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Kapitalas privalo 
dalytis uždarbiais 
su darbo masėmis

Taip pareiškė čili socialistinės 
valdžios min. La Garrigue

Santiago, čili, bir. 14. —Ro
lando Merino, čili socialistinės 
valdžios vidaus reikalų minis- 
teris ir premjeras, buvo paskir
tas užpildyti vakanciją, kurią 
paliko rezignavęs valdžios gal
va Carlos Gl Davila. Premjeru 
paskirta Arturo Ruiz Mafei. 
Nors savo laiku buvo kalbama, 
kad Davila buvo priverstas pa
sitraukti, kadangi jis nedrįso 
imtis griežtesnių žinksnių prieš 
svetimšalių interesus čili, fi
nansų ministeris Alfredo La 
Garrigue paskelbė, kad dabar
tiniu laiku svetimšalių invest- 
mentams nėra pavojaus. In- 
vestoriai ir pati čili valdžia yra 
labai susirupinusi nitrato ka
syklomis, kurios yra didžiau
sios Čili gamtinių turtų šalti
nis. Anot finansų ministerio, 
klausimas yra labai painus ir 
valdžia negalinti griebtis žinks
nių, gerai dalyką neapsvarsčiu- 
si. Del jo pareiškimų j naują 
valdžią svetimšaliai pradėjo 
daug prielankiau žiūrėti. Tarp 
kito ko La Garrigue irgi pa
reiškė, kad kapitalas privalo ir 
turės dalytis pelnu su darbi
ninkų masėmis, nes tai vienin
telis būdas atsiekti tikrą sočia 
lį teisingumą. * «. ♦

Saar‘as ir repara 
cijos

Paryžius, bir. 14.— Spaudoje 
pasirodė spėliojimai, kad Fran- 
cija sutiks prailginti Vokieti
jai repar.ycijų moratoriumą, jei
gu Vokietija sutiks prailginti 
laiką Fra nei jos kontrolei Saar 
distrikte. Prisilaikant pirmes
nių nutarimų, Saare 1935 m. 
turėtų įvykti plebiscitas.

Japonai nori pripažinti 
Mandžurijos valdžią
Tokio, Japonija, bir. 14. — 

žemieji Japonijos parlamento 
rūmai priėmė Seiyukai partijos 
rezoliuciją, kurioje reikalauja 
tuojau pripažinti naują Mand
žurijos Pu-Yi valdžią. Pati Ja- 
panija Pu-Yi išrinko Mandžu-

/ rijos valdovu.

Italijoje anti-fašistus 
meta j kalėjimą

Rymas, Italija, bir. 14.—Pen
ki Mussolini diktatūros priešai 
karo teisino buvo nuteisti 15- 
30 metų kalėjimo. Jie buk no
rėję susprogdinti traukinį prie 
Milano.

Nuteisė į kalėjimą už patėvio 
nužudymą

Valley City, III., bir. 14. — 
10-čiai metų kalėjimo nuteistas 
17 metų berniukas, kuris nušo
vė savo patėvį.
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Chicagai ir apielinkei federa^ 
lis oro biuras Šiai dienai pra-

• našauja^
Giedra, kiek šalčiau; nepa

stovus vėjas.
Vakar temperatūra buvo 65-

72 laip.
Saulė teka 5:14; leidžiasi 8

26/

Republikonų partinė 
konvencija be ūpo; 

svetainė apytuštė
Observatoriai sako, kad kon

vencija—“flop”

Ghicago, III., bir. 14. —šian
dien Chicago Stadiume prasi
dėjo nacionalė republikonų par
tijos konvencija. Pirmoji die
na toli gražu nebuvo tiek triu
kšminga, kaip tikėtasi. Nieku- 
rie observatoriai jau dabar 
tvirtina, kad konvencija yra 
“flop”—nepasisekusi. Didžiulė 
konvencijos salė, kurioje telpa 
apie 21,000—buvo apytuštė. 
Delegatų ir alternatų viso tu
rėjo būti 2,254, bet ir tų didelė 
dalis neatvažiavo.

Senatorius K. J. Dickinson, 
laikinas konvencijos pirminin
kas pasakė “Keynote” kalbą, 
kurioje išgyrė Hooverj, pasmer 
kė demokratus, o apie svar
biausi klausimą—prohibiciją — 
neprisiminė nei žodžiu.

Prezidentas Hooveris viešai 
išėjo prieš šlapią platformą ir 
mėgina į šulus įkvėpti konser
vatizmo dvasią. Niekas tačiau 
neabejoja, kad Hooveris bus 
nominuotas į prezidentus, nes 
visai neturi opozicijos, šiandien 
rezoliucijų komitetas pradėjo 
galutinai apdirbti partijos plat
formą. Spėjama, kad prohibi
cijos klausimu eis smarki ko
va.

Prie konvencijos salės komu
nistai mėgino suruošti demon
straciją, bet policija juos išvai
kė.

Abisinijoje suėmė pabė
gusį imperatorių

Af- 
i rū
ką-

Addis Abbaba, Abisinija, 
rika, bir. 14. — Abisinijos 
peratoriaus Haile Selassic 
riuomenė suėmė iš kalėjimo pa
bėgusį nuverstą imperatorių Li- 
dj Jeassu. Jeassu rengė suki
limą prieš Selassie.

Motina nušovė dukterį 
ir save

Ann Arbir, Mich., bir. 14. — 
K. Kirby 50 m. moteriškė nu
šovė bemiegančią 18 m. duk
terį ir vėliau atsukusi kamba
ryje gazą irgi nusišovė. Gazas 
ją pribaigė. Priežastis 
nansiniai vargai.

fi-

Nicaraguoje žuvo 7-ni 
Sandino sukilėliai

Managua, Nicaragua, bir. 14. 
—šeštadienyje, Prie Quilali, Ni- 
caraguos milicija susidūrė su 
Sandino sukilėliais. Mūšyje 7 
žuvo ir vienas buvo sužeistas. 
Milicijai vadovavo J. V. Įeit. 
Virgil Hays.

Kritikuoja New 
policiją

Jersey

smarkiai
New York, bir. 14. 

valstijos senate labai 
kritikuota valstijos policija, ku
ri ieškojo pavogto Lindberghų 
kūdikio ir jo kidnaperių. Taip 
gi padaryta pasiūlymas paskir
ti komisija ištirti visą dalyko 
eigą ir policijos padarytas klai
das.

Nupuolė Anglijos užgimimų 
nuošimtis

i .

London, Anglija, bir. 14. — 
Per pirmus tris mėnesius Ang
lijoje užgimė 152,212 kūdikiai,

negu per
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Pirmadienį Chicago  j įvyko paradas dėl prohibicijos atšaukimo. Čia parodoma “kanuolė”, at
kreipta į 18-tą amendmentą. P-lė Gertrūdą Armstrong yra pasirengusi “šauti iš kanuolės”

Audros sunąikino Ispa- 
nijos pasėlius

Madrid, Ispanija, bir. 14. — 
Keliose Ispanijos dalyse smar
kios audros ir lietus, nusitęsęs 
per dvi dienas sunaikino pasė
lius. Upėms užtvinus pasken
do daug galvijų. Labiausiai nu
kentėjo Palenda ir Saragossa 
apylinkėse.

Atleistas Rumunijos 
parlamentas

bir.Bukareštas, Rumunija, 
14.—Vakar Rumunijos karalius 
Karolis atleido parlamentą. 
Nauji atstovų buto rinkimai 
paskelbti liepos 17 d., o senato 
liepos 20. Parlamentas susirinks 
liepos 30 d.

Karaliaus Alfonso už 
puolikas į kalėjimą

Marseilles, Francija, bir. 14. 
—Gonzales Macanares, ispanas, 
kuris sumušė nuverstą Ispani
jos karalių Alfonsą; buvo nu
teistas šešiems mėn. kalėjimo.

Bonų armijos eilės pra
deda retėti

Washington, D. C., bir. 14.—• 
Užėjus dideliam lietui, koks 
tūkstantis bonų armijos vete
ranų pradėjo traukti n'amo. Jie 
jaučiasi dalinai laimėję, nes da
bar atstovų butas svarsto bonų 
klausimą.

Prailgino Vokietijai 
$45,000,000 paskolą

New York, bir. 14. —J. War- 
burg, New Yorko banko prezi
dentas paskelbė, kad Vokietijai 

metams prailginta 
Ji turėjo

vieniems
$45,000,000 paskola.
būti sumokėta liepos 1 d. Vo
kietija1 sumokėjo tik $5,000,- 
000.

Brussels, Belgija, bir. 14.— 
Belgijos karalius Albertas įtei
kė amerikietei lakūnei A. E. 
Putnam karaliaus Leopoldo or- 
deną. Putnam pati viena per-deną.

Vokiečių bedarbiai 
protestuoja prieš 

pašalpų mažinimą
Kartu su veteranais užplūdo 

Hindenburgą laiškais

Berlynas, bir. 14. — šiandien 
Vokietijos prezidentas Paul 
Von Hindenburgas pasirašė fi
nansinį dekretą,, ikuris kaip jau 
vakar buvo pranešta apdėjo 
visus turinčius darbus * laips
niuotu mokesčiu, pradedant su 
1^%. Dekretas taipgi suma
žino veteranų ir bedarbių pa
šalpą. Berlyno socialistų laik 
rastis “Vorwaerts” praneša, 
kad šį ryt prezidentas tiesiog 
buvo užplūstas veteranų ir be
darbių protestais, nes juos dek
retas labiausiai liečia.

Be to uždėtas akcyzas ant 
druskos, 6 fenigai nuo svaro. 
Iš to šaltinio tikimasi sukelti 
60,000,000 markių, o mokestis 
imamos nuo dirbančiųjų atneš 
400,000,000 markių' į metus. 
Pastarieji pinigai bus suirau 
doti bedarbiams, šiandien taip
gi buvo paskelbtas ir dekretas 
leidžiąs Hitleriui organizuoti 
ginkluotus burius.

Sguires pralaimėjo rin
kimus Newfoundlande

‘St. Johns, N. F., bir. 14.— 
Sir Richard Sųuires Newfound 
land premjeras pralaimėjo •šeš
tadienyje įvykusius visuotinus 
rinkimus. Laimėjo jungtinė N. 
F. partija, kuriai vadovavo F. 
C. Alderdice ikišiol buvęs 
Suniręs opozicijoje! Pralaimėji
mas Buvo rezultatas riaušių, 
kurios įvyko kiek laiko atgal. 
Minia rėikalavo, kad Suniręs re
zignuotų.

Pasaulio finansieriai geri 
komikai

Vancouver, B. C., bir. 14.— 
Garsus ekrano komikas Charle 
Ghaplih, grįžęs iš Japonijos pa
reiškė, jog prižiūrėjęs ekonomi
nėms sąlygoms pasaulyje pri
ėjo išvados, kad finansieriai 
yra tokie pat / geri 
kaip ir jis patši

Negavę žemes — du 
nužudė

Meksikos Miestas, bir. 14. — 
Iš Pampico praneša, kad būrys 
agrarų negavę žemės, Vera 
Gruže nužudė du stambius ūki
ninkus. Apylinkėje neramu, 
nes manoma, kad ir kiti agra- 
rai panašius žiuksnius pakar
tos.

Suomijoj sukilo ūki
ninkai

bir. 14 — 
pasiuntė 

su kulko- 
šiaurinėje 
ūkininkų

Helsinki, Suomija, 
Vyriausybė šiandien 
pėstininkų batalijoną 
svaidzlais į Nivala', 
Suomijoje, kur 300 
sukilo ir užpuolė policiją. Ūki
ninkai, kuriems vadovauja bu 
vęs kariuomenės karininkas 
atsisakė išsiskirstyti po šešta
dieny įvykusios demonstracijos 
prieš sunkias ekonomines sąly
gas.

Gaston B. Means rastas 
kaltu

Washington, D. C., bįr. 14.— 
Gaston B. Means, garsus afe
ristas buvęs Hardingo laikų 
agentas buvo rastas kaltas iš
viliojęs iš turtingos moteries 
Evalyn McLcan $104,000 buk 
tai pavogto Lindberghų kūdikio 
atpirkimui. Jam gręsia 20 me
tų kalėjimo.

Žuvo Hondūras sukilę 
lių vadas

Tegucigalpa, Hondūras, bir. 
14.—Iš šiaurinės krašto dalies, 
kur vyriausybės kariuomene 
buvo pasiųsta malšinti sukilė
lius, gauta pranešimai, kad mū
šyje žuvo sukilėlių vadas pulk. 
M. Vasquez. Viso žuvo 25.

Per 65 metus lauke diplomo

Lewistono, Me„ bir. 14. —65 
metus atgal baigusi Bates Uni
versitetą, 86 m. moteriškė S. 
Chase Ballard tik šįmet gavo 
savo ’ diplomą. Ikišiol univer
sitetas nedavė 
rims,' nes tik

diplomų mote- 
paskutiniu laiku

buvo' paverstas koedukaciniu

Lietuvos Naujienos
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Provokiški Klaipė
dos teisėjai

Nepatenkinti lietuviais 
studentais

Keliems Vytauto Didžiojo 
universiteto studentams, atsi
lankius Sekminių metu Vilniu
je, labai buvo nepatenkinti 
“Dziennin Wilcnski” laikraštis. 
Jis užpyko, kodėl lietuviai stu 
deniai nepadarė vizito Vilniaus 
lenkams studentams.

80 skatikų už dienos 
darbų

Daugėliškyje, Švenčionių aps., 
šiomis dienomis pradėtas sodin
ti valdiškas miškas. Darbiniu* 
kams, dirbantiems po 10 valan
dų per dieną mokama kiekvie
nam po 80 skatikų, žmonės var
go slegiami ir neturėdami kito 
‘uždarbio eina dirbti ir už 80 
skatikų.

Turkija panaikina savo atsto
vybę Pabaltijy

Teko sužinoti, kad Turkija 
artimiausiu laiku panaikins sa
vo atstovybę Rygoje. Kiek gir
dėti, tai daroma taupumo su
metimais. Turkija su Pabalti
jo valstybėmis santykius pa
laikysianti per kitą artimiausią 
atstovybę.

So-Jeznas, Alytaus aps.
buvos kaimo ukin. O. Umavi- 
čienė turi labai dėšnią antį, ku
ri kasdien deda nepaprastos 
šviesiai raudonos spalvos kiau
šinius. Jų nepaprastumas ste
bina' ūkininkus, dažnas nori 
gauti perinti šitos anties kiau
šinių.

Rinkimai Maltos saloje
Valleta, Maltos Sala, bir.114. 

—- šeštadienyje Maltos saloje 
prasidėjo visuotini balsavimai 
ir užsibaigė tik vakar vakare. 
Dabar eina balsų skaitymas. 
Tikimasi, kad pasibaigs par
tinės kovos, kurios įvėlė vy
riausybę į ginčus su Anglija vir 
Vatikanu. Anglija Maltos salą 
kontroliuoja.

Lima, Peru, bir. 14. — Pa
skendo Škotijos geologas prof. 
J. W. Gregory, mokslinės eks
pedicijos vadas.

