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Hitleris Laimėjo 
“Rinkimus”

BERLYNAS, kovo 29. — Neoficialiais balsavimo daviniais, 
Hitleris gavęs 99.1 nuoš.' balsų šios dienos “plebiscite” ir rin
kamuose “reichstago.” s

Už Hitlerį buvę paduota 21,638,398 balsai, o 211,488 bal
sai buvę sugadinti’ ir todėl skaitomi priešingais.

............... —------- . i - •

Vokietija vakar 
“rinko” nacišką 

reichstagą ,.
Hitleris užbaigė kampaniją su 

žydo parašyta padėkos gies
me

BERLYNAS, kovo 29.—šian
die Vokietijoje įVyko “plebis
citas” parėmimui Hitlerio už
sienio' politikos ir išrinkimui 
naujo “reichstago”, kuris bet
gi. jokių įstatymdavystės galių 
neturi ir tik retkarčiais susi
renka šaukiamas Hitlerio, iš
klausyti Hitlerio pranešimų.

Jokių kitų kandidatų, apart 
pačių ištikimiausių nacių, ne
buvo, taipjau niekas negalėjo 
balsuoti prieš Hitlerio politiką. 
Bet vistiek Hitleris ir visi naciai 
vedė labai smarkią rinkimų 
kampaniją, kad kaip nors , įsi
gyti žmonių palankumą. .
* Hitleris užbaigė^—J^nkimų 
kampaniją, sugĮedoįrias per 
radio padėkos i giesmę *ir pa
kviesdamas kartu su juo gie
doti ir visą Vokietiją.

Keisčiausia, kad ta padėkos 
giesme pasirinko žydo* parašy
tą giesmę, kurią ikišiol naciai 
draudė giedoti. Bet tinkames
nės giesmės patys naciai ne
surado, tad. ir Hitleris buvo 
priverstas pasitenkinti giedoji
mu žydiškos giesmės, nors žy
dams balsuoti Vokietijoje da
bar yra uždrausta ir žydai 
nuožmiai yra nacių persekio
jami.

Penkios chicagietės 
kandidatuoja Į kon- 

. gresą
CHICAGO. — Net penkios 

Chicagos moterys kandidatuo
ja j Jungt. Valstijų kongresą 
Kandidačių kongresą turi abi 
partijos — demokratai ir re- 
publikonai. Visos jos veda la
bai aktyvią kampaniją, kad lai
mėti nominaciją bal. 14 d.

Skėrių pavojus 
ūkiams

WASHINGTON, kovo 29.— 
Agrikultūros departamento 
mokslininkai numato, kad šį pa
vasarį ir vasarą Amerikos 
ukius tėrios skėriai (sarončiai). 
Jų yra apie 30 rųšių ir kiek
viena rųšis pasirodo periodiš
kai atskirose valstijose. Nuftna- 

x tomą, kad ypač ši vasara bus 
labai pragaištinga rytinių ir 
pietrytinių valstijų ūkiams.

Reikalauja iš Japo
nijos paliauti puldi

nėti Mongoliją
Rusai įtaria, kad japonai sie

nų puldinėjimais siekiasi su
kurstyti karą *

I I..- —................---

MASKVA, kovo 29. — Iš
laukinė Mongolija pasiuntė 
Manchukuo valdžiai grieštą. rei
kalavimą tuojaus sustabdyti 
Manchukuo ir Japonijos karei
vių ptildinėjimus Mongolijos 
sienos.

Rusų oficialus laikraščiai 
reiškia nuomonę, kad tais nuo
latiniais puldinėjimais xper sie
ną japonai siekiasi sukurstyti 
karą Tolimuose Rytuose. •

Japonai puldinėja Mongoliją 
gerai žinodami, kad Mongolija 
yra padariusi karinę sąjungą 
su Rusija ir kad Rusija yrd 
prisižadėjusi ginti Mongoliją, 
jei ją užpultų svetima valsty-

1936

Hitlerio pulkams užėmus Pareini, šiek-tiek savo simbolingos reikšmės atgavo garsus paminklas
< - . - '

“Die Wacht Am Rhein”, kuris stovi Koblentze, kur į Reiną subėga Moselle upė. Prie paminklo 
sargyboje stovi dų Vokietijos kareiviai. , •

Italų bombos sugrio
vė Harrar miestą

Lietuvos Naujienos
Kaip vyksta vokie
čių-lietuvių derybos

BERLYNAS. Elta. ' 
troji lietuvių vokiečių derybų 
dėl prekių mainų diena praėj3 
taip pat gyvai, kaip ir pirmo
ji. Kovo 10 d. buvo galutinai 
išsiaiškintą, kokios prekės ga
li būti atitinkamai įvežtos į 
abu kraštus. Didesnio atsidė
jimo ir išsamesnio darbo rei
kalauja klausimai, kokiomis 
prekybos formomis — laisvos 
ar organizuotos ir centralizuo
tos prekybos — bus prekiau
jama. Tam klausimui išaiškin
ti buvo skirti ir kovo 10 d. po
pietiniai posėdžiai. Kovo 10 d. 
buvo sudaryta ir finansinio at
siskaitymo komisija.

An-

POTVYNIS KAU 
NA TEBEKAN- 

KINA

Ohio upės potvyniai 
tebesitęsia

miško nie-
t

rajonuose 
uždarytos,

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, gal lietus į va
karą; tiek pat šalta.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
7:12.

