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Fašistų ir Gegužinių 
Blokas SLA. Seime

Gegužis su Bačiunu pasibučiavo
NUPIRKTŲ DELEGATŲ BALSAI SUDARĖ PERSVARĄ SEIME

SLA. 37-am seime pažangie
ji delegatai sudarė tokią dide
lę jėgą, kad fašistai ir gegu
žiniai galėjo atsilaikyti prieš 
juos, tik susidėję į bloką ir 
prieš rinksiant Pildomą Taryba, 
partraukę savo lėšomis apie tu
ziną delegatų, kurie buvo pa
silikę namie.

Dešinysis blokas buvo su
darytas po keturių dienų ir nak
tų derybų, trečiadienio vakare, 
bendrame Gegužio ir Bačiuno 
šalininkų “kokuse”.

Frakcijos ir jų derybos
Dar seimui neprasidėjus, san

darieji ų ir tautininkų vadai jau 
tarėsi dėl pasidalinimo vietomis 
Pildomoje Taryboje. Abi pusės 
išrinko po 7 atstovus su jgalia- 
vimais daryti sutartį. Bet ilgai 
jie nenorėjo nusileisti vieni ant
riems. Kova ėjo daugiausia dėl 
prezidento vietos. Sandariečiai 
spyrėsi, kad prezidentu būtinai 
butų paliktas St. Gegužis, ne
paisant to, kad visuotinuose 
balsavimuose jisai buvo gavęs 
mažiausia balsų. Tautininkai 
stojo už Bačiūnų, kaipo “po- 
puleriškesnj” kandidatą.

Dėl kitų vietų *pas juos di
delių nuomonių skirtumų nebu
vo. Iždininko Vietą sandarie
čiai sutiko užleisti tautininkų 
kandidatui Tareilai. “Tėvynės” 
redaktoriaus klausime jie irgi 
buvo linkę eiti j kompromisą 
Kairesnieji sandariečiai ginči
josi dar dėl sekretoriaus vietos, 
jiems rūpėjo prašalinti p-lę Jur- 
geliutę ir išrinkti Dr. Viniką.

Šitie ginčai tęsėsi iki trečia
dienio popiet. Deryboms nu
trūkstant, tai fašistų, tai san 
dariečių įgaliotiniai prieidavo 
prie kurio nors įtakingesnio de
legato iš socialistų ir siūlydavo 
tartis. Bet iš tų pasiūlymų 
nieko neišėjo. Vienam pasikal
bėjime smdariečių įgaliotinių 
su pažangiosios srovės vadais 
buvo pasikeista nuomonėmis. 
Pastarieji pareiškė, kad jų nu
sistatymas yra kovoti ne dėl 
viršininkų vietų, bet dėl apgy
nimo organizacijos principų.

Šitame klausime sandariečių 
lyderiai pasirodė taip ištižę, 
kad su jais nebuvo galima pri
eiti prie jokios išvados. Jie 
sakėsi stoją už demokratybę, 
t. y. daugumos valią, ir gerbiu 
demokratines SLA. tradicijas, 
bet čia pat jie siūlė tartis dėl 
kandidatų į Pildomą Tarybą, 
neatsižvelgiant į tai, kiek bal
sų kuris jų yra gavęs visuoti
nuose balsavimuose. Aišku, kad 
žodžiai apie “demokratybę” 
sandariečių lupose buvo grynas 
blofas.

Susiderėjo ir pasibučiavo
Popietinėje trečiadienio sesi

joje, pagalinus, gegužiniai ga-

/

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek šilčiau; ne- 
pastoyus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 62-
75 laip. z

Saulė teka 5:17; leidžiasi 8:- 
29.
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vo tokį didelį kinkų drebėjimą, 
kad jie buvo priversti šauktis 
fašistų pagelbos.

Toje sesijoje Kontrolės Ko
misijos pirmininkas davė savo 
raportą, kurio žymi dalis buvo 
pašvęsta Ažunario-Devenio pa
skolos tyrinėjimo rezultatams. 
Raportas iškėlė aikštėn seno
sios 1927 m.) Pildomosios Ta
rybos nusikaltimą, duodant ne
teisėtą paskolą Ažunariui, ir 
seimas jį užgyrė. Gegužiniai ne
drįso nė priešintis. Konrolės 
Komisijos pirmininkas žadėjo 
savo pranešimą papildyti dar 
smulkesniais daviniais, kuomet 
seimui bus pateiktas Specialės 
Komisijos raportas apie deve- 
nijados tyrinėjimą. (Šitų papil
dymų tačiaus p. Gegužis pas
kui panaudodamas savo “steam 
-rollerį”, neleido seimui išklau
syti.)

Artinosi audra. Persigandę 
sandariečiai šoko maldauti tau
tininkus (taryti paskutinę pa
stangą susijungti į daiktą.

Po sesijos susirinko seimo 
salėje 118 delegatų, bačiuninių 
ir gegužinių ir keliolika kitų. 
Sakyta karštos kalbos, šauktasi 
j “patriotinius” jausmus, ir 
galų gale nutarta, kad susirin 
kimas rems tuos kandidatus, 
už kuriuos pasisakys susirin
kusiųjų dauguma. Padaryta 
“straw vote”. Gegužis gavo 
apie 70 “šiaudinių balsų”, o Ba- 
čiunas—apie 40.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Iš Čili valdžios pasi
traukė du ministeriai

Santiago, čili, bir. 28. —No- 
lasco Cardenas ir Armando Ca- 
bero, du čili socialistines val
džios ministeriai pasitraukė, 
nesutikdami su prezidento Car- 
los Davilą nusistatymu. Davi- 
los valdžia buvo sudaryta tik 
dešimts dienų atgal.

Francija palengvina pa
šalpos teikimą 

bedarbiams
Paryžius, s bir. 28. —Franci- 

jos premjeras Herriot pateikė 
naują bedarbių šelpimo planą 
socialistų atstovams Franci jo 5 
parlamente. Pirmiau bedarbiai 
turėdavo laukti 180 dienų, iki 
jie galėdavo pašalpą gauti. Nau
jam plane toji ir kitos pirmiau 
praktikuotos rcstrikcijos panai
kinamos. Bedarbis tedirbąs 
tik tris dienas į savaitę turės 
teisę naudotis pašalpa.

Pranašauja permainas 
Kinijos valdžioje

Peiping, Kinija, bir. 28. — 
Savo laiku pagarsėjęs Kinijos 
politikas ir militaristas marša
las Wu Pei-Fu pranašauja, kad 
vėliausiai už dviejų mėnesių 
Kinijos valdžioje įvyks nuo
dugnios permainos.' Užklaus
tas kokios permainos—-atsisakė 
pareiškimą išaiškinti.

Dublin, Airija, birž. 28.— Du 
žuvo ir 20 buvo sužeista, kuo
met jlužo tiltas, ktiriuo važia- 
,vo busas su maldininkais iš eu
charistinio kongreso. 
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Klaipėdos Byla 
Hagos Tribunole

Statute nepasakyta, jog gubernatoriui 
draudžiama atšaukti direktorijos 

pirmininką
LIETUVOS ATSTOVO P. SIDZIKAUSKO ATSAKYMAS 

HAGOS TRIBUNOLE
[Acme-P. A. PhotoJ

Siamo monarchijos kareiviai, kurie sukilo prieš savo karalių. Karalius sutiko, kad butų įsteigta 
konstitucinę monarchija.

Haga.—Birželio 13 d. Hagos dien 59% kalba lietuviškai 38%

Roosevelto šansai 
laimėti demokratų 

nominaciją mažėja
N. Y. gubernatoriui trūksta dar 

apie 130 balsų laimėti kan
didatūrą į prezidentus.

Chicago, III., bir. 28. — Po 
ilgų debatų ir ginčų demokra
tų partijos konvencija, išsirin
ko nuolatinį pirmininką Thomas 
J. Walsh, Montana valstijos 
senatorių. Walsh rėmė Roosc- 
veltas, o antrą kandidatą tai 
vietai Jouett Shouse—Boosevel 
to opozicija. Walsli gavo 626 
balsus, o Shouse 528.

Prieš tai Booseveltas turėjo 
progos išmėginti savo jėgas 
konvencijoje laike balsavimų 
už priėmimą į konvenciją pro- 
rooseveltiškų Louisiana ir Min
nesota delegacijų, kurių man
datai buvo kori testuoti. Boose
veltas ir juos pravedė. Balsa
vimų daviniai štai kokie:

Už Louisiana delegacijos 
priėmimą 638%, prieš 514%.

Už Minnesota deelgacijos pri
ėmimą 658Vl, prieš 492%.

Iš to pasirodo, kad Roosevel- 
tui dar trūksta apie 130 balsų 
laimėti nominaciją į preziden
tus. (Demokratų konvencijose 
reikalaujama 2/3 visų balsų 
nominacijai—770.) Be to, iš 
aukščiau paduotų skaitlinių pa
sirodo, ką$ Roosevelto jėgos 
pamažu mažėja. Iki prieita prie 
balsavimų už pirmininką Walsh, 
Robseveltas nustojo apie 32 
balsu, o prieš Rooseveltą nusi
stačiusių delegatų jėgos padk 
dėjo 35 balsais. Iš to galima 
spręsti, kad Rooseveltui vargu 
pasiseks laimėti nominaciją. 
Pačių delegatų1 tarpe vis dau
giau pradedama kalbėti apie 
Maryland valstijos gubernato
rių Ritchie, kuris bus bene 
stipriausias Roosevelto oponen
tas.

Indiana kasyklos grasi
na samdysiančios 

neunijistus
Terre Haute, Ind., bir. 28.— 

Negalėdami atnaujinti algų su
tarties, su U. M? W., Indianos 
kasyklų operatoriai pareiškė 
samdysią ne-unijistus, jeigu 
U. M. W. nesutiks atnaujinti 
sutarties, kurioje angliakasių 
algšos numušama iki $4 į 
dieną, vietoj ankščiau gautų 
$6.10 į dieną.

Badaują Japonijos ūkininkai 
parduoda kūdikius už' $1

Tokio, Japonija, bir. 28. — 
Bado ir vargo prispausti Japo
nijos ūkininkai neturi beveik 
kuo maitintis ir gyvena tiesiog 
nepakenčiamose sąlygose. Pa- 
tirta, kad, nerasdami kitos .iš
eities, jie parduoda dukteris į 
prostitucijos įstaigas ir už jas 
gauna po $1—3.

Bonų armija turi naujį 
vadą

Washington, D. C., birž. 2.— 
Karo veteranas G. Kleinholz iš
rinktas naujuoju “bonų armi
jos” vadu. Veteranai labai keb
lioje padėtyje, nes išsibaigė jų 
pašalpos fondas, o naujų pini
ginės paramos Šaltinių nėra. Be 
gręsiančio bado, veteranų ūpą 
labai nupuldė nuolatiniai lietus.

Pataria Francijai ’r 
Vokietijai palaidoti 

skirtumus
Lausanne, Šveicarija, bir. 28. 

—Anglijos premjeras R. Mac- 
DOnald pakvietė Frančijos ir 
Vokietijos delegatus į pasitari
mą ir pareiškė, kad jie turi už
miršti skirtumus, jeigu nori, 
kad* reparacijų konferenejia ne
pasibaigtų fiaseo. Konferenci
jai gresia rimtas pavojus, nes 
Von Papen ir Herriot ikišiol 
negalėjo susitarti. Francija 
reikalauja kompensacijų iš Vo
kietijos už pinigus, kurių nu
stotų reparacijas panvikinusi.

Anglijos kabinetas 
prieš Hoovėrio planą

London, Angliją., bir. 28. — 
Anglijos, kabinetas ilgokoje 
konferencijoje svarstė Hooye- 
rio nusiginklavimo planą ir 
kaip praneša iš Londono, planą 
atmetė. Planas per daug nu- 
skriaudžiąs Anglijos laivyną. 
Kalbama, kad Anglija, patieks 
nusiginklavimo konferencijai 
savo ginklų mažinimo projektą.

Rusijoje penki darbi
ninkai nuteigti mirti
Maskva, birž. 28. — Penki 

Maskvos valdžios krautuvių dar
bininkai, kaltinami vogimu, spe
kuliacija ir kainų kėlimu, nu
teisti mirti; Kiti septyni dar
bininkai- dešimčiai mėtų, o as
tuoni —3-5 metų kalėjimo. Jie 
buk prisisavinę ir $500,0.00 val
džios pinigų. 
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Lindberghas liudija 
priešCurtis

Elemiųgton, N. J., bir. 28.— 
Pirmadienyje vietiniame teisme 
prasidėjo byla prieš J. H. Cur 
tis, Norfolk, Va., laivų statyto
ją, kuris apgavo Lindberghą, 
tvirtindamas vedęs derybas su 
kūdikio kidnaperiais. Pirmą ir 
antrą bylos dieną prieš Curtis 
liudijo pagrobto kūdikio tėvas 
Chas. Lindberghas.

Regizmvo J. V. atstovas 
Čekoslovakijoje

Washington, D. C., birž. 28. 
J. V. ministeriš Čekoslovakijoje 
A. C. Ratshesky įteikė Hoover 
riui rezignaciją. Priežastys, ne
nurodytos. Rezignacija priimta.

Berlyne eina gandai- 
buk buvęs kaizeris 
jau grįžo Vokietijon

Nakties laiku atvažiavęs iš 
Olandijos į Koelną. Monar- 
chistai gandus giiičija.

Berlynas, bir. 28. —Vokieti
joje pasklido gandai, kad kai
zeris buk jau grįžo iš Olandi
jos. Nakties laiku išvažiavęs 
automobiliu ii’ apsistojęs lai
kinai Koelne. Iš ten vyksiąs į 
Bad Homburg, kur apsigyven
siąs pas savo sūnų princą Adal
bertą. Olandijos valdžia ir 
Vokietijos monarchistai gandus 
užginčijo.

Dessau, bir. 28. — Politinės 
riaušės Vokietijoje nesiliauja. 
Didžia,usį pasipiktinimą gyven
tojų tarpe sukėlė huliganiškas 
komunistų darbas vietinėse ka
pinėse. .Būrys raudonųjų įsiverš 
že į kapines, išardė visą eilę 
kapų ir isudaužė apie 60 pa
minklų, daugumoje kryžių.

