkyta. 
Nereikia nė stebėtis, kad Aet
na* Go< atsisakė skaitytis su 
apskričio reikalavimais pa
dengti apskričio žuvusio iž
do nuostolius. Tą pačią die- 
ną, girdint visiems apskričio 
vaidybos nariams, Jonas Mi
kalauskas ve ką pasakė: ”1 am 
doiy-ii. and* oul, but« not a fool.” 
Reiškia, kad jis yra.rtkytras” o 
SLA. 4-tas apskr. susideda iš 
duraelių, ir tie durneliai, tu- 
,r.ėtų, tą, ponulį gerbti už tai, 
■karf jis gabiai niokojo syvar- 

' Joti apskričio pinigus. Aš vis- 
gii netabai norėčiau sutikti^u 
mu priežoįriu, kad “durias 
įduoda, rajumas ima.” Ne vi
si ėmikąi yra tokie protingi, 
•kad jiems visuomet sektųsi 
ipUi ir imti. Jcigy Jonys Mi- 
Įkalayąkas tyri teisingus noras 
atsiteisti su SLA. 4-tu apskri- 

včiu, tai kodėl jis viską nuo 
Apskričio slėpė? Kodėl jis ne
atėjo, kaip vyras, ir nepasakė 
apskričiu tikrosios padėties, 
bęt. ėjo kartu su Aetna Co. ir 
liudijo prieš typs paėjus SLA. 
4-to apskričio narius, iš kurių 
jis dabar reikalauja sau pa
gerbęs? '

Ritas keistas dalykas yra 
tas,Jtad “Tėvynės” radaklo- 
rius, ajsįsąkė talpinti tos komi- 
sijpS raportą į SLA. organą, 
nors apskr. valdyba ir pati ko- 
įpi^ijp <javo parašais liudijo 
to dpkumento syąrbą. Tąčjau 
J; Mikalausko rugojiiyo. laišką 
jis patalpino greitai ir be jo
kios pastabos. Ką tai reiškia? 
Daugumos reikalams “TėM vie
tos nėra, t bot tokiam J. MŲ^a- 
■lauskui vieta “Tėvynėj” už
tikrinta. Suprantama, mažuma 
gali būti kartais ir teisinga, 
'bet* šiame reikale tai kaip tik 
priešingai. Aš tikiu į lygias 
'teises ir už jas kovoju, todėl 
aš sakau, kad; *‘Tėvynė” turė
jo suteikti vietą tam raportui 
savo, skiltyse.

^Naujienose” galima gau- 
tj^ruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius: 

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

NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujie- 
įtose. Kaina 45 a

Ų ' H V"’1-11 » ..... ..... " *

Naujos No. 22 ^Kovos” 
ga utas š 
Klauskite

KM*ia Mc.

0

v

jiumęi;isAtėjo, i PiXW
JiTniOTiav Dažan 
vių leidžiamas
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina tik 5 centai.

rastis.

ReikąJąjukite -tfNAU- 
JIENĄS? ąfltĄile kam- 

grduadami lai- 
Papdayėjas lai
kus gatavas

yflffliFifij1
wto-
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CHKAGOS 
ŽINIOS

cesca, Melrose Parko statybos 
komisionierius, kuris mėgino 
padėti politijni išsklaidyti ma
nių.

Pieno kaina' centu
žesnė

ma-

' ’ /

' . ■ • • .
• • ■ / k -. • • ..■ • •■ . ' • • : • • -
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Komunistą byla Melro 
se Parke eis grand 

džiurei

PenUcadienio susikirtime de
monstrantų su policija, kuria
me 8 asmens tapo sužeisti, 
buvo areštuota 51 asmenų..

Policija nužiūri areštuotus 
esant komunistais, šeštadienį 
areštuotųjų byla buvo iššaukta 
nagrinėti vielos. magistrato 
teisme.

Kadangi buvo pasklidę ži
li bis jogei galima laukti užpuo
limo ant teismo, tai policija 
susirinko prie teismo ir teisme 
atrpria jėga.

Kaltinamųjų advokatas Da- 
vid J. Beniai! nesutiko, kadi 
vietos teisėjas bylų perkratinė
tų. Jisai ^reikalavo atiduoti 
bylų grand džiurei. Jo reika
lavimas tapo išpildylas.

Aštuoni sužeistieji asmens, 
kaip praneša sekmadienio 
spauda, taisosi.

Kaltinamiesiems 51 asme
nims perskirta užsidėti kaucija 
po $20D pinigais arba po $5(X) 
vertės real estate turto, jeigu 
jie nori išeiti iš kalėjimo iki 
teismo. 1

Sušik ir i Imas minios su poli
cija Melrose Parke, pasak 
^Tribūne”, įvykęs tokiose apy- 
stovosc. Komunistai šaukę 
masinj susirinkimų praėjusį 
penktadienį popiet tuščiame 
lote prie 21 avenue ir Lake gt., 
Melrose Parke, nors negavę 
leidimo iš policijos tokiam su
sirinkimui.

Mažiau kaip tujinas vietos 
polierninkų* paliepę ;nii- 
nhai išsiskii’styti. Bet kai 
kurie iš minios, užuot paklau
syti policininkų paliepimo, už- 
atakavę pačius policininkus. 
Ta*ip bent policininkai sako. 
Vienas policininkų, tūlas Bron- 
ze, nešęs Tliompsono kulko
svaidį, buvęs pertrenktas ant 
žemes.