London, Anglija, bir. 14. — 
Vakar rytą nuo laivo “Aquita- 
nia” į jurą įšoko vyras. Mė
ginta jį išgelbėti, bet nepasise
kė. Vyro pavardė nežinoma.

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

\ išplauks 
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ 
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos Linijos laivu 

“FREDERIK VIII” 
Per Gopenhageną Klaipėdon.
Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerų patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus.
Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą.
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Gegužės 29 d. Klaipėdos vals
čiaus teismas, kuriam pirmi
ninkavo Vokietijos pilietis dr. 
Linder, nuteisė du lietuvius 
darbininkus po vieną menesį 
kalėti ar po 150 litų pabaudos 
ir vieną—l1/^ mėn. kalėti ar 
180 litų pabaudos už tai, kad 
tie darbininkai pasiskundė vals
tybės gynėjui, jog krašto po
licija, per žiauriai ir nesilaiky
dama policijai .privalomų gink
lui vartoti taisyklių, sklaidė 
pereitų metų lapkričio 20 d. 
demonstraciją. Skundė nurodo
ma taip pat, kad policininkai 
buvo girti. Tarp kitko, advo
katas Tolišius savo kalboj nu
rodė, kad žmonės gavo iš po
licijos mušti, o' kai pasiskundė, 
gavo dargi kalėjimo. Teisme 
buvo nustatyta, kad policinin
kai buvo gėrę degtinės. Vis 
dėlto, teismo pirmininkas ka
mantinėjo teisiamuosius, klaus
damas juos, pa v.: “Iš- kur ži
nai, jog pilicininkai buvo gir
ti?” Teisiamasis paaiškino, jog 
užuodė degtinės kvapą. Tuomet 
pirmininkas atsakė: “Tamsta 
perdaug mažai gavai (į kailį), 
kad degtinę užuodei”. Arba vėl 
pirmininkas statė tokius klau
simus, kaip: “Kodėl kreipeis į 
valstybės gynėją, o ne į gu- 
beroaturą?” Tokiais ir pana<- 
šiais klausimais teismo pirmi
ninkas kamantinėjo teisiamuo
sius por pusvalandį. Pagaliau, 
nors buvo aiškių darbininkų 
sumušimo įrodymų, kaip, pav., 
vieno iš jų sukruvinta kepurė, 
jie už savo nusiskundimą vals
tybės gynėjui buvo nuteisti.

Didelis įsiskolinimas
Vilniaus spauda praneša, kad 

šiuo metu Vilniaus miesto gy
ventojai yra nesumokėję magis
tratui mokesčių apie 5 milionų 
zlotų sumai. Sunkiausia esą 
tai, kad nėra jokių kelių tų mo
kesčių surinkti, tuo tarpu kai 
Vilniaus magistratas suveda sa
vo biudžetą su 1,200,000 zlotų 
deficitu.

Bedarbiai atima maistą
Kaunas.—Mačiusieji pasako

ja, kad atplaukus Kauno uostan 
garlaiviams ir išlipus iš jų ke
leiviams, išvargę miesto žmonės 
pripuolė prie kaimiečių, turėju
sių pintines maisto, atėmė jį 
ir suvalgė.
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Detroit, Mich.
Visko po biskį

Pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog darbai visai prastai eina,— 
šimtą darbininkų priima, o tris 
šimtus paleidžia. Tas išgveręs 
aparatas taip ir sukasi. Visi 
laukia republikonų ir demokra
tų konvencijų Chicagoj. Girdi, 
gal pagerės laikai, kai bus no
minuoti kandidatai į preziden
tus.

Mano manymu, tai niei kiek 
neprisidės prie laikų pagerėji
mo. Tų nominacijų mes jau 
esame pusėtinai praleidę, O nie
ko gero nesulaukėme. Suva
žiuoja, patriukšmauja, prikalba 
visokiausių niekų, — tuo vis
kas ir užsibaigia. Dabar tiek 
viena, tiek kita partija daug 
kalba apie proh’bicijos įstaty
mo panaikinimą arba bent su
švelninimų. Bet? ir tai greičiau
siai yra tik akių dūmimas.

Politikieriai gerai žino, kad 
dauguma gyventojų priešinasi 
prohibicijai, todėl jie ir kryps
ta į šlapių jų pusę. Tuo bildu 
jie nori sužvejoti balsus tų, 
kurie yra priešingi prohibicijai.

» O 0

S LA. 352 kuopoj vis tebever
dama smala. Kuopos susirinki
mas įvyko birželio 5 d. Skymi- 
ninkai buvo padavę skunda 
prieš vice-pirmininka J. P. Mil- 
toną ir narį V. Budvidį. Po 
skundų pasirašė M. Cibulskas. 
Na, ir prasidėjo “teismas”. Pir
mininkas F. Motuzas perskaitė 
skundą ir paklausė, ar įskųs
tieji prisipažįsta kaltais, — va
dinasi, ar jie padavė po du bal
tu už Budvidienę?

Abu kaltinamu atsakė, jog 
nieko panašaus jie nedarė. Pir
mininkas tada klausia skundė
jo, ar jis galėtų pas teisėją pri
siekti, jog iš tiesų tie asmenys 
padavė po du halsu. Tasai at
rako, kad galėtų ir pas teisėjų 
tatai padaryti. Paskui jis pra- 
< ėjo aiškinti, kaip patyręs, jog 
tos “suktybės” buvo daromos.

Paaiškinimas buvo daugiau 
nei keistas: girdi, skaitydamas 
balsus radau geltonos spalvos 
balotus. Tai visas jo įrodymas. 
Tuoj pašoko keli jų klikos žmo
nes ir pareiškė, kad ir jie dras
kė Vanagaičio vakaro išdalin
ai •? garsinimus ir balsavo. O 
tie garsinimai buvo geltoni. 
Pasirodo, kad tų geltonų balo
tų buvo puse. Reiškia, apkalti- 
■ Jnjas buvo visai nevykęs.

Pirmininkas klausia, kas da
ryti su delegatais. Tuo klausi
mi kalba Girštautas. 'Pirminin
kas bando jį sustabdyti, ir mu
ša kujaliu įį stalą taip, kaip 
Lietuvos gužutis savo lizde. Ki
ti įo pritarėjai rėkia visokiais 
balsais. Prasidėjo tikros sor- 
kės. Girštautas, palaukęs pen
kias minutes, kol rėksniai nu* 
j i ramino, ir vėl pradėjo kalbėti. 
Kalbėjo apie 20 minučių ir pa
rodė, kur fašistiškas rudis yra 
pakastas.

Kai Girštautas užbaigė savo 
kalbą, tai atsistojo adv. Uvick, 
kuris gynė smala virių pusę. Aš 
niekada nebūčiau tikėjęs, kad 
tasai profesionalas galėtų būti 
tokiu storžieviu. Draugę Budvi
dienę jis išvadino tuščiu krės
lu. Girdi, vietoj jos geriau bu
tų tuščių krėslų į seirųų pasiųs
ti. Vadinasi, ji tiek tenusjjnano, 
kaip ir tuščias krėslas, žinoma, 
jis neužmiršo visokiais budais 
išniekinti ir Bagočių.

Einama prie balsavimo, —- 
siųsti delegatus, ar ne? 16 bal
tų prieš 11 nubalsuojama, kad 
nesiųsti, Po balsavimo Uvick ir 
vėl pradeda švaistytis. Atkišęą 
pirštą, jis pradėjo rodyti į nau- 
jieniečius: girdi, čia Vandupė, 
Čia tas, o čia kitas. Kilo ir vėl 
lermas. Matydamas, kad gali 
būti blogai, pirmininkas uždarė 
susirinkimą.

Sekamas kuopos susirinkimas 
jvyks liepos 8 d. Nariai priva

lėtų kuo skaitlingiausiai susi
rinkti ir padaryti galą tiems 
triukšmams, kurie pirmininko 
ir jo klikos nuolat yra keliami 
susirinkimuose. Pirmininkui 
tiek užaugo ragai, kad jis visai 
nebesiskaito su narių teisėmis.

Vau d upė.

Detroit, Mich.
Iš praeities ir dabarties

Gruodžio 6 d. įvyko SLA. 352 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo nominuojama kandidatai 
į Pildomųjų Tarybą. Kuopos 
pirmininkas paskyrė komisiją 
iš trijų narių, kuriems padavė 
balotus ir paprašė, kad tie ba
lotai butu išdalinti visiems na
riams, kurie turi teisę balsuoti.

Komisija pradėjo savo darbų. 
Bet neužilgo paaiškėjo, kad ji 
peržengia savo ribas: vienas 
komisijos narių, būtent, Cibuls
kis praėjo bent tris kartus pro 
kai kuriuos narius ir nedavė 
jiems balotų. Aš pamaniau, kad 
gal jie yra suspenduoti, jeigu 
negauna balotų. Bet štai vienas 
negavusių baloto prieina prie 
Cibulskio ir klausia jo, kodėl 
jam neduodama balotas. Tasai 
gana storžieviškai pradeda aiš
kinti: girdi, tu čia nepriklau
sai, nes gyvenai kitame mieste 
per visą vakarą. Priegtam aš 
tavęs nežinau ir tu neturi čia 
balso.

Tas vyrukas dar kartų klau
sia Cibulskio, ar iš tiesų jis ne
turįs teisės balsuoti, nežiūrint 
į tai, kad kuopai jau priklauso 
keturis metus ir per visą laikų 
buvo ir tebėra gerame stovy j. 
Daugiau to: narys nori žinoti, 
kurio konstitucijos paragrafo 
balsų dalintojas prisilaiko. Ci
bulskis kažką piktai sumurmė
jo ir padavė balotų.

Man buvo nesuprantama, ko
dėl Cibulskis taip daro. Jo pa
reiga buvo balotus išdalinti ir 
juos surinkti, o ne politikauti. 
Neduoti balsą nariui, kuris yra 
gerame stovy j, yra tiesiog ne
pakenčiamas dalykas. Bet mu
sų kuopoj yra ypatinga tvarka, 
kuri juo tolyn, tuo darosi la
biau nepakenčiama.

Gali kilti klausimas, kodėl 
taip daroma? Atsakymas yra 
vienas: musų kuopoj susidarė 
tam tikra klika, kuri nenori 
skaitytis su narių teisėmis. O 
tai priveda prie visokių ergelių 
ir nesusipratimų.

štai birželio 5 d. įvyko kuo
pos susirinkimas, kuriame ir 
vėl kilo skandalas. Prieš tris 
narius tapo paduotas skundas, 
kad jie neteisingai balsavo, — 
girdi, padavė po du ir tris bal
sus. Skundiko rolėj pasirodė 
žinomas Cibulskis. Jis tvirtino, 
jog tikrai matęs, kad Miltonas 
ir Budvaišis balsavę du kartu. 
Tačiau nei vienas, nei kitas 
prie kaltės neprisipažino. Jie 
griežtai pareiškė, kad tai yra 
šlykštus šmeižtas ir pareikala
vo nubausti Cibulskį ir Motu
zą. Dauguma narių tam prita
rė. Pirmininkas Motuzas apie 
tai nenorėjo nei girdėti.

Tada nariai pareikalavo, kad 
Lutų apkalbėta, kodėl SLA. 
352 kuopoj niekuomet nesibai
gia betvarkė. Pirmiausiai pasi
prašė balso S. Girštautas ir 
pradėjo aiškinti betvarkės prie
žastį. (Pirmininkui pasidarė 
karšta. Jis tiek įkaito, jog ne
begalėjo nei prie stalo nusėdė
ti. Iš karščio pašoko aukštyn 
ir pradėjo mušti su plaktuku į 
stalą, kad kalbėtojas nutiltų, 
Girštautas į tai neatkreipė jo
kio dėmesio ir tęsė savo kalbą 
toliau. Motuzas suriko maršai* 
kai, kad tasai išvestų Girštau- 
tą lauk. Dauguma narių tuoj 
pasipriešino ir pradėjo ūžti. 
Nubalsavo, kad butų leista kal
bėti. Pirmininkas nukabino no
sį ir atsisėdo prie stalo.

Girštautas vėl pradėjo tęsti 
savo kalbą toliau. Nuo jo kal

bos jiems visiems pasidarė 
kąršta, — ir adv. Uvick’ui, ir 
Cibulskiui, ir Ambrazevičiui. 
Kalbėtojas nurodė, kas yra tik
rieji skymininkai ir kelia kuo
poj neramumus. Daugiausiai, 
žinoma, teko adv. Uvick’ui ir 
Motuzui.

Pašoko kalbėti Uvick. Maty
ti, jis buvo labai įkaitęs, nes 
jam kalbėti visai nesisekė. Jis 
negalėjo atremti užmetimus, o 
tik pirštu rodydamas pradėjo 
šaukti, kad jus esate naujienic- 
čiai, rašote į “Naujienas” viso
kias korespondencijas ir t. t. 
Tiesiog buvo juokinga klausy
tis, kuomet mes gerai žinome, 
kad ir pats Uvick’as rašo ko- 
reąpondęppijas į “Naujienas”. 
Paskui jis pareiškė, kad siųsti 
tokius delegatus, kaip Ępdvidię- 
nę, visai neapsimoka. Girdi, gė
liau pasiųsti tuščius krėslus, 
žinoma, tas ponas niekino tuos 
delegatus todėl, kad jię, nėra jo 
į Ja ūko žmonės.

Buvo ir daugiau apkalbojL 
mų, bot, galų gale, prieita prie 
balsavimo, — siųsti delegatus, 
ar ne? Dauguma narių sutiko 
su ta nuomonę, kad nereikia 
siųsti delegatų į seimą. Tuoj 
l)o to nariai pradėjo reikalauti, 
kad Cibulskis ir Motuzas butų 
nubausti už šmeižtus. Pirmi
ninkas nenori apie tai nei gir
dėti, o tik aiškina, jog tapo 
padaryta “klaida”. Tada nariai 
reikalauja, kad butų pastatytas 
kitas žmogus pirmininkauti ii 
vestų tvarką. Motuzas pamatė, 
kad jiems visiems gali būti 
karšta ir pareiškė, jog jis prie 
jokios tvarkos negalįs prieiti ir 
todėl uždarus susirinkimą. Po 
to jis susidėjo knygas ir išėjo 
sau.

NAUJIENOS, Chicago, iii.
Nariai dąr labiau pasipiktino 

ir yra pasiryžę padaryti galą 
Ui betvarkei. Sekamame susi
rinkime ta klika susilauks to
kios pirties, kokios ji nesitikę 
jo. Susirinkimas įvyks liepos 3 
u. Visi nariai privalote susirink
ti ir atitinkamai nubausti kal
tininkus. Tiems ponams reikia 
parodyti, kad jie negali be, rei
kalo šmeižti žmones ir ^yisų lai
kų kelti kuopoj suirutę.

žvalgas,

“BONŲ ARMIJA”
Rašo į. J. S.

UI.
Kelionė “obsetuiacijos” vago

nais. — Plytų patalas —Pus
ryčiai.— Reporterio susižei
di mas.