1 Smarkių muštynių įvyko 
Leipzige, Berlyne ir Chemnitze. 
Vienas užmuštas.

Munich, Vokietija, bir. 28.— 
Besiartinant Vokietijos reichs
tago rinkimams hitlerininkų 
Vadai pradėjo tartis kokio nu
sistatymo laikytis kampanijoj. 
J. Goebbels, vienas Hitlerio lei
tenantų pareiškė, kad partija 
neima jokios atsakomybes už 
Von Papeno valdžios žinksnius, 
nes ne jie ją įsteigė ir, be tę, 
partija nesutiks su jokiais 
kompromisais. šalis turinti 
pasirinkti arba bolševizmą ar
ba Hitlerį.

Senatas ir atst. butas 
sutinka teikti pagelbą 

valstijoms
Washington, D. C., bir. 28.— 

Atstovų riimų ir senato įga
liuose ji susitarė dėl $300,000,- 
000 paskolų fondo valstijoms. 
Paskolos bus teikiamos propor- 
cionaliai.. pagal gyventojų skai
čių ir reikalingumą.

Alaskoj užtiko 300,000,- 
000 tonu aukso
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Cordova, Alaska, birž. 28. — 
Du vietiniai prospektoriai pa
skelbė užtikę milžiniškus 300,v 
000,000 tonų sluoksnius aukso 
rudos. Metalas randasi 1,500 
pėdų gilumoje.

Meksikoje sustreikavo 
geležinkeliečiai

Meksikos Miestas, birž. 28.— 
Meksikoje sustreikavo 3,500 
Southern Pacific geležinkelių li
nijos tarnautojai. Nutraukta 
visą, komunikacija. Prie streiko 
rengiasi prisidėti ir kitų linijų 
darbįninkai.

-------A

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
/ Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

K į Klaipėdą, per Gothenburgą*
Rugpjūčio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
-Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

teisme buvo svarstoma Klaipė
dos byla. Viešame teismo po
sėdy pradėjo savo kalbą Lietu
vos vyriausybės agentas, pa
siuntinys Londone p. Sidzikaus
kas. čia paduodama jo ilgos 
kalbos santrauka.

Pabrėžęs, esąs ne tik lietu
vių teisių gynėjas, bet taip pat 
ir lietuvių tautos opinijos reiš
kėjas, p. Sidzikauskas pradėjo 
savo kalbos įžangą, kurioj ben
drais bruožais nušvietė tąSp pat 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto is
toriją nuo XIII a. iki dabarti
nio laikotarpio. Nurodė, kad 
prieš didįjį karą visame lietu
vių gyvenamame Rytų Prūsi
jos krašte, padalintame į 6 ap
skritis, lietuvių kilmės gyven
tojų buvo iki 80—90%. šian-

Ištrėmė du socialde
mokratus

’ ■ ' ■ ■/‘M _

Kauno karo komendantas 
nutarė J. . Markelį ir. Plačiakį 
ištremti iš Kauno visam karo 
būvio laikui—Markelį į Zara
sų, Plačiakį į' Biržų apskritį. 
Nutarime pasakyta, kad juodu 
ištremiami už veikimą prieš 
vyriausybes santvarką.

Pasirašytas skoloms su 
Amerika sureguliuoti 

protokolas
Pagal sutartį Lietuva 1931 

m. gruodžio 15 d. ir 1932 m. 
birželio 15 d. Amerikai turėjo 
sumokėti 224,545 dol. paskolos 
ir palūkanų. Tačiau pagal Yun- 
go planą Amerika visoms vals
tybėms saVbspaskolas, jų tarpe 
ir Lietuvai, pratęsia. Dėlto 
Amer. vyriausybė Lietuvai bu
vo pasiūlius skolos • grąžinimo 
reikalą sutvarkyti atskiru pro
tokolu. Ministerių kabinetas 
pavedė Lietuvos ministeriui 
Vašingtone p. Balučiui tą rei
kalą sutvarkyti. Balučiui su 
Amerikos vyriausybe pavyko 
sutartį ir paskolą pratęsti ke
letą! metų iš 4%.

No. 153

—vokiškai ir 3%—kitomis kal
bomis.

Patiekęs teismui tikslų Klai-. 
pėdos krašto statistinių davi
nių, p. Sidzikauskas padarė iš
vadą, jog per taip vadinamas 
“didžiumos partijas” vokiečių 
mažumai pavyksta paveikti lie
tuvių didžiumą todėl, kad jų 
esanti geresnė socialė padėtis, 
kad jie išnaudoja religinį bend
rumą, dar prūsų administraci
jos paliktą tradiciją ir yra 
užsienių faktorių padedami.
Po parlamentarizmo ir autono

mijos apsaugos priedanga
Tam tikras elementas, nega

lėdamas paveržti sau guberna
toriaus veto teisės įstatymda- 
vystėj, stengiasi pašalinti bet 
kurią Lietuvos Centro vyriau
sybės įtaką ir kontrolę vykdo
majai valdžiai.

Pravcdus direktoriją išimti
nai seimeliui, kuris dabartinėj 
politinės ideologijos fazėje dar 
negali atstovauti kimšto dau
gumos, direktorija butų įrankis 
politinių tendencijų, neturinčių 
nieko bendro su Versalčs tai
kos sutarties ir Klaipėdos kon
vencijos autorių tikslais. Tokia 
direktorija, centro vyriausybės 
nekontroliuojama ir užsienio 
veikiama, toliau sabotuotų Klai
pėdos statuto dispozicijų įgy
vendinimą. Statuto paskelbto
ji oficialių lietuvių ir vokiečių 
kalbų lygybė administracijoj, 
mokyklose ir krašto teismuose 
liktų neįgyvendinta. Vokietijos 
piliečiai mokytojai, teisėjai, 
valdininkai, net vyriausias kraš
to prokuroras, eitų toliau savo 
pareigas. Lietuva visai nesie- 
Ida vokiško elemento nutauti
nimo, ji gerbia autonomiją, bet 
turi tikslo atsiekti statuto nu
matytos padėties įgyvendinimo, 
kas leistų lietuvių elemenuti 
tautiškai susiprasti bei supras
ti savo vaidmenį ateity.

Baigdamas įžanginę kalbos 
dalį, p. Sidzikauskas plačiai 
palietė Klaipėdos statuto isto
riją.

(Tąsa pusi. 3-čiam)
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Pranešimai iš SLA. Seimo
Pittsburgh, Pa.

SLA. 37tas SEIMAS

Rašo S. Bakanas

Penkta diena, Sesija Ota

Birželio 24 d. Sesiją 9tą 
atidarė prezidentas S. Gegu
žis 9:30 vai. ryto. Seka dele
gatų vardošaukis. Po vardo- 
šaukio skaitoma vakarykščių 
sesijų protokolai. Perskaičius 
keletas delegatų padaro pas
tabas, kad ne viskas teisingai 
užrašyta ir kad protokole nė
ra užrašyta kurie delegatai ir 
kurių kuopų delegatai balsavo 
už Waterburio Specialus Ko
misijos raportą ir už pateisi
nimą Pildomosios Tarybos dėl 
Devenio paskolas, ir katrie 
delegatai balsavo prieš ir už 
apkaltinimą. Balsavimas buvo 
daromas vardošaukio būdu, 
tai ir balsavimas turėtų būti 
taip užprotokoluotas, o ne ki
taip.

Sekretorius p. A. B. Strimai
tis tvirtina, kad balsavimas 
esąs taip užrašytas kaip buvo 
balsuota, tik jis nematąs rei
kalo to balsavimo skaityti. 
Dauguma delegatų nepasiten
kina tokiu sekretoriaus aiški
nimu ir reikalauja, kad butų 
perskaityta kas kaip balsavo 
ir kad visi delegatai žinotų 
kaip jų balsavimas yra užra
šytas, ir kad tas balsavimas 
atitinka tikrenybei. Delegatų 
reikalavimas, kad balsavimo 
pasekmes butų patikrintos su
kelia didelį nerimą visam at
žagareivių liogeryje, ir jie pra
deda rėkti visokiais balsais 
“nereikia, nereikia”, o advo
katai, Laukaitis, Bordėnas, 
Grisius ir keletas kitų, kaip tai 
Strumskis, G inkus, Valaitis, 
Karpavičius, vienas po kitam 
bėga ant pagrindų ir prašo 
Gegužio pašnabždoms, ir vi
sais kitais ženklais mėgina 
išaiškinti, kad jis neleistų prie 
balsavimo pasekmių patikrini
mo . Daugumas delegatų pa
mato, kad atžagareiviai ir kiti 
visi balsavusieji už Tareilos 
raportą bijo, kad jų vardai 
neitų ant rekordo ir kad visi 
SLA. nariai apie tai sužinos, 
todėl dar griežčiau reikalauja, 
kad balsavimas butų patikrin
tas. Kyla triukšmas, ir dau
giausiai triukšmauja tie dele
gatai, kurie bijo, kad balsavi
mo pasekmes bus patikrintos.

Prezidentas Gegužis irgi 
priešinasi kiek drūtas prieš 
balsavimo pasekmių patikri
nimą ir bando pavartoti net 
jam priprastą “steam-roller” 
ir pradėjo grąsinti reikalau
jantiems delegatams išmetimu 
lauk ir policijos pašaukimu. 
Bet reikalaujanti delegatai vi
sai nenusigando tokių grąsini- 
mų ir reikalavo, kad balsavi
mas butų patikrintas. Ponas 
Gegužis matydamas, kad jo 
grąsipimo niekas nenusigąsta, 
buvo privertsas nusileisti ir 
balsavimas buvo patikrintas.

Po to viskas aprimsta ir 
Seimas eina ramiai. Šaukia
mos Šeimines Komisijos išduo
ti savo z darbuotės raportus, 
bet pasirodo, kad jos yra ma
žai ką nuveikusios ir neturi 
jokių raportų. Einama prie 
kuopų . įnešimų. Įstatų Komi
sijos Pirmininkas adv. Borde- 
nas referuoja įnešimus, bet su 
jais pasirodo tikrai maiŠatienė, 
nes įnešimai visai nesutvarky
ti, o delegatai skaitydami įne
šimus iš knygelių, negali jo
kiu budu susigaudyti, kad ga
lėjus sekti referentą.

Adv. Bordėnas skaito kuopų 
įnešimus iš tam tikrų lapų, o 
delegatai tik varto įnešimų 
knygelių lapus ir negali suras
ti kurie referuojami. Klausia 
p. Bordeno. Bordėnas bando 
išaiškinti, bet aiškinimas ne 
kaip vyksta, ir trukdosi dar
bas. . Pagalios p. Bordėnas pa
aiškina, kad įnešimai knygose

esą nesuklasifikuoti, o jis skai
tąs suklasifikuotus įnešimus, 
tai ir esąs skirtumas tarp jo 
skaitomų įnešimų ir knygelėje 
tilpusių įnešimų.

Kitais žodžiais sakant, p. 
Bordėnas prisipažino, kad dar
bas su kuopų įnešimais nėra 
tinkamai atliktas, kaip ir su 
konstitucijos pataisymo pro
jektu.

Priešpietinėje sesijoje buvo 
aptartas ir P. T. algų klausi
mas. Po diskusijų ir visapu
siško apsvarstymo, nutarta P. 
T. nariams ir redaktoriui nu
mušti algas 15%. Bet šis nu
gintas paliečia tik tuos P. T. 
narius, kurie gauna nemažiau 
$1,000 į nieus.

Prieš 9los sesijos uždarymą, 
prezidentas Gegužis pareiškia, 
kad popietinėj sesijoj bus rin
kimas Pildomosios Tarybos. 
Sesija uždaroma 12:30 iki 
1:30.

Sesija 10/a

Sesiją lOtą atidarė preziden
tas S. Gegužis 2:30 vai., reiškia 
apie vieną valandų pavėluota. 
O to pavėlavimo priežastis tur
būt bus tame, kad Gegužio ša
lininkai Sandariečiai ir Ra
čiūno šalininkai fašistai dar 
turėjo pasitarimą, kad galu
tinai susitarus dėl Pildomosios 
Tarybos vietų ir kad savo šali
ninkams suteikus galutinas 
instrukcijas dėl balsavimo.

Atidarius sesiją seka dele
gatų vardošaukis, po delega
tų vardošaukio prezidentas 
Gegužis dar neskelbia rinkimų 
kaip kad buvo pranešęs prieš
pietinėje sesijoje, bet vis dar 
kažinko lukuriuoja ir neturint 
nieko kito veikti, pakviečia 
laiškų Komisiją paskaityti pa
sveikinimus. Prieinama ir 
prie rinkimų. Sekretorė P. 
Jurgeliutė perskaito visuotino 
balsavimo pasekmes, nors 
“Vienybininkai” ir “Dirvinin- 
kai” tam priešinami. Mat mu
sų atžagareiviai jokiu budu 
negali pakęsti fakto, kad pa
žangieji kandidatai visuoti
nam balsavime buvo gavę 
daugiausiai balsų ir yra pir
mose vietose.

Delegatas P. Grigaitis pasi
prašo balso ir padaro pareiš
kimą, kad pagal SLA. konsti
tucijos patvarkymą ir pagal 
įsigyvenusią SLA. tvarką, vie
natiniais kandidatais į Pildo
mąją Tarybą yra tie, kurie vi
suotinam balsavime gavo dau
gumą balsų ir Seimas neren
ka, bet užtvirtina, jei kandi
datai turi reikalingas konsti- 
tucijincs kvalifikacijas.

Įstatų Komisijos Pirminin
kas adv. Bordėnas aiškina, 
kad pagal SLA. konstituciją, 
ne visuotinas narių balsavi
mas renka Pildomąją Tarybą, 
bet Seimas. Visuotinas balsa
vimas nieko nereiškiąs ir tik 
Seimas renkąs Pildomąją Ta
rybą iš trijų kandidatų dau
giausiai balsų gavusių visuoti
nuose balsavimuose. Bet kad 
p. Bordėnas su savo šalinin
kais yra priešingas visuotinam 
balsavimui ir kad ta prasme 
aiškina konstituciją ir kad ne
paiso SLA. narių teisių, tai tas 
yra žinoma ne nuo šiandien ir 
nieko nėra stebėtina. Bet kur 
kas didesnį “supraisą” Seime 
padarė “demokratinės” parti
jos vadas ir “demokratiško” 
laikraščio “Sandaros” redakto
rius Mikas Vaidyla pareikš
damas, kad netik kad visuo
tini balsavimai nieko nereiš
kia, bet Seimas galįs rinkti į 
Pildomąją Tarybą netik tuos 
kandidatus, kurie yra gavę 
daugiausiai balsų visuotinuose 
balsavimuose, bet ir anci vi,e- 
ną nuo “flora”. Toks pareiš
kimas parodo, kad “demokra
tiškos” Sandaros patrijos ly
deris atsistojo ant vienos len
tos su aršiausiais atžagarei?* 
viais paneigime SLA. narių 
teisių ir demokratiškų tradici
jų-

Einame prie balsavimo pa
gal Įstatų Komisijos patvarky
mo, kad rinkti iš trijų kan
didatų daugiausiai balsų gavu
sių visuotinam balsavime. 
Prezidentas S. Gegužis pakvie
čia p. W. B. Birštoną, užimti 
jo vietą ir pirmiausiai persta
tomi kandidatai į prezidentus: 
BagočiUs, Bačiunas ir Gegužis. 
Bačiunas nori padarytį pareiš
kimą, kad jis atsisako, ištrau
kia savo kandidatūrą, bet sve
tainėje kyla nerimas ir nelei
džiama Bačiunui kalbėti. Gir
disi balsai kad “nereikia agi
tacijos”. Adv. Bordėnas ne
prašęs nė balso rėkia kiek tik 
jo krūtinė neša, kad Bačiunas 
atsisakąs nuo kandidatūros.