Šiandie bus išspręs
tas Bruno Haupt- 

mann likimas
TRENTON, N. J., kovo 29. 

— Pirmadieny galutinai paaiš
kės Bruno Richard Hauptmann 
likimas, ar jis bus antradienv 
nužudytas elektros kėdėj, ar 
mirties bausmė bus dar syki 
atidėta. '

Gubernatorius Hoffman ry
toj šaukia pardonų teisn/o su
sirinkimą ir pasiūlys jąm /mir
ties bausmės vykinimą atidė
ti pasiremiant tuo, kad Lind- 
berghų kūdikio pagrobimo by
la vis dar nėra galutinai iš
spręsta.

Pats gubernatorius, kuris 
kartu yra ir pardonų teismo 
narys, irgi sutinka Hauptman- 
no žudymą dar kartą atidėti, 
jei prokuroras pripažins jam 
tą teisę, nes yra rimtos abe
jonės, ar gubernatorius tokią 
teisę turi. Tečiaus prokuroras 
dar nepasakė savo nuomonės 
if vargiai jis sutiksz pripažin
ti gubernatoriui tą teisę.

žudymo atidėjimui labiausia 
priešinasi Hunterdon kauntės, 
kur Hauptmannas buvo teisia
mas, prokuroras Hauck. Tarp 
gubernatoriaus ir prokuroro 
įvyko aštrus susikirtimas, pri
vedęs prie to, kad gubernato
rius pavadino Hauck “nekom- 
petentišku prokuroru”.

Streikas atsinaujino
—...... ............ I

SOUTH BEND, Ind., kovo 
29. — Sutaikytas streikas Ban- 
ton Bali Bearing Co. dirbtu
vėse atsinaujino kompanijai 
nepildant sutarties apie sugrą
žinimą į darbą visų streikie- 
rių.

Pik iet iro to j ai pastojo kelią 
gryštantiems į darbą darbinin
kams ir ištiko mažos riaušes, 
kuriose keli automobiliai liko 
apdaužyti ir trys žmonės su
žeisti.

I

ADDIS ABABA, kovo 29.- 
Italijos lakūnai praktiškai su 
naikino pietinėj Ethiopijoje 
Harrar, antrą didžiausį Ethh- 
pijos miėstą, turėjusį 40,000 
gyventojų.

Manonih, kad unažai , žmonių 
žuvo, nes gyventojai SU baime 
pabėgo iš miesto, pasirodžius 
pirmiems •** italų lėktuvams,

Nuo bombų nukentėjo Egyp- 
to ir Ethiopijos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės. Sugriauti 
Franci jos misija, Franci jos 
konsulatas, kalėjimas ir radio 
stotis.

Pirmoji lietuvaite 
New Yorko Metro

politan Operoje

8 užmušti traukiniui 
sudaužius busą

x pasirodžius

Teisia kalėjimo vir- 
šininką už kalinių 

žudymą

Ona Katkaupkaitė laimėjo au* 
dicijos koiitestą ir gavo vie
tą Metropolitan operoje

'; kovo ■29.' ^
šiandie tapo paskelbta, kad lie
tuvaitė dainininkė Ona Kat- 
kaiiskaitė, mezzo kontralto, lai
mėjo pirmą vietą garsiosios 
Metropolitan 'operos audicijose 
ir ateinantį sezoną dainuos Me
tropolitan operoje svarbiausio
se rolėse. ' 1

Laimėtoja šiandie dainavo ir 
per radio, parodydama visos 
Amerikos klausytojams savo 
stiprų, bet ytin malonų bal
są. > '

fli buvo pirmoji lietuvaitė 
patekusi į šią garsią operą, į 
kurią nelengva įsigauti ir pa
saulio garsenybėms.

P-lė Katkauskaitė yra gimu
si Amerikoje. Ji dainavo Lie 
tu'vos operoje, paskui, 
Lietuvos s tipendi j antė, 
nosi Italijoje.

kaipo 
moki

išbuvo
8 mc- 
nuver-

HAVANA, Kuboj, kovo 29. 
— Audience teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos maj. Pcl- 
ros A. Gastells, buvusio virši
ninko Pū‘šų salos kalėjimo, ir 
19 kalinių už žudymą kitų ba
linių. Visiems jiems reikalau
jama mirties bausmės.

Maj. Gastells, kuris 
kalėjimo viršininku apie 
tus, buvo areštuotas po
timo prezidento Machada val
džios. ■ f

Kaltinama, kad jis nieku
siems kaliniams suteikdavę 
speciales privilegijas ir su jų 
pagelba yra nužudęs, ar įsa
kęs nužudyti daugiau! kaip 1,- 
000 kalinių. u

Meksika leis atida- 
ryti bažnyčias

MEXICO CITY, kovo 27. — 
Prezidento Cardenas valdžia 
nutarė leisti atidaryti kelis 
šimtus bažnyčių, kurios stovė
jo uždarytos nuo pradžios per
eitų metų. Bet bažnyčios ii 
toliau pasiliks šalies nitfosavy-

Suomija reikalaus 
atlyginti už sulai

kytus laivus

Seniausias tėvas
NEW BERN, N. C., kovo 29. 