Iš* toa vietos pradėta skubiai 
šaudvti. Ir aštuoni asmens ini-* » 
nioj tapę sužeisti. šaudymui 
pasibaigus, pribuvo ugnėgesių 
komanda, kuri paleido vande
nį, į minių. Vanduo išvijęs 
minių į Lake gatvę. Pagalios 
pasirodę 75 policininkai iš vie
škelių patrolės ir kitų apielin- 
kės miestelių. Jie ir išskirstę 
minių galutinai.

Sužeistųjų tarpe yra Paul 
Pelas, 2727 West Austin avė.; 
Otto Schulz, 3010 Fulton blvd.; 
John W. Milter, 1426 Nexvmer- 
ry avė.; Frank Valaeenka, 
2400* Nortlto Halsted. st.; An4*on 
Bezozolkow»ki, 23 So. Lincoln 
st., ir kiti.

Millvr, Schulz ir Valacenka 
pašauti į kojas; kiti sužeisti 
lengviau. Iš valdininkų per
durtas peiliu Peter Di Frau-

ladelphijos), arbitratorius pie
no kompanijų ir farmerių gin
če, pranešė, kad pradedant ryt 
dienų, t. y. antradieniu, kvor
tos pieno kaina Chicagoj bu
sianti 11 centų. O painčių 
kaina pasiliksianti senovinė 
būtent 8 centai. Kompanijos 
mokėsiančios tų pačių kainų 
farmeriams, kurių mokėjo 
šiol, bent dabartiniu laiku.

Lietuj be pastogės

iki

Andrew Ktody amatu maši
nistas. Bet jau pora metų be

MYKOLAS ČEPONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 6 d., 11:30 vai. ryte 193 2 
m., sulaukęs pusės amžiaus: gi
męs Panevėžio apskr.. Vadoklių 
parap., Užubalių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 merus. 
Paliko dideliame nubudime sūnų 
kareivį Povilą, brolį Joną, švoge- 
rį Antaną ir švogerką Oną Bart
kus- ir gimines, o Lietuvoj dvi se
seris — Rozaliją ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 9 d., 8 vai. ryte iš Eudei* 
kio koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Čeponio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Sūnūs, Brolis, Svogeris, 
Švogerką- ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tek Yards 1741.

SURVILAS-

šiuo paSauku gc- , 
5:50 valandą ryte 

sulaukęs pusės amžiaus, 
Girdiškės

JURGIS 

' Persiskyrė su 
gūžės 8 dieną, 
1932 m., 
gimęs Tauragės apskr., 
par., Paupynės kaim*.

Amerikoj išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Barborą, po tėvai* Budvitaitę, 
dukterį Heleną* susų Stanislovą, 
pusbrolį Pet.11% T amas aus k į ie ga
mines, o Lietuvoj dvi seseris - 
Barborą ir Petronėlę

Kūnas paeavovtas randasi 
W. 5 3 Place.

Laidotuvės įvyks ketverge 
žės 1 2 dieną* 8 yalt ryte' iš namų; 
į Šv. Kryžiaus parapijos Bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą; o iš. ten bu* į 
nulydėtas į Šv. Kazimiero' kapines.-

Visi a. .a. Jurgio Susvilo gi
mines. draugai ir pažyt»a«ni esat ; 
nuoširdžiai kviečiami* dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti' jauk pąsRu- I 
tinį patarnavimui ir atsisveikinimą., i

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Pusbroliai iv Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel* Yards 1‘7'4M1.

3059

gegu-

MYKOLAS PAUKŠTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 7 d., 4:03> vai. po

piet 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Ežerenų aps., 
Rimšės parap., Mažonų kaime. Amerikoj išgyveno 26 me
tus. Paliko dideliame nuliudime du broliu — Nikodimų ir 
Boleslovų, du pusbroliu — Fabijonų ir kunigų E. Paukštį, 
Chester, Pa., tris brolienes — Onų, Antoninų Šimonis ir 
Oną Paukštis, švogerį Liudvikų Kardelį, pusseserę Domi
cėlę Kardelis, du pusbrolius — Justinų ir Kazimierų Ši
monius,- brolienę Ievų Šimonis ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4438 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks seredoj, gegužės ji d., 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Paukščio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 

- suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.
Nuludę liiekame: Broliai, Pusbroliai, Pusseserės, Bro

lienes, švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741.

. r
darbo, šeimynos turi — žlno*- 
nų ir šešetų vaikų. Pastogę 
buvo susiradęs‘Forest Preser
vų vienoj pašiūrėj. Aplink jų 
dirbo kiek žemės.

Pastaruoju laiku Forcst 
Preservų komisionierius liepė* 
parduoti arba nuversti keletu: 
supuvusių pašiūrių. Vienoj tų 
pašiūrių buvo ir Klody šeima.

KJody ir šeima atsidūrė be 
pastogės. O čia penktadiemį 
prasidėjo’ lietus, šeimyna mė
gino* surasti pastogę paliktam, 
kieno ten senam automobily. 
Bet ir tas automobilis pavirtęs 
jau buvo į laužų.

Nelaimingų šeimynų surado 
apielinkės mokyklos perdėtine,

kad

ko

kuri atsilankė patirti, kas at 
attiko su Elody mergaite, 
ši nebelanke porų dienų mo
kyklos.

Kada mokytoja pamate
kioj padėty Elody šeima arn- 
dasi,. tai pranešė kaimynams 
iv šie suteikė šeiniai pirmų par 
geibų, o vėliau jai leista apsi
gyventi kitame Preservų name.