Po tų visų trukšmų apsimal- 
šinimo einama prie balsavimo. 
Balsų skaitymo komisija susi
deda iš K. Liutkaus, A. Praš
kevičiaus ir trečio pavardės 
nenugirdau. Išdalinamos kor
telės, ir pagal delegatų var- 
došaukį išaukiami delegatai, 
kurie sudeda balsavimo balo
tus. Skaitomi balsai: Bago- 
čius gauna 99 balsus, Gegužis 
105. Reiškia Gegužis laimi 6 
balsų didžiuma.

i Tokia pat procedūra bal
suojama ir kiti viršininkai. 
Į vice-prezidentus trys kandi
datai. Balsų gauna sekamai: 
A. Mikalauskas 117 bal., Vo
kietaitis 18 bal., Mockevičius 
21 bal.

Į sekretorius, Jurgeliutė gau
na 130 bal., Čekanauskas 31 
bal., Miliauskas 40 balsų.

Į iždininkus K. Gugis 108 
bal., Tarcila 82 bal., Mažeika 
12 bal.

Į iždo globėjus: J. Januške
vičius 112 bal., Mockus 113 b. 
Bakanas 90 bal., Stungis 88 b., 
Raginskas ir Sekys ištraukė 
savo kandidatūras, kad pagel
bėjus Januškevičiui ir Mockui 
laimėti.

Į daktarus kvotėjus statomi 
trys kandidatai: Dr. Bromi-

šas, Dr. Klimas ir Dr. Stanislo- 
vaitis. Prieš balsavimą tauti
ninkai ir sandariečiai bando 
atkalbinti Dr. Stanislovaitį, 
kad ištraukti kandidatūrą, bet 
Stanislovai lis nepasiduoda jo
kiems atkalbinėjimams. Bal
suojama už tris ir balsavimo 
pasekmės sekamos: Dr. Kli
mas gauna 97 bal., Dr. Broniu- 
šas 68 bal., o Dr. Stanislova i- 
tis 30 bal., bet Dr. Klimas ne 
sudaro didžiumos, reikia iš 
naujo balsuoti. Tautininkų ir 
sandariečių liogeryje didžiau
sias bruzdėjimas.

Ir vėl girdisi balsai, kad Dr. 
Stanislovaitis ištrauktų savo

kandidatūrą, bet Stanislovai
tis vistiek nesutinka. Sanda
riečiai bijo Dr. Klimo pralai
mėjimo. Dr. Bronušas ištrau
kia savo kandidatūrą ir eina
ma prie naujo balsavimo už 
du kandidatu. Antru kartu 
balsuojant Dr. Stanislovaitis 
laimi. Ir sandariečiai ir Dr. 
Klimas lieka nepatenkinti, 
nors didžiuma delegatų liekasi 
pilniausiai patenkinti Dr. Sta- 
nislovaičio laimėjimu ir svei
kina Dr. Stanislovaitį.

Užbaigus rinkimus p. Birš
tonas luojau prisaikdina visą 
Pildomąją Tarybą ir lotoji se
sija uždaroma 7:30 vai. vak.

Kaip ten buvo su Klaipė
dos rinkimais?

.. ................     Į I' ........*........... W I H

Rašo E. Borchertas, Klaipėdos mus lietuvius. Jie buvo sumuš-
Krašto Seimelio narys ti, kad prašė kalbėti lietuviškai.

(Tęsinys)
“Aukšta vokiečių kultūra”

štai jų kultūringumas: 1928 
m. Klaipėdoje “Sansosi” resto
rane vokiečiai mirtinai peiliais 
subadė lietuviu darbininką. Tais 
pat metais vokiečiai ištepė sma
la “Rytą”, nuplėšė žemės Ban
ko įgaliotinio su Vyčiu iškabą, 
sunaikino lietuvių sodintus 
ąžuolėlius Rambyne ir Juod
krantėj. 1931 m. vokiečiai su
mušė lietuvių darbininkų de
monstrantus. Šiais rinkimo me
tais vokiečiai smarkiai sumušė 
lietuvius Vyžiuose, Piktupėnuo
se, Užsėnuose, Smalininkuose ir 
kitose vietose.

Kas tuose įvykiuose dalyvau
ja? Pasirodo, kad net inteligen
tai. Pav., iškabą nuplėšė vokie
čių mokytojas. Seimelio nariai: 
Baltramiejus, Dressler ir kiti 
organizuoja apmokamas gaujas 
mušti atėjusius į jų susirinki-

(.Pastebėti reikia, kad pirmoj ei
lėj puolimuose ant lietuvių pa
naudojami visokie vokiški “Ve- 
reinai”. Pav., “Freiwilligc Feu-
erwehro” visame krašte prasi - 
plėtusi organizacija. Dėlto čia 
ateityj ypatingo padabojimo at
kreipti reikėtų. Kitas atsitiki
mas. Užleknių kaime Gaspado- 
riška Autonomijos Partija tu
rėjo savo viešą rinkėjų susirin
kimą prieš rinkimų dieną. Mo
kytojai. Preuss iš Užleknių, Kat- 
schinski iš Kulinų, Aschmann 
iš Kanteriškių buvo suorgani
zavę apylinkes, jų mokyklose 
su “zinslose Darlehne” pagalba 
išauklėtą jaunimą, kurie dar 
nei rinkimo teises neturėjo ir 
trukdė kalbėtojus. Tam susirin
kimui pribuvo ir keletą pasie
nio policijos policijantų ir tik 
per tai neįvyko didesnio triukš
mo. Policininkas Kvąuka girdė
jo, kaip Ernstas iš Vyžių savo 
kaimynui sakė: “Šį vakarą yra 
perdaug policijos, negalima nie

ko daryti, — po tokiais pasilai- 
kymais nieko neatsieksim.” Ir 
čia vėl užsienio papirkti moky
tojai triukšmų organizatoriai.

Štai dar vienas vokiečių kul
tūringumo pažymis: 1927 m. 
Ponas Respublikos 'Prezidentas 
lankėsi Klaipėdos Krašte. Jo 
sutikimui Klaipėdos mieste bu
vo pastatyti garbės vartai. Iš 
anksto buvo pranešta lietuvių ir 
vokiečių visuomenei. Klaipėdos 
miesto vyriausias burmistras 
Grabow (dabar gyvena Vokie
tijoj) kodėl tai nerado reikalo 
Poną Respublikos Prezidentą 
sutikti prie garbės vartų, bet 
pasitiko Kanto aikštėje. Vėliau 
teisinosi, kad pasivėlavęs.

Štai kitas pasaulinio masto 
vokiečių kulturingumo pavyz
dys: Francuzanis okupavus Rei
no kraštą, viename mieste su
stojo kulkosvaidininkų kuopa. 
Vokiečių minia puolė nuginkluo
ti. Pasakojo, buvo paleista ug
nis iš kulkosvaidžių, šimtas už
muštų ir sužeistų. Nuo to laiko 
visokį vokiečių puolimai ant at
skirų sargybų, užmušimai pa
vienių kareivių liovėsi. Prancū
zų generolas, aprašydamas šį 
įvykį, daro išvadą, kad tik su 
j«2ga vokietį galima valdyti. Tik 
jėgai jisai nulenkia galvą.

Baugu lietuviškai kalbėti

Bendrai, kiek vokiečiai sumu
šė lietuvių ir padarė jiems 
skriaudų, sunku bepasakyti. Čia 
tik pažymėti svarbesni įvykiai. 
Bendrai kai kur didžlietuviams 
Klaipėdos Krašte baugu lietu
viškai kalbėti. Visur jie yra 
vokiečių išjuokiami ir apšmei- 
žiami. Bet didžlietuviai su tuo 

| apsiprato ir pradėta tuo pačiu 
jiems atsakyti. Pav., kariuome
nė savo pašlijusį prestižą atsta
tė tik jėga. Kas prie to prive
dė didžlietuvius taip daryti ? Da
lykas tame, kad jie atgavę tau
tinę sąmonę, nebenori daugiau 
pakęsti smurto. Nebegali dau

giau žiūrėti ramia širdimi į pri
metamus priekaištus lietuvybei 
ir lietuviškumui Klaipėdos Kraš
te. Tiek giliai tautinė idėja didž- 
lietuviui krašte prigijo, kad jis 
šiandien nebegalėjo susilaikyti 
ir kartą plyšo ir jo kantrybe, 
žinoma, reikėjo vienur ir kitur 
neperžengti leistinas ribas.

Vokiečiai vietinių lietuvių ne
bijo. Jie bijo didžlietuvių, ku
riuos kiek galėdami persekioja. 
Vokiečiai puikiai suprato, -kad 
su jais kovoti nelengva ir ne
galima užgauti ir paminti po 
kojų jų tautinius jausmus bei 
siekius.

(Bus daugiau).

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
l’-an M. Markulis, Ncw York, N. Y.. ralo 

ir sako: “PrieS pradčsiant imti Nuga-Tone 
afi buvau liesas ir silpnas. Dabar aA esd 
stiprus ir sveikas. Nuga-Tone yra vienati
niai vaistai, kurie man pagelbėjo. Al Uo
liau dvi brinkau. Dabar ai turiu gerą apeti
tu ir gerai miegu naktimis. Al dtiaugiuos. 
kad perskaičiau apio Nuga-Tone laikraščiuo
se. Kiekvienas turėtų ji imti.”

Nuga-Tone turi stebėtina rekordą a ts tei
gi tuo sveikatos ir stiprumo silpniems, ligui
stiems žmonėm#. Jis suteikia naują spčką ir 
jėgą organams ir padaro justi miega poilsin- 
g;» ir atgaivinanti. Nuga-Tone yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekiniuka# 
neturi jo, paprašykite j| užsakyti rt savo 
urmininko. Jokie kiti vaistai negali užimti 
vietos Nuga-Tone.

Statendam « Rotterdam 
Volendam ♦ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam) ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesęj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginitnas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

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

............................ ............... - .i /
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110 v. vak., Eastern Daylight Timo 
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Fašistų ir gegužinių 
blokas SLA. seime

(Tųsa iš 1-mo pusi.)
Tuomet Bačiunas sutiko sa

vo kandidatūrą ištraukti ir pa
sibučiavo su Gegužiu. Bačiunas 
bučiavo Gegužį, kurį jo rėmėjai 
per dvejus metus akėjo ir or
ganizavosi pašalinti iš prezi
dento vietos. Gegužis bučiai 
Bačiūnų, užmiršdamas visas 
sielos kančias, kurias jam su
teikė tautininkų atakos prieš 
Ji-

Dėl kitų kandidatų buvo taip 
pat susitarta: į vice-preziden- 
tus Mikalauskas, į sekretorius 
Jurgeliute (bet ji gavo “koku
se” tik 40 balsų), į iždininkus 
Tareila, į iždo globėjus Januš
kevičius ir Mockus, į daktarus 
kvotėjus Klimas.

Gegužio “steam-rolleris”
Per naktį po šito “kokuso” 

fašistų ir gegužinių lyderiai 
pradėjo šaukti saviškius dele
gatus, kurie dėl lėšų trukumo 
buvo pasilikę namie. Tokių ne
atvykusių į seimų delegatų viso 
buvo apie 40. Dauguma jų bu
vo pažangaus nusistatymo. Iš 
pažangiųjų delegatų atvyko į 
seimų tiktai, kurių keliones gar 
Įėjo apmokėti kuopos arba ku
rie galėjo atvažiuoti savo lėšo
mis.

Kas kita su gegužiniais ir 
bačiuniniais. Jų pusėje buvo 
politikierių, suinteresuotų “dža- 
bais” Susivienijime, ir jie to
dėl nesigailėjo pinigų atsiga- 
bent kiek galint dauginus sa
vo šalininkų į seimą. Prižadė
dami apmokėti visas išlaidas, jie 
partraukė į Pittsburgbą, jau 
seimui įpusėjus, du delegatus iš 
Scrantono, tris delegatus iš Cle- 
velando ir dar keletą iš kitu 
vietų, kurias jiems pavyko pa
siekti per “long distance” te
lefoną ir telegramomis.

Šitie pasamdyti delegatai, 
galų gale, ir nusvėrė laimėji
mą bloko pusėn, renkant prezi
dentą, nes Gegužis seime gavo 
tik šešiais balsais daugiaus už 
Bagočių.

Gegužiniai su fašistų para
ma paniekino visuotinu balsavi
mu pareikštų SLA. narių va- 
lig.

Tačiaus ir tas delegatų gabe
nimas vargiai butų išgelbėjęs 
Gegužį, jeigu aukščiaus pami
nėtame “kokuse” nebūtų buvęs 
sudarytas blokas prieš pažan
giuosius delegatus.

Isavo “nagrados”, tautininkai 
ištikimai tarnavo Gegužiui. 
Nors jie-per paskutinius dve
jus metus buvo padėję dau
ginusia pastangų iškelti į aikš
tę senosios Pild. Tarybos pra
sikaltimų Devenio paskolojejr 
Gegužio diskreditavimu rėmė 
rūme visas savo viltis paimti į 
savo rankas Susivienijimą, bet 
po pasibučiavimo “kokuse” jie 
aklai sekė paskui jį.

Atėjus klausimui apie Pild. 
Tarybos narių pateisinimą ar
ba apkaltinimą, jie balsavo 
kartu su gegužiniais. Kada G<e 
gūžio instruktuotas Mikalaus
kas lauže tvarkos vedimo tai
sykles ir paties seimo tik-ką 
padarytus nutarimus, tautiniu 
kai kartu su gegužiniais rėme 
ji ir kėlė triukšmą prieš kitų 
pusę seimo delegatu, protesta
vusių prieš pirmininko sauva
liavimą.