Fort Wayne apleidome 11 v. 
ryto. Kadangi “aide door” pul- 
manų nebuvo, i d turėjom ’• va
žiuoti “observamjos vagonais.” 
Tu r bul, pirmą kartų geležin
kelio istorijoj pasitaikė tokis 
įvykis. Traukinys susidėjo iš 
šimto vagonų, ant kurių slog i 
sulipo eks-kareiviai. Tai buvo 
tikrai įdomus reginys. Tuoj 
susirinko laikraščių reporteriai 
ir fotografai. Mes sėdėjome, 
kaip varnos, ant vagonų stogų. 
O jie mus “pikčina,” rašo, šai
posi ir pečius trauko,

Ant galo, traukinys pasijudi
no ir mes išvažiavome. Dume- 
me tiesiau*į Pittsburghų. Trau
kinys liek įsibėgėjo, kad kar
tais važiavo 60 mylių per va
landų. Sustodavo tik retkar
čiais pasiimti kuro ir vandens. 
Mes turėjom# tvirtai laikytis, 
kad nenugriūti. Žmonės mus

1 1 ——......................... . ............ . ........ ......... ...................

visur pasitiko su didžiausiomis 
o.vącijęjnis. Apie 12 vai. nak
ties pribuvome į Pittsburghų, 
kur išbuvome tik apie pusę va
landos. Iš ten išvažiavome į 
Shupsburghų.

Shupsburghc turėjome pra
leisti visų naktįzlr tuo mes bu
vome pilnai patenkinti, nes 
visus kamavo nuovargis. Nuli
pę nuo vagonų, jautėmės, kaip 
sudaužyti, — negalėjome net 
rankų pirštų ištiesti. Nieko ne
galėjo pagelbsti nei musų 
“daktaras”, kadangi ir jis pats 
buvę bąlami nuvargęs ir vos 
galėjo ant kojų pastovėti.

Pirmiausiai reikėjo pasilsė
ti. Kadangi visa musų provizi- 
ja jau buvo išsibaigusi, tai 
miegoti prisiėjo su tuščiais pil
vais, Nuitvynci sulindonjc, kur 
kam patiko ir kur kas galėjo 
sau vietų susirasti. Man teko 
naktį praleisti plytų krautuvėj. 
Pasidėjęs plytų po galvos, aš 
taip saldžiai miegojau, kad nei 
nepajutau, kaip naktis prabė
go! Pasirodo, kad ir plytų pa
talas nuvargusiam žmogui yra 
tikrai minkštas.

Atsikėlėme apie 6 vai. ryto 
ir nuėjome į Allegheny upę 
nusiprausti. Nuo išvažiavimo 
iš Chięagos pirmų kartų teko 
praustis, — tad galite sau įsi
vaizduoti, kaip mes atrodėme. 
Veidus dengė dulkių ir suodžių 
sluoksnis, —tiktai buvome pa
našus į juodžius. Neužilgo po
licija atvežė mums pusryčius, 
—garbedžkenį kavos ir duo
nos.

Čia ir vėl susirinko reporte
riai ir fotografai. Vienas repor
teris pagriuvo ant bėgių ir su
sižeidė rankų, čia musų “dak
taras” suteikė jam pirmųjų 
pagalbų. Vienas Pittsburgho

laikraštis (rodosi, “Pittsburgh 
Telęgraph”) įdėjo “daktaro” 
paveikslų ir gana prielankų 
aprašymų.

Kuriam laikui praėjus, mes
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vėl lipome į vagonus. Šį kartų 
mums buvo suteikta pakanka
mai “side door” pulmanų. 
Apie 9 vai. ryto mes apleidome 
Shupsburghų. (Bus daugiau)
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Važiuodami į Lietuvą
Pirmiausiai atsilankykite į musų ofisų, čia gausite tei

singų patarnavimų ir visas informacijas dykai.
Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir
Mokam $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

— C ASU.
Taipgi norinti gerų pirmų motgičių, atsišaukite į musų ofisą

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

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

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

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

“SESI 
CIUNDERIAI 
NE DAUGIAU- 
NE MAŽIAU,”

sako Amerika

Jei tik dangiau ir jąs paau
kojate ekonomiją-—
• • • • • S, Jjei tik mažiau ir jąs paauko-

* •

jate švelnumą.

CIIEVR 0 LET
Albgny Purk Motor Salos, 

3102 Lawrence Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Archer Chevrolet Sales 
6211-15 Archer Avenuę, 

Argo, Ullnųls.
Ashland Avonue Motor Salos, 

0436-42 8. Ashland Avonue, 
Chicago, Illinois.

Banmann Chevrolet Sales, 
3(J16 Aręhęr Avonue, 

Chicago, Illinois. 
Rlameuser Chevrolet Sales, 

Nlles Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10024 S. Mlchtgan Avenue, 
Chicago, Illinois., 

Clarke-Hulett Chovrolefa (Co., 
Mldlothlan, UUuolf. 

Clark-Mąple Motor Sales, 
1036 N. Clark Street, 

ęhlcągo, Illinois. 
Clayton-Dean Chevrolet Co., 

2600 ĮVasblOfton Blyd., 
Chicago, Illinois.

............ .....................................  .i'

DesPIalncs Motor Sules, 
DosPlalnes, Illinois. 

DesPIalncs Valley Motors, 
Lemont, Illinois.

Dr)Je~ Motor Stąles, 
6028 Roosevelt Road, 

Berwyn, Illinois. 
Durst Chevrolet Coinpany, 

1147-00, W. Jackson Blvd.
ChicORO, Illinois.

0145 iMlhvaukee AvenUe, 
„Cblcagn, Illinois.„B; M®

H. c. *
La Grange, III. 

Harry Chevrolet Sales, 
„ Rarvey, Illinois, 
llammel Chevrolet Co.

”w')-3’cb&o,q'r

PIRKĖJAI visur lygina žemos kai
nos karus. Pakeldami uždan
gas. Suskaitydami cilinderius.

Ir pasekmės? Kuorcikšmingiausias 
nuosprendis už‘šešis, palyginant su 
karais su mažiau ar daugiau ciiin- 
deriu.
“ŠEŠI CIUNDERIAI. Ne daugiau— 
Ne mažiau!” Ir Amerika paremia tų 
įsitikinimų išpirkdama daugiau še
šių cilinderių Chevrolet Six nuo 
sausio 1 d., negu bendrai imant vi
sų keturių ir astuonių pigesnių kaip 
$1,000.
Su daugiau kaip šešiais cilinderiais 
jus paaukojate Chevrolet garsiųjų 
ekonomijų gasolino, aliejaus ir už
laikymo — didžiausių ekonomijų 
šiandieniniame automobilių marke
le. Su mažiau kaip šešiais cilinde
riais, jus paaukojate • įbudavotų 
šventimą, kuris padaro važinėjimų- 
si tikrai smagų.
Bet su šešiais—Chevrolet šešiais— 
niekas nėra pąaukojama. Jus gau
nate švelnumų IR ekonomijų.
Ir pajėgą—60 arklių. Ir greitumą— 
65 iki 70 mylių į valandų, lengvai! 
Ir pįck-up—iš stovėjimo iki 35 my
lių į mažiau kaip 7 sekundas! Jus 
taipgi gaunate Free Whecling; Syn- 
cro-Mesh gyrų šiftavimų; didelius 
ruimingus Fisher bodies.
Todėl, kada perkate naujų žemos 
kainos karų, išrišjkitc cilinderių 
klausimų TIKSLIAI ir jus nepada
rysite KLAIDOS. Tikėkite visos 
Amerikos žodžiui: “SESI CILINDE- 
RlAl. Ne daugiau—Ne Mažiau!”

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT,MICH. 
Division oi General Motors

kainos f,o.b. Flint, Mjębigan. Speciali* įren- 
cxtra. Žemos pristatymo kainos ir lengvi 

G. M. A. C. išmokėjimai.

Visos 
girnas

X 445
MATYKIT VIENĄ ŠIŲ PARDAVĖJŲ

Ha f nėr Chevrolet Co. 
2610-12 S. Mich i gan Avė. 

>; Chicago, IU.
Keonan Chevrolet Salos, 
6326 W, 22nil tyroet. 

Cicero, Illinois.
Kolseth'Rėld ChovTolct, 

x 0304 W. ChloagO AvO., 
Chicago, Illinois.

Kushler Chevrolet Salos, 
6317 Ilroaibvay 
Chicago, Illinois.

' Lavery Chevrolet'' Co. 
7110 Exchnnge Avė.

Chlbaūo, III: 
Lcwls Aut,o Sules, 

3100 Ogdęn Avonue, 
Chicago, Illinois.

Molnernoy Motor Co., 
2710 N. Cicero Avenue, 

Chicago. Illinois.
McManus Motor Sales, 

0711 S. Weptern Avenue, 
> ChjlcagO, Illinois.

Mlllcr Chevrolet Sales 
1832 W. Irvlng I’aik JJIvd.

Chicago, UI. 
Mlhvuukec Avenuę Motors, 
2001 Mlhvaukeo Avonue, 

Chicago, Illinois. 
Murniy Service & Motor, 

002 Madlson Street, 
Oak Perk, Illinois. 

Nelson Chevrolet Salos, 
2811) N. Clark Street, 

Chicago, Illinois. 
NJckey Chevrolet Sales, Ino., 

0010 Irvlng Park Blvd., 
' Chicago. Illinois. 

Nlęburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney lalanti Avenue, 

Chicago, Illinois. 
North Shorc Chevrolet Sales 

611 Maln St„ 
Svilmette, 111. 

Orine Chevrolet Co. 
5200 Lako Park Avo. 

Chicago, Illinois
........ ... . ....... ..■ u

Ogden Avė. Motors, Ino. 
6837-41 Ogden, Aye., 

Berwyn, III.
Kay O'ConnęlI Motor Co., 
4620 W. Madlson Street.

Chicago, Illinois.
A. J. Oosterbeok Motor Co., 

7541 S. llalsted Street, 
Chicago, Ililnola.

Ridgeivay Motor Sales, 
Lmulng, Illinois. 

Roosevelt Motor Sales Co.. 
3838 Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois.
Sclp Chevrolet Sales, 
8622 Commėrcial Ąve„ 

Chicago, Illinois. 
Sheets Chevrolet Sales 

6522 Cottage Groye Avo.
Chicago. III. 

Superlor Motor Sales, Ino., 
6043 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Trl-Clty. Motor Cp., 
Park Rtdge, Illinois.

", U

ANO OP,

MICH.

Dptown Motors Corp. 
4850 Broadw«T, 
Chicago, Illinois.

VanderpĮoer & Reltveld, 
South Mouand, Illinois. 
tVestcolt Motors, Ine. - 
1245 Chicago Avenue,' 

Evanston, UUnole. '
West Auto Sales, Ine., 

&11 S. 5th Avenue, 
Maywoo<i, Illinois. 

1201 Lake St- 
Melrose Park, IU.
Witte Motor Sales, 

402-6 Western Avenue, 
Bluo Island, Illinois,
Yanson Chevrolet Co., 

Chicago Heighte. Illinois. 
Young & Hoffman Chevrolet, 

0220 S. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois.

G. W. Zander Motor Sales. 
ArUngtou Helghts. UI.

/
I

I
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SALES TAXTTTTT

Elektrikinius Re

šmotu Parlor Setas Moliair

šmotų Miegamo Kambario Setai poVertės iki $12.98

šmotų Valgomo Kambario Setai po

ATEIKITE ANKSTI

Tel. Boulevard 8167-4705

$ 1000.00
SKRYBĖLĖSACCIDENT INSURANCE POLICY 39c

Daktaras WISSIGIškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais

Amžius

Kam užrašote?

Ar gimine?
Atdara Kętvergo n\3ubatos Vakųrais iki 8:30 P.,M

ir ant savo
BOSS

Specialistas ii 
Rusijos

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kapitonas 
Pasauliniame kare

THE CRCSS'EMBb 
CHEE5H tAEUCHAMT 
fcfcOUNb THE 

“T COfcNEU- I—"""

tumi, tumi, tumi. Žino

Puikiausi įrengimai ir pa- 
i TURISTINĖJ KLESOJ

Šios' gražios skrybėlės visų žymes
nių spalvų yra pilnai vertos $1.88 

ĮSKAITANT TOYO PANAMAS

WSLL CLEO" 3L 
.-BOO&HT A 
TWPEWWTE1R F0R. 
—I UOU r----- -----

Didumo
12 iki 49

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

100 kilometrų — 
tumi

K0W
MUSV rB

Kiekviena taupi moteris pasinaudos 
šiuo rekordus laužančiu įvykiu! Ne 
tik žemesnes kainos, bet aukštesnės 
mados, kurios jus nustebinsi

jukagirai, kurie, galima saky
ti, apie ilgio matus taip pat 
mažai ką tesupranta. Jie nuei
tų kelių ir įvairius kitus alsu
mus matuoja laiku, bet ir tai 
gana keistu budu, būtent: ju
kagirai ilgio matu laiko atstu
mų, kurį gali nueiti suaugęs 
vyras per tokį laikų, per kurį 
šaltas vanduo užverda. Kadan
gi šaltas vanduo iki virimo 
temperatūros pakyla per pusę 
valandos (maždaug), o per pu
sę valandos suaugęs vyras gali 
nueiti iki 21/2 kilometrų, tai 
2’4 .kilom, ir yra jų ilgio ma
tas. Sakysim, jei nuo vienos 
vietos iki kilos yra 20 kilomet
rų, tai jukagiras pasakys, kad

šmotų Parlor Setas naujos mados
už ..... '.......................................................

Kokius kas matus 
vartoja Ret yra ir dar keistesnių il

gio matų. Vienas keliautojas 
po Indiją (Pott) rašo, kad dau
gelis Vidurines Indijos taute
lių, kur ypatingai kaip šventų- 
jį gyvulį garbina karvę, ilgiui 
išreikšti vartoja karves bliovi
mų. Labai keistas dalykas, bet 
tai tikra teisvbė.

. Tenai beveik visi ilgio ir net 
kiti matai paeina nuo karves. 
Pats mažiausias ilgio matas 
yra “karves ausis,” ilgis, kuris 
maždaug atitinka vienam žmo
gaus rankos sprindžiui. Dides
niems atstumams matuoti var
tojamas “karvės bliovimas”. 
Kų tai reiškia? Ogi “karvės 
bliovimas” reiškia atstumų, 
per kurį dar pusėtinai girdisi 
karvės balsas, kai ji ima bliau
ti. Tai yra maždaug apie pusė 
kilometro. Reiškia, sakysime, 
jeigu toks indas nori išreikšti 
kelių kilometrų, atstumų, jis 
sako: “du karvės bliovimai”, 
“penki karvės bliovimai” ir 11.