...... .-

Peter Conrad
FOTOGRAFES

• Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
h Tel. Englewood 5840

Graborlai

Lietuviai Gydytojai
Phone Cznal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaia, Ketvergais ir Subatom* 
2420 W. Marquette Rd. arti Western As>. 

Phone Hemlock 7828
PanedeHai*, Seredomi* ir Pftny£fo,i* 

1821 So. Halsted Street

<

ge-
po

POVILAS NOREIKA 
(Rcess)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gūžės 7 dieną. 1:30 valandą
piet 1932 m., sulaukęs 60’ metų* 
amžiaus, gimęs Kiaukų kaime, Ši
lalės parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 40 merų.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris — Dellą Jušką, Nelly 
Tumilty, sūnų William. žentą ir 
gimines* o Lietuvoj: brolį Simoną, 
4 ženotas seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 2237 
W. 23 Phcc.

Laidotuvės įvyks 
gegu’žės I 0 dieną. 1 0 
namų bus nulydėtas 
kapines.

Visi a. a. Povilo 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Sūnūs, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachawidi, Telefonas 
Roosevelt 2515. v

antradieny, 
vai. ryte iš 
į Tautiškas

Noreikos gi-

URŠULĖ BIKENIENĖ 
po tėvais Antanaičiukė

Persisky-rė su ši^o pasauliu . ge-1, rersiskyre su ęi^o pasauliu ,ge- 
... gūžės 7 dieną, 4:0,0 valandą ryte 

19 3 2 m., sulaukus apie 58 metus 
> amžiaus, gimus Lietuvoj, Lygumų 

parapijoj, Montrekių kaime, Šau- 
i lių apskr.. *

Phiiko dideliame nuliudime 
L mylimą vyrą Povilą Bikėną, brolį 
f. Dominika Antanaitį; brolienę Te

klę Bikėnakę, gimines ir pažysta- 
' mus, o Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi na- 
r muose, 1813 S. Uniort Avė. 
k Laidotuvės įvyks antradieny, ge- 
l gūžes 10 dieną, 8:30 vai. ryto iŠ 
p namų* į Dievo Apveizdųs parapijos 

bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
r gos, pamaldos už velionės sielą, o 
L iŠ ten bus. nulydėta į> Šv. Kazi- 
L micro kapines.
L Visi* a. av, UHiilės Bikenienės 
į gimines, draugai ir pažystami esat 
| muoširdžiai kvšeoia«u> dalyvauti 
f laidotuvėse: ir šuteikei: jai paskutinį 

patarnavimą, ir atsisveikinimą.
Nulipdę; liekame,.

Vyra*-, Brolis, Brolienė ' 
r ir' Giminės.
K Laidotuvėse: patarnauja grabo- 
L'rius /Sv M. Skudasi 1 e’cfonas 
r Roosevelt 7532.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

Uždarė <hr vieną ša-1 QRA^įu?
kiųsalę | 718W.18St.

Tel. Roosevelt 7532
Policija, padarė kratų šokių 

'salėj adresu 1705 West Madii- 
son st.. Ji uždare tų salę ir 
areštavo 42 buvusias ten niėr-j 
ginas, salės menedžerį ir 
kestros penktus narius*

Dailės institute

oiv

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Paskutinio veikalo- vaidini- 
mas Goodman teatre šį sezonų 
bus “Lady AVindėrinere’s 
Fan”, parašytas OScaro Wilide. ! 
Vaidinimas to veikalo ei's ge
gužes 23, 24 ir 25 dd;.

Telefonai 

B o ule v a rd 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefoną*

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

DR. MARGERIS
Valaudor: 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.
Phone Boulevard 8483

Dr. Vtacent C. Steele 
Dantistas 

4180 Archer Avenue

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-K:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb W Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Įvairus gydytojai ""

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomar per 25 me
tu* kaipo palytą* gydytoja*, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektro* 
prietaisu*.

Ofisą* ir Laboratorija:
1025 W”. 18th St., netoli Morgais St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdo Park 6799 ar Rmdolph 6800

DR. CHARLES SEGAL

Graborial /

Lachavicli ir bintus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu: busite užganėdinti*.
Tel Roosevelt 2515 arba. 2516

2314 Wi 23rd PL, Chicago
t SKYRIUS:

1439 Si Cowrt, Cicero, UI.
- TeK- Cicero* 5927

Telefonas Yard* 1138

Stanley P. Mažeika
s

Graborius ir 
Balzamuoto  jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu*. visokiems reika

lams* Kaina pritinama

Auburn* Avemie
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
’ ,. 1

A*. MASALSKIS .
Musų Patamavimav lai- 
dbtuvise it kokiame* rei
kale visuomet esti sąžir 
ninga* iv nehmgus u*’ 
deh. kad neturime išr 
laidų užlaikymui *ky- 

z rių. '

3307 Auburn Avė*
CHICAGO* ILL*.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

■feb. Laidotuvėse patarnaut* 
> jų geriau ir pigiau 

n0S» kiti todėl, , kad 
priklausau- prie; grai

bų išdirnystės 
OFISAS^

668 W** 18th Street 
TeK Canal 617< 

SKYRIUS:
308 Si Hhlsted St. 