Blokas tuo budu “laimėjo”. 
Bet tautininkai, kurie suvaidino 
“robotų” rolę Gegužio ranko
se, gavo ilgų nosį. Renkant iž
dininką, dalis delegatų, žinoju
sių ,apie Tareilos “gabumus” 
(IV apskričio iždo pražudy
mas!), balsavo prieš bloko in
strukcijas, kartu su pažan
giais delegatais, ir Gugis sumu
šė Tareilą, — nežiūrint į tai, 
kad 11 bolševikų balsavo už 
Mažeiką.

Antrų smūgį tautininkai ga
vo, renkant “Tėvynes” redak
torių. Nors dauguma sanda- 
riečių stengėsi atsilyginti tau
tininkams už jų patarnavimus 
ir balsavo už Bajorų, bet so
cialistams pasisekė pravesti į 
redaktorius fašistų neapkenčia
mą Vitaitį.

Trečią smūgį tautininkai ga
vo, renkant Apšvictos 'Komisi
jų. Jų kandidatai Karpavičius, 
Valaitis ir Vaidyla nesurinko 
nė trečdalio balsų seime.

Pagalinus, tautininkų ir ge
gužinių blokas prakišo konsti
tucijos klausime ir sekančio 
seimo vietos klausime. Konsti
tucija tapo atmesta, o seimui 
vieta paskirta Detroite (o ne 
Newarke, N. J., kaip siūle fa
šistai ir sandariečiai).

Beje, reikia dar pridurti, kad 
blokas buvo sumuštas ir ren 
kant daktarą-kvotėją. Jo kan 
didatas j tą vietų buvo Klimas. 
Blokui pavyko sutrukdyti Dr. 
I. Bronušo išrinkimų, bet po 
pirmo balsavimo Bronušas iš
traukė savo kandidatūrų, ir pa
žangieji delegatai atidavė savo 
balsus už Dr. Stanislovaitį, ku
ris ir laimėjo, surinkdamas 1,00 
balsų prieš 92, paduotu už Kli
mą.—D-as. *>

jautai, atsakydami vokiečių 
delegacijai dėl taikos sųlygų, 
be kitko, nurodo, kad Klaipė
dos sritis visada buvo lietu
viška, gyventojų dauguma yra 
lietuvių kilmės ir kalba/lie
tuviškai. Klaipėdos uostas 
yra vienintelis Lietuvos išėji
mas į jurų. Iš šio pareiškimo 
aišku, jog Versalės sutarties 
autorių tikslas buvo grąžinti 
Klaipėdos kraštą. Aiškus įro
dymas yra statuto 6 str.: “Ne
sant priešingų dispozicijų šia
me statute, Klaipėdos teritori
jos vietiniai organai vykdys 
savo galių, kaip ji yra pripa
žinta 
darni 
ei jos
reikšti ši vietos valdžios parei
ga prisitaikintf prie Lietuvės 
konstitucijos, jei ne tai, kad 
reikalinga suderinti centro ir 
vietos valdžios veikimų? Tiks
liau pasakius, suderinti Klai
pėdos vietos valdžios veikimų 
su Lietuvos valstybės pagrin
diniais principais. Tvirtinti, 
kad vietos valdžia gali viskų 
daryti, jei tam neprieštarauja 
formaliai statutas, yra aiškiai 
eiti prieš statuto tikslų. Prie
šingai, statuto konsticinės 
spragos yrav kaip tik Lietuvos 
konstitucijos natūraliai užpil
domos.

šiuo statutu, prisitaikin- 
prie Lietuvos konstitu- 
principų”. Kų gali

Svarstomas klausimas kilo 
dėl statuto spragos, čia nėra 
jokių dispozicijų, reguliuojan
čių Klaipėdos krašto guberna
toriaus santykius su jo skiria
mu direktorijos pirmininku. 
Statute nėra e.rpressis verbis 
pasakyta^ jog gubernatorius 
atšaukia diręktorijos pirmi
ninką, bet taip pat niekur to ir 
nedraudžiama. Todėl .atsaky
mo į šį klausimų reikia ieškoti 
Lietuvos konstitucijoje. Ben
drai, sunku tvirtinti, kad sta
tuto 37-ni* staripsniai, daugu
moj labai, lakoniški, galėtų 
sutvarkyti visų Klaipėdos kra
što gyvenimų, kaip tai tvirti
na gerbiamasSir W. Malki- 
nas.

Pagrinde

_• Ketvirtadienio rytinėje sesi
joje, kada atėjo opiausiojo 
klausimo—Specialūs Komisijos 
raporto—svarstymas, Gegužio 
rankose jau buvo “steam rol
leris”, ir jisai buvo vartojamas 
be jokios atodairos.

Turėdamas savo Kontrolėje 
apiei-šimtų delegatų, seimo pir
mininkas sulaužė dauguma bal 
sų priimtą nutarimą, kad Kon
trolės Komisijos pirmininkas 
praneštų apie ’Devenio aferos 
tyrinėjimų tuos faktus, kurių 
jisai dar nebuvo paskelbęs pir
mam savo raporte; tuo pačiu 
metodu buvo sulaužytas kitas 
nutarimas, kad nereikia > per- 
balsuoti įnešimo apie Specialūs 
Komisijos rekomendacijos (ku
rios buvo atmestos). “Steam 
rolleriu”, pagalinus, buvo per
tvarkytas viešas per balsavimas 
su vardošaukiu tos pačios Spe
cialūs Komisijos rezoliucijos, 
kuri jau buvo atmesta, (Kitoje 
vietoje telpa vardai tų delega
tų, kurie balsavo už rezoliuci
ją)-

Klaipėdos byla Ha
gos tribunole
(Tąsa iš pusi. 1-mo)

KRAŠTO STATUTAS

Už pažadėtas iždininko ir re
daktoriaus vietas tautininkai 

patarnavo Gegužiui
Tautininkai minėtame “koku

se” ištraukė savo kandidatą 
Bačiuną ir sutiko būti “robo
tais” Gegužio rankose už tai, 
kad pastarojo frakcija prižadėjo 
jiems iždininko ir organo re
daktoriaus vietas. Laukdami

yra dvejopo pobūdžio. Iš vic- 
nors pusės, tai Lietuvos įstaty
mas, Lietuvos Respublikos nu
statytas. Jo dispozicijos gali 
būti keičiamos vidaus keliu, 
be jokio tarptautinio organo 
įsikišimo (statuto 38 str.). Lie
tuvos įstatymai, kuriais butų 
praplatinama Klaipėdos kraš
to vietos valdžios kompetenci
ja, nereikalingi tarptautinės 
aprobatos (str. 5.),

Iš kitos pusės, Klaipėdos 
statutas yra 1924 metų- gegu
žės 8 d. Klaipėdos konyenęi- 
jos pirmas priedas, ir kaipo 
toks, konvencijos dalis bei Lie
tuvos valstybės suverenumo 
tarptautinis apribojimas. At
remdamas Sir William Malki
ne nuomonę, p. Sidzikauskas 
nurodė, kad Lietuvos Vyriau
sybė visai netvirtina, jog šia
me statute numatytieji suve
renumo apribojimai -yra jos 
vienos valios pareiškimas.. Ta
čiau statutas, būdamas Lietu
vos valstybės suverenumo 
tarptautinis apribojimas, yra 
taip pat ir Lietuvos vidaus 
konstitucinės teisės aktas.
SVARBU NUSTATYTI KLAI

PĖDOS STATUTO TIKSLĄ 
1919 metų birželio 16 d. ali-

Signatarų Vyriausybių agentų 
mintis, jog vienintelis statuto 
tikslas—patikrinti autonomijų 
Klaipėdos teritorijai, nėra tik
ti. Tai priemonė, tam, kad Lie
tuva galėtų susigyventi su 
Klaipėdos kraštu. Autonomija 
yra Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto susivienijimo funkcija, 
o ne susivienijimas yra auto- 
mijos funkcija.

Toliau p. Sidzikauskas pla
čiai pabrėžė Klaipėdos krašto 
konstitucinės organizacijos 
svarbiausius bruožus. Klaipė
da neturinti jokios tarptauti
nės kompetencijos. Ji turi 
autonomijų įstaty indą vystės, 
teismų, administracijos ir fi
nansų srityje. Iš visų bendrų 
statuto bruožų aiškiai išplau
kia bendra Centro Vyriausy
bės kontrolės teisė. Pav., sta
tuto 6 str. reikalauja, kad vie
tos valdžios aklai butų sude
rinti su Lietuvos konstitucijos 
principais. Str. 5 apribota 
vietos valdžios kompetencijų. .

Rytmečio posėdis pasibaigė 
apie 2 vai. p., 4 vai. p. Sidzi
kauskas tęsė savo kalbų to
liau. Jis palygino Sir William 
Mulkino kalboj pavartotų au
tonomijos sųvokų su kitais 
kontinentaliuos doktrinos api

budinimais. Kontinent alinė
doktrina ir įstatymdavystė au
tonomijos sųvokų supranta 
žymiai siauriau.

Trečia oxposė dalis liečia 
priežiūrų, kontrolę, intervenci
jų konstitucinėje teisėj. Beveik 
visa ši kalbos dalis skiriama 
plačiai teoretinei studijai dėl 
priežiūros* kontroles, interven
cijos teisių įvairiose valstybė
se. Iš šios nuodugnios studi
jos jis padare išvadas, jog 
Klaipėdos krašto autonomija 
yra siauresnė už federalinės 
valstybės narių autonomijų. 
Lietuvbs Centro vyriausybės 
teisės autonominės valdžios 
atžvilgiu yra platesnės už fe
deralinės vyriausybės teises 
federalinės valstybės narių at
žvilgiu. Lietuvos Vyriausybė 
vykdo savo kontrolės ir 'prie
žiūros teisę 
gubernatorių,
Prezidento skiriamų.

r„r;---- -—ia.I ChicagoMail Orderio., If 
į 511 S.PAUUNAST. į L Bargenai

B delJusų
F| || • randasi

Chicago Mail Order 
Company

Bargam Outlet
Pirkite tiktai kur jus galite šutaupinti daugiausia

per Klaipėdos

6:30 vai. Ministcris Sidzikaus
kas savo kalbų tęs birželio 14 
dienų. Popietiniam posėdy 
Lietuvos Vyriausybės agentas 
duos atsakymų į signatarų 
nuomonę dėl musų pareikštos 
excencijos, kuri liečia bylos 5

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis 

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

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

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS > 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD jį 
arti St. Louts Avė. Tel. Kedzie 8902 g

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

: y f Į

Bendradarbiavimas

‘(judu*/Jei . ( ĮiulutiSt i !

endradarbiavimas tarp Malto ir vartotojų yra bu
** tinai reikalingas, kad gauti pasekmes. Kadangi 

' jis yra pagamintas PER ir DĖL ekspertų, BUD- 
WEISER vartotojai žino, kad jie visuomet gali pa
sitikėti šiuo Maltu. Tokias vienodas pasekmes gali
ma išaiškinti tik vienu dalyku—-patyrimu. BUD- 
WEISER gi turi 75 metus patyrimo. Tegul jūsų 
pardavėjas pristato BUDWEISER—ir žiūrėkit kaip 
BUDWEISER atliks savo darbų.

Budweiser
MALT • • ■' /į 

BM-43 LIVES up to its famous name 
a. N H . E U S . E R . B U S C l

Budweiser 
MALT

3 svarai Dideliame 
Raudoname K e n e 

ŠVIESUS ar TAMSUS

Visa Amerika už Budweiser!

Ši yra paskutine savaite musų sensacingo Pre-Inventori- 
nio Outlet Išpardavimo, kuris teikia jums progų įgyti 
drabužius dėl visos eimynos už labai sumažintas kainas.

V ašarines Skrybėles
Visos naujos, šva
rios skrybėlės, į 
klausios koky 
gražiausių spalvų 
— taipjau baltos ir 
juodos
Speciaiis rinkinis pavasa
rinių skrybėlių Dvi skry-
dėvėti vasarą, bus išpar-IUgfl belės už 
duotas už negirdėtai že-MMlj Irt* • 
mą kainą I U C

f.li" 9Qp > ’ kit/U<11X711 ------

Vertės iki 
$2.19

MOTERŲ KAUTAI

Vertės iki 
$9.98

Mes nenorime, kad 
nors vienas kau
tas po ' šios sa
vaitės pasiliktų 
musų outlet san
krovoj, todėl mes 
įkainavom tik 
beveik tiek, 
kiek kainuoja vie
nas pamušas. Už 
šią kainą įeina ir 
peršviečiančio vel
veto žakietai.

-VYRŲ SIUTAI

Vertės iki $14.95

Vaikų ir jau
nuolių trijų 

šmotų U gg 
Siutai * |

Verlės iki $5.00

Moterų

CEVERYKAI
Vertės iki $3.95

Vaikų

CEVERYKAI
Vertės iki $1.75

79c
Kūdikių ČeverykAi

Vertės iki $1.00

Moterų

DR s 'Ac
Vertės iki $3.95

Dar vienas įro-^fc 
dymas, kad jus B ■ 
galite stailiškai BJb ^|| n 
pasirėdyti už la- I bai mažus kaš-lJ U 
tus.
Įvairių stylių, spalvų ir audeklų

CHICAGO MA1L ORPER CO
HARRISON 6 PAULINASTS;.iHXMHFIEU>X

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 8:30 vai.

i Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

D $1000.00
ĄCCIDENT INSURANCE POLICY 

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų jr prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas ..............................
Amžius ................................
Kam užrašote? ................

S

Ar giminė? .................. .....

V 4;^

4®-



NAUJIENOS, ChlčBgO, III. Trečiadienis, birž. 29, 1932
*■■»"■■■ ..................... ..................................................— ,,

NAUJIENOS
The Litkuania. baily N«wg 

Pobllahed Daily Kzcett Sunday _ 
Tba Lithuanian N«ws Pub. Co.» Ine.