Kitose vietose vieton “kar
vės bliovimo” yra vartojamas 
“vištos karkimas” ar “gaidžio 
giedojimas” ir 11. Per kokį at
stumų yra girdėti, pav., gaid
žio giedojimas, toks atstumas 
ir vartojamas kaipo ilgio mato 
vienetas.
Atstumai tarp stulpų — ilgio 

matai.
Gazelių ir aplinkinėse salose 

gyvena puslaukinės, ar net sta* 
čiai laukinės giminės, kurios 
apie matus labai maža supra
timo teturi. Salos gyventojai 
verčiasi daugiausia žvejyba ir 
labai retai kuomet nuo salos 
krantų teatsitraukia, tai ir su 
matais jiems mažai tetenka su
sidurti.

Salos pakrašty, palei vande
nynų, nuo gilios senovės yra 
užsilikę pastatyti keturi stul
pai. . Nuo pirmojo stulpo iki 
antrojo yra maždaug apid 1150

metrų, nuo pirmojo iki trečio
jo — apie 1300 metrų ir nuo 
pirmojo iki ketvirto — apie 
1500 metrų (pusantro kilomet
ro) atstumo. šitie atstumai 
tarp tų keturių stulpų lauki
niams salos gyventojams ir 
tarnauja kaip ilgio matai at
stumams matuoti. Sakysime, 
jei salos gyventojas norės pa
sakyti, kad nuo vienb. daikto 
iki kito yra 3 kilometrai, lai 
jis sakys, kad yra dusyk tiek, 
kiek nuo pirmojo stulpo iki 
ketvirto ir' lt.

Jos.F.Budnk, i;
3417-21 So. Halsted Street

atstumas yra “aštuonius syk 
tiek, kol puodas užvirs”. Ma
nau, jeigu kam nors tektų gau
ti panašų atsakymų, tai nt? vie
nas ne mandriausias negalėtų 
suprasti, kiek iš tiesų tai gali 
būti kelio. O. jukagirams, žino
ma, tokie matai atrodo gana 
patogus ir jie vieni kitus labai 
gerai supranta.

Pirmiau mes matavome my
liomis ir varstais, dabar ma
tuojame kilometrais ir metrais, 
o štai, pasirodo, kitos tautos ir 
tautelės turi ir visai prašmat
nių matų. Tuo atžvilgiu mes 
jiems negalime prilygti ir jie 
mus nukonkuruoja... “L. U.”

vadinamas “de fon egidi” 
(žmonėms priklųusųs), ir ant
ras, kurį sudaro nykštis ir di
dysis pirštas, vadinamas “de 
fon ekan” (velniams priklau
sąs). Pirmąjį, mažesnįjį, sprin
dį turi vartoti visi paprastieji 
žmonės, o antrąjį gali vartoti 
tiktai kilmingieji, aukštesnysis 
luomas (paprastiems žmonėms 
ilgųjį sprindį vartoti yra drau
džiama ir jeigu kas drįsta jį 
vartoti, smarkiai už tai yra 
baudžiamas) šitas uždraudi
mas, arba kaip salos gyvento
jai vadina “tabu”, vartoti ilgų
jį sprindį paprastiems žmo
nėms yra visai suprantamas: 
kilmingieji nenori, kad už tų 
pačių kainų ir paprasti žmo
nės galėtų nusipirkti tiek pat, 
kiek ir jie. Mat, atėjęs turgui) 
kilmingasis viskų sau atsima
tuoja didžiaisiais sprindžiais 
už tai, žinoma, tiek pat temo
kėdamas, kiek paprastas žmo
gus už mažuosius sprindžius. 
Reiškia, yra šiokia tokia nau-

VAIKŲ 3 žinotų siutai 
naujausių spalvų ir audeklų ■•■■■V 
VAIKŲ ilgos kelinės .....

Prie rusij ilgio matus mes 
turėjome mylias ir varstus. 
Toliau turėjome sieksnius (500 
sieksnių viename varste), pė
das, colius ir t. t. Po karo, at- 
sistačius Lietuvos valstybei ru
sų ilgio matus (mylias, vars
tus, sieksnius ir kit.) pakeitė
me dabar beveik visoj Europoj 
vartojamais kilometrais, met
rais ir tt. Kilometras nedaug 
kų mažesnis yra už seniau var
totąjį varstą. Jis yra “išrastas 
ne taip labai seniai, maždaug 
prieš 130 metų, Didžiosios 
prancūzų revoliucijos laikais.

Paryžiuje, Mokslo Akademi
jos rūmuose, yra vienas slap
tas rūsys, į kurį per metų me
tus neįžengia jokia žmogaus 
koja. Vieną rūsio durų raktą 
saugoja Mokslo Akademijos 
direktorius, antrą valdo tuo
metinis Respublikos Preziden
tas. šiame slaptame rūsyje, 
įdėtas į elnio odą, yra laiko
mas pirminis metro matas. Ma
tas yra padarytas iš platinos 
iridijaus. Tai yra pirmasis 
metras, pagal kurio pavyzdį 
buvo padaryti kiti metrai ir iš
platinti Prancūzijoj ir net vė
liau beveik visoj Europoj. Met
ras buvo atrastas, išskaičiavus 
aštuntais prancūzų revoliucijos 
metais žemės meridijano ilgį: 
jis yra viena keturiasdešimt- 
milijoninė dalelė žemės meri
diano. Taipgi, tokio ilgio buvo 
padarytas platinos iridijaus 
matas, kuris dabar guli Mokslo 
Akademijos rūsy, Paryžiuje.

Iš metro vėliau buvo padary
ti ir kiti metrinės sistemos 
matai, kaip kilometras, hekto- 
metras, dekametras ir tt. Tie 
ilgio matai, kaip minėjome, 
dabar yra vartojami beveik vi
soj Europoj.

Ret ilgą laiką, kol buvo iš
matuotas žemės meridijano il
gis, žmonės vartojo įvairiau- 

ilgio matus. Ir net šian- 
kai kurių nekulturinges- 
tautų tebėra vartojami

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Nauji
S tyliai

, ’1.99

“L SfflT”

' - įsff

nifflimriKoR»viS

MOTERŲ IR MERGINU

KAUTAI

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konMtipftefJos, prasto apetito. 

Kalvos Kkaudčjlmo, bemiegės. 
_________ Visose aptlekose.

Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius lifronių. Patarimas 
dylęai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai- ir nuo 5-3. valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. ,_______Tel. Crawford 5573

VYRŲ vienų vilnų siutai, $E 
mėlyni, rudi if pilki WaUU 
VYRŲ baltos liriin,ės "70 fk 
kelinės A..... ..,....,„7.. A ' IvC

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 , 
se rėdo mis iki 7

Statendam o Rotterdam 
Volendam ♦ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 

Sur-Mer. 7.....................................
tarnavimas 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Dearborn St., Chicago

Išeiginiai Kaulai 
Sporto Kautai, Kai 
liais Ttimuoti, Per 
šviečiančio 
ir t. t. Y

129.00 
69.00 
59.03 
11.95
39.00 
29.00 
•39.00
29.00

Karvės ausis" ir "karvės 
bliovimas".

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaikdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-

Didesnius atstumus primity
viškos tautos matuoja dau
giausia, kaip minėjome, kelio 
galu, kurį žmogus nueina per 
vienų dieną. Tai sudaro maž
daug virš 30 kilometrų. Vienas 
keliautojas Norgenskiold’as, 
rašo apie Huanyam indėnus 
taip: jis paklausęs vienų aukš
tesnio luomo indėnų, kiek ga
li būti nuo šios vietos iki toli
mesnės gyvenamos sodybos 
(prerijose), tai jam buvę atsa
kyta 
ma, tokį atsakymų keliautojas 
Nordenskiold’as nevisai galėjo 
suprasti. Tuomet indėnas 
ėmęs aiškinti šitaip: pažiūrė
jęs saulėn ir apibrėžęs su ran
ka lankų, paskui padėjęs už
merktomis akimis galvų ant 
rankų (Nordenskiold’as, be a- 
bejo, suprato, kad indėnas tuo 
norėjo išreikšti dienų ir nak
tį). Padaręs tai pasakė “tu
mi”, reiškia vienos dienos ke
lionė. Tų patį Jis pakartojo tris 
kartus. Ir Nordenskiold’as su
prato, kad “tumi” reikia ke
lių, kurį žmogus per vienų die
nų nueina, o “tumi”, tumi, tu
mi” — trijų dienų kelionė, ar
ba 100 kilometrų. Tiek maž
daug ir buvo iki sekančios so
dybos prerijose. Jeigu indėnas 
norėtų, sakysim, pasakyti 30 
kilometrų, tai jis sakytų tik 
vienų kartų “tumi”, jei- 60—-70 
kilometrų — du kartus ir tt.

Prezidentas Hoovcris pasirašė bilių, kad pirkėjas pre
kių turės mokėti sales tax 5 nuoš. pradedant birželio- 
June 20 dienų. Taigi nuo birželio 20 dienos prekės pakils 
5 nuoš. Tai kodėl dabar nepasinaudoti proga, kol kainos 
yra tokios žemos kaip 15 motų atgal. Pirkdamas dabar, 
pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Rudriko Krautuvės šių savaitę parduoda už nepapras
tai žemas kainas Standard išdirbysčių 
frigčratorius po —

*87.00, 99.50,

• VERTĖS* IKI $4.98

Madingos! t49C-99C Minutės

BĄRGENAS DĖL VISŲ—VISOKIO DIDUMO—VISŲ
SPALVŲ—DIDŽIAUSIAS SIURPRIZAS DĖL VISŲ

MOTERŲ SPORTO jį Q I KOJINĖS vertės 4 
SVETERIAI ..... ..... 43 C | 69c tiktai................, 1 H C

Senovės ir dabartinėms pri
mityviškoms tautoms įvairiems 
matams išreikšti daugiausia 
būdavo vartojamas žmogaus 
kūnas. Pavyzdžiui, senovėj sa
kydavo, kad gausi dovanų 
tiek, kiek pats sveri, arba už 
tokio ir tokio priešo galva bus 
atlyginta tiek, kiek jo galva 
svers ir tt. Ilgio matams reikš
ti būdavo vartojami žmogaus 
žingsniai arba kiek jis per tam 
tikrų laikų gali nueiti.

Tokius matus tebevartoja ir 
dauguma musų laikų primity
viškų tautų, kaip indėnai, Af
rikos ir Australijos gyventojai 
ir kt.

Indėnai Puget turi vienų ma
tų, kuris mums iš tiesų gana 
keistas atrodo. Jie tokių pini
gų, kaip mes, visiškai nevarto^ 
ja, bet savotiškus pinigus — 
sraigiakiaučius. Toks indėnas, 
eidamas į turgų, susiveria 
sraigiakiaučius ant tam tikyo 
šniūro, ir pasikabina sau ant 
kaklo. Nupirkęs turgui kokį 
nors daiktų, jis moka sraigia- 
kiaučiais. Ret kaip? Ogi jis su
lygsta, ne kiek už kokį daiktų 
jis turi mokėti sraigiakiaųčių, 
bet kiek jų sprindžių. Pav., už 
kokios nors medžiagos gaba
liuką jis sulygsta du sprindžiu 
sraigiakiaučių 
virvelės atmatavęs du sprind
žius jis sumoka; sulygsta už ką 
nors penkis sprindžius—atma
tuoja penkis. Taigi, Puget in
dėnai ir pinigams skaičiuoti 
vartoja ne skaičius, bet žmo
gaus rankos sprindžius.

Dvejopi sprindžiai.

Žmogaus rankos sprindis 
priinityviškose tautose yra vie
nas svarbiausių ir dažniausiai 
vartojamų ilgio matų. Vienoj 
Didžiojo Vandenyno saloj at
sirado net dvejopo ilgio sprin
džiai: vienas sprindis, kurį su
daro ištiesti nykštis ir smilius,

Pilnas vardas ir pavardė

Adresas ................................

Ilgis "kol puodas užverda." 

šiaurinėj Mandžurijos daly
je gyvena primityviška tautele

SIUS 
dien 
nių 
mums gana keisti ilgio matai

S pr indis sraigiakiauči ų 
pinigų.

Columbia Radio ir Fonografas vertės 
$150.00, už ...............  .....

MIDGET RADIOS po ..............................

ENTRANCE 
to tke. .

CHICAGO MAIL
ORDER CO.

■Ilill 
jĮiiair

CHICAGO MAIL ORDER CO
HARRISON 6 PAULINA STS...; MARSHFIELD L

fcUNS AS SMOCTH
A. •ftUiA.U
-1 -SMje-SMAN "T
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Subacriptioa Ratas:
*8.00 pmr y*ar ta Cąaada
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*8.00 par year ta Oiicago

UUMkyBO kalasi
Chicagoja —. paltu:

Metama -...............  . . ... , $8.00
Pusei metu —------ ... 4.00
Trims mlnMiams , , 2.00

......  1.50
Vienam minsaiui ....... ‘ ...  .75

Chlcagoj per iinaiiotojua:
Viena kopija     8c 
Savaitei —- < 18b 
Mineliui ,       75c

Suvienytoie VahtijoM. m Chica«oi» 
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Metama ......     *7.00
Pusei metu......... ..... ..... .........  8.50
Trims mlnesiama ............ ......  1.75
Dviem minėdama ... ................ 1.25
Vienam minėsiu!.75 

Lietuvon ir kitur užsieniuose'" 
(Atpigintai

Metams . . • t *8.00
Pusei metų ............    4.00
Trims minesiam* ........... - 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SLA. Reikalai
Ar butų išmintinga 
paniekinti visuoti

ną balsavimą?

YRA KUO GIRTIS!

Laikinas republikonų konvencijos pirmininkas, se
natorius L. J. Dickinson, valandą laiko kalbėjo delega
tams, garbindamas prezidentą Hooverį. Tarp ko kita 
jisai iškėlė šitokį Hooverio “nuopelną”:

“Žmonėms (? — “N.” Red.) padedant, prezi
dentas sugebėjo pasipriešinti nuolatos stipr ė j au
tiems reikalavimams pašalpos iš federalinio iždo.” 
Kalbėtojas čia turėjo galvoje reikalavimus pašal

pos bedarbiams. Tiesa, kad Hooveris tiems reikalavi
mams priešinosi ir tebesipriešina. Bet ar už tai reikia 
jį girti? Ar tub gali girtis republikonų partija,) kurios 
vardu jisai vėl kandidatuos į prezidentus? '

Neduoti pagelbos milionams darbininkų, kurie ne 
dėl savo kaltės yra netekę uždarbio, yra nežmoniška. 
Republikonai turėtų sarmatytis, kad jų prezidentas pa
sirodė toks kietaširdis.

Bet senatoriaus Dickinsono pareiškimas yra tik 
dalinai teisingas. Hooverio administracija nešelpė be
darbių, bet ji šelpė kapitalistus! Netiesioginiu budu ka
pitalistai yra visą laiką šelpiami aukštais muitais, ku
rie yra uždėti svetimų šalių prekėms. Tie muitai duoda 
galimumo pramonininkams imti aukštas kainas už savo 
prekes. Su valdžios pagelba kapitalistų kompanijos be 
paliovos ima milžiniškas duokles iš Amerikos žmonių 
— vartotojų.