TeL> Vi c tory 4088*
... . -... . ■W"‘ ..—m > *i i b

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto- 
mis, kainomis už aukštos rųšies* palhlflojihini Mer nieko 
nerokuojame už? atvežimą, mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Rteikalui esant, musų automobilius , atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gal&dte pamatyti di- 
džiausĮ pasirinkimų grabų' ir kitų, reikmenų ir už tą, pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tak as jus ką pirkaite, ar ne.

' EUDEIKIS4 yra vienatinių lietuvių graborius, kuris 
J teikia ambulance patarnavimą! su, ekspertu lietuvhv pa- 

tarnautoju. Dykai: Keturios* Moderniškos Koplyčios DM 
germenų. Pašaukite EUDEIKl pimrnegU' kreįpsites kur 
kitur. į •

EUDEIKIS
JU8ĮI.'t

Didysis Č^/ieae

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

■ i t j * . i

-m.,, ■, — 4 *4^
■ ■■ • "i ■ ’ 'J . '•

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av,

Phone 
Hemlock 9252

Akių gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų1 gyslas.

Valandos nuo L iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomi* nuo 10 iki 12* 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS* 
Nuo 10 iki 12 vak ryte^ nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8 (30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10* iki 12 v. ’ieną. 

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis Ttlefoųa* Yards 0994

Sp,m5 Ardii/Avef1” MAURICE KAHN
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pistų. 4631 s°“th Ashland Avenue 
(Vakarais: Ucarn. ir Ketv. iki 8 vak)! ,
Seredomis ir nedėliomi* pagal susitarimą.*? o,*ti J2..®“®* 2 ..P0,?1**

Ofiso Tel. Lafayette 7337 7 ,ki 8 N^W* ~U° 13
Rez. TeL Hyde Park 3395 Rez- Telephone Plaza 3200

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtgio :« Lietuvos,
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos* skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą* 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzamjnavimas daroma* su elektra, paro
dančią. mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 ik5"8'V?Nedėliomis 10 iki 12 ▼. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

- Phone Boulfevard 7589

Duokite savo aki# išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OFTOMETR1ST

Praktikuoja* virš 20 m.
i 4649 S. Ashland Ane.

Tek Boulevard. 6487

DR. KARL NURKAT 
g—(NURKA1TIS) 

Kr ūkiniai pritaikomi
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas' Hhlšted St; 
Valandos nuo —4, nuo 6 iki 8

Nedeliomii nuo 1'0 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it

' nuo* 6* ilii 9' valattdb** vakaro

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tclepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofiso Tel. Vfctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 Sa Halsted St 
arti 31 st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-T1 ryto, 2 iki 4 po piet
7 iki 9 vakaro* Nedėliomis ir 

Šventadieniai* 10-12 dieną

* į * ’ ■ ! 1 * I
Rez. 66Q0 South Artesian- Avenao 

Phone Prospect 6659 
Ofi*o Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS

. ... Oaklep iv 24 gatvės 
Tel. Canal >713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyfioj 1-7

Advokatai

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

2400 W. Mbdison St^ 
VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. West 2860 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIKOUIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

<4645 S. Ashland Avė.,
OflHo. valandos nuo. 9 iki 4 ir nuo- O- iki 

f 8 vaL vak. Nedėtomis pa*al sutarti.
Ofiso Tek: Boufevacd 7820
Nbmų Tel.: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS ‘ 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deacbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandose nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Haleted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

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

Lafayette 4146

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Eeavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki & vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki U valandai 
6> iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

;Nedėlioj pagal sutartį

1 A. SLAKIS
Advokatas •

Miesto Ofisas- 77 W. Wrnhington' St. 
'Room 905 TeE Dearborn 7966

Valandose 9‘ ryt» iki 4 po pietų

Vakarais: Ucarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. T ei. Lafayette 7337

Namų Tell Hyde Pirk 3395

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

Tel Kenwood 51*07 
VALANDOS:

nuo 9 iki* H valandai* ryte; 
. • nuo 6 iki, ’ 8x valandai* vakare 

apate šventadienio it ketvirtadienio

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

.Valandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredonu po pietų iri 

nedelioms pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuna* Borden) 

r LIETUVIS* ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
VakaoM 2151 W. 2Žnd Sh nuo 4-9 

Telepbon* Rooaevclt 9090
Ntafe 8-9 ryte Tet. Republic 960P

DR. A. J. GUS8EN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomi* pagal sutartį. 
4*84'7 WMf l^th Sttett, 

CICERO, ILL.
X-Ra y....Phone Cicero 1260

JOSEPH J.
Lietuvis Advokatas

463-1 So. Ashland Ave^ 
Tai. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St 
Tek Republic 9723

i ! GYDYTOJAS) IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofi*o Tel. Victoey.Ziaa

W; Įta-"N. Hemloek' t(HS-

WR;K. DRINGELIS
L ' • t.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
' (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road*

Valandos: 9—IX. 7—9, Antradieni ir 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 Nr Clark SL, Room 909 
Telephoae Franklin 5745 

iNumait 311,7 S. Union Ave„ 7 iki .9 v.
Telephone Victory 2213

Phone Boulevard 7042

EXENTI3TA& 

2493* W. 63 St. 
kampas Western Avė. 
T«fk;R»pubUo2266

Dentfatas.
4645 So- Ashland Avė.

William G Mitcheli
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street;
Triepbttue HenUpck 1323 

Valandų*: 9 ryto iki 9 vakaro



\

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išvažuoja Lietuvon
Gegužės 12 d. laivu “Europa” 

išvažiuoja Lietuvon Joseph Va
liulis su žmona.