1739 South flabted Street
Telephone Rooaevelt 8500

Bditėv |% GRIGAITIS~~

Suboeription Batelis
88.00 per year in Canada 
87.00 per yeat outelde of Chicago
88.00 Mr !*» in Chleago

by

ViabakyMo kalia]
Chicagoje — paltu]

Metams -------------- ------ , |8.00
Pusei metu ------ ----- --- .. , 4.00
Trims mtnesiama , ....... , 2.00
Dviem mėnesiam -------- , 1.50
Vienam mtaaaiui r—f-, .75

_______ ___  18c
750

Entered m Second Clau Matter 
March 7th 1914 ai the Post Office

Chicagoj per iihAliotojui:
Viena kopija
Savaitė!
Mtneeiui

Suvienytose Valstijose, na Ghicacoj,
MltUl

Metams .................. ........  87.00
Pusei meti....... ........ .......—8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mtaesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ___ _ .75

Lietuvon ir kitur uiMenluose 
(Atričinta)

Metams ...... .............. ... ........i 88.00
Pusei metų    ..............   4.00
Trims mlnesiaiiis ...............  2.50

PROHIBICIJA

246 kp., Plymouth, Pa.
k. Gaidžiūnas.
272 kp., Amsterdam, N. Y. 

’ P. Lalas
291 kp., Sweet Valley, Pa.
J. S. Lopatto

303 kp., Shemndoah, Pa.
O. Petuškienė
V. V. Vaišnoras
A. K. Klimas

126 kp., New York, N. Y.
A. L. Štrimaitis
P. Bajoras
M. L. Vaši!

129 kp., Chicago, III.
V. Andriulis
J. Andriulienė

131 kp., Norwood, Mass.
B. Tumavičius

Į34 kp., Chi^go, III.
O. Fėrantienė

136 kp., Čleveliand, Ohio
J. Levanavičius
15? kp., Yotingstown, Ohio
O. Andrėj aUskteilė
J. Lukoševičienė

168 kp., Stantford, Conn,
O. AnČiUtė
B* Taruliute

208 kp.* Chicago,* III.
L. Gaižaibe
S. šuolienė
211 kp^*'Mahanoy City* Pa.
O. NeVUliėttė
J. Vizbaras
V. šetkšhis
A. GegUžifenė
O. KHstopavičiehė
A. Ramanauskas
P. šliužas
V. SalVėjstraVičiuš

245 kp., Newark, N, J.
| A. S. Trečiokas

a. , .r..fc ui.
- 1

depresija. Per visą tą laiką prie vyriausybės vairo sto
vėjo republikonų administracija su Hooveriu priešakyj. 
Susirinkę į konvenciją, reptiblikonai neturėjo kuo pa
sigirti, — jie tik teisinosi. Girdi, jeigu ne Hooveris ii* 
jo “geniališkas” sumanymas, tai šiandien Amerika tu
rėtų dar sunkesnius laikus. Tačiau tas argumentas buvo 
tiek silpnas, kad jokio entuziazmo nesukėlė.

Visai kitaip yra sti demokratais. Reptiblikonai da
bar jiems tarnauja “atleidimo ožiais”, ant kurių jie gali 
suversti atsakomybę už visas šalies nelaitttes. Ir jie* ži
noma, nesivaržo tai daryti. “Tylintis” Cobiidge buvęs 
vienas negabiausių prezidentų. Bet gyventojai jo tylė- 

‘ — suklydo. Hooveris mėg
stąs datig kalbėti ir daryti visokių pranašavimų, kurte 
paprastai neišsipildo.

Demokratai ne tik smerkia republikonus, bet tuo 
pačiu laiku pina sau laurų vainikus. Jie, lyg kokie Mai- 
žiešiai, rengiasi išgelbėti Ameriką nuo dabartinės de
presijos.-Bet tai vis tušti pažadai, kad sužvejoti rinki
muose daugiai! balsų. Tiek demokratų, tiek republikonų 
partijos “yra kontroliuojamos stambiojo kapitalo, todėl 
darbo žmonės iš jų nieko gero negali tikėtis.

Demokratai dabar kelia didelį lermą, kad tuo budu 
atkreipus į save balsuotojų dėmesį. Nepasitenkinimas 
Uooverio “prosperityb yra didelis, tad jie ir stengiasi 
išnaudoti tą progą. Bet tikrumoj, kaip sąmoningas Will 
Rogers sako, skirtumas tarp demokrato ir republikono 
šiandien yra tas, kad demokratas tikisi įsigauti į prezi
dento vietą, o republikonus gerai žino, jog jis bus pašto 
viršininkas

J  ----i.

j imą palaikę už išhfintį ir

309 kp,, E. White Plains, N. Y
V. Kirdeikienė
318 kp., Worcesier, Mass.

J. Mitrikaite
322 kp., Chicago, 111. ,

A. A* Olis
324 kp., Brooklyn, N. Y.

D. Klinga

išteisino jį, 
jis nekaltas, 
toliau: mo

jis peiliu

Per paskutinius porą mėnesių Kongresas dėjo vi
sas pastangas, kad subalansuoti federalės valdžios są
matą. Pasireiškė milžiniškas deficitas, kurį būtinai rei
kėjo padengti, nes Amerikos dolerio vertė užsienyj buvo 
pradėjusi smukti. To atsiekti buvo galiiha dvejopu bū
du, — mažinant valdžios išlaidas arba didinant mokes
nius. Pasirinkta ahtrašis būdas: valdžios išlaidos tapo 
tik ttUpUti sumažintos, kuomet mokesniai gana žymiai 
pakelti. t

Normaliais laikais tie mokesniai nebūtų sudarę to
kią sunkią naštą* kaip dabar. Sakysime-, 1928 m. nacio- 
nalės Amerikos įplaukos (darbininkų uždarbiai, biznio 
ir pramonės įplaukos ir t. t.) lyginosi apie $95,000,000*- 
000. Šiais metais tos įplaukos vargu besudarys pusę 
tos sumos. Vadinasi, Amerikos žmonių įplaukų šaltiniai 
labai “išdžiuvo”, bet, nežiūrint į tai, jie turės mokėti 
labai aukštus mokesnius, — daug didesnius, negu turė
jo mokėti normaliais laikais. Tuo budu Amerikos gyve
nimo standardas, kuris ir šiandien jau pusėtinai nusmu
ko, pasidaryt dar žemesnis.

Blogiausias dalykas su naujais mokesniais yra tas, 
kad jie skaudžiai paliečia darbo žmones, profesionalus 
ir smulkesnius biznierius. Tiesa, tapo uždėti dideli mo
kesniai ant didelių korporacijų ir turčių. Bet tai tik ant 
popieros.

Ar buvo reikalo apsunkinti gyventojus dar dides
niais mokesniais, kada* jų įplaukos neįmanomai suma
žėjo? Europos valstybėse svaiginantys gėrimai sudaro 
didžiaUsį mokesnių šaltinį. Amerikos valdžiai svaigalai 
ne tik neduoda jokių pajamų, bet ji dar kas metą turi 
išleisti apie $50,000,000 prohibicijos vykinimui. Tuo tar
pu apskaičiuojama, kad svaigalų legalizavimas galėtų 
duoti Amerikai apie pusantro biliono dolerių pajamų. 
Tokios nuomonės laikosi prof. E. R. A. Seligman.

Pažiūrėkime dabar, kaip tai palengvintų mokesnius. 
Per sekamus metus tikimasi surinkti mokesnių seka
mai: nuo asmeninių įplaukų $178,000,000, nuo fabriki- 
ninkų $450,000,000, už krasaženklius, etc., $197,000,000. 
Vadinasi, bendrai imant, iš tų šaltinių manoma surink
ti $825,000,000. Tai gana imponuojanti pinigų suma. Ta
čiau ji yra nepalyginamai mažesnė, negu butų galima 
surinkti iš svaigalų.

Svaigalai sudaro gana pastovų pajamų šaltinį. Tuo 
tarpu dideli mokesniai, kurie neva yra užkraunami ant 
stambiųjų korporacijų, dažnai nepatenka j valdžios iždą. 
Padarinyj turi nukentėti neturtingesnieji, — jiems ten
ka ant savo pečių išnešti valdžios deficitą. Kaip susida
rė dabartinis deficitas? Juk dar visai neseniai buvusis 
iždo sekretorius ’Mellon’as grąžino milionines sumas 
įvairioms korporacijoms. Pasiteisinimas buvo tas, kad 
iš tų korporacijų buvo iškolektuota daugiau mokesnių, 
negu reikėjo. Juo daugiau korporacijoms būvą grąžina
ma milionų, tuo valdžios deficitas didėjo.

Kaip matote, vien tik iš ekonominio atžvilgio pro
hibicija yra smerktinas dalykas. Tik akliausi fanatikai 
gali tvirtinti, kad “kilnusis prohibicijos eksperimentas” 
nusisekė. Visi žino,, kurie nori žinoti, kad prohibicija 
tik sudemoralizavo Amerikos žmones. Gal dar niekuo
met nebuvo tokio grafto ir korupcijos, kaip dabar. Vi
sur priviso tūkstančiai butlegerių, kurie pardavinėja 
svaigalus, bet niekam jokių mokesnių nemoka, — jeigU 
neskaityti kyšius, kuriuos jie yra priversti duoti polici
jai ir visokiems suktiems politikieriams, kad apšisaU^ 
goti nuo hemalonumų.

Girtavimas nei kiek nesumažėjo. Kaip tik priešin
gai, — didesnių miestų policijos rekordai rodo, jog šian
dien girtų žmorfių daugiau areštuojama, negu prieš prO^ 
hibicijos įvedimą. Padidėjo ir nusikaltimų skaičius, yp&Č 
žmogžudysčių. Prie tokių aplinkybių prohibicijos pa
naikinimas butų sveikiausias dalykas. Bet politikieriai 
bijosi atvirai stoti prieš prohibiciją, nes taip darydami 
jie gali netekti “sausųjų” paramos.

DELEGATAI, KURIE BALSAVO Už DEVE- 
NIO AFEROS KALTININKU PATEISINIMĄ]

Aštuntoje SLA. seimo sesi
joje, po to kai bu ve iškelta 
aikštėn, kad senoji Pildomoji 
Taryba davė $25,000 paskolos 
Ažunariui ant nuosavybės, ku
ri buvo verta tik $16,000, ar 
kad ta paskola buvo išmokėta 
be jokių dokumentų, Specialus 
Komisijos vardu p. Tareila pa
siūlė rezoliuciją, rekomenduo
jant Pildomąją Tarybą “patei
sinti” ir pasidariusius organiza
cijai nuostolius “užmiršti”.

Šitą rezoliuciją seimas dau
guma. balsų (88 prieš 76) at
metė. Bet tuomet Gegužio ša
lininkai pakėlė didžiausią triuk
šmą salėje., ir vieč-prezidentas 
Mikalauskas, nepaisydamas de
legatų protesto, perleido antrą 
balsavimą. Delegatai buvo iš
šaukiami vardais ir kiekvienas 
buvo klau&iamas: už pateisini
mo rezoliuciją ar prieš? že- 
miaus seka vardai delegatų, 
balsavusių “Už”. Įsidėmėtina 
tai, kad pirmas, balsavęs “už”* 
buvo pats Gegužis!

štai tie vardai:
Pild. Taryba.

S. Gegužis
A. Mikalauskas
P. JurgeliUtė 
t)r. E. Klimas 
M. A. Raginškas 
J. Januškevičius, Jt.

1 kp., Edvvarsville* Pa.
F. Urbonas
A. Kraužlis

5 kp., Plymouth, Pa*
J. RimavičiUs

10 kp., Phiiadetphm* Pa.
C. S. čeiedihas

11 kp., Watebury, Conn.
J. TarOila
J. žemahtauskas
K. ^trikulis
K; Lukošius
Dr. J > Maneslow

12 kp.* Nahtieokė, Pa.
B* Asadauskas
a. Kažlaušk1^

13 kp. Minersvihe* Pa. 
m. ėaparhis

14 kpo Clėveland, Ohio

DEMOKRATŲ TRIUKŠMAS

Kaip buvo galima tikėtis, demokratų partijos kotu 
vencija, kuri birželio 27 d. prasidėjo Chicagos Stadiumė, 
pasirodė daug gyvesnė nei būVUši republikonų konvetu 
cija. Republikonams teko laikyti konvefičiją labai nepas
lankiose sąlygose. Jau greit trys metai, kaip siaučia

j. Misčikas
K. S. Karpavičius
J. Brazauskas
B. žiurienė
J. Vėrbila
P. J. žiuris

23 k£* ShOnandoabį Pa. 
p. W. Birštonas 

tV. staauultenisr . s į* 
A. šaujkeviSuš

V

30 kp. Scranton, Pa.
F. J. živatas
K. A. živatiene

Savickas 
Gilbaitis 
AukšČiunas
Kerše viČius

34
J. Skritulskas

kp., New Biitain, Conn

36 kp., Chicago, III.
Dr. K. Drangelis
J. IPajauskas
J. Balčiūnas >
A. Zalatorius
M. Vaidyia ./ ■

' J ■
38 kp., Bropklyn, N. Y

X. Strumskis'
J. Ginkus
J. Andriuškevičius
J. Valaitis

40 kp., Pittsbųrgh, Pa.
F. Radžiukynas
M. Virbickaitė

41 kp., Lawrente, Mass
K. Vidunas
P. Baumila

43 kp., S-fr. Boston* Masėj
S. Mockus
K. PaulaUskas
S. šfclniehė

60 kp., Grand Itapids* Mich
J. j. Mačiūnas
M. Berriotienė i

62 kp., Lorain, Ohio
J. dienius

64 kp., Balrimari?, Md.
P. Jaras 

. V. Laukaitis
N; Rašteniš - t

gė kp., Ahsimia* ObUh;
S; Bujanatiskaš

kp<čii^Bidė* N, 1
L Katsokas
t4 kp*, SO. CMcagė* iii*

J. Trijonis-
'u ’

76 kp., Btookiyn, N. Y.
J. AhtanavičiUs
V. Ivanis

.. - ■. • . '■ ( no
/ 104 kp.* Pittsburgh* Pa.
J. Kuizinas

’ 105 kp., Ohlo
'M. Mockevičius

109 kp., Chicago, III,
J. B. Borden

J. K. ©ilMUš
' 122 kp., Chicagfc* Ilk

J. Grišius ... .i ..........
124 kp., Hartford, Conn.

J.-Šekys

n

339 kp., Clevdand, Ohio
E. Grigiute
358 kp., Shrewbury, Mass.
A. Zulkus

364 kp., Detroit, Mieli.
Ž. Žukauskaite

365 kp., Jatnjaica Plain, Mass 
L Jurėnih^ė

Š70 kp., Hartford, Conn.
M. Januškevičiūtė
3V3 kp., Amsterdam, N, Y.
J. Kiškis.

M*

P'dnail Islrdli, ' Vertė k, A.

KODINAS
(Tęsinys)

Jis juokėsi; mafto baimė tuoj 
praiiykdavp, kai pamatydavau jo 
stebėtinai gražius dantis, kurie 
pridavė žmoniškesnę išraišką jo 
veidui.