Pastaruoju laiku Hooveris teikia jau ir tiesiogines 
pašalpas kapitalistams. Jo iniciatyva tapo įsteigta dvie
jų bilionų dolerių Finansinė Rekonstrukcijos Korpora
cija. Iš šios įstaigos iki šiol dar negavo nė vieno cento 
darbininkai, farmeriai arba smulkus biznieriai. Bet jau 
šimtus milionų dolerių Finansinė Rekonstrukcijos Kor
poracija yra išskolinusi didiemsiems bankams ir gele
žinkelių kompanijoms.

Natūralu, kad kapitalistai Hooverį remia, juo di
džiuojasi ir rengiasi vėl jį rinkti prezidentu. Bet žmo
nėms Hooverio valdžia yra tikra nelaimė.

tautininkų
Sandaroje”

Nuo seniai, kada buvo Susi
vienijime Lietuvių Amerikoje 
įvestas visuotinas balsavimas, 
tam tikras elementas nuolatos 
tai idėjai priešindavosi. Visuo
tino balsavimo priešai kelia 
galvas ir šiandie. Tai ypač pa
sireiškė artinantis Susivieniji
mo seimui.

Fašistuojančių 
laikraščiuose ir
jau tilpo daug straipsnių, kur 
išvadžiojama, kad Pildomąją 
Tarybą renka tik seimas, ne
atsižvelgdamas į 'tai, kiek ku
ris kandidatas gavo balsų, — 
nors yra visiems žinoma, kad 
SLA. Visuomet laikėsi kaip tik 
priešingos tvarkos, t. y. seimas, 
tik patvirtindavo kandidatus, 
gavusius daugiausia balsų į 
kiekvieną urėdą (jeigu jie tu
rėdavo reikalingas kvalifikaci
jas). Tai aiškiai nustato ir Su
sivienijimo konstitucija, kuri 
sako, kad tik kandidatai, gavu
sieji daugiausia balsų visuoti
nuose balsavimuose* yra kan- 
čiidatai seime.

Tačiau bus ne pro šalį pažiū
rėti į klausimą ir iš kitos pu
sės: ar butų Susivienijimui 
sveika, panaikinus visuotiną 
balsavima P. Tar. rinkimuose? 
Sakysime, kad SLA. priimtų to 
advokato nuomonę, kuris pasa- 

visuotinu 
nieko ne
kaip “ba-

galinčių savo lėšomis važiuoti 
į seimų. To dėka, kaip aukščiau 
matėme, j Pittsburgho seimų 
rinko delegatus tik 120 ar 130' 
kuopų, vadinasi, beveik tik vie
nas treČdalys kuopų, esančių 
Susivienijime. Du trečdaliu kuo
pų savo delegatų seime netu
rės!

Prie to dar reikia pridurti ir 
tai, kad toli-gražu ne visi iš
rinkti delegatai atvyksta j sei
mą. Iš praeitų seimų yra žino
ma, kad neatvažiuoja į seimą 
kartais po 50 ir daugiau dele
gatų.

Jeigu Susivienijimas turi apie 
16 tūkstančių narių, o delegatų 
išrinkime dalyvąyo 4 tūkstan
čiai, tai seime, bus atstovauja
ma tik apie ketvirtadalis visų 
organizacijos narių. Dabar 
spręskite apie logiką tų, kurie 
sako, kad seimas privaląs turė
ti visą galią, o visuotinas bal
savimas tai “tik piknikas”!

Reikia pripažinti, kad visuo
tinas balsavimas turi ir savo 
nepatogumų. Vienas jo nepato
gumas yra tas, kad į jo eigą 
yra lengviau daryti įtaką par
tinėms grupėms ir pašalinei 
spaudai (nors oš abejoju, ar 
yra geriau, kuomet varo savo 
agitaciją, pakampėmis mažos

klikos, kurioms rupi kontroliuo
ti seimą). Bet visgi svarbiau
sias dalykas. organizacijoje yra 
apsaugoti, kad jos' įstaigos ne
nustotų savo reprezentatyvėfl 
prasmės. Norint, kad viską 
spręstų seimas, turėtų būt pa
daryta taip, kad siuntimas de
legatų į seimą butų taip pat 
prieinamas. kuopoms, kaip da
lyvavimas visuotiname balsavi
me. Tai butų galima pasiekti, 
įvedus taisyklę, kad delegatų 
keliones apmokėtų centras. Bet 
šitam tikslui reikėtų uždėti 
specialus duokles nariams, — 
kas šiais depresijos laikais yra 
neįmanoma.

v Paliekant gi dabartinę seimų 
sudarymo tvarką, butų didžiau
sia klaida naikinti visuotiną 
balsavimą viršininkų rinkimuo
se, nes tai reikštų atiduoti or
ganizacijos valdymą mažumai; 
c tą mažumą, galų gale, paim
tų į savo kontrolę kokia nors 
klika ir paverstų Susivienijimą 
į paprastą biznišką kompaniją, 
kurioje paprasti nariai pasilik
tų be balso.

Taigi tegu SLA.. nariai nesi
duoda apgauti tiems “eksper
tams”, kurie įrodinėja, kad vi
suotinas balsavimas esąs be 
reikšmės. Jisai yra ne tik se
nas Susivienijimo įstatymas, 
bet ir svarbus organizacijai 
principas. —Apžvalgininkas.

tąlunijos provincijose ir kitose 
vietosę.

Respublįkonų džiaugsmas rin
kimų daviniais buvo neapsako
mas, o monarkistai buvo tiek 
išsiblaškę, kad nežinojo ko, 
griebtis, vieni nuo kitų slėpėsi 
ir karalius savų lyderių prie 
telefonų negalėjo prišaukti.

Ministeris pirmininkas laikė- 
si labai ramiai, sekė rinkimų 
davinius ir kartas nuo karto 
spaudos atstovams davė liūd
nus, bet šaltai apgalvotus pa
reiškimus. Jis, kaip ir visa ka
rališkoji šeima, manė, jog tai 
dar nėra paskutinė monarkijos 
valdymo diena ir tikėjosi, jog 
dar pasiseks atsigriebti. Bet 
tiek neteisybių kentusi liaudis 
jau ilgiau nelaukė. Rinkimų 
daviniais sustiprinta ji siekė 
tuojau įgyvendinti savo troš
kimus.

Balandžio keturioliktos die
nos rytą mažame Eibaro mies- 
ielyj buvo paskelbta respubli
ka. Eibaro savivaldybėn tapo 
išrinktais visi ligi vieno res
publikonai ir pirmam posėdyj

Revoliucinio Komiteto 
kurie kartu buvo ir

nutarė savivaldybes namuose 
iškelti respublikonišką vėliavą. 
Tai buvo pirmas miestelis, ku
ris pasiskelbė respublikonišku, 
užtat jis dabar oficialiai vadi
nasi labai garbingu ir pavyz
dingų Eibaro miestu.

šios žinios beveik per visą 
naktį nemiegojusį Madridą dar 
labiau kėlė ir visi veržėsi į 
gatves, 
nariai,
laikinosios valdžios nariais, po
sėdžiavo ir visą laiką stengėsi 
palaikyti santykius su provin
cijų komitetais. Iš visų kampų 
plaukė neramios žinios. Zara- 
gosoj, Valencijoj, Sevilijoj, Ka- 
dikse ir kitose provincijose pa
skelbti visuotini streikai. Vi
sur minios veržiasi į gatves ir* 
policija negalinti sudrausti. O 
kai Madride sužinojo, kad Ka- 
talunijoj paskelbta respublika, 
niekas jau minių džiaugsmo 
negalėjo suvaldyti. Pirmieji 
Katalunijos respublikoniški žin
gsniai yra tiek svarbus ir įdo
mus, kad ties jais reikia ilgiau 
apsistoti. (Bus daugiau)
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Apžvalga]
PERŠASI UŽ “REDAKTORIŲ”

VOLDEMARAS PADARĖ 
DAUG ŽALOS KLAI

PĖDOJE

Brooklyno fašistų organas 
jdėjo vieno savo fasistuojančio 
korespondento atsišaukimą į 
SLA. seimo deįegatus, kad jie 
rinktų “Tėvynės” redaktorium 
p. J. Valaitį.

Ponas Valaitis, vadinasi, jau 
pradėjo vesti savo “redaguoja
mam” laikraštyje atvirą agita
ciją už tai, kad Susivienijimas 
duotų jam “džiabą”. ’Pirmiaus 
ta agitacija buvo vedama, slap
tai. Ją skleidė, važinėdamas 
per kolonijas Klinga (kuris, 
beje, ir pats svajoja apie “re
daktoriaus” vietelę).

Na, jeigu jau šitoki vyrukai 
imtų “redaguoti” “Tėvynę”, tai 
SLA. nariams butų gėda ir į 
rankas paimti savo organą!

Bet dabar yra aišku, kodėl 
“Vienybėje” Valaitis su Klinga 
nuolatos taip vaikėziškai plus
ta p. Vitaitį. Kai kurie naivus 
žmonės galėjo pamanyti, kad 
tai daroma “dėl idėjos”, bet 
tikrumoje tiem dviem smarkau- 
jantiem nemokšom rupi visai 
kas kita. j

• -I
F*' K . ' -f j

. “Naujienose” galima gau
ti Uniguajaus,' Rietu Ame
rikoj, lietuviu laikraščius:

“Naujoji Bangfc”^ tNo. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
"NAUJOJI BANGA”

Atėjo pirmas numeris

centai.

Prof. P. Leonas savo pasikal
bėjime su “L. ž.” atstovu pa
reiškė, kad Lietuva nemokėjo 
vesti išmintingą politiką Klai
pėdos krašte ir dėlto atstume 
klaipėdiečius nuo savęs. Pir
miausia, ėjo į Klaipėdą fana
tiški klerikalai federantai ir 
suerzino klaipėdiečius protes- 
tonus. 'Paskui biurokratizmas, 
įvestas Klaipėdos pašto skyriuo
se ir kitose įstaigose, iššaukė 
krašto gyventojų pasipiktini
mą. Bet daugiausia, anot prof. 
Leono, pakenkė Lietuvos reika
lui Klaipėdoje buvusio ministe- 
rio pirmininko ir užsienio rei
kalų ministerio Voldemaro poli
tika:

“Kad įsigytų populiarišku- 
mą ir nusifotografuotų su 
Strezemanu, jis (Voldema
ras) davė jam tiek pasiža
dėjimų, kad po to jau sun
ku buvo gintis nuo vokiečių, 
kurie pradėjo lįsti į Klaipė
dos reikalus bei bendrai į 
Lietuvos vidaus reikalus ir 
diktuot savo reikalavimus, 
kad sunku jau buvo beatsi- 
ginti. ’Taigi Voldemaras' pri
dirbo Lietuvai didžiausios ža
los ne tik su Konkordatu, bet 
ir savo politika su Vokieti
ja.”
Fh’of. Leonas pataria eiti į 

Klaipėdą “su gera, nuoširdžia 
lietuviška siela, kultūringai, bet 
ne nacionalistiškai.”

Tai tiesa, kad nacionalistai 
(tautininkai), kurie daug apie 
tąutą šūkauja, dažniausia atlie
ka jai. meškišką patarnavimą.

/

kė, jogei rinkimai 
balsavimu tai — tik 
reiškianti pramoga, 
liūs arba piknikas”, ir kad rin
kimo teise priklauso išimtinai 
seimui. Kas tuomet išeitų?

Man rodosi, kad Šitą dalyką 
labai gerai nušviečia skaitlinės, 
paimtos iš paskiausių kuopų 
balsavimų, renkant Pildomą Ta
rybą ir delegdtus seiipį- Vi
suotinam balsavime kovo ir ba
landžio mėnesiuose dalyvavo 
apie 300 kuopų ir padavė kar
tu apie 7,30(W balsų. Kiek da
bar yra narių Susivienijime, 
sunku tikrai pasakyti — gal 
koki 16 tūkstančių. Jeigu imti 
tiktai narius “gerame stovyje”, 
tai balsavime dalyvavo veikiau
sia netoli 50% visų narių, tu
rinčių balsą.

Dabar klausimas: o kiek kuo
pų ir narių dalyvavo rinkimuo
se delegatų į seimą?

Man pavyko surinkti žinias 
apie 235 delegatus. Šis skai
čius, tur būt, yra netoli pilnas 
— gal dar trūksta kokio pus
tuzinio. Tuos delegatus išrinko 
120 kuopų. Jeigu i šitą skaičių 
neįeina dar penkios arba dau
gi ų-daugiausia 10 kuopų, tai 
visų kuopų, dalyvavusių dele
gatų rinkimuose, bus tarp 125 
ir 130. O tuo tarpu Pildomos 
Tarybos rinkimuose dalyvavo 
300 kuopų. Taigi delegatų ne
linko daugiau kaip pušie kuopų, 
dalyvavusių visuotinam balsavi
me.

Tiesa, kaipo taisyklė, delega
tus renka didesnės kuopos. Bet 
vistiek tos kuopos,' kurios rin
ko delegatus, padavė tik 4,020 
balsų, — kuomet už kandida
tus į Pildomą Tarybą buvo pa
duota viso apie 7,300 balsų. 
Reiškia, daugiau kaip 3 tūks
tančiai narių, dalyvavusių vi
suotinam balsavime, delegatų 
rinkime nedalyvavo!

Tai kas dabar teisingiau iš
reiškia SLA. narių nusistaty
mą: visuotinas - balsavimas — 
ar seimas?

Visuotinam balsavime turi 
progos dalyvauti kiekviena kuo
pa, kuri atlaiko bent vieną mi
tingą per du mėnesiu, ir prak
tika rodo, kad milžiniška dau
guma kuopų dalyvauja? MGyvų” 
kuopų Susivienijimas turi apie 
360; iš jų 300 balsavo,

O delegatus siųsti j seimą 
galį tik finansiškai, stiprios kuo
pos, arba tos, kurios yra netoli 
nuo seimo vietos, arba, galų ga
le, tos, kuriose Randasi narių,

Kai generolas , Berenger su
darė valdžią, tuoju paskelbė, kad 
kraštui grąžinama taika, kad 
vėl galiojanti konstitucija ir 
kad busią daromi rinkimai. Jei
gu karalius taip butų ir pasiel
gęs, kaip jo ministeris paskel
bė, gal būt jis ligi šiai dienai 
butų karaliavęs. Liberališkieji 
politikai jam siūle sušaukti 
parlamentą, tenai prisipažinti? 
kad padaręs klaidų, neyykdęs 
konstitucijos, prižadėti daugiau 
“nebegriešyti”, o parlamentas, 
ko gero, butų dovanojęs. Bet 
jis ir toliau žaidė su liaudimi, 
ją apgaudinėjo ir darė klaidą 
ant klaidos.

Ministeris Beren&er paskelbė 
rinkimų dieną, bet kai ta die
na artėjo, karaliaus pritaria
mas atidėjo rinkimus neribo
tam laikui; paskelbė spaudos ir 
žodžio laisvę, bet netrukus pra
dėjo konfiskuoti kairiuosius 
laikraščius ir drausti susirinki
mus; tvirtino, kad galiojanti 
konstitucija, bet piliečių laisves 
pradėjo varžyti, kaip Primo de 
R i vera. Berenger mątė krašto 
sukairėjimą, nenorėjo leisti Al
fonsui nuvirsti ir nejučiomis 
pradėjo vartoti . diktatoriškus 
valdymo budus.