Jie apleido Chicagą gegužės 
3 dieną, kad pasisvečiuoti pas 

• gimines New Yorko apielinkėį.
Taipgi Wm. Grinius ,gyvenąs 

11826 Lowe ave„ apleidžia Chi
cagą iš Dearborn stoties gegu
žės 10 d., 6:30 vai. vakaro. Iš 
New Yorko laivu “Europa” ge
gužės 12 d. išvyks į Klaipėdą 
per Bremeną.

Miss 
venanti 
cago.

John
. 6135 S. Bockwell st., apleidžia 

Chicagą iš Dearborn stoties ge
gužės 12 dieną, 6:30 vai. vak., 
o gegužės 14 d. išplauks laivu 
“Paris” į Havre ir Paryžių, o iš 
ten gelžkeliu keliaus į Lietuvą.

Naujienos velija visiems lai
mingos kelionės.

Antonette Widzes, gy- 
1516 Grand avė., Chi-

Chemasko, gyvenantis

Marquette Park
Sunkiai susirgo pp. Mačiukų 

duktė

Naktį iš šeštadienio į sekma
dieni staiga susirgo pp. Ma
čiukų (6607 So. California avė.) 
duktė Akvilina. Mergaitė, vie- 
nintėlė pp. Mačiukų duktė. Jos 
susirgimas didžiai išgąsdino tė
vus. Reikia tikėtis, kad* mer
gaite pasveiks.—Kaimynas.

North Side
Mėgino nusižudyti lietuvis

Penktadienį, gegužės 6 dieną, 
nortsidės gerai žinomas pilietis 
Mendelis mėgino nusižudyti.

Apie 11 valandą prieš pietus 
jis nuėjo į Noel banką ir palei
do sau keturius šuvius. Nusi
šauti tečiau nenusišovė, bet 
rimtai susižeidė.

Buvo nuvežtas į miesto ligo
ninę. Daktarai sako, kad pa
sveiks.

Mendelis yra laisvų pažiūrų 
žmogus. Turėjo savo dviejų 
pagyvenimų namą adresu 1553 
North Hoyne avenue. Turi ir 
šeimynos— moterį, dukterį ir 
du sunu.

Jau gerokas laikai, kaip ne
dirba. Mendelis turėjo susitau
pęs keletą centų. Bet užsida
rius Noelio bankui, ‘jisai paliko 
nė pririštas, nė paleistas.

Dabar, kai teko mokėti tak
sos, atsidūrė keblioj padėty. 
Tas tur būt ir paveikė į jo ner
vus. Taip tai tenka vargti žmo
nėms kapitalizmo gadynėj.

—Northsidietis.

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo susirinkimas j- 
vyks ateinantį sekmadienį, ge
gužės 15 d., Gi- Krenčiaiis'sve
tainėje, 4600 So. Wood Street. 
Susirinkimas prasidės 1:30 po
piet. ; .

Noriu paraginti visus narius- 
res atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug užsilikusių daly
kų, kuriuos turėsime aptarti. 
Taipjau bus renkami darbinin
kai ateinančiam piknikui, kuris 
įvyks gegužės pabaigoj.

Taigi bukite visi draugai-gės 
susirinkime, nes visų reikalas 
yra- rūpintis Kliubo gerove.

Turiu dar priminti kai ku
riems valdybos nariams, kad 
nepavėluotų, nes • dažnai pas 
mus yra' toks paprotis: jei pa
žymėtas susirinkimui laikas 
1:30 valandą, tai ateina antrą 
valandą, o kartais ir vėliau. 
Mano supratimu, mes • turėtu- 

. mem stengtis būti paskirtų lai
ku.

Deliai pavėlavimo susirinki- 
piai prasideda vėlai ir užsitęsia

ilgai. O dabar, atėjus gražiam 
pavasario orui, visi nori darbą 
svetainėje užbaigti kuo grei
čiau.

Primenu visiems jaunuoliams- 
lėms, kad dabar visi gali įstoti 
į Joniškiečių L. K. Kliubą be 
įstojimo mokesties ir per šiuos 
metus jie bus paliuosuoti nuo 
duoklių mokėjimo.. Taigi ma
lonėkite atsilankyti į susirinki
mą ir busite Kliubo nariais kar
tu su kita jaunuomene. Kurie 
esate pridavę aplikacijas, taipgi 
malonėkite būti susirinkime.

žodis tėvams: kurie nesate 
dar prirašę prie Joniškiečių 
Kliubo savo sunų-dukterų, tai 
atsiveskite juos į ateinantį shsi- 
rinkimą ir prirašykite. Kliubas 
ateinantį metą mano įvesti spor
to skyrių.

P-nia E. Šukienė nusitarus 
greitu laiku apleisti Ameriką ir 
važiuoti į Lietuvą. Aš manau, 
kad ji ant visados apleis Chi
cagą ir draugus Joniškiečius. 
P-nia Šukiene yra daug pasidar
bavusi Joniškiečių Kliubui ir be
darbių Šelpimui.

Jonišiekiai aplaikė laišką iš 
Lietuvos. Rašo jį Feliksas Mi- 
sius, kurį Joniškiečių Kliubas 
parėmė finansiškai, kai jis lan
kė mokyklą Amerikoje. Dabar 
Misius yra Lietuvoj, lanko Kau
no universitetą ir baigia’ moks
lą ant advokato. Yra sveikas 
ir linksmas, kad norą ir ilgai 
ėmė, bet visgi baigia mokslą ir 
neužilgo atsieks savo tikslą. Ji
sai chicagiečiams buvo ga*n pla- 

žinomas.—J. B.čiai

Bridgeportas
Naujas biznierius

Gal būt, kad Bridgeporto 
apielinkė yra geresnė bizniui, 
nei kurios kitos. Mat, čia vis 
naujų biznių uždedama.