Kodinas pakreipė laivelį į 
“Makino rankovę” if dar irkla
vo apie peiikioliką minučių, bas
kui jis priplaukė prie apleisto 
kranto, kur mes ir išlipome. Jis 
ištraukė laivelį, kaip vaikas 
žaislą. -Pririšę laivelį, mes pra
dėjome eiti;

Kai mes prisiartinome priė 
mažos lūšnelės, kuri šildėsi sau
lėj, mus pasitiko visa ruja šu
nų. Jie butų muš sudraskę, jei
gu nebūtų laiku įsimaišę šeimi
ninkai, ubagiškai apsirengę vy
ras ir moteris. Ir vienas ir ki
tas galėjo būti apie 50 metų 
amžiaus* Abu linksmai klykavo 
ir jų šttsiraukšlėjusiuose veiduo* 
se pasirodė maloni šypsena.

“Matai* Kodine: šunęs jau ne-

JM

M ■
■'„..'i.'

bandysiu pamelžti ją, vargšę”.., 
“Aš taip pat eisiu”* tariau aš;

vaike! Kiek daug mums ten
ka pergyventi nemalonumų! 
Visi jį neapkentė! Už jo jė
gą! Jis vienu smugiu laužyda
vo jiems šonkaulius. Bet tuo 
pačiu laiku jis žinojo, jog dau
gelis tyko progos, kad nužudy-
i jį! Kad nebūti užkluptam iš 
įasalų laike miego, jis per
plaukdavo per upės rankovę ir 
nakvodavo pelkėse. Vieną na- 
<tį keturi jo priešai perplau
kė upę, ieškodami Kodiną, kad 
nužudyti jį. Ant rytojaus, ma
no vaike, vieną jų surado su 
perplautu pilvu ir išleistomis 
darnomis. Kodinas pastebėjo 
savo priešus ir vieną jų nu
daigojo. Teisėjai 
surasdami, kad 
Bet pasiklausyk 
tams praslinkus,
perdūrė širdį kitam vyrui už 
tai, kad surado jį savo mei
lužės lovoj! Tada Dievas nu
baudė Kodiną. Dešimtį metų 
jis kasė kasyklose druską. 
Žmonės jį vadina “katorgi
ninku”. Jie nėra teisingi. Ma
loniai, Dievas nori parodyti 
jam savb mielaširdingumą, 
jeigu pasiuntė jam tokį nekal
tą avinėlį, kaip tu...”

Kodinas vadino mane, kad 
eičiau su juo į pelkes ieškoti 
ančių kiaušinių. Mudu sugtį- 
žbva apie vidurdienį pusėtinai 
sukandžioti uodų. Tada prasi
dėjo gausus pusryčiai: 16 an
ties kiaušinių, iškeptų kiaulės 
takuose, sriuba iš žuvies, ly
deka, kuHą pagavo lūšnelės 
šeimininkas, višta su česna
kais ir 10 litrų vyno, — pusę 
kurio išgėrė Kodinas; paskui 
mudu atsisveikinova ir 1 vai.

atgal

>

tu mUB pamiršai”.
Baskui, kai visi spaudėsi 

rankas* moteris, kuri buvo gana 
šneki, sušuko* glostydama mo
tiniškai mano plaukus:

“O šU kieno kumeliukas ?”
“Naujos kaimynes: tai, tur 

būt* šventa meteis!” sušuko 
kodinas. “Tegul M Mugoja Sut
verė jas F’

Mus pasodino prie, stalo, ku
ris stovėjo tarp trijų gluosnių. 
Gluosnių stuobriai buvo palinkę 
į Visas tris puses. Kodinas iš
traukė iŠ šaVO maišo butelį deg- 

Įtinėš ir Vietoms pripilė PO stik
liuką. AŠ nudrim gerti.

“dterit, fratelto!” sušuko Ko
dinas. “Gerk bė baimės. Jeigu 
tu kvailas* tai pasidarysi dar( 
kVaitehlS* ir diliai tb nereikės 
gaiiėiis;; bėt jeigu tu turi ugni-( 
nę širdį, tai nuo šio skystimo; 
ji dar labiau pradės liepsnoti.

J Gerk, fratellb!”
Aš išgėriau; kol jįie statė, 

klausimus ir į jUbš atsakinėjo,, 
aš apžiūrinėj aū kiemą, kuriame ? 
knibždėjo Vištos, kiaulės ir an
tys. IV Vėl išgėriau,, bet paskui 
sustojau, kai pastebėjau, jog> 
gluosniai prisiartiho prie upės,? 

I o pas mane atsirado noras ap? 
kabinti antis 11* kiaules, kurios 
braidė po purviną vandenį.

Mb'tėriš atsistojo,— sakyda- 
amg:

( ^Aš palieku jus, mano vaikai.. 
Aš turiu karvę, kurią sunku 
melžti, nes veršiukas, sukramtė 

I jai tešmenį; jis šutino. Aš dar

Arklidėj ji stvėrėsi už darbo, 
kalbėdama pati šu savimi:

“Reiškia, tavo motina skalbė
ja. Ir ji gali taip gražiai tave 
aprengti? Vargšė moteris! Ji* 
tur būt, daug nuo savęs nutrau
kia; Ak, kiek daug pasaulyj 
kentėjimų!”..

Ji sėdėjo atsitūpusi po kar
vės papilvių ir tepė taukais teš- 
tninį. Paskui pradėjo melžti. , 

“Matai, mano vaikeli. Pri
valai būti dėkingas Savb mo
linai. Ne visiems sekasi, kaip 
lait. Kad neieškoti toli pavyz
džių, paimkime Kodiną r štai 
ką mušė ir kankino kūdikys
tėj! Jo tėvai nebuvo biednio- 
kai, o, tie! Jie turėjo žemės... 
bet “velnias juos laikė už pa
karpos”: jie buvo tiek Šykštus, 
kad tiesiog buvo pasirengę 
Čiulpti purvą iŠ po pahagių. tr 
vargšas berniukas dar kentė
jo ir todėl, kad jo tėvai ir vi
sos apylinkės gyventojai j airi 
sakydavo, jog jis darkus. 
Taip, jis buvo darkus! Jis tu
rėjo beždžionės galvą, išpustą 
tarsi ožkos kailis, bet, Dieve 
mano, tat riebUvb jo kaltė! Jį 
nito ryto iigi vakaro visi siun
tė po velnių. Tai buvo skau
du, ir pas j j atsirado pagieža. 
Kada jam sukako 13 metų am
žiaus* tai tėvai nebegalėjo jį 
mušti, — atėjo jų eilė buti! 
mušamais, neš Dievas visuo
met Nubaudžia žmones Už blo
gus darbus. Abu buvo sudžiū
vę, šūsiraukšlėję seniai; Kodi- 
nas pagriebdavo juos už plau
kų ir žiemos metu išmesdavo 
į sniegą ligi juostos. Aš eida
vau pas berniuką ir maldau
davau jo: Kodinė, vaike ma
no, phšigaiičk tų, kurie Sutei
kė tau gyvastį... Tiesa, pikti, 
bet Dievas nehori, kad it tu 
tokiu būtumei. Buk geras, ma
no vaikeli, .būk mielaŠirdtn-( 
gas.l Jis buvo gėrAs, jis visada 
įleisdavo juos į vidų.

^Paskui nte / Mtems fae- 
lams ' hėbešUšitikaavume Su 
jUoi mus ištiko nelaimė: mu-

i

žuolę, kUtį apfclvętf¥ šu kitu, 
b jis hUBišbVė.tn'edŽfbtdjo Šau
tuvu! 1 Tąsyk mes atsikraustė
me šičia, Ir Štai Kodinas ŠU-

mudu atsisveikinova ir 
pb pietų vėl plaukėva 
Dunojaus Upe.

Nuo Kodine dideliais 
riedėjo prakaitas. Vėjas atla
pojo marškinius ir aš pama
čiau jo juodais plaukais ap
dengtą krutinę. Kaip tik tuo 
momentu jis išleido irklus ir 
giliai atsikvėpė. Aš tariau, tie
siai žiūrėdamas į jį:

“Kodine, tie žmonės labai 
geri!” ,

“Ar neliesa?” sušuko jis. *O 
tuo ta t pu aš jieiiis nieko gero 
hcpSdatiau, nlČ-nieko. Ki
tiems,

' jiems — visai nieko.”
“it at tu hėžinai, kodėl jie 

tave myli?”
?Ne, aš nežinau, kodėl jie 

mane myli!”
—o—

Prasidėjo atostogos. Mudu 
su Kodinu susitareva niekuo
met kartu nepasirodyti musų 
kvartale dėl motinos labo, ku
ri nieko nehUŽiurejo. Bet da
bar aš galėjau liuosai sėdėti 
ant Stibio prie Anžeiinos sttlu- 
klės ir stebėti savo draugą; . 
po tb, kai Kodinas apgynė ma
ne* niekas nebedrįso manęs 
liesti. Tokiu bildu* vieną sek
madienio vakarą, aš buvau 
liudytojas aršiausių muŠtyhių, 
kokios kada nors įvyko Sla
badoj;

Penktą valąhdą smukle bu
vo pilna geriančių žmonių. 
Daugelis jų tęsė dar iš vakar 
pradėtą *puotą”; tarp jų ir 
Kodines. Apie dešimtis ptlete- 
lių sudarė jo palydovus, bet, 
jis, kaip ir visuomet, buvo 
prie stalo vienas su Aleksisu. 
Vynas liejosi; iš virtuvės visą 
taiką nešė į štatus keptą žu
vį; du nuvargusiu čigonu ty
liai smičiavo ant smuiko ir 
benduros, kartas nuo karto 
užtraukdami dainą. Mieste tuo 
laiku bfovo išsiplatinusi nauja 
daina, kuri atitiko Kodino 
santykius su jo paniurusia ir 
gražia meiluže. Aleksis ją kar
tojo be paliovos:

(Bus daugiau)
.. ...t.-, . '.r.,,; ...i r .Man 'r i .

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo* Galima gauti Naujie- 
irese; Kaina 45 c.

i ....................... ........................ -»■

lašais

mČ-nieko. 
taip, — kaip šį rytą;

amžinus ir tiek sveikas ir tvir
tus, jog rodėsi* kad' plyš nuo 
kraujo pervirsią. Dirbo jis prie 
gelžkelio tiesimo. E, manogelžkelio tiesima. E,

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus* Pietų Ame
rikoj* lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribuna”XNo. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

v
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CHICAGOS
ŽINIOS

Iš demokratų konven
cijos

Na, tai demokratų konvenci
ja pilnai įsisiūbavusi. Pasakyta 
keletas spyčių, paskirtos įvai
rios komisijos. Bet tie spyčiai 
ir komisijų rezoliucijos apkal
bėti ir apsvarstyti iš anksto ir 
daugumai žinomi. Pasilieka 
vienas dalykas: pamatyti, kaip 
aktoriai išpildys savo roles.

Sakoma, 18 amendmento 
priešininkai turį didesnės ga
lios demokratų konvencijoj, ne
gu buvusioj republikonų. Na
tūralu, nes jie neturi preziden
to, o republikonai turėjo. Sako
ma, kad jeigu rezoliucijų ko
misija nepriimsianti “šlapios 
lentos”, tai komisijos mažuma 
patieksianti savo rezoliuciją 
prohibicijos klausimu ir lai kon
vencijos delegatai išspręs ginčą 
tarp didžiumos ir mažumos. Tą 
padarė ir republikonai.

Bet svarbiausias klausimas 
tai šis konvencijoj: kas taps 
nominuotas kandidatu į prezi
dentus?

Visi mano ir visi iaukia, kad 
įdomiausias “show” prasidės ir 
baigsis su nominavim*:.

[Acme-P. B A. Photo}

Emirag Feisal, Arabijos val
dovas Ibu Saud sūnūs, kurį 
Maskvoj bolševikai pasitiko su 
didžiausiomis iškilmėmis.

Gatvių valytojų treikas 
pasibaigė

Savaite laiko atgal sustreika- 
kavo 1,800 gatvių ir alėjų valy-i 
tojų ir apie 500 sąšlavų išve- 
žiotojų. Jų streikas paliete kai 
kuriuos kitus miesto darbinin
kus. Taip kad apie 4,000 žmo
nių atsidūrė be darbo.

Vakar, antradienį, streikinin
kai sugrįžo darban, kaip tapo 
sutaikyti jų nesusipratimai.

Padarė holdopą Halsted 
gatvės teatrui

l • »

k<e, kad jam už jo ledo plentą’ 
buvę duota pasiūlymų tik $1,500

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
■ąąM komfortą 
■■' skutimos 

namie
( PROBAK BL ADE)

Poteris kalbėjo 
jams

buržu-

suvažiavo 
demokra-

žinote, Chicagon 
daug buržujų. Mat, 
tų konvencija yra laikoma sta
dione. Visi viešbučiai pilni bur
žujų. Tai£b kad atvesti kai 
kuriuos iš jų į gerą kelią, pir
madienio vakarą William Z. 
Foster laikė spyčių šalygatvy 
ties Congress viešbučiu. Bet 
komunistų vadas tuojau prany
ko, kai jam tapo pranešta, kad 
viešbučio menedžeriai pakvietė 
policiją. Dži— ar nepranyks 
taippat Fosteris, kai r-r-evoliu- 
cija užsikurs?

Pasitraukia iš Marshall 
Fieldo, užims Insulto 

vietą
Marshall Field kompanijos di

rektoriai pirmadienį priėmė re
zignaciją iš pirmininko vietos 
James Simpsono. Simpson at
eity užims trijų viešųjų Chi- 
cagos įmonių direktorių pirmi 
ninfto vietą, kurią iki paskuti
nio laiko turėjo Samuel Insull.

Katalikų viršilos už 
stambiuosius bankus

... .... — ---------- -4

Kviečia demokratus 
prie pažangos

jaunoji gentkar- 
iš vyriausybės 

kad reikalauja 
atstovautų tikrai

Chicagos universiteto prezi
dentas, kalbėdamas Demokratų 
Jaunuomenės Amerikoj Kliubui, 
pareiškė, kad 
te reikalauja 
sąžiningumo, 
partijos, kuri
žmones, kuri butų pažangi.

Jisai reikalavo, kad demo
kratai pasižadėtų darbuotis at
šaukimui 18 amendinento, kad 
jie pasižadėtų darbuotis įvedi
mui apdraudos nuo nedarbo, 
senatvės pensijų, federalio pro- 
gramo viešiemsiems darbams ir 
ūmios federalės vyriausybės pa- 
gelbos bedarbiams.