— George Isaac Hughes savi- 
nasi vardą seniausio tėvo Amer 
rikoje, ties jis yra "96 metų 
amžiaus, o jo žmona laukiasi 
jau antro kūdikio į 
Jo žmona yra 28 m.

du metus 
amžiaus.

BYRON, Ga., kovo 29. — 
Central Georgia greitasis trau
kinys pačiame miesto centre 
įvažiavo į busą, užmušdamas 
8 žmones ir 5 sunkiai sužeis
damas.

FaOhLabor pri
taria kūrimui tre

čios partijos
ST. PAUL, Minn., kovo 29. 

— Farmer-Labor partijos kon
vencija 368 balsais prieš 250 
balsų priėmė rezoliuciją, kurioj 
pasisakoma už sukūrimą tre
čios politinės partijos ir išsta
tymą -tos partijos kandidato į 
prezidentus. ’ \

Darbiečiai tuo kandidatu nu
mato Minnesotos gubernatorių 
Floyd B. Olson, kuris dabar 
kandidatuoja į senatą.

Rezoliucijos priešininkai siū
lė trečios partijos kūrimą ati
dėti kitiems rinkimams, nes ta
da bus gal kiek palankesnės 
sąlygos. Bet rezoliucijos šali
ninkai sakė, kad nebus žalos 
jau dabar pradėti trečios par
tijos kūrimą, ypač kad 'rezo
liucijoj ir nesiūloma jau šiais 
rinkimais išstatyti'' partijos 
kandidatus.

HELSINKAI, Suomijoj, ko
vo 29. — Prašant laivų savi
ninkams, 'Suomijos valdžia pa
reikalaus iš Jungt. Valstijų at 
lyginimo už 1917 ir 1918 m.m.' 
sulaikytus 13 Suomijos laivų.

Laivų savininkai tikrina,, 
kad Amerika be jokio, reikalo 
buvo sulaikusi 13 laivų, dėlei 
ko šavininkai aplaikę $1^0u,- 
000 nuostolių ir tūli turėjo net 
bankrutuoti.

Į tą dalyką yra-priversta įsi
maišyti pati valdžia, nes laivų 
savininkai neįstengė su Ame 
rikos valdžia sifsikalbėti ir pa
staroji nesutiko pavesti visą 
dalyką teismui išspręsti. Dagi' 
nepaaiškino ne laivų sulaiky
mo priežasties.

Suomiai spėja, kad laivai bu
vę sulaikyti todėl .kad nužiū
rėta, i jog jų įguloš pritarian
čios bolševikams. Bet tai esąs 
juokihgąs įtarimas, nes kaip 
tik tuo laikui Suomija kariavo 
su Rusijos“ bolševikais.

“Meilė neverta 
$1,000,000.”

KAUNAS, kovo 12 (“Lž”)
Vakar visą dieną vanduo lai

kėsi vienodame aukštyje, o kai 
po pietų pradėjo lyti, tai van
duo pradėjo kilti ir labiau ap
semti žemesnes miesto vietai. 
. Didžiausias judėjimas dėl 
potvynio Kęstučio ir Jonavos 
g-ve, nes čia tirščiausia žmo
nių gyvenama.

Kęstučio g-vės pusėje nuo 
Nemuno “Amlito” rajone visi 
kiemai ir namai pilni vandens. 
May t, kaip vandeny plauko bal
dai, lentgaliai, įvairus daiktai, 
lentpiuvių kieme 
džiaga ir t. t.

f

Apsemtų vietų 
visos parduotuvės
rinkoje prekyba visai sustojo, 
žuvų rinkoje budelės išvary
tos, kitos iki pusės apsemtos

A. Panemunėje, tuojau už 
tilto kairėje pusėje, prie Sme
tonos alėjos tikras ežeras. Ta
me rajone kvartalas puikių na-’ 
mų — vandeny. Gyventojai bur
tus pasiekia tik valtimis. To
liau prie miško nuverstas nuo 
savo nuolatinės stovėjimo vie
tos šaulių pavilijonas. Prie an 
trojo pležo pavilijonas visiškai 
sulaužytas. Už miško Vičiunų

. Gyventojai 
str krantu susisiekia valtimis. 
Atrodo, kad kaimas gyvena sa
loje. Valtimis daug kas tegali 
pasiekti savo butus ir Lukšio. 
Aleksoto, Kalvių ir kt. gatvė
se.

CAIRO, III., kovo 29.—šim
tai gyventojų žemesnėse vieto
se buvo priversti apleisti sa
vo'namus, ir šią apielinkę pa
siekus Ohio upės potvyniams 
Betgi upė jau prarado visą sa 
vo smarkumą ir didesnio pot
vynio nenumatoma, ypač kad 
jau netoli nuo čia ji baigiasi 
ir įteka į Mississippi upę.

Tečiaus Ohio upė vis dar te
bėra pakilusi visame savo leaimas apsemtas.
gyje. Pakilusį yra ir AHeghemy 
upė,c kuri iššaukė didžiuosius 
potvynius Pittsburghe., Bet nors 
Pittsburgho apielinkęj pasikar 
tojo nauji maži potvyniai, pats 
Pittsburghas potvyniu pavo
jaus nejaučia ir gyvenimas ta
me1 plieno ir geležies miesto 
pamaži gryšta į normales vė
žės. /

Pittsburghas skubiai valosi 
nuo potvynio purvų ir pirma
dieny galbūt jau galės atsida
ryti didysis biznio • centras 
“Auksinis Trikampis”. Milicija 
irgi mažinama.