O pastaruoju laiku atėjo į 
B^idgeportą dar vienas biznie
rius, tai p. Jos. Pikelis.

Jos, Pikelis, kuris jau yra ži
nomas Bridgeporto lietuviąms, 
perkėlė savo krautuvę iš Marq- 
uette Parko ir atidarė ją adresu 
3344 So. Halsted Street.

Pasirodo, kad vieni-kiti biz
nieriai, kurie buvo išėję iš šios 
kolonijos, grįžta atgal, t. y. 
grįžta atgal į Bridgeportą.

—Vietinis

Bridgeportas
P. Smergelis atidarė savo bizni

Nors Smergelis ir buvo se
niai žinomas bridgeportiečiams, 
bet pastaruoju laiku, kai persi
skyrė su L. and T. Tailors, jis 
užsidėjo savo biznį; jis valo, 
taiso ir daro naujus siutus.

P. Smergelis yra patyręs siu
vėjas, todėl nėra abejonės, kad 
jis galės patenkinti bridgepor- 
tiečius, teikdamas jiems gerą 
patarnavimą.

Jo štoras randasi parankioj 
konstumeriams vietoj, 35 gat
vėje prie Halsted Street; adre
sas toks: 748 West 35 Street.

—Kaimynus.

Pavasario šventė ir 
šokiai

įvyks pa^

Gegužės 21 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyks kas tai 
nepaprasto, naujo 
rengimas, kuris ikišib! neturėjo 
sau tolygio. Tai bus Lietuvių 
Universiteto Studentų draugijos 
pavasario-gegužės šventė ir fra1 
liūs.

Lietuvių Studentų draugijai, 
Lithuanian University Club pri
klauso įvairių universitetų au
kštųjų mokyklų mokiniai, stu
dijuoju mediciną, inžineriją, 
dailę,kalbos mokslus ir kitas 
šarkas. Jie siekia ką nors aukš
tesnio, tobulėja’, todėl supranta
ma, kad toji ypatybė pasireikš 
ir šokiuose. Juose bus sureng
tas įdomus programas, kurį iš
pildys patys talentingi kliubo 
nariai: šokiai, dainos, juokai ir 
kiti pamarginimai, kurie šj ba-

 NAUJIENOS, ChlėHgO, UI.
lių-šventę padarys įdomią ne 
vien* jauniesiems, bet ir tiems, 
kurie paprastai mėgsta save 
tuhiotis seniais.—Magda.

ti

Kvieslys
Chicagos ir apielinkės 

viams
lietu-

Neseniai atsibuvo p-lės Vale- 
irjos čcpukaitės koncertas. Tai 
buvo tikras kultūrinis vakaras. 
That’s all!

Štai gegiižės 21 d., šeštadienį, 
Liet. Auditorium bus pramoga.' 
dainos, muzika ir šokiai.

Vakarą rengia “Lithuanian 
University Club”, kitais žo
džiais, univetsiteto studentai ir 
studentės teikia pramogą— ne 
sau, o mums!

jaunimo Chicagoje randasi ne 
mažai, bet universiteto studentų 
ir studenčių nėra jau taip daug; 
tai lietuvių tautos druska, kuri 
neduoda tautai, pranykti, ištau- 
tėti, žūti svetimtaučių bangose. 
Tai netolimos ateities lietuvių 
tautos vadai. Kokius išauklė- 
sime vadus, tokia ir ateitis vi
sos tautos bus nulemta.

Todėl svarbu ir labai svar
bu, mums tėvams ir suaugu
siems ir jau kai kuriems dali
nai senstantiems—ateiti į šią 
pramogą ir netik susipažinti su 
musų .ateities vairo vadais, bet 
ir susipažinus mėginti įskiepyti 
musų troškimus, svajones, ko
kią mes norėtumėm lietuvių 
tautai ateitį sutverti.

šiuo kviečiu visus lictuvius- 
•ves, tėvus vaikų ir jaunimą, ne
pamiršti šeštadienio, gegužės 21 
d., ir ateiti į Liet. Additorium*

Jaunimas pasilinksmins, pa
šoks ; mes-gi pasišnekušiuosi- 
me, atnaujinsime pažintį, su
tvirtinsime sielą—ir susiraminę 
po pramogos į savo namus grį
šime.

Kviečia skaitlingai atsilanky
ti pramogon

—D-ras A. Ė. Graičunas.

18 g-vės apielinkė 
u,....i. ii ■ * 

Gaisras prie 22 gatvės ir 
Halsted

šeštadienį popiet, apie 5 va
landą, kilo gaisras senos 'po- 
pieros sandėly, kuris randasi 
22 gatvėj prie Halsted kampo 
pagal gelžkelio bėgius.

Užsiliepsnojo visas trobėsis. 
Keletas ugnegėsių komandų pri
buvo gaisro gesyti. Vienok ir 
ugnegesių greitas pribuvimas 
sandėlio neišgelbėjo. Dar apie 
septintą valandą teko matyti be
sidarbuojančius ugnegesius.

Kai kurie ugnegėsių sugrįžo 
iš gaisro vietos tik sekmadie
nio rytą.—-Vietinis.