Prohibicininkams 
skubėti autais

valia

Sausieji agentai gali važiuoti 
Chicagoj automobiliais 60 arba 
70 mylių valandoj greitumu, 
jeigu jie vejasi blaivybės įsta
tymo laužytojus. Bet jie turį 
važiuoti atsargiai.

Prohibicijos agentų viršila 
Chicagoj, M. L. Harney, pareiš
kė, kad sausieji agentai galį 
laužyti vietinius trafiko pa
tvarkymus tiktai tuomet, kai 
jie vejasi nusikaltėlius blaivy
bės įstatymams ir kai skubė
jimas esąs reikalingas. Bet 
neprivalą statyti pavojun 
vačių piliečių gyvastį.

Taip pareiškęs ir Amos
W. Woodckock, prohibicijos di
rektorius Washingtone.

jie 
pri-

w.

Elevatorių drabinin- 
kams nukapos algas 

10 nuošimčių

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

Garsinkitčs Naujienose
V

Graborlai

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 Subatomi 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio M 

1821 So. Halsted Street —..o ,, .

Uetuyiai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Du banditai suvarė į saugią
ją šėpą Halsted gatves teatro 
kasierę ir tris darbininkus ir 
pasiėmę $600 teatro pinigų pa
bėgo. Kalbamas teatras randa
si adresu 320 So. Halsted St.

Netikėk moteriškės 
šypsai

Kaip praneša “Daily News”, 
John laiško, 40 metų, 1826 
Ruble street, išsiėmęs iš banko 
$1,000, kadangi pinigai banke 
laikyti šiais laikais jam atrodę 
nesaugu.

Lasko nešęsis pinigus kišenėj 
$10 ir $20 popierinėmis. Tai pa
sitaikę pirmadienio vakarą..

Lasko sutikęs moteriškę šyp
sančiomis lupomis. Ji, pasiūliju
si jam išsigerti jos flate kur 
ten Bishop gatvėj. Lasko pasi
gėręs ir buvęs išmestas į gatvę 
iš flato. Pražuvę ir jo pinigai.

Moteriškė pasisakiusi, kad 
jos vardas esąs Anna. Tai' da
bar policija ieškanti Annos.

Kaip operuota žmonių 
pinigais Baino ban

kuose

Graboriai

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja *laidotuvėse kuopigiausta.
Reikale meldžiame atsišaukti, o >_.usq 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscveit 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamiiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu .automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«L R«OKTdt 7533

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

« ,r OTTTrTmml D R. HERZMAN 
Dr. P. M. ŽILVITIS — Iš RUSIJOS —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Gtni lietuviam, žinomu pet 25 me-

3243 So, Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-
Rez. Tel. Hemlock 2615 ’ "b moterų ir vaikų pagal naujajuiut

metodas X-Ray u kitokias glektroo 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St\ 

Valandos: noo 10—12 pietų k 
nao 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboį 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS - 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

į Nao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

I vakaro. Nedėk nao 10 iki 12 v. Jieną. 
x Phone Midway 2880

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Charles A. Volland, 6012 Jus
tine street, ledo išdirbėjus, liu
dijo teisme, kati jis yra skolin
gas Baino vadovautam West 
Englewood bankui $118,000. Tą 
sumą jis gavęs iš banko taip: 
$53,000 ant morgičiaus, o kitus 
$65,000 ant išleisto bondso, ku
rį jisai pasirašė. Jisai davęs 
kaip to bondso garantiją vienos 
Baino kompanijos Šerus.

Pernai Volland paskelbė bank
rotą ir nemokėjo jokių nuošim
čių už paskolą. Volland pareiš-

Pitone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAČO, ILL.

J. F. KADŽIUS

Lietuves Akušeres

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Akių (gydytojai

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
, 756 W. 35th St 
(Cor. of 35th B Halsted Sts)

Ofiso valandos nao 1-3, nao 6:30-8:30 Į vai. po pietų ir nuo 7 iki _8:30 vak 
Nedėldieniais pagal sutartį

k Rez. T«I. Boukvud 5914 , Telefonu Yud. 0994

DR. NAIKELIS Dr. MAURICE KAHN
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3. po pid 

Nedėldieniais pagal sutartį 7 iki 8 vai. Nedėk nao 10 iki 12
Rez- Telephone Plaza 3200

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 
PID A A PATU JLr JlV» XjL« XjL« Ji*xz X AjL

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31st Street, Chicago, Ilk 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pieL 

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

Rez. tek Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tek Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninks 
1-4, Petnyčioj 1-7

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas. 

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

Tek Boulevard 1401 į 
-----------—------------------------------------------

Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

ss

4631 South Ashland Aoenaa 
Ofiso valandos:

Advokatai

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

, Laidotuvėse patarnau- 
’jti geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
. Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

LOVFIKIS

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris . esti 
priežastimi, galvos • skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima . kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigtaus, kaip 
buvo pirmiaus — $4.50 ir augsčiaus. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589* z

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 .

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597 /

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127’ 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: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

Praėjusį sekmadienį visose 
Chicagos katalikų bažnyčiose 
buvo skaitomas (arba bent tu
rėjo būti skaitomas) katalikų 
arkivyskupijos laiškas, prisiųs
tas klebonams vyskupijos kanc
lerio kun. R. C. Maguirc.

Tarne laiške katalikai kviesta 
atsipeikėti ir įspėta, kad stam
bieji vidurmiesčio bankai yra 
tvirti (sound).

Well, katalikų bažnyčios vy
riausybe atėjo pagelbon stam
biesiems bankams, kai išsigan
dusieji žmonės ėmė traukti iš 
kai kurių jų savo pinigus. Bet 
katalikų vyriausybė, rodosi, ne
matė reikalo panašius laiškus 
rašyti, kad gelbėti smulkiuosius 
bankus nuo užsidarymo.

Chicagos elevatorių darbinin
kų unijos viršininkai ir Chicago 
Rapid Transit kompanija pasi
rašė sutartį, sulig kuria darbi
ninkams bus nukapotos algos 
10 nuošimčių. Nauja algų ska
le motormanai gaus 71 centą 
valandai, o konduktoriai 66 
centus. Iki šiol motormanai 
gaudavo 79 centus valandai, o 
konduktoriai 74 centus.

Turėjo skolinis pinigų

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St* Tel*. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
CPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Athland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
• Telefonas Canal 2552 

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

Washingtono viršilos 
supykę

Charles G. Dawes, Central 
Republic Bank and Trust Co. 
direktorių pirmininkas, išleido 
prreiškimą, kad. jo pirmininkau
jamas bankas pasiskolinęs pa
kankamai cash ir kad ta pasko
la pastačiusi banką neįveikia
moj padėty. /

Paskola tapusi užtraukta to
dėl, kad praėjusią savaitę iš to 
banko buvę daug reikalavimų 
pinigų.

Didžiausią paskolą, kaip pra
neša “Tribūne”, kalbamas banr 
kas gavęs iš Finance Recon- 
struction Corporation. Prisidė
ję taipgi kai kurie New Yor- 
ko ir Chicagos bankai.

Seniausia ir Didžiausia

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

M testo Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Patk 3395

Praėjusį šeštadienį buvo pa
daryta krata Chicagos švedų 
kliube. ši krata, sakoma, iš- 
šąukusi nepasitenkinimo viršilų 
AVa»h)ngtonę. Ųalykas e0& 
toks, \kad švedai didžiumoj bal 
suoją už republikonus, o dabar 
artinąsi laikas, kai švedų bal
sais negalima rizikuoti, atstu- 
miant juos kratomis nuo sa- 

-vęs.

Roosevelto jėgos silpnė 
jančios

Sakoma, kad New Yorko gu
bernatoriaus Roosevelto, kaip 
stipriausio demokratų kandida
to nominacijoms j prezidentus 
konvencijoj, jėgos silpnėjančios 
ir kad Maryland valstijos gu
bernatoriaus Ritchie šansai 
gauti nominaciją augą.

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su save nupltfhito* 
mis kainomis už aukštos rųšiea palaidojimą. Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | muM| 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur gaMto pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

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

EUDEIKIS
DUysle Ofbos J

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

h

Tel. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-J-4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki

apart iventadienio ir įietvųtadięnįĄ

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 

Nedčlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevclt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą ~ 
----------- ;------------------------------------------------ -

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland •
Tek Boulevard 2800

6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Central 6166
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Seredoj, Pėtnyčioj nuo 7-9 v. 
3117. Union Avė., Victoąį .2 21$ 

Kitais vakarais ir nedėliomis.

Hemlock 8151 
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguti t e Road

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

ii

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. ,107th St. — prie Micbigan Avė. 
Tel. Pallman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
TeL Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

11 valandai rytės 
8 valandai vakare 4645

Dentistas
So. Ashland Avė;

arti 47th Street

William C. Mitchell 
i LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomii pagal sutartį



REPORTERIO M CLASSiFIED ADS

Cicero North Side
Kas buvo ir dar bus

EKSKURSIJOS

Lietuvių valanda

CLASSIFIED ADSMADOS MADOS

SMAGUMAI

50c, 75c, $1.00, $1.50

pas

3056

krutinęper

(Ądresas)

533
540
542

$2.35

$1.75

$2.25

stogų rynas

METAL

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NEPAPRASTAI DIDE 
LIS PASISEKIMAS!
JUNGT. VALSTIJŲ ARMIJOS

Militaris Turniras
DABAR IR KIEKVIENĄ VAKARĄ

8 VAL? IKI LIEPOS 4 d.

SOLD1ER FIELD

Budri
už tai užsitar

teikiami masivėj

Pp. Miliauskai su dukterim“'!)' 
sunumi važiuoja ilgoms atosto 
goms—aplankyti Europą. Su
prantama, atlankys ir Lietuvą. 
Laimingos kelionės jiems.

—N. Radėjas.

šventos (Cicilijos draugystes 
vietą užėmė čigonai

Zina, tai 
kraujas, 
drieželis 
žinoma, 
kotai, 
mui šitoks pavojus niekuo 
mot negrumojo ir negrumos.

Beje, p-lė Genovaitė ir Balis 
yra Pirmyn Choro nariai.

TV —V— T» 1 •Isplese lietuvių 
krautuvę

Kali- 
tyrlaukiuose gyvena 

Tai ra- 
PLyrono- 

‘ Kada

šeštadienį,, birželio 18 d., pp. 
Povilui ir Evai šimkams (2444 
West 46 place) buvo surengtas 
grhžus jų ženybinio gyvenimo 
20 metų sukaktuvių paminėji
mas. Tame smagiame vakarėly 
teko ir man dalyvauti.

Kai apie dešimtą valandą va
karo keli draugai atvykome pas 
pp. Šimkus, tai jau radome gra
žų būrelį svečių. Vieni jų muzi
kantams grojant šoko, kiti prie 
išpuoštų stalų linksminosi.

Mus taipgi pp. šimkai malo
niai priėmė, reikšdami džiaugs
mo, jogei daug svečių susilau
kė. Vėliau visi kartu viešėjome, 
linksminomės, kalbėjome apie 
šių dienų nuotikius.

t

Turiu pasakyti, kad pp. šim
kai yra daugeliui Brighton Par- 
kiečių „.žinomi kaip seni biznie
riai, kurie minėtu aukščiau ad
resu užlaiko krautuvę.

Svečiai ir viešnios. linksmino
si iki. 5 valandos ryto, ir atsi
sveikindami su vaišingais šei
mininkais linkėjo jiems dar il
gesnio ir dar laimingesnio gy
venimo

"MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Tarp Chicagos
Lietuvių

bas. Sukirptos mietos 14, 16, 18. 20 
taipgi 36, 38, cp|Ul pet krutinę. ’

Norint gąutl. prieną arC‘ 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš 
kirpti paduotą ,blanku^ 
duoti pavyzdžio numeri _ . 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą; pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St,, Chicago, III.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Kas nori turėti patogią ke-| 
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & CoJ 
3327 SO. HALSTED ST.

. Tel. YARDS 4669

3056—Patogus, 1 vėsus vasarinis ru- 
*.o b 16, 18. 20, 

38, cpjųi per krutinę.

daugiau 

arba pri- 
pažymšti

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, 
kui sunaikina.

Pp. R. ir M. Ketvirčių sūnūs 
Balis sėkmingai baigė keturių 
metų kursą Morton ankštesnė
je j mokykloj. Yra pasirengęs 
mokintis toliau, nes tėvai pa
siturintys žmones ,gali leisti 
toliau mokintis, ir gražiai gy
vena adresu 1338 So. Cicero 
avė.

Jų duktė Genovaitė jau me
tai laiko, kaip baigusi kolcgi-

Praejusio penktadienio va
karą čia įvyko kas nors nepa
prasto prie 49 court ir 14 gat
vės kampo.

Kraujas liejosi, policija skau
džiai sumušė vietos gyventoją 
lietuvį, kuris mėgino už areš
tuojamą kalbėtoją komunistą 
užsistoti.

Kalbėtojas paspruko, bet ne
kaltas žmogus turėjo nukentė
ti ir dar bausmę užsimokėti.

Didele minia susirinkusi šau
kė bu! bu! ant policijos. Bet 
šauksmas nieko nereiškė, ir po
licija iš to tik juokiasi, žinoma, 
žiaurumui negalima pritarti.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį piktadariai išplėšė p. 
Sakalausko krautuvę, kuris 
raudasi adresu 6002 So. State 
Street.

Kada savininkų nebuvo na
mie, piktadariai įsiveržė į krau
tuvę per frontines duris, ap- 
kraustė pusėtinai krautuvę, su
sikrovė itavorą į vežimą, dar 
pasiėmė iš registerio buvusius 
jame $13 ir išvažiavo niekieno 
nepastebėti.

Pirmadienį buvo areštuotas 
nužiūrėtas asmuo lenkas. Sa
koma, kad jisai prisipažinęs, jo
gei papildęs plėšimą.

—Chicagietis.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto < 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniaia Į 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.1

Praėjusį sekmadienį Raudo
nos Rožės Kliubo besbolo jauk
tas smarkiai supliekė Chicagos 
šv. Jono jauktą. Ir dar taip 
negražiai supliekė, kad pasta
rasis jauktas turėjo važiuoti 
namo nieko nepešęs. O šis 
jauktas buvo tikras, jogei jis 
sumuš cicericčius. Na, tai ga
lima drąsiai sakyti, kad musų 
kliubiečiai yra smarkus vyrai.