Tennessee upė tebėra išsilie
jusi ir ji išvijo į kalnus visus 
žemesnių vietų gyventojus.

Nemunas aukščiau Petrašiū
nų ir žemiau Zapyškio švarus. 
Neris aukščiau irgi išėjus. Bet 
Kauną Nemunas ir Neris te
belaiko ledo replėmis suspau
dę. Prie Raudondvario ledas 
susikimšęs tebėra. Tokiu budu 
potvynis Kaune vis auga.

“Pienocentras” ir “Parama” 
dėl potvynio negali pristatyt- 
produ’ktų į Vilijampolę.

Mirė važiuodamas traukiniu

29.
H 

kad 
ku-

TRENTON, N? J., kovo 
— Buvęs advokatas Paul 
Wendel buvo prisipažinęs, 
tai jis išvogė Lindberghų 
dikį. Bet vėliau savo prisipa
žinimą atšaukė, nes jis buvę^s 
išgautas vien kankinimu. Esą 
jį pastvėrę prieš kelias savai
tes ir nuolatos kankinę iki jis 
pasirašęs prisipažinimą.

VIRBALIS.—-Vasario 24 d. 5 
vai. 25 min. tarpustotyje Vir
balis-Vilkaviškis einant trauki- , 
niui 31 Nr. II klasės vagone 
dėl nežinomos priežasties stai
ga mirė Kybartų miesto gyven
tojas Vinkleris. Antros klasės 
vagonas, kuriame mirė Vinkle
ris, Vilkaviškio stotyje nuo 
traukinio buvo atkabintas.

LQS ANGELES, Cal 
27.-r-čia buvo pradėta nagrinė
ti bylą tūlos Mrs. Lelah V. 
Palmer prieš • chicagietę Mrs. 
Vera J. Joyce. Mrs. Palmer iš 
pastarosios reikalavo net $1,“ 
000,000 atlyginimo už pavilio- 
jimą jos vyrą. /

Tečiaus po poros dienų- bylos 
nagrinėjimo, teisėjas Palmer 
bylą išmetė, nuspręsdamas, kad 
jokia meilė nėra verta $1,000,- 
000, ypač-Frank *S. Palmer, ku
ris neužilgo po vedybų prade-, 
jęs turėti meiliškus ryšius su 
kitomis moterimis,’

. ........... ' ....y-—. ................... ,,

; MATAHAMBRE, Kuboj, ko
vo 29. — Amerikietis George 
J. Schnell iš Colorado Springs, 
Colo., supėrintendentas vietos 
vario kasyklos, pasimirė nuo 
žaizdų. Jį kovo 14 d. subadė 
peiliu devyni kasyklos darbi
ninkai.

kovo

29.
Re-

PITTSBURGH, Pa., kovo 
— Pittsburgho Federalinio 
zervo banko kasininkai dirba 
su kaukėmis ir guminėmis pirš
tinėmis, sortuodami pinigus iš 
potvynių sryties. Pinigai bus 
išdžiovinti ir pasiųsti į Wa- 
shingtoną sunaikinti.

FAIRBANKS, Aliaskoj, kovo 
27.—Mary Joyce, 27 m., visai 
viena užbaigė 1,000 mylių ke
lionę šunimis per Alaskos snie
gynus iš Taku. Ji buvo pasitik
ta su didelėmis iškilmėmis. Pa 
vojingą kelionę ji pradėjo gruo
džio 10 d.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watta Pajėgos).
Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y:

». t

Didžiausias potvynis 
Binghampton 

istorijoje
Nuostolių padaryta iki 1,750,- 

z OOthdolerių. — Nukentėjo ne
mažai ir lietuvių.

Jau praėjo apie savaitę lai 
ko nuo dienos, kaip Bingham 
tone buvo vanduo išsiliejęs iŠ 
Susųuahanna ir Chenango upių, 
bet dar visur tebesivaloma. 
Miesto gatvės dar tebėra pur
vinos, vanduo dar tebepumpuo- 
jamas iš gyvenamų namų ru
sių. Gyventojai valo purvą iš 
savo gyvenamų namų* keliai 
ir tiltai išardyti. Bet gyveni
mas kasdien vis normalėja, jau 
atsteigtas susisiekimas vienos 
dalies miesto su kita, atidaryti 
tiltai, telefonas vėl veikia nor« 
maliai, o šiomis dienomis jau 
atsidarė mokyklos ir dirbtuvės, 
į kurias grįžo tūkstančiai dar
bininkų prie savo darbo. O šim
tai WPA darbininkų dieną ir 
naktį pumpuoja vandenį ir va
lo vandens užlietas vietas.

Dabar Bingham tone atrodo 
kaip po tik ką pasnigto sniego, 
nors saulėta ir pusėtinai šilta. 
Mat, sveikatos departamentas 
visur išbarsto vapną, tad kur. 
nepažvelgsi — visur balta.