O respublikonai tuo tarpu 
nesnaudė. Be, atodairos reikala
vo rinkimų ir kiekvieną kara
liaus duotą ii’ neįvykdytą paža
dą panaudojo nįonarkijos idė
jai griauti. Prie didelės kara
liaus suktybių ir apgavysčių 
eilės kasdien pridėdavo naują 
ir su didesniu pasiryžimu kvie
tė žmones į savo pusę.

Respublikonai, norėdami prieš 
linkimus pštikrinti krašto nu
sistatymą, panaudojo šitokį 
triuką: Atspaude lapus Sušau
dytųjų kapitonų Galano ir Gar- 
cijos Hernendes ' šeimoms au
kas rinktį. Tuos lapus Išplatino 
pp visą Ispaniją. Rinkėjams ne 
tiek svarbu buvo aukų kiekis, 
kiek parašas aukų lape. Sten
gėsi kuo didžiausią aukotojų 
skaičių sutrauktu Pasirašytus 
aukų lapus spaudė dienraštinej 
spaudoj* Vietomis rinkėjai mo
kėdavo taip aukotojus patrauk
ti, .kad kai kuriuose kaimuoąe 
iįr į miesteįiudse j; nelikdavo jpęi 
yieįfio nepasirašiusio ‘ gyventojo.1 
Po to, respublįĮęonąi turėdavo 
pagrindo tvirtinti, jog minėtie
ji kaimai reiškia protestą prieš 
monarkišką valdymo būdą ir 
yra respublikoniška/ nusistatę.

Bet to neganą^Kai rinkimų

diena vis buvo atidedama, vi
sam krašte prasidėjo bruzdėji
mas : valsčių ir kaimų savival
dybių atstovai, kurie keitėsi 
kartu su liaudies nuotaika, vi
siškai atsisakė klausyti savo 
vyresniųjų, valdžios atstovai 
negalėdavo niekur pasirodyti, 
juos apšvilpdavo ir neleisdavo 
kalbėti, valdžios įsakymų ne
vykdė, o vietomis net bandy
davo 'ątikiftį. Sukilusius vals
čius ir kaimus civilinė gvardi
ja, aišku, numalšindavo, bet 
maišto dvasia nuolat augo.

Kraštui spaudžiant, atsistatė, 
pagaliau generolas Berenger, 
valdžią sudarė admirolas Azna- 
ras, kuris savivaldybių rinki
mus paskyrė balandžio dvylik
tai dienai, Kitokios išeities ne
buvo, toliau ir ištikima kariuo
mene pasitikėti negalėjo, nes 
ji jau buvo privargus nuo viso
kių provokacijų ir spyrė val
džią rasti būdą bent kiek nor- 
malesnėn buklėn privesti kraš-

Nenoriai, monarkistai rinki
mus skyrė, dar nenoriau į juos 
ėjo. Viską darė atgrubusiomis 
rankomis, viską leido pro pirš
tus, tarytum, nujausdami, kad 
visvien nieko pastangos negel
bės. O respublikonų tarpo jau? 
tesi didžiausias ūpo pakilimas. 
Kairiųjų ir dešiniųjų srovių 
lyderiai baigdami kalbas par 
brėždavo, kad nesvarbu kurie 
musų laimės, svarbu, kad pra
laimėtų monarkistai.

Rinkimų diena visiems davė 
nelauktus rezultatus: vieni ne
sitikėjo tiek prakišti, antri ne
manė, kad laimėjimas bus toks- 
didelis. Monarkistai mate kraš
to simpatijas kairiesiems, bet 
jokiu budu nemanė, jog jie jau 
visiškai pasitikėjimo nustojo. 
Rinkimus pralaimėjo net toki 
dešiniųjų lyderiai, kaip grafas 
Rbmanones, Kąmbo, Cierya. Jų 
ląukaį ir turtai tiek dideli, jog 
užtekdavo vienai kumiečių da
liai balsuoti už juos, kad tap* 
tų išrinktais. Anksčiau taip Ru
davo ir išrinkimu jie visai ne
abejojo. Bet šį kartą ir pakltis- 
rųs kumečiai nuo jų užsisuko. 
v Mažam Santanderp miestelyj, 
kur renkasi turtuoliai vasaroti 
ir kurio gyventojai yra' pusėti
nai pasiturintieji, tapo išrink
tais visi 25 respublikoniškų so
cialistų kandidatai. Jeigu są
raše bptų daugiau buvę, bųtų 
ir kiti patekę. Panašus rinki
mų daviniai gavosi Eįbare, Ka-

(Tąsa) 
z

Dr. Sevardas paklausė pri
žiūrėtojo, kuris tuo laiku di- 
žuravo koridoriuje, ar jam ne
teko kas nors išgirsti. Jis pa
aiškino, kad sėdėjo ir greičiau
siai buvo kiek nusnūdęs, kuo
met išgirdo kambaryje triukš
mą ir po to Renfieldo balsą 
garsiai šaukiant “Dieve! Die
ve! Dieve!” Netrukus vėl iš- 
girdęą ką tai nukrentant ant 
grindų ir įėjęs į kambarį rado 
jį gulintį ant žemės veidu že
myn, taip kaip jį rado atėję 
daktarai. Van Helsingas pa
klausė ar jis kambaryje išgir
do du asmenis ar tik vieną, 
bet prižiūrėtojas negalėjo tik
rai atsakyti; pradžioje jam 
pasirodę, kad kambaryje yra 
du žmonės, bet įėjęs į vidų ra
do tik vieną Renfieldą, todėl 
tikriausiau niekas kitas nega
lėjo ten buth Reikalui atėjus, 
jis galėtų jjrisiekti, kad Ren- 
fieldas sušuko “Dieve!” Kuo
met prižiūrėtojas išėjo, Van 
Helsingas pastebėjo, kad jis 
neturi noro dabar gilintis į tą 
dalyką; visų pirma reikėjo 
pagalvoti apie tardymą ir ne
apsimokės sakyti tiesą, nes 
niekas tam netikės. Kaip da
bar dalykai stovėjo, pasirem
damas prižiūrėtojo žodžiais, 
jis galėjo išduoti mirties liudy- 
mą, pasakydamas, kad Ren- 
fieldas užsimušė nelaimingai 
iškritęs iš lovos. O jeigu teis
mo įstaigos pareikalautų, įvyk
tų fonnalis tardymas, ku
ris žinoma
prie panašios išvados.

Kuomet pradėjome disku- 
suoti apie sekantį musų žinks- 
nį, visų pirma nutarėme, kad 
ir Mina butų įtraukta į pasL 
kalbėjimus; kad niekas — ne
žiūrint kaip nemalonu įr skau
du — neturi būti nuo jos nu
slėpta. Ji pati su tuo sutiko. 
Skaudu buvo ją matyti užsi
laikant taip tvirtai, drąsiai, 
nors tuo pačiu laiku skausmas 
ir liudėsis ją kankinte kanki
no. “Neturime nieko nuo vie
nas kito sjėpti,” tarė, “Deja, 
mes ir taip jau perdaug pergy
venome. Nėra nieko visame 
pasaulyje, kas galėtų suteikti 
man daugiau skausmo, kan
kinti mane labiau, negu dabar!, 
Nežiūrint kas atsitiks, įvykis 
turės suteikti man naujos drą
sos, naujos vilties.” Harkerie- 
nei bekalbant '.Dr. Van , Hel
singas pažiurėjo į ją atydžiai 
ir tarė staiga, bet tyliu balsu:

“Brangi pųnia Mina, ar tam
sta nebijai; gal rūpinies ne 
apie save, bet apie kitus, po 
to kas jau Įvyko?” Jos veido 
bruožai išsitiesė, o akyse SU

turėtų privesti

spindėjo lyg šventojo pasišven
timas: —

*'O, ne! Aš pasiryžau ir bai
mė manęs nesulaikys!”

“Pasiryžau ką padaryti ?” 
paklausė maloniu balsu. Tuo 
tarpu mes sėdėjome tylėdami, 
nes savo keliu visi mažai tesu- 
pratome ką ji norėjo pasakyti. 
Ji atsakė ramiai, paprastu 
balsu, lyg suminėdama nereik
šmingą faktą:

“Jeigu savyje rasčiauJeigu savyje rasčiau — ir 
atydžiai mėginsiu surasti — 
kokį nors ženklą lemiantį pą- 
vojų tiems, kuriuos 
aš mirsiu!”

“Jus nemėginsite 
ti?” paklausė Van 
drebančiu balsu.

“Taip, nusižudyčiau, jeigu 
nebūtų tikro draugo, kuris 
maųe tikrai mylėtų ir mėgin
tų išgelbėti nuo kančių ir to 
desperatiško žinksnio!” Kalbė
dama, pažiurėjo į jį reikšmin
gomis akimis. Buvo beatšise- 
dąs, bet dabar atsistojo, prisi
artino ir uždėjęs ranką ant jos 
galvos, tgrė:

“Mano kūdiki, yra ne vienas, 
bet daug tokių draugų. Aš pats 
nebijočiau atsakyti prieš Die
vą suradęs jums eutanaziją 
netgi tuojau, dabar, jeigu tai 
butų geriausias išėjimas. Taip, 
jeigu jis butų saugus! Bet 
mano kūdiki” — Valandėlei 
neteko kvapo, nes skausmas 
sucipę jo gerklę; po valandė
lės ątsipeikčjo ir tęsė:

“čia yra ne vienas, kuris 
sutiktų atsistoti tarp Jūsų įr 
mirties. Jus neturite, negalite 
mirti. Kito, nfetgi jūsų pačios 
ranka neturi atnešti jums mir
tį. Iki tas kuris užkrėtė jūsų 
saldų gyvenimą nėra tikrai mi
ręs ir jus negalite mirti; nes 
jeigu jis dar tebėra Ne-Mir- 
tingas, mirusi jųš paliksite 
kaip ir jis. Ne, ponia Mina, 
tamsta turi gyventi. Turi sten
gtis; mėginti gyventi, kovoti, 
nors mirtis ir t atrodytų kaip 
vienintelis laimingas išėjimas. 
Turi kovoti su Mirčia, nors ji 
ir ateitų kančiose, ar linksmu
mo valandoje; dieną ar naktį; 
pavojuje ar kitam atvėjy! Po
nia Mina, tamstai, tamstos sie
lai įsakau nemirti — negalvoti 
apie mirtį — iki tas baisusis 
pavojus musų .visų gyvybėms 
ir tuo labiau jūsų nebus praė
jęs.”. Nelaimingoji išbalo kaip 
Šmėkla, sudrebėjo, suvirpėjo, 
į{aip dreba slenkantys smiltys 
prieš jurai patvinstant. Visi 
sėdėjome tylėdami; nieko ne
galėjome padaryti. Bet paga
liau ir ji nusiramino, atsigręžė 
į profesorių ir saldžiai, bet, ’ 
Dieve, kaip liūdnai tarė, išties
dama j j j rafiką: (Bus daug.)

nusižudy-
Helsingas
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Slapiųjų mitingas Coli
seum trobesy

Pirmadienio vakarą, nacionlčs 
republikonų partijos konvenci
jos išvakarėj, Coliseum trobe
sy įvyko didžiulis \ mitingas. 
Daugiau kaip 5,000 žmonių da
lyvavo jame. Kalbėtojai buvo 
Columbia universiteto preziden
tas Dr. Butler, Amerikos Dar
bo Federacijos vice-prezidentas 
Woll ir kiti.

Visi pasisakė esą priešingi 
prohibicijai. Visi reikalavo, 
kad itaip republikonų, kaip de
mokratų partijos konvencijos 
atvirai ir griežtai pasisakytų už 
prohibicijos įstatymo panaikini
mą.

Kai kurie kalbėtojų net grū
mojo, kad gali prisieiti trečią 
partiją tverti statant priešaky 
tvirtą kandidatą, kaip Alfredą 
Smithą, kuris pasisakytų aiš
kiai, kad kovosiąs 18 amend- 
mento pašalinimui, jeigu abi 
stambiosios partijos mikčios 
prohibicijos klausimu.

Slapiųjų paroda ėjo Michigan 
bulvaru Coliseum trobesio lin
kui. Sausieji agentai padarė 
kratas 15-koje užeigų ir išve-> 
žė iš jų keleto tūkstančių do
lerių vertės gėrimų, Dvideširpt 
areštų padaryta.

. Sausieji apskaičiuoja, kad 
Chicagoj šiuo laiku esama apie 
2,800 spikyzių. Tenka manyti, 
kad ta skaitlinė paduoda daug 
mažesnį spikyzių skaičių, ne 
kad tikrenybėj jis yra.

Chicagietj bustija kaip 
kandidatą

Tarp suvažiavusių republiko
nų delegatų konvencijai vedama 
smarki agitacija už tai. kad no
minuoti chipagietį Charles Gatės 
Dawes kaip kandidatą vice-pre- 
zidento vietai, ažuot nominavus 
dabartinį vice-prezidentą Cur- 
tisą.

■ Nurodoma, jogei reikalingas 
republikonams daug įtakinges
nis asmuo tai vietai, kad turė
jus galimybių ateinačius rinki
mus laimėti, nei Curtis, o toks 
įtakingesnis asmuo esąs Dawes.

•, ■ u

Teatruose
Chicagos teatre — pradedant 

ateinančiu penktadieniu G,uy 
Lombardo ir jo benas, Royal 
Canadians, Jgros scenoje. šis

Valo spikyzes e
Pirmadienio vakarą 60 sau

sųjų agentų darė kratas vidur- 
miesčio spikyzese. Kratos pada
ryta tuo laiku, kada didžiule

Sako, konvencija esanti 
“flop.”

Kai kurie korespondentai jau 
dabar pažymi, kad republikonų 
nacionalė konvencija, prasidėju
si vakar, išrodanti “flop”, t. y. 
nepasisekimu. Nematyti ūpo 
pakilimo, nematyti minių, ne
matyti spalvų. Well, tur būt 
depresija yra palietusi ir poli
tikierius.

JONAS PABARČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 13 d.. 193 2 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus;'' gimęs Pakarklių 
kaime, Krakių parap., Kėdainių 
apskr. Amerikoj išgyveno apie 

' 20 metų. Paliko dideliame 'nuliū
dime sūnų Joną, Pittsburgh. Pa., 
švogerį Antaną Jankauską, Batavia, 
III., pusbrolius ir gimines, o Lie
tuvoj moterį Juzefą, po tėvais 
Jankauskaitę, du sūnūs — Alfon
są ir Vitoldą, dukterį Karinaus- 
kienę, 4 brolius — kun. Antaną, 
Anufrą, Adolfą ir Lionginą (Aus- 
tplijoj) >r gimines, Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos kop
lyčioj, 3319 Auburn avė. .

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 16 d., 2 Vai. po piet iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

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

Nuliūdę liekame
Sunus, Pusbroliai, švo

geris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

benas yra pasižymėjęs grojimu 
per radio. Kitokie numeriai; 
paveikslas “Thunder Below”.