Iš tikro, kiekvienam yra ma
lonu pasiklausyti -per radio 
savo kalboje gražių dainų ir 
muzikos, o leidėjai 
ko krautuvė 
nauja savo bizniui paramos 

Mikas

Viršininctą krautuvę per aštuonis metus ųzląikė Jurge
lionis ir Williš. Jonui Williui mirus, Jurgelionis atpir
ko jo pusę.
Dabar Jurgelionis padarė šią šąvaitę didelį išpardavi
mą nupigintomis kainomis:
Geros rūšies sienoms popiera, rolė ...........r............  5c

Garsus Benjamin'Moore išdirbystes Šani-Flat pen-
$1.75

Pereitam sekmadieny, bir
želio 26 d., girdėjome gražų 
lietuvių radio programą iš sto
ties WCEL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. . *

Nors dabar vasaros laikas,

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. ' Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti! 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai ncsiklausdainas kelio.

Kaina O F
Tik OOC

Kreipdamiesi iš kitur pride
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

YOMREYto
Night and Moming to keep 
themCkan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care" 
or “Eye Beauty” Book

Marine <X, Dept. H. Sn9 E. OUio SL.Chinjo

[Acme-P. 0 Ą. Photo] 
/ .

Leonor Calles, buvusio Meksi 
kos prezidento žmona, kuri at 
vyko į Ne\v Ydrką gydytis.

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 IV.Rooseve/t Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

Nežinau, ar visur taip pasi
taiko, bet šioj kolonijoj tai tan
kiai daug gerų nuotikių palie
ka nepaskelbtų spaudoj.

štai šį mėnesį jaunuomenė 
baigė mokslą žemesnėse mo
kyklose ir universitetuose. Kai 
kurių vardai jau buvo pažymė
ti, bet toli gražu ne visų, ir 
vargiai kada bus visų pažymėti. 
Mat, niekas nepajėgia juos su
rasti. Ale čia aš pranešiu dar 
Apie keletą lietuvių jaunuolių.

Čia visi gerai pažįsta Vincą 
Kakanauską, kaip biznio žmo
gų. Jis kadaise buvo namų bū
davote jas kontraktorius, o da
bar užlaiko užeigą prie 48 court 
ir 12 gatvės. Graži vieta.

Jo sūnūs Charles Peter Ka- 
kanauskas baigė Illinois uni
versitete farmaceutikos kemįko 
l^ursą. Tėvams didelis malonu* 
mas. Ir vietos lietuviams sma
gu, nes jaunas Kakanauskas su 
vietos lietuviais dalyvauja, pri
klauso Raudonos Rožės Kliu* 
bui ir yra reporteris anglų laik
raščiams apie besbolo lošį.

Ir p. Staligai turi džiaugsmo. 
Jų duktė baigė aukštąją mo
kyklą. Tam įvykiui atžymėti 
pp. Staligai iškėlė šaunią puo
tą. Pavaišino keletą šimtų sve
čių ir dar dukterei įteikė gra
žu Buick’a.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

KAS galite paskolinti pinigų ant pir 
mų morgičių $5,500, ant gero 2 fla 
tų namo Marąuette Park apielinkėj?

Tel. Prospect 8921

511 Dausalas Antąnas 
Grendys Anarya 
Peter Julius 
Seskauskei Jozep, 2 
Slemonas Adomas

(Miestati

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo 
tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną. blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted 
Tel. Victory 4965

bet leidėjai šių programų — 
Jos. F. Budriko radio krautu
vė — nesustoja chicagiečius 
savo programais linksminti 
ne tik sekmadieniais, bet taip
gi duoda gražiausius progra
mos ir ketverge vakarais iš 
stoties W1IFC.

Patarnavimo Vieta 
V-I-S-I-E-M-S 

PERKAME: Morgiiiu,, ' 
"Notas—Vekselius— 

, Senas skolas 
PARDUODAME: Notas—Vekselius— 

Morgičius. 
PATARNAUJAME: Visais reikalais 

rišančiais su krutamu turtu 
—-Imformacijos dykai.

- Ofishs atdaras dėl visų

Public Service Office 
819; W. ffith; St.

, Tel. Boulevąrd 9122

yra ašaros, kurios pasiekia pa 
voj ingos kraštutinybės 
fornijos 
visai nekaltas gyvis 
guotas drieželis —• 
some, regis, vadnamas 
tą nekaltų gyvį smarkiai įer- 

iš jo akių ištrikštąs 
Reiškia, vargšas 

kruvinas ašaras lieja, 
tai pavojinga jo svei- 
Bet musų Susivieniji- 

šitoks pavojus

Sveikas apsireiškimas
l

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seimas jau pasibaigė. 
Dabar užinteresuoti žmonės 
analizuos jį kokią pusę metų. 
Ir veikiausia pražiopsos ma
no, kaip bešališko asmens, su
pratimu vieną sveikiausių ap
sireiškimų jame. Koks jis bu
vo? x

Taip man, Dieve, padėk su
prantamai paaiškinti!

AVęll, kada seimas ir vėl iš
rinko Vitaitį “Tėvynei” reda
guoti, tai viena ypata paplu- 
dusiomis ašarų akimis pripuo
lė prie delegatų klausdama:

— Kodėl jus balsavote už jį?
Kai kurie delegatai ir aša

rose ir klausime nužiūrėjo kai 
ką keisto. Jie protavo: Ažuot 
džiaugtis, kad seimas užmir
šę ir Waterburio paskolas ir 
cirkus Centre, ta ypata dar 
ašaroja iš piktumo. Ar ne kū
dikiškai elgiasi?

šiems delegatams priseina 
nurodyti, kad visai ne kūdi
kiškai.

Teisybė, yra kalbama apie 
krokodiliaus ašaras, bet rimti 
žmonės abejoja tomis kalbo
mis. Mat artimiausi žmogui 
gyviai — vadinami antropoi
dai — ir tie, pasak žinovų, ne
verkia. Ką tik užgimęs rėkia, 
bet verkti išmokstąs tik ko
kiems trims menesaims pras
linkus nuo gimimo.

Taigi ašaras tenka skaityti 
tiksliausia bręstančio arba jau 
subrendusio žmogaus požy
miu. Tat ir kalbos apie tos 
ypatos kūdikišką elgesį netu
rėjo rimto pamato.

Antra vertus, šios ašaros 
galėjo kilti iš džiaugsmo ir iš 
kitokių akstinų. Kada, deliai 
smarkaus sujaudinimo, krau
jas ima spausti raumenis ir 
liaukas akių plote, tai praside
da padidintas tekėjimas į akis 
skystimo, kurį vadiname aša
romis. “Kūno išmintis” lieją 
tą. skystimą, kad palengvinti 
spaudimą. Taigi ašaros yra 
lyg atsargos kamšties atidary
mas susirinkusiam garui iš ka
tilo išleisti. O tai yra gerai.

Žmonės kalba apie tuščias 
ašaras. Bet galite numanyti, 
kad tuščių ašarų nėra. Jos 
gimsta emocijoms palengvinti. 
Gi emocijos palengvinti kai 
kada labai reikalinga ne tik 
atskirų asmenų, bet ir grupių 
(jų tarpe ir SLA.) sveikatai. 
Todėl ir atrodo, objektyviai 
žiūrint, kad minėtos ypatos 
ašaros buvo vienas sveikiausių 
apsireiškimų paskutiniame S. 
LA. seime.

Zoologams, beje, žinomos

APSAUGOSI SAVO LIKUSIUS PINI
GUS PIRKDAMAS NAMĄ 

ARBA ŪKĘ
5 kamb., gerame stovy namas, gara- 

lotas 60x125, graži apielinkė ii 
Kaina tik $3750,

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. \ Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą i devynis .menesius; augštesnį 
mokslą į Vienus metus, Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių Įgijo mokslus. Ateikite įsirašyt 
Šiandien ir jums padėsime įsigyti abel
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.

Birželio 26 dieną šv. Cicilijos 
Draugystė surengė išvažiavimą 
į Jeffcršon girias.’ Bet kada 
lietuviai susirinko paskirtoj 
vietoj, tai pamatė, kad čia ran
dasi būrys čigonų ,kurie jau 
buvo prisirišę lopšius tarp me
džių, pasidarę virtuvę, žodžiu 
sakant, užėmę vietą, kur turė
jo northsidiečiai susirinkti.

šv. Cicilijos išvažiavimo ren
gėjai, nematydami kitokios iš
eities, pasistatė t roką sh rau
gintais agurkais ir pomidorais 
netoli nuo čigonų abazo. Na, 
o po to, kai kurie išvažiavimo 
dalyvių ėmė dainuoti.

Reikia tečiau pasakyti, kad 
daina klojosi nevykusiai. Gal 
būt todėl vienas mažas čigonu* 
kas sviedė akmenį į Ciciliją. 
Tečiau nepataikė nė vienam. 
O aš, priėjęs prie to cigonuko, 
įspėjau jį, kad jis galįs pasi
daryti sau daug nesmagumo 
akmenų sviedinėjiinu.

Tuo pačiu laiku užėjo tahv 
šus debesis, pradėjo smarkiai 
lyti, Cicilijoms jis pasirodė bai
sesnis, negu čigonų abazas, tad 
visi ir visos ėmė skirtis ir va
žiuoti namo.—F. B.

Tą patį vakarą, t. y. penk
tadienio, bažnytinėj svetainėj 
draugijų ir kliubų atstovai tu
rėjo susirinkimą reikale buvu
sių miesto valdininkų rinki
mo.

Didžiumos nusistatymas buvo 
pravesti miestelio valdybon lie
tuvį J. F. Kimbarką. Bet nepa
vyko.

Veikiančio komiteto praneši
mus susirinkimas užgyrė. Ko
miteto nariai palikti ir toliau 
veikti, o svarbiame reikale i- 
galioti šaukti visus atstovus 
pasitarimai.

Tik visa bėda, kad mumise 
nėra sutarties, vienybės. Kal
bame vienaip, o darome kitaip. 
Tuo nieko gero neatsieksime. 
Tad apgalvokime kur link eina
me.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia idedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdy No....... ......
Mieros

tas, galionas ........ ..........................................
* \ ‘ ■ fA ’ > *'•: • . -v’

Benjamin Moore House pentas dėl lauko pėntavi 
mo, galionas .... ........ ......... ..... .... ... . ........ .

QUE pėntas, baltas, dengiantis vienu kautu, gal......
Benjamin' Moore fliorų pėntas, galionas
Kas norite sutaupint pinigų, atsiminkit, kad šie bargenai 

tik šią savaitę.

Congress Paini &WallpaperCo
2116 Milwuakee Avė.,

Jaudina žiūrėtojus sutartina mankšta ir 
gražus 
skalėj
Eikite .į Soldier Field ir pamatykite šią 
didžiąją parodą. -— Eoening American. 
Sujudinant 
tinti savo 
principams.
Chicagos gyventojai negali praleisti tokio 
feginio 
mylių.
20,000 sėdynių po 50c 

VAIKAMS 25c 
ŠIURPULIAI — 

FEJERVERKAI
Amerikos Didžiausia Washingtono 

Celebracija

ĮŽANGĄ

žas,
prie 63 gatvekarių 
įmokėt $1,000 arba daugiau.

5 kamb. nauja modemiška bungalow, 
tailo vanios ir lotas 30x125. Kaina 
tik $5700, įmokėt kas kiek gali.

Biznio namas ant privatiųės gatvės., 
storas su groserne ir 4 kamb., užpaka
lyje. 6 kamb. viršuj, lotas 60x125. 
Nauja apielinkė. Našlė priversta atiduo
ti tik už $6500, įmokėt $1,500 arba 
daugiaus.

- 2 flatų gražus muro namas ir gara
žas. Randasi Marųuette Park. Mairiy- 
sim ant lotų su tuo kas turi -biskį pi
nigų pridėti.

, 80 akerių ūkis su triobomis ir gy
vuliais.. Skolos tik $1,000. Mainy
sime į namuką.

Taipgi turim keletą labai gerų pirki
nių už pusę kainos —- namų, ūkių ir 
lotų. Pasinaudokit progomis ir apsau
goki! savo pinigus nuo prapulties. Ofi
sas atdaras kasdien ir vakarais.

Kreipk i ties pas,

K. J. MACKE B CO. 
(Mačiukas)

6812 So. W<stem Avė., ' 
Tel. HProspect 3140

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNES, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus. •

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar 0erka namą.

Ji • -
SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite ,

TEL. ROOSEVELT 8500

Business Service u 
Biznio Patarnavimas

NAMų SAVININKAM^
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams/ reikale nesusipratimų 
su rendauhinkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

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

Educational

MOKYKIS BARBERYSTBS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
■ ;’Jaū£-'atta'Vrašyktv ‘ - V-.* ■

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
________2 Finansai-Paskolos__________

REIKALINGA pinigų ant pirmo 
VIorgičio $8500, namas vertas $65,000. 
Saugiausias ir geriausias investmentas iŠ 
visos Chicagos. Kas norit gauti gerą 
investmentą, pašaukit Lafayette 5107.

fejerverkai
— Chicago Daily Tribūne.

'j. -— Evening American. 
proga chicagiečia'ms patvir- 

lojalumą George Washington 
—■ Chicago Daily Netvs.

dėl kurio kiti važiuos šimtus 
— Herald-Examiner.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6 ir 6 kam
barių, medinis, pigiai. 4538 South 
Washtenaw Avė., Tel. Lafayette 4294.

. .......    .n.. .

Automobilcs
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Cbicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbysčių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui. •

MID-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

Senas Auksas 
Old Gold

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKO dar>bo prie namų arba restau- 
rante. Bessie Vitkauskienė, 1506 W. 
Erie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti ant ūkės prie namų pagelbėti. 

7005 So. Washtenaw Avė.

For Rent
RENDON pilnai įrengta kriaučių ša- 

pa amerikonų apielinkėj, kito kriaučiaus 
aplink nėra. Gera vieta sumaniam biz
nieriui. Taipgi storas dėl bučernės ir 
grosernės.

M. S.
COMMERCIAL HOTEL 

Goodland. Indiana

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
! Barbeųue standas, geroj vietoj, ant 
Archer Avė., tarp Justice Park ir Willow 
Springs. Trys vėjiniai malūnai ant že
mes. Kreipkitės prie savininko

’ DIXIE BARBEQUE, 
Archer Avenue, , 

Mt. Forest.
—O—

—O—
PARDAVIMUI pigiai delicatessen sto

ras, renda pigi. 4213 S. Campbell Avė.

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

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės —• 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvare 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

—O—