Nuo patvynio labiausiai nu
kentėjo darbininkų apgyventi 
distrlktai. Pirmas wardas, taip 
vadinamoji dalis miesto, kur 
išimtinai apgyventa svetimtau
čiais, kur ir lietuvių didžiuma 
gyvena, nukentėjo daugiausiai. 
Bet virgi ne tiek daug, kiek 
pereitą liepos 8 d. potvynyje, 
nes šis potvynis buvo ne tok< 
staigus. Vanduo.kilo apie dvi 
dieni, koP iškilo iki dar nežino
mos praeityje aukštumos, o be 

' to, 'tai dar buvo dedamos vi
sos pastangos, klojami smėlio 
maišai, kad nepraleidus vande
nį išsilieti ir užlieti tą miesto 
dalį. Tad gyventojai jau dieną 
ir naktį kraustė savo turtą į 
antrus aukštus, o kurie antrų 
aukštų neturėjo, tie krovė į 
vežimus ir nešdinosi į sauges
nes vietas.

Lietuvių nukentėjo apie 10 
Šeimų. .Skaudžiausiai paliesti 
tai M. Pranckunas, Vaieekaus- 
khs, Gaidys ir\ VMentinas. 
NaujienieČiai tai * bus daugiau
sia nukentėję 4d. Charnos, ku
rių restorane buvo 4 pėdos van
dens, J. Zdanevičius ir S. Mi
sevičius, bet dar daug buvo to
kių lietuvių, kurie turėjo ma
žesnius nuostolius iš priežas
ties vandens rūsiuose. Lietuvių 
nuostolius dabar dar sunku 
nustatyti, bet Jūsų Reporteris 
pasistengs apie tai surinkti ži
nių ir parašys Vėliau.

Trečiadieny j, kovo 18-19-20 
dd» miestas buvo padalintas į 
kelias dalis, kur viena dalis ne
galėjo susisiekti su kita.

Mieste vandens nebuvo per 
tris dienas, — butų nebuvę ir 
elektros, bet paskutinėmis va
landomis elektra buvo gauta iš 
Syrącuse, N. Y., kuris yra apie 
80 hiylių atstumo’nuo Bing- 
hamtono.

Dirbtuvės buvo uždarytos 
per 4 dienas, mokyklos taip 
pat. Trys mokyklos liko apga
dintos, o ypatingai East Junior 
High. Be to, šėštadienyje, ko
vo 21 d., buvo rimto pavojam 
ekspliozijai. Apskaitoma, kad 
butų buvę sugriauta pusė mies
to. Mat, geso kompanijos tan- 
kos prakiuro. Radio pranešė, 
kad gyventojai kuo greičiausiai 
bėgtų iš namų. Bet dedant di
deles pastangas, pavojus buvo 
pašalintas ir pranešta, kad gy
ventojai gali pasilikti savo na
muose. —Ju®ų Reporteris.

LATVIAI
DARBININKUS

LIETUVOJ
Darbininkų samdymas Lat

vijos laukų darbams jau pra
sidėjo. Kaime (Mickevičiaus 
gatvė 4), Ukmergėje, Panevė
žyje, Alytuje, Utenoje1,ir Kai
šiadoryse įsteigti darbininkams 
registruoti punktai. Sakytose 
vietose punktų tikslius adre
sus darbininkai galės sužinoti 
apskrities viršininko įstaigose. 
Punktų veikimą ir darbininkų 
samdymą nuolat prižiūri Lat
vijos žemes ūkio rūmų gene-

SAMDO
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rMinie Ualioiinis Julius Timęt* 
mahis. j,

Latvijos žemės ūkio burnai 
atspausdino darbininkams in* 
formacinius pranešimus ir juos 
pet vidaus reikalų ministeriją 
išsiuntinėjo apskričių viršinin
kams, kad butų iškabinti vie
šose vietose. Darbininkams, ku
rie yra pasiryžę vykti į Lat
viją, yra žinotini kai kurie iki 
šiol spaudoje dar nebuvę skelb
ti dalykai. Būtent: darbininkai 
bus samdomi nemažiau kaip 6 
mėnesiams. Kelionė iš samdy* 
mo vietos artimiausios gele
žinkelio stoties iki darbo vie
tos Latvijoje nemokama. Lat
vijos žemės ūkio rūmų įgalio
tiniai iš samdomų darbininkų 
už registraciją jokio atlygini
mo negali imti. Kiekvienas dar
bininkas turi įsigyti užsienio 
pasą pas artimiausią apskri
ties viršininką. Kad gatftų pa* 
są apskrities viršininkui reikia 
įteikti tam tikrą su Latvijos 
žemės ūkio rūmų įgaliotiniu 
sudarytą sutarti j gauti |š vai* 
sčiaus savivaldybės pažymėji
mą, kad darbininkas nėra su * 
daręs sutarties žodžiu ar raš
tu su ūkininkais Lietuvoje 
1936 metų laikui, ir pridėti dvi 
fotografijas. Už užsienio pasą 
vyrai tivrės mokėti 7 litus, mo
terys 5 litus, Mat, už moteris 
paso išlaidų skirtumą — du 
litu^ — sumokės samdytojai; /

Darbininkai sdmdomi Visai 
Sveiki ir tinkami visiems že
mės ūkio darbams; moterys tu
ri mokėti milžti karves. Bai
gus sutartyje numatytą tarny
bą, parvykimo į savo gyveni
mą vietą kelionės išlaidoms' 
padengti darbininkas iš sam
dytojo gaus 5 latus (apie 10 
litų), skirtumą turės padengi 
ti iš savo uždarbio. Iš perei
tais metais į Latviją išvyku
sių 6 mėnesių laikui darbinin
kų kai kurie negrįžo sutarta, 
laikui pasibaigus,jie su darb1 
daviais sutartis pratęsė ilges*,