Oriental teatre—dar pasilieka 
savaitei laiko Mills broliai; pa
veikslas “New Morais for Old”; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre —šiuo 
laiku rodoma, paveikslas “The 
Tenderfoot”; kitokie numeriai.

Uptown teatre šiuo laiku ro
doma paveikslas “Merrily We 
Go to Heli”, kitokie numeriai.

paveikslas
“The Doonhed Battalion”; kito
kie numeriai.

Skelbimąi Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Garsinkitčs Naujienose

JONAS ASHMONTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 13 dieną. 4:30 valandą ry
to, 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Batakių parap.,1 Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyveno 
24 metus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Julijoną Ashmontienę. 2 švo- 
gerkas—Kazimierą Reimontienę. 
Pauliną Baranauskienę, švogerį Ba
ranauską. gimines ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj. 710 West 18 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
birželio 16 dieną. 10 vai. ryto iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi Ą. A. Jpno Ashmonto 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Švogerkos, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, Co. tel. Canal 3161. a * v -1* ~

BRONISLOVAS BUIVINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 13 dieną, 10:45 valandą iš 
ryto, 19 32 m., sulaukus 54 metų 
amžiaus, gimęs Plungės mieste.

Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 2 
dukteris — Bronislavą ir Anicetą, 
2 žentus—Jakmą Nausiedą ir Ale
ksandrą Olsen. 7 anūkes ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 21 E. 
113 St.

Laidotuvės jvyks ketverge, bir
želio 16 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią, Roselande, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Buivino 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,

Dukterys, Žentai, Anūkės ir 
Giniinės.

Boleslovas Lesczinskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 14 dieną, 7 

valandą ryte, 1932 m., sulaukęs 30 metų amžiaus, 
gimęs ir augęs Chicago, III, Išbuvo policininku Chi- 
cagoje suvirs 9 metus.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Antaniną 
Lesezinskienę, po tėvais Pctraičiukę, tėvą Stanislovą 
Lesczinskį, pusbrolį Antaną Churą, dėdę Juozapą 

’ Lesczinskį ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 8118 Union Avenue, 

telefonas Yards 4490,
Laidotuvės jvyks subatoj, birželio 18 dieną, 8 vai. 

ryte iš namų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Boleslovo Lesczinskio giminės, drau
gai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidollivęsc ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
* •'

Tėvui, Pusbrolis, Dėdė
’ ir 'Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabprius S. P. Mažeika, 
telefonas Yards 1138.

Tivoli teatre

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose . arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

! ' . ..................  ...... ' ------------------ ---------------

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
. DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Matquette Rd. arti Western Av.

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredpmis ir Pėtnyčio ^is 

1821 So. Haltted Street 
-........-o.........

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

miMKBUMHnnB

GARY, IND.

CIPRIJONAS DARGIS

Juozapą, 2 
Karoltenę ir 
Įr podukrę 

gimines.

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 12 dieną. 7 valandą vakarę, 
19 32 m., sulaukęs 64 metų am
žiaus. gimęs Tauragės apskr. Kal
tinėnų parap., Šakių kaime. Ame
rikoj išgyveno 3 2 metus.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Kotriną, sūnų 
dukteris — Juzefą 
Pauliną Šarauskicnę 
Oną Steponaitienę ir

Kūnas pašarvotas randasi 1720 
Roosevclt St., Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks seredoj, birže
lio 15 dieną, 2 vai.1 po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Calumet 
Park kapines.

Visi A. A. Ciprijono Dargio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunus, Dukterys, .
Poduktėj ir Giminės.

GJraborlai

Grahnmž

Lachavich ir Sunus
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i-usij 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
• SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis

BORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Jd. Roomdc 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graboriuš Chicagoj

Lietuyiai Gydytojai 

Dr. Vinčent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

,4Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomai per 25 ne- 
tų« kaipo patytfs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8K 

Valandos: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vat vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeikt
Graboriuš ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefoqa«

Cicero 3724

Lietuves Akušeres

Phonė Boulevard 4:
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir lįokiapir rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- ' 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL,

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
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 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vii. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo Į0 iki 12 v. Jiesią. 

Pbone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

pydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nędėlidmis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street

f Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specidlistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORJUS CHICAGOJ .

Laidotuvėse patarnav 
ju geriau ir pigia 
negu kiti todėl, ka 
priklausau prie gra 

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Strec 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. H/lsted St.

Tel. Victory 4088

VAITUSH, OPT

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

iki

Rez. te!. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

O aki e y ir 24 gatves 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Advokatai

—-M' M - 1.1 JI!U. ■.■.■■■■f  .................... I |

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St, Tel. Boulevard 7314 
y .1 ,..11111.1,) —y-

.............................y r.... : t k ■' ' s*':!.1 ' ... ........................... .

Seniausia ir Didžiausia
. • I

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savu nupiginto
mis kainomis už aukštoj ryšies pąlaidojimą. Mm nieko 
nerokuojame už atvežimu mirusįo žmogaus kūno | 
įstaigą iš bho kokios miesto dalį®**

Reikalui esant, .musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atvęž į musų įstaigą, kur galėsite pamanyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už, tą pa
tarnavimą jums visut nieko nereikės mokėti, neturint 
j tai, ar jus ką pirksitę, ar ne. x

1 • ■ . I .1,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graboriuš, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
' 1 ■ ' . ■ ... ’.'į ‘ i

JŪSŲ GRABORItJ® " '
Oflm

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

LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS
Palcngvips akių įtempitną, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, ųuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ię tpliręgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaniinavnnas daroiųas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas, Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 Y. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAI AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artcsitm^ Avenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 W. Afadiąon St.
Vai.: l.iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ke t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R, BLUMENTHAL
PPTOMĘTRIST 

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 S, Ashland Ąęe. 

, Tel, Boulęvąrd 6487

DR. KARL NURKAT
i <NURKAms) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. ,

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 v 
Nno 9 iki 12 vai. dienos k 
nuo 6 iki 9 vahndps vakare

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

ir nuo 6»30 iki 3:30 vakare. Sąk-

Phone Boulevard 8483
... ..i..- H ■■■y    I ■ J| II. m ,n I II..Į» .1 IŲ.I. ■ ĮUIll I     —

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

\ Tel Kenwood 5107

11 valandai ryte: 
8 valandai vakare 
ir ketvi[tadięnio

\
VALANDOS:

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart ivenfadienio

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CUHtURflAS 

O F 18 A S:

4645 S. Ashland Avė., 
Oflsp vulgndus nuo U iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vai. vak. Nedėliomis pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Ęoulevatd 7820 
Namų Tel,: Prospect 1930

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

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

Lafayette 4146Tel.

VALANDOS: 
npo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washįngton St.
Room 905 Td* Pearbom 79$6 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nędčlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Mąrguette Rd. , 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą
’ • » • < r V *

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West I4th Street, 

CICERO. ILL.
, ’ X-Ray„..Pbone. Cicero 1260

it

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
. (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marguette Road

Valandos: .9—12, 7—9, Antradieni
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

.. .  ............ . . , , , , ,  

Phoųe Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DeRtistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117, 
Tejephone Randolph 6727 

VaįMM 2151 W. 22nd St, nuo 4r$ 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

465.1 Sų. Asbltmd Avė.
Tel. Boulevard 2800 z

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Td. Reppbįic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Room 1206
Telephone Central 6166 

Hamaii 3 J17 S, Union Avė,, 7 iki 9 ▼.
Telephone Victory 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Tel. PuUman 5950—63 77

4600 S, Wopęi St. — Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSaJle St, — pagal sutartį

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS ' 

2656 West 69 Street 
Telęphpne Hsmlock 1323 

, Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedaliomis pagal sutsrtį , ,
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PIRMUTINIS MANO ATSILANKYMAS 
Į “NAUJIENŲ” PIKNIKĄ 

.....

pamiršę savo gyveninio var
gus, linksminasi, šoka, geria, 
valgo ir sykiu dainuoja, o ant
rieji ilsisi tuos vargus pa
miršę ant visados. Piknike pa
prastai tokias mintis greitai 
galima pašalinti ir visus gyve
nimo smulkus nuplatiti susiti
kus su gerais draugais.

Įdomiausias dalykas visame 
darže buvo tas, kad pats svar
biausias triobėsis yra pastaty
tas pačiame daržo viduryje. 
Aš nekalbu apie tų “krokodi- 
lio” būdų, nei tų programo 
platformę. Jus žinote, kur mes 
pirmiausiai pasitikome. Taigi, 
taigi, prie to tyro oro “Baro.” 
Well, drauge, čia bus reikalas 
pripažinti jum didelę atmintį. 
Paprastai visuomet būna daug 
lengviau atsiminti pirmoji pa
žintis, jeigu pati vieta gelbsti 
kur teko pasimatyti. Ar ne? 
Kaip sako musų Dr. Karalius? 
Reikia pripažinti, kad centrinė 
vieta darže tam svarbiam trio- 
besiui duoda kur-kas daugiau 
biznio, negu yra daroma kituo
se trobesiuose. Pavyzdžiui, ka
da pritrūksta atvežtos iš namų 
arba nori greit surasti staiga 
dingusį draugų, tai eik tiesiog 
prie centrinio triobesio ir gali 
pilnai pasitikėti, .kad gausi ko 
trūksta ir sykiu draugų sura
si. Kad tas triobesys yra svar
biausias, taipgi paliudija ir tas 
faktas, kad kuomet kiti trio- 
besiai pasiliko visiškai tušti, 
tai centrinis kaip tik buvo la
biausiai bizi. Dalis publikos su 
didžiausiu pasišventimu pasili
ko prie kalbamo triobesio iki 
galutinos pergalės. Vadinasi, 
tai buvo aštri kova dėl užsili
kimo stipresniųjų (survival of 
the mightiest) (kova buvo fi
ziška ir finansiška). Iš šalies 
teko nugirsti, kad “padaužos” 
tų svarbių kovų laimėję.

Pats programas, muzika, šo
kiai, p. Budriko radio med
žiuose, akrobatika, galinčių 
veltynės ir taip toliaūs, buvo 
labai geri dalykai. Taip visuo
met turėtų būti, kad atsilygin
ti su publika už apmokėtų į- 
žangų. Darant bendrų išvadų 
iš mano gautų įspūdžių pirmu 
atsilankymu į “Naujienų” pik
nikų, reikia pripažinti, kad 
draugai “naujieniečiai” turi la« 
bai didelės įtakos savo publip 
koje. Matėsi grupės draugų iš 
skirtingų Chicagos kolonijų ir 
apielinkių. Vadinaisi North-si- 
dieČiai, gal būt turėjo įdomiau
si savo būrelį draugų, kurie su
simetę daržo pietų šone ypa
tingai vykdė savotiškų progra
mų. Biskis teko ir man. Ačiū 
draugams už tai.

Taipgi buvo labai džiuginan
tis dalykas pasimatyti su musų 
kai-kuriais profesionalais —- 
daktarais, advokatais ir biznie
riais. Labai šventa tiesa, kad 
kada jie mus pasigauna savo 
profesijos reikalais, tai mes tu
rime apsimokėti savo lėšas. 
Bet kada mes juos pasigauna- 
me piknike, tai jie irgi ilgai ga
lės atsiminti. Negaliu pasakyti 
kuriam daugiau kainavo, bet 
tas nesvarbu — mokėjo visi iš 
eilės kaip geri sportai.. Kų sa
kot Dr. Karalius, Dr. Montvid, 
Dr. Margeris, advokatas Gugis, 
drg. Grigaitis, Vaivada, drg. 
Poška, p. Necrash iš Peop- 
les Furniture ir pats paskuti
nis p. Čeponis ir eilė kįtų gerų 
vyrų, kurių vardų neatsimenu. 
Aš manau, jus man atleisite už 
tai, nes man reikėjo sveikintis 
su.kiekvienu. Tai nėra baikos. 
Pirmadienis ir man pačiam nė
ra

Seniau aš manydavau, kad 
butų labai svarbus ir įdomus 
dalykas, gavus progų, atsilan
kyti į laikraščio Redakcijų. 
Betgi dabar, po mano pirmuti
nio atsilankymo į laikraščio 
pikniką, aš esu priverstas ma<- 
nyti visai priešingai. Būtent, 
ką gauni atsilankęs į redakci
ją ir ko galima tikėtis atsilan
kius į pikniką? Kas yra buvęs 
abejose vietose, tas klaidos 
nepadarys — pasirinkime tarp 
tų dviejų progų. Lyginai ir aš 
pats dabar suprantu tą dide- 
liausį skirtumų.

Pirmiausiai, atsilankęs į laik 
raščio Redakcijų gauni progos 
pasimatyti su pačiu vyriausiu 
redaktorium, taip sakant. Jei
gu* jis nėra perdaug bizi, jis 
paprastai maloniai visus sve
čius pasveikina ir po labai 
trumpo pasikalbėjimo, vadina
si, eik sau kur priklausai, ži
noma, jis to nepasako, bet pats 
turi, susiprasti koks dalykas, 
nes butų negražu trukdyti 
svarbų žmogų nuo jo pareigų. 
Taigi, vadinasi, Drauge, labai 
mums yra malonu,, kad užėjo
te, medžiame ir vėl mus nepa
miršti, ir taip toliau. Tai tiek 
daug yra galima gauti, ir dau
giau niekas negali tikėtis nė 
reikalauti iš Redakcijų.

Betgi visai kitoks dalykų 
stovis atrodo, kada pirmu sy
kiu tenka atsilankyti į to pa
ties laikraščio piknikų. Tai jau 
ne Redakcijos atmosfera. Tie
sa, žmonės yra tie patys — bet 
pati padangė nepalyginamai 
skirtingas dalykas. Gali būti, 
kad liuosumas nuo darbo pa
reigų sudaro tų didelį skirtu
mų arba tas, kad visus matai 
sykiu, kurie bent kiek rišasi su 
laikraščio išleidimu. Pakliuvu
siam į gero draugo rankas 
tuojau prasideda suvedimas į 
pažintį su visu Redakcijos va
dinamu štabu, kaip antai šis 
draugas, tai yra musų Redak
torius pirmo puslapio, šis ant
ro, kitas vėl pusantro ir šitam 
draugui valia rašyti po visų 
laikraštį ir taip toliau. Roję, 
šis draugas, p. tas ir tas, jis 
nėra musų Redaktorius, bet 
galima sakyti, kad be jo pagel
bos butų daug sunkiau laikraš
tis išleisti.

Vaikščiodamas po didžiulį 
“Birutės” daržų susitinki visų 
eilę veikėjų, bendradarbių, ra- 
šejų, korespondentų, rėmėjų, 
reporterių, ir ko butų negali
ma susitikti kitur, tai Čia bus. 
žodžiai “geras naujienietis” 
skamba po visų daržų, apie ku
rį praeivių nepasiklaustum. 
Na, o kas butų galima bekalbė
ti apie tas gražias paneles ir 
ponias, kurių paprastai, redak
cijose niekuomet nesusitiksi. 
Iš šių kelių žodžių, manau, jus 
suprasite, kad norint pažinti 
redakcijų, būtinai reikia va
žiuoti į laikraščio piknikų.