CHICAGOS ŽINIOS
Policininkas tyrinę 

jamas
James Bridge,. 8 metų ber

naitis, paskendo ežere prie 66 
gatvės. Policininkas aiškino 
koronerio džiurei, kad jisai 
liepęs kitam bernaičiui, Mor
ris Baillies, 12 metų, gelbėti 
skęštantį vaiką, o phts nuėjęs 
ieškoti pagelbos. Kalbamas 
policininkas buvpx 'klausinėja
mas, kad patirti, ar jis dėjo 
pakankamai pastangų vaiką 
išgelbėti. !

’ Įspėja cicagiečius . •
JaPolicijos komisionierius 

mes P. Alllnan sako:
šiltam orui pavojus 

ir moronų mažiems 
ir moterims darosi 

Moters pasilikusios

Atėjus 
vagilių 
vaikams 
didesnis, 
namie vienos turi visuomet dą-
botis nepažįstamų.

Gerai . apsižiūrėkite, ką jus 
įleidžiate į savo namus dienos 
metu ar vakare. Įtaisykite du
ryse grandinius arba kitokias 
apsaugos prietaisas, kad galė
tumėt pamatyti, kas nori įeiti 
vidun, pirm negu atidarysite 
duris.

Reikia juo atsargiau laikytis 

įleidžiant vidun asmeniuš; ku
rie atneša pakibtus arba prašo 
įeisti pažiūrėti fliato. Sąvo 
pačių saugumui reikalaukite 
palikti pakietus prie durų oro 
pusėj. Jeigu reikia pasirašyti, 
jogei pakietas priimtas, tai 
reikalaukite įštifniti rešytę į 
vidų per podurį.

Dabokitės suktų' ubagų, 
šios rūšies prisiinetėliai yra la
bai pavojingi, Įstatymai‘drau
džia ubagauti. Parambs tikrai 
reikalingi asmens turi kreiptis 
į kauntės agentą. » ’

Niekuomet neleiskite van
dens, gazo, elektros, telefono 
arba kitų vadinamų inspekto
rių vidun, pirm neišreikalavę 
parodyti jų patikrinimo popie- 
ras arba kitokias tarnybos žy-. 
mes. Nieku bildu neleiskite vi
dun į butą arba į beismantą 
pedliorių, skudurų supirkinė
tojų ar kitokių'verteivų, nepa
likę durų į gatvę pilnai atida
rytų ,ir nesitraukite toli nuo 
durų. > j

Prisilaikydami šių patarymų 
padėsite policijos departa
mentui apsaugoti jūsų namus 
nuo vagių. Jei nužiūrėsite 
abejotiną asmenį, telefonįloki
te — Police 1313.

Perdaug vyriausybių
Pasak Chicakos universiteto 

prof. Simeon Ė. Leland, nuo 
vieno pcnkdalio iki vieno treč
dalio sukeliamų taksomis pi
nigų išeikvojania bereikalingai 
todėl, kad perdaug vyriausy
bės įvairių vienetų yra.

Prof. Leland apskaičiuoja, 
kad visoj šaly esama apie 
250,000 vyriausybes vienetų. 
Vien Illinois valstijoj tokių 
vienetų galima priskaityti 15- 
650. Kiekvienai vyriausybės 
vienetai’Illinois išeina 473 as
meny. Jei neskaityti Cook 
kauntės, tai viena vyriausybes 
vienetą ištenka -263 asmenims.

Pav. 1925 metais Illinois val
stijoj buvo tiek, vyriausybių: 
102 kauntės, 162 miestai, 29 
inkorporuoti , miesteliai, 765 
sodžiai (vilagęs)^ 1,327 vadina
mi towships, 1488 kelių ap- 
s^r įčį a i,' d.1/,08Q r mękykĮų ąsi- 
skričiaį.. Čia dar' nepriskaiįy- 
ta 20 parkų apskričių, 12 sa
nitarių apskričių ir kitokių vy
riausybės skyrių.

Perdaugi vyriausybių, per
daug pasikartojimo tų pačių 
užduočių, perdaug bosų. O 
daugumas vyriausybių turįs 
tendencijų didinti graftą

Jaunuomenės savaitė
Jaunuomenės savaitei atžy

mėti Harrison Technrcal aukš
tesnėj! mokykla rengia didelį 
programą penktadienį, gegu
žės 13 d. ’

Svetainė atsidarys 1:30 vai 
popiet. Programas bus išpil 
dytas 3 vai. popiet.

Atsilankyti kviečiami ne tik 
mokinių tėvai, jų draugai, be( 
ir plačioji publika

The English Column
I f ;•

_

Lithuanian Univers
ity ClubSpring 

' , Festival
-------— —■—r—-

T^ose of you who attended 
the first funetion? ever tgįvęn 
by įlie Lithuanitm Urihtersiiy 
Club’lašt fall„ khow that itwas 
morę or less of an introduetion 
of the club to thė general pųb- 
lic, and a notice to the Lith- 
vanian people of its existence. 
That was our “stepping out” 
party. At that time somėthing 
bigger was promised f oi* the

SIUSKIT PER 

NAUJIEliAS 
PINIGUS UĘTUV0N 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai, 

riu aure

future and the fulfilhnent of 
that promise will take place 
on Saturday evening, May 21st, 
at seven o’clock at the Lith>- 
uanian Auditorium.
that those who attended our 
premiere were well pleased, būt 
even at that it wasn’t as big an 
event as we had wanted to put 
on. Now fre are giving a “ba
lius”' that will prove to be the 
stepping stone to a Lithuanian 
Day. And why not? Many na- 
tionalities have them and why 
shouldn’t the Lithuanian 
people?