NAUJIENOS, Chicago, III
■1 fi—.. . -.......    irir'i.i.. .u I ,
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nonas maistą, darbo rubifs ir 
avai., nes samdytojai mokės 
tik sutartą atlyginimą, duos 
maistą ir J katobai?|. darbinin
kai pasirašo sutartį atvykę į 
registracijos vietą ir ten pat 
sužino išvykimo dieną ir dar
bo vietą. Jaupamečiai (nuo 14 
metų amžiaus), kurie samdo
mi piemenauti, bus samdomi 
tik kartu su tėvu, motina, bro
liu ar seserim, šiemet darbi
ninkai bus samdomi, kaip jau 
pranešta, tik iki gegužės 15 d. 
Tas terminas nebus prailgin
tas.

Ui .H i>................................. .-ii.Į .1

Pirmadienis, kovo 30,-1936
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EKSKURSIJA
LIETUVON

np laiką ir pasilikt) pas sam-; 
dytbjus ne Sezoniniais, bet nuoj 
latiniais samdiniais. Ir šiemet 
susitarusiems darbininkams s U 
darbdaviais nebus daroma kliū
čių (pasilikti Latvijoje dirbti 
ilgesnį laiką. Tačiau tie dar r 
bininkai, kurie 1935 m. buvo 
nuvykę žemes ūkio darbų J 
Latviją, bet nesudarė sutarčių 
su4 šeimininkais, taip pat visi 
tie, kurie be teisėtos priežas
ties nutraukė sudarytą sutar-, 
tį, šiemet nebus samdomi ir į 
samdymo biurą gali nesikreip
ti, nedarytis išlaidų ir 
ii laiko.

Darbininkai, nuvykę 
viją, negalės priešintis 
skirstymui po vieną pas atski
rus ūkininkus. Darbininkai 
naujokai, kurie šiemet turi at
likti karinę prievolę, nesamdo- 
mi. Kiekvienas darbininkas ke
lionei turi turėti trimis die

negaiš-

i Lat- 
jų iš.

Pirmutinė oficiali “Naujienų” it visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos pėr Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti) nes 
gavimas sugrįžimui perimtų kaip kada užtrunka po kelis 
menesius. r

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

‘‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVA

LITAIS \
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
• CHICAGO, ILL.

ŠIOS SAVAITES

EkIra Darganai
Linoleum

9x12

ROOSEVELT 
FURNITURE<

2310 West 
Roosevelt, Road

, Tel. Seeley 8760

Hor&ce Cole padSkbjo “vyriau- 
sybts verdu”. Visa apgaulė 
paaiškėjo, tik tada, kai “prin
cai” jau seniai buvo grįžę Į 
Londoną. Ant Cole1 niekas ne
pyko, kvatojo het visa admi
raliteto vyresnybė

■' -.M/ - ■ 7 \ ' ... *■..-( ■ ■ . - '

Dar “gražesnė”' išdaiga bu
vo iškrėsta, kai buvo suimtas I 
ministeris Locker - Lampson. 
Ministeris buvo sulaikytas gat
vėje kažkokio žmogaus. “Lai-| 
kykit vagį!” subliovė tas žmo
gus •— Cole ’ ir ėmė vytis 
rtiinisterį, kol atsirado polici 
nįnkas, kuris suėmė Locker - 
Lampsoną “dėl bandymo pa
vogti auksinį laikrodėlį ir gran-, 
dihėlę”. Ministeris gavo nuo 
vadoje aiškintis net keturias 
Valandas, kol buvo paleistas. 
Šitiek sutrukdytas, jis net pa
vėlavo *į didžiuosius debatus 
Žemuosiuose rūmuose, ir dėl

MI- "n.'i. n MHtia .iiiIir Ii.in-nul ,..rfr«......i.,.u.

Mirė išdaigininką 
karalius

šiomis dieiiomlsį Prancūzijo
je mirė angląs Horace de Vere 
Cole, 53 metų anyžiaus. Velio
nis mums tikrai nežinomas, ta
čiau visoje Anglijoje buvo gau
site savo nepaprastomis išdai* 
gomis. Tokia jau, matyt, buvo 
jo prigimtis, kad nuolat .kvie
tė ką nors pajuokti, ką nors 
iškrėsti.

Atai kelios jo išdaigos.
Paprastai apsirengęs vyras, 

matyt, valdininkas, paprašė 
kartą dienos metu gatvėje, 
Londono centre, vieną elegen* 
tišką poną palaikyti truputį 
virvės galą. Esą; Čia daromi 
svarbus gatvės matavimai. Pats 
su kitu virvės galu dingo už 
gatves kampo ir Čia paprašė 
kitą poną irgi palaikyti. Tuo
du ponai išstovėjo su virve ge
rą pusvalandį, o tuo tarpu tas 
“valdininkas” — tai buvo Ilo- 
race Cole — Su draugais sė
dėjo antroje gatvės pusėje re
storane ir leipo juokais/

Anglai mielai ^odo sveti
miems didikams, Juo labiau iš 
necivilizuotos Afrikos, savo 
drednoutus $ jie nori užimpo
nuoti, ir dėl to ?nibkas nenu
stebo, kai kartą "keturi etiopų 
princa'i, kurie kaip tik lankė 
Angliją, panorėjo Pontlande 
apžiūrėti anglų karo laivyną, 
Horace Cole čia prisistatė kaip 
“užsienio reikalų- • ministerijos 
attachė”., Lankytojų būrelis, 
kuriame buvo . Jrt Viena ponia 
ir vertėjas, buVd iškilmingai 
sutiktas ir jam aprodytas 
nas karo laivas. Paskui laivo 
kapitonas surengė vaišes, km 
rių metu vienas iš princų kaž
kokia nesuprantama kalba - 
svečių ji buvo palaikyta am 
hariška '— pasakė sveikinimą.