, Pats piknikas savaimi, gali
ma drąsiai sakyti, nebuvo pik
nikas kaipo tokis, ale tūkstan
tis piknikų viename piknike. 
Bent man taip atrodė pasižval
gius po” daržų, kur matėsi šim
tai atskirų būrelių susigrupa
vusių į savotiškus šeimyniškus 
ratelius. Daržas, kaip ! pikni
kui!} vieta, atrodo, labai gra
žus *ir patogus. Labai turtingas 
gamtos paupuošimais ir kuo
ne visur aplink apgyventas ge- 
tos širdies kaimynais. Žino^ 
mas dalykas, kas turi cash 
tam bus daugiau nuoširdumo. 
Tečiaus norinčiam biskį sau
siau užsilaikyti yra geriausia 
proga atlankyti Tautiškas Ka
pines. Tai tikra tiesa ir to nie
kas negali užginčyti — kapi
nėse alaus nėra.

Kapinės labai švariai užlai
komos, vieta graži ir įniru
siems pagerbti pastatyti pa
minklai gana įdomus. Trum
pai apžiūrėję mirusių daržų, 
grįžome atgal prie,gyvųjų — 
anapus tvoros. Labai keistas 
kontrastas, kuomet pamatai 
gyvenančius šiapus tvoros ir 
pamisimi apie mirusius ana
pus tvoros. Vieni laikinai yrą

pagelbos jaunam lietuviui vai
kinui, - 23 metų, kuris jau tre
čius metus sergą. 1

Taigi, kurie galite, atsilanky
kite. Savo atsilankymu ištie
site draugiškų pagelbos ranką 
nelaimėj esančiam, o ir malo
niai laikų praleisite, nes, be abe
jonės, susitiksite ten daugiau 
savo draugų. O įžanga visiems 
prieinama.—Vietinis.

S.L.A. 37-to Seimo 
Chicagos ir apylin

kes delegatams

I ■ > 1 ’ ■

viai turėtų eiti pas tuos, kurie 
garsinasi. * .

"Kada bus geresni laikai? Tai 
didelis klausimas. Apie jį da
bar visi galvoja. Kiti tvirtina, 
kad ateitų “Slapesni” laikai, jie 
daug prisidėtų prie biznio. Da
bar vien tik slaptai pardavinė
dami svaigalus daro biznį, bet 
masės žmonių negauna iš to jo
kios naudos. Taigi’ lauksime 
“Slapesnių” ir geresnių laikų. 
O tuo tarpu remkime savuosius 
ir ypač tuos, kurie garsinasi 
Naujienose. —Antanas.

Laiškai Pašte

<

šventė.
Jūsų V. B. A.

Bridgeport
Benefit Party

Ateinantį šeštadienį, birželio 
18 dieną, Strumilo svetainėje 
įvyks Benefit Party. Pradžia 8 
vai. vakaro. Bus užkandžių; 
orkestrą gros šokiams. ...

ši Benefit Party rengiama 
yra tikslu suteikti finansines

Dar kartą SLA. 6-to Apskri
čio Transportacijos Komisija 
praneša, jog norintieji važiuo
ti į Seimų nupigintomis kaino
mis yra prašomi užsiregistruo
ti ir sumokėti už geležinkelio bi
lietą pas šios Komisijos 'sekre
torių, ne vėliau kaip birželio 
16 d., dienos laiku Universal 
State Banke, arba vakare na
muose žemiau nurodytu adre
su.

Delegatai išvažiuos birželio 
18 d. 11 v. nakties (12:00 day 
ligth saving t.) iš Grand Cent
ral Stoties, Harrison ir Wells 
St. Bilietų kaina į abi puses 
$15.00, t. y. iš Chicagos j Pitts- 
burgh, Pa., ir atgal. Bilietai 
geri iki 28 d. birželio š. m.

Visi delegatai prašomi *buti 
stoty ne vėliaus, kaip 11:30 P. 
M. Chicagos laiku.

Geo. Stungis,
6607 So, California Avė.

Šie laiškai yra ateje i* Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiji paštą (Clątk ir A darni 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window" lokėj nuo Adams gat> 
v3s, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

905 Buchinski Mrs D
916 Janavitz Isidor
917 Jązonaitis Stasius
918 Kamarauskas Jokūbas
919

,933
934

Adomaitis, 'John 3 
Balčiūnas, Peter 
Dambrauskaite, Ant. 2 
Floras, J. / 
Gonka St. 2 
Glesevičius, P. 2 
Javars. Fr. 

fJuochunas, Anna 2 
Jenking, Theodor 
Krigelis .
Kirsniui, Kaziui 
Lukšis, Uhas. 
Martinkaitis, Geo. 
Obersh, K. 
Palšis, Martin ; 
Palulis, Chas. 
Raslavicz, Vincent 
Ruželienė, Grasilda
Strioga, Jonas 
Samuolis, W. x 
Wayzon, F. 
Žalis, Simon

Išdavė diplomus 1,547 
studentams

Pirmadienį tapo išduota dip- 
lomos 1,547 studentams, kurie 
baigė kursą Northwestern uni
versitete.

Priėmė miesto biudžetą
Miesto taryba pirmadienį 

priėmė miesto, kaip korporaci
jos, biuddžetų 1932 m. Biudže
tas siekia $50,175,000. šių me
tų biudžetas esąs mažesnis $13,- 
000,000 nei 1931 m. biudžetas.

CLASSIFIED ADSi

Business Service 
Biznio

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

nedėliom 9 iki pietų.

PATENTS

DYKAI 
KNYGELI

Lietuvių Prekybos 
Rūmų susirinkimas

P-nas J. P. Varkala išsiun
tinėjo laiškus Chicagos Lietuvių 
Prekybos Bumų nariams su 
pakvietimu dalyvauti susirinki
me, kuris įvyks Lietuvių Au
ditorijos (3133 So. Halsited st.) 
didžiojoj svetainėj ketvirtadie
nį, birželio 16 dieną, 7 valahdą 
vakaro.

Susirinkimas šaukiama' tiks
lu pasitarti klausimu Pasaulio 
parodos 1933 metais Chicago j e 
ir paskyrimu “Lietuvių Dienos”.

Be to, tame pačiame susirin
kime bus įteiktas ordenas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino Chicagos Lietuvių Pre
kybos Rūmų .*• pirmininkui, p. 
J. J. Elias. Tą ordeną' prisiun
tė Lietuvos valdžia.

Prekybos Rūmų sekretorius 
kviečia narius^ atsilankyti ir ce
remonijose dalyvauti.—Rep.

Town of Lake
John J. Zolp sako, kad pinigų 

dar pas lietuvius yra, tik sun
kiau reikia dirbti kol nuo jų 
biznio išgarini.

t . . .. > . ; į

John J. Zolp turi ofisą adresu 
4559 S. Paulina St. Jis yra ži
nomas visiems Chicagos lietu
viams. Jis ne tik yra sumanus 
biznierius, bet taipgi dramų 
rašytojas ir geras dramų ir ko
medijų lošėjas.

Savo ofise J. J. Zolp parduo
da laivakortes, siunčia pinigus, 
perka Lietuvos bonus, parduo
da pirmus morgičius, turi ap- 
draudos skyrių, parduoda na
mus ir žemę, žodžiu, patarfiau^ 
ja žmonėms visokiuose daly
kuose. Jo patarnavimas yra tei
singas ir mandagus.

Skaitydami Naujienas gaįite 
pastebėti J. J. Zolpo skelbimą, 
kuris telpa kasdien. Nors vi
siems dabar yra blogesni laikai, 
bet J. J. žolp skelbiasi Naujie
nose. Jis #ino, kad skelbimai 
visuomet atneša naudą. Čia jau 
yra geras pavyzdys ir kitiems 
biznieriams. Kad aš bučiau biz
nierius, , tai blogesniais laikais 
dar daiigiak garsiričiaūs, nes 
žinia, kad Amerikoj garsinimai 
turi didelės bizniui, reikšmės ir 
naudos tiems, kurie garsinasi.

Pastebėsiu dar ir 4ai, kad 
dabartiniais blogesniais laikais 
Naujienų skelbiamas ubalsis 
“savas pas savų” turėtų^ bųti 
praktikuojamas dar labiau, ne
gu kada nors pirmiau. Lietu-

Kaulini Juozapui 
Staliunas Antanas 
Stankiavicius Matausis

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos. vardas randasi 
šiame laiškų surašė, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui

PROBAK-
J; ' J

suteikia 
barzdaskutyklos 

■■■m komfortų ; ■ 
skutimos įų 

namie 
,‘S

(PROBAK BLADE)

I 1 ' ■
Laikas daug reiškia 
prie patentų. Neriii- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu »»▼<» 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba raSrkite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-
taln a Patent" ir “Reeord of la- 
ventlon" formos. Nieko neimant 
už Informacijas kų daryti. Susl- 
raSInžjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registefed Patent Attorney 

43-A Secnrlty Satino A Commercial 
Bank Bullding

(Dlrectly aerots Street from Patent Offlcet 

VVABHINOTON. D. C.

buFHts 
Night and Mornlng to keep 
them Clean, Clear ana Healthy 

Write for Free Care**
or °Eye B4tauty,t Book 

Mates<X,DeyLH. S„9B. OkieSL,Cluate

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS 

/ - . I

------ —-----—

Hooverio nusistatymas 
prohibicijos klausimu

■

Sakoma, kad prezidento Hoo
verio patarėjai, administracijos 
šulai, priėmę pareiškimą pro
hibicijos klausimu republikonų 
konvencijai patiekti. Esmėj jų 
pareiškimas esąs toks: suteikti 
atskiroms valstijoms teise 
spręsti pačioms prohibicijos 
klausimą, bet kartu apsaugoti 
“sausąsias” valstijas nuo tarp- 
valstijinio svaiginančių gėrimų 
trafiko. ,

; . Atttomobilc»
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKL1AI
Visų išdirbyšČių už žemiausias dis- 

conto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyšČių mašinų., Cash. išmokėjimais 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO.,
110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534 

----- —o——

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
tą garadžiuje užmokėtumėte.7

. Lafayette 1329

Senas Auksas 
Old Gold .

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politiško 

Kliubo susirinkimas įvyks birželio 16 d., 
7:30 vai. vakaro, Almira Simons svet., 
1640 North Hancock St. Malonėsite bū
ti visi susirinkime. Tai yra svarbus su
sirinkimas pusmetinis. —Raitininkas.

DEPRESIJA YRA PRAĖJUSI
Paverskite savo seną auksą Į PINI

GUS. Atneškite savo seną auksą asme
niškai, arba telefonųokite, kad ateitų 
musų atstovas, kuris užmokės cash už 
, ūsų seną auksą. Iš kitų miestų siųskite 
registruotais laiškais apskaičiavimui.

MIDLAND GOLD CO.
907 Belmont Av., tel. JBuckingbam 8413

'"O ■" .... . •

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus, 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co., 
<oom 913, 202 S. State St. kampas 

Adams.

For Rent
FLATAS ant rcndos, 4 gražiai ištai

syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki
tės į Naujienas, 1739 S. Halsted St.

Jas sataupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
80QW.RooseoeZt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

-y
Patarnavimo Vieta

RENDON 4 kambarių flatas. elektra 
gazas, maudynė — Renda pigi. 2323 
West 35th Place.

Furnished Rooms

.0

RENDAI 2 kambarių flatas. su for- 
nišiais. arba be. Antros lubos. 3111 S.
Halsted St. ,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia /1

REIKALINGAS bučeris, 2519 Wejtį 

71 Street<

PERKAME: Morgičius.
Notas—Vekseliui— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—-Vekselius—
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiaisrsu krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai. 

Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

*

greitai užbaigiama pradinį 
devynis mėnesius; augštesnį

Amerikos Lie-
(

Ateikite įsirašyti

.............. ... . ... ..........................*... .... ...... .... .................. ............ .

MADOS MADOS MADOS

CLASSIFIED ADS.
iEducational

Mokyklos2795 —• Paskutinis žodis vasarinėj madoj. Praktiška ir elegantiška suk- 
Su ilgom arba trumpom rankovėm. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18

i
ir 0 1\ < < Į 

l/\ vįjįp \w ° 1
V

nelč.
20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blah- 
kutę arba v 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. Laiškūs reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept„ 1789 
M Halsted St4 aiieago, Ui.

Ai

Help Wanted—Female
DUOSIU ruimus ir pragyvenimą se

nyvai moteriai, kuri moka vištukbs au
ginti ir karvę melžti. Tel. Drexel 3689.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CDEITAT TT> DTPTATUKEIIAI IK r IvrlAl
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knfg- 
vedystės, stenografijos^ ii kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai <_ 
mokslą į devynis mėnesius; 
mokslą į vienus metus.
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai, lietu
vių įgijo mokslus. - - - - -
šiandien ir jums padėsime ^įsigyti abėl- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA ^rosemė su keturiais 
kambariais dėl pagyvenimo, gera vieta 
dėl mažos šeimynos. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą. 919 W. 33re, 
Str.

PARDAVIMUI restaurantas, išdirbtas 
per šešis metus. Proga dėl vyro ir mo
teries su dviem ar trimis vaikais. Paja
mų $1500 į mėnesj. $3,000 cash, išmo
kėjimais. 20 mylių nuo Chicagos. 6,000 
gyventojų. Rašykite Box 1442, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DELICATESSEN su mokyklos reik
menimis parsiduoda su 6 kambarių ra
kandais. Geras biznis. Dėl informacijų 
šaukite Tel. Boulevard 1106.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui___

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST 

Td. YARDS 4669 
'r- : a.

PARDAVIMUI farma 80 akrų, dir- 
bama žemė, apsėta, visokį javai gerai au
ga, yra gyvuliai ię mašinerija, arti prie 
miesto. Nupiginta kaina $5.500. Įmo
kėti reikia pusę. Savininkas

P. ALEKSEJUNAS,
R. F. D. 1, Box 70. 

Menominee, Micb.

PARDAVIMUI arba mainymui 140 
akrų farma, JLindon. Wisc., su gyvuliais, 
visais padargais ir laukais apsėtais.

3149 S.’ Emerald Avė.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašykt

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

672 West Mądison Street

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 visokio* 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių,* hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue
- * Tel. Lafayette 0455

<. Financial
Finansai-Paskolos

^GELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
antrus morgičius, taipgi farmų morgi
čius. Atdara vakarais.

City Realty Co„ Incorporated- -- 
948 W. 63 Street 

Tel. Wentworth 0249

PATOGUS vasarnamis ant % akro. 
$850, mažas {mokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

CICERO
PARSIDUODA medinis 2 flatų na- ' 

mas su bučerne ir groserne. Reikia Įneš
ti $4,500 ir $3,000 pirmo morgičtaus. 
Tikrai ‘ norintis pirkti; gal' ‘ nupirkti* pi
giau. Savininkas

1334 So. 49th Ct., Cicero;