The affair that we have plan- 
ned for the, tvventy-first will 
be a cafnival, although I hate 
to ūse that word as it denotes 
costumes albng with a good 
time— dancing and entertain- 
ment. Aside from the fact that 
costumes will not be worn, the 
evening will be a veritable car- 
nival. The dances (“šokiai”) 
will be Lithuanian and olher- 
wise with everybody ta'king 
part, and the amosphere will be 
a jovial one,

One of the many objectives 
of the club is to unite the 
younger Lithuanian element 
with the older people at gather- 
ings and to create a closcr con- 
tact betvveen the two groups 
than at the presept time exists. 
That is just what we are go- 
ing to do in An effort to pro- 
mote more common interests in 
conforming į;o the desires of 
the two groups in one funetion.

From advance indications. 
many and varied groups are 
going to attend, and so if you 
want to meet and see people 
that you haven’t heard about 
or f r 
have 
us at 
rium 
21st.

I want to urge everyone to 
be there early as the entertain- 
ment will begin with the danc-

om for some years, and 
perhaps forgotten, join 
the Lithuanian Audito- 
Saturday evening, May

ing and continue all through Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai. 
---------------------—i-------- £-------------------------------------- --------------------------- ----------------------------------

MADOS MADOS MADOS

Furnished Rooms

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. PASIRENDUOJA kambarys dėl blai
vų žmonių, galit matyti. 3322 South 
Union Avė., 3čios lubos.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, lo
tas 30x125, 1 improvementai užmokėti, 
gera transportacija. • $6.000. Raktai 
randasi 4933 Fletcber St.

--------- O—

RENDON šviesus, apšildytas didelis 
kambarys Marquette Parke, nebrangiai. 
Yra garadžius. Box 1421, 1739 So. 
Halsted St. 

--------- O---------

Help Wanted—Malė
1 Dyybtaj^lrą Rteikia______

REIKALINGI pardavėjai, patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės kasdien nuo 
2 iki 3 valandai. C. P. Suromskis, 3352 
So. Halsted St.

Jaunutei panelei sporto suknelė. Jai tik reikia 
Pigi ir praktiška. <r ‘ _

2792 —• 
colių materijos 
mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virį nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį/pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
,ma prisiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky 
mu. LaijSkus ręikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. HglBted St./ChicfgO! Ilį, 

thė evening. The band will be- 
gin playing at 7 o’clock. Who 
is thc band? Why the inimit- 
able Georgie Stephens, of course, 
whose Lithuanian' folk-songs 
and dances are just as pleasant 
and soothing as are his Ame- 
lican jazz tunes. So don’t miss 
it or any part of it>

So long! 1’11 be on hand to 
greet you on the 21st.—Clem. 
----------į------------- £____ __ -----

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVO.TIMO BENDRO
VĖS NARIAMS -

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

T. Rtjpkevičia, 
sekretorius;

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus ant
radieny, gegužės 10 d.( North West Ma-, 
sonic Temple svetainėj, 1549 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vak. Nariai .malonėkite 
atsilankyti laiku, taipgi pasistengkite pri
duoti nors po vieną naują aplikaciją.

-— X. Saikus, rašt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos ' Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENT1STAS X-Ray 
800 W»Roosevelt Rdt, priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313

39y ardų 
Sukirptos mitros 8. 10, 12 ir 14 metų

Pirmadienis, geg. 9, 1932
...i. .. l.ll'l.......................  l«Ri l. Į  . II 
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CLASSIFIEDADS.
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Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYST6S
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER
v 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---------

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

PETER SMERGEL 
748 W. 35th St.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.) 
--------- 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.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAAUKOSIU sayo gražų seklyčios se
tą, riešuto valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto
ją, —' kaip nauji. 6410 S. Ashland 
Avė. 2nd Floor.

Radios
* GRAŽUS kabinetinis radio, sempe- 
lis, tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick, 2J32 W. Madison St., 1 fl.. 
front.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU Stanislovo ir Jono Bal
čiūnų, paeina iš Marijampolės apskr., 
Rudos valsčiaus. Gulioniškės kaimo. Gir
dėjau, jog Stanislovas gyvena Kenosha, 
Wis., o Jonas Brooklynez N. Y. Yra 
svarbus reikalas iš Lietuvos. Prašau jų 
pačių, ar kas apie juos žino, pranešti; 
busiu dėkinga. MarcMė Balčiunaitė-Gus- 
tienė, 6346 S. Sacramento Avė., Chicago

PARDAVIMUI grosernė, pilnas sta- 
ko rinkius, su fixturiais. Biznis gerai 
išdirbtas. Renda* labai pigi. Bargeno kai
na. Del platesnių žinių pamatykite san
krovą adresu 1010 W. 69th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi 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, bardware store, gasoline 
station, bučepiių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirpius ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 SoŪth Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

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

-----—O------ (
Telephone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS CO.
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

$3 0(K) PIGIAU, negu tikrai yra ver- , 
ta, 6 kambarių muro bungalow, gražioj 
apielinkėj, gera trinspdųacija. 
į mainus lotą, automobilį, ar 
pb dalį įmokėjimo.

Kreipkitės
J. NAMON /FINANCE

6755 So. We$tern Avė.

Priimsiu 
biznį kai-

CO