Laidotuvių Direktoriai

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

to buvo priimtas bilis, prieš I jog jo klausytojai darbininkai 
kurį jis kovojo.

v Vis dėlto ministeris atslker- 
ši j o. Po trijų mėnesių viena
me. dideliame Londono laikraš
tyje pasirodė platus nekrolo
gas “per anksti mirusiam iš
daigininkui Horace Cole...”

1 i »

Cole buvo labai panašus į butų buvę tikrai įdomus.
buvusį anglų darbiečių vadą • ' “L. A.”
Ramsay Macdonaldą. Kartą jį ----------- ---------------------------
gatvėje vienas darbininkas pa- Ą T T)nvidnnifi tatfaUririzi. Vniv> “Dovno<»<► TVTcm” | ****«vKr<l> V ***•*/•

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenvood IMT

VALANDOS:
nuo 9 iki Ii valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

tarėsi, iš proto išėję...
Daug tokių išdaigų yra iš- 

£ Į krėtęs Horace Cole, j ų visų 
čia nė nesužymėsį. Jis buvo 
pažadėjęs parašyti savo atsi
minimus, kai busiąs šešiasde
šimts metų. Gaila, kad Cole 
mirė 53 metų, o atsiminimai 

i v

sveikino kaip “Ramsay Mac , 
ir Cplo tuoj sugalvojo išdrož
ti prakalbą.^ Jis užsilipo ant 
dėžės ir ėmė taip konservaty- 
viškai pilti prieš socializmą,

ADVOKATAI Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai., Nekėliomis nuo 10 ild 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401K.P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N? Dearbom St. 
Kamb. . 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone! Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4«»1 SOUTH ASHLAND AVKNH
Res. 6515 So. Rockwell St.
TelephonA! Renublic 9723

■■■■a mMi anii *.*■*■■>

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
| Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10 __ ____  _ __ _____
Tel. Dearbom 3984 

Rezidencija
3407 Lowe Avo. Tel.

■KllteiiiiKi**w—     .». — «i. —

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

«ava »». vicruina ivvuu \»»» ««
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas CanaI 1175.
Namai* 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.'

Phone CanaI 6123
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

' Telefonas Republie 7868

ChicRgo, Iii.—“Kuomet tik vidu
riai iimikta, ftf nėmaia, imu W.riner*« 
BittėY VyfiįĮ it* nuošird&iai t-ekomen- 
fluoju rišlemtJ.’* ** M**. Busannji

dPAviuš.
v Nedarykite bandymų bu visokiai* 
Vaistais. Imkite Trlnėr’e Bitter VynĄ, 
kuri* per pastaruosius 44 metus pn- 
rodė sav* atsakančiu Vaistu dėl Už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo,., neramaus miego 
panaėlų ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

,—.—   .■------------- -
? Joseph Triner Company, OhW<> į 22m Wi, ce^ Road (w. M st)

AKUŠERES

ir Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. JDearborn 3984

___ Jei. Yards 2519

Tel. Office Wentworth 8330 
Rez. Hyde Perk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4»po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus sereuomls ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki B vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVB. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.

Sfiso Tel.: Boulevard 7820 
[amu Tel: Prospect 1930

Mrs. Anelia K Jarusz
■c' " Physięal Therapy

vi. and - Midwife _
6630 B. Westemį 
Avė., 2nd floor J 
Hemlock* 9252 

Pątarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. Į 
Moterims ir mer
ginoms patari*! 
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington Št
>Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 8895

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TišVAS

llEPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS dieną ir naktį 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

M. ........a i.ih ton im Į »4r n .i...... .q. m, ua.ifc.   ...»   , u

A. PETKUS
1410 South 49th Oottrt Cicero Phone Cicero BIOS
■u  II.. .I..*,!.,. !l ‘ii4     ..................... .  jį >r ii.iH*.    11   ll i     ».b. 1.^!      

f J. F.RADŽIUS
668 West 18th Street / Phone CanaI 6174

SKUDAS
Phone Monroe 3877

I. J ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIŠ~ 7;' • •
4805-07 S. Heimitage Avenue Phones Yards 1741-1748 
dlrighton Park SUytltts, 4447 S. Fairfield, Ląf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 23rd Plaęe Phones Canaį 2515—Cicero 5927 

; ^»ri.,iĮm»<ĮiiniiiĮ iii'i'ij>|i,.iįwiiįiį4.i..M,r i'i'hįKh iiui; ihiMn »i ■ na n ■ti. u į ii ii i n į iii ĮMi.Į.^i |‘| IT K* a
S C LAČHAVICZ

42-44 East 1081h Št. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515
i1 »■*<«.• i į i i .....j iiįh į    ..i— ų. m., .i ■ į .i i  ,-į,

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pborie Lafayette 3572

■ -.................................... ---i------- ■- , ........................ --.................... - - - ------------------------------ --------------------------------■*......- _

718 West
S. M.

18th Street

S. P. MAŽEIKA.
8319 Lituanic^ Ayenua , , , ;. , Phone Yarda 1188

I.lu ..... ...J..,*.... ■/> I.    »i.i. I I ■■ I I. [y    .4. ■ e » ! I.'iį. .1...m

AMBULANCE PATARNAVAIAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS ♦

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių. įtempimą, kurio 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
Telefonas Virgihia 0086 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
r-? r ...j.’-ai. r.. ,r - m i ..........v -r

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524, diena ir naktį 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
• Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.
IMA ’■». . ...................i. i .... m. ........... .m m.—

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___  Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtuvi

Tel.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus . kaipo ■ patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 
jauslus metodus X-Ray tr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan Si.

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofisais ir _____  ,_______
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Town Statę Bank Bldg, 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų; 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brunsuick 0597

Dr. Charles Sega!
• OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.
*...... . ..... *..............^T1111 . .......... .. .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
.4631 SOUTC ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piietu 
7 ild 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephonę PLAZA 2400

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr, Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 
NedJliomia nasrai sutarti.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku litru.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedl« 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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Bedievių” Inkvizicija 
Vilniuje
■ I I .........................UI............ ............... ... I I I

(Iš tikybinių kovų istorijos viduramžių 
Lietuvoje)

Ligi beveik pat galo šešiolik
tojo šimtmečio Lietuvoje, kuri 
anuo metu sudarė su Lenkija 
vieną bendrą valstybę, tikybi
niu atžvilgiu viešpatavo pusė
tinai pakenčiama tolerancija 
(pakanta, apykanta). Visiškos 
sąžinės laisvės tada, žinoma, 
nebuvo — į nenorinčius išpa
žinti jokio tikėjimo geriausiu 
atveju būdavo šnairuojama, o 
kai kada tokiems ir nukentė
ti smarkiai tekdavę, bet jei 
kas kurį tikėjimą išpažinda
vo, nebūdavo už tai persekio
jamas ir verčiamas tikėjimą 
keisti. Turint galvoj, kad tuo 
pačiu metu Ispanijoj ir kaiku- 
riose kitose Vakarų Europos 
šalyse jau veikė katalikų in
kvizicijos teismai, kurie be pa
sigailėjimo ir pačiais žiauriau
siais budais (kankinimais ir 
deginimu ant laužų) naikinda
vo ne tik tikruosius bedie
vius, eretikus, bet ir kitati • 
kius, garbinančias tą patį Die
vą, tai šitokia tikėjimo laisvė 
Lietuvoje tais laikais buvo 
tikrai didelė sąžinės laisvė.

Nors antrą vertus, kitaip ir 
būti negalėjo. Anuometinė Lie
tuvos — Lenkijos valstybė bu
vo mišinys ne tik tautybių, bet 
ir tikybų. Čia buvo ir katali
kų, ir pravoslavų, ir evange
likų, ir liuteronų, ir musulmo
nų, ir izraelitų ir visokiausių 
kitokių tikybų — tikybėlių iš
pažintojų. Valstybės labui bu
vo svarbu, kad šie visi įvairia- 
tikiai savo tarpe gerai (sugy
ventų, nesipeštų ir nesilpnintų 
valstybės. Tuščios ir bdpras- 
miškos savo esmėje; bet žiau
rios ir negailestingos’ savo pa
sireiškimais religinės žmonių 
kovos ne vieną valstybę buvo 
sužlugdžiusios, todėl anuometi
nės Lietuvos—Lenkijos val
stybės vyrai piliečių tikybinius 
santykius stengėsi tvarkyti 
taip, kad tas pat neatsitiktų 
ir su Lietuvos—Lenkijos val
stybe t. y., kad kivirčai ir 
riaušės dėl tokio tuščio daly
ko, kaip tikyba, nepražlugdy- 
tų ir Lietuvos su Lenkija.

Reikia pasakyti, kad ši svei
ka mintis — valstybės nesiki
šimo į piliečių tikėjimo reika
lus — išliko gyva .Lietuvos — 
Lenkijos vidaus politikoj gana 
ilgai, ir Lietuvos — Lenkijos 
valstybė tvirtai laikėsi, kol vy
ravo šis nusistatymas, o kai 
tik jis tapo sulaužytas ir val
stybėj įsigalėjo tikybinė ne
tolerancija, piliečių persekioji
mas dėl jų tikėjimo — Lietu
vos—Lenkijos valstybė ėmė 
irti, griūti, kol 1792 metais ga- 
lutimi^ugriuvo. _

Didžiaisiais kaltininkais ti
kybinių kovų, kaip kitur, taip 
ir Lietuvoj, — kovų, kurios 
privedė valstybę prie tokio liū
dno galo, buvo jėzuitai.

Jėzuitai atsikraustė į Lietu- 
vą 1569 metais. Pakvietė juos 
ano meto Vilniaus katalikų vy
skupas PrataševiČius. Kadangi 
jau ir tais laikais žmonės j 
jėzuitus nekaip žiurėjo ir jų 
nemėgo, tai pirmieji jėzuitai 
atvyko į Lietuvą ne viešai, o 
slaptai. Vieną tamsią rugsėjo 
mėnesio "naktį jie atvažiavo į 
Vilnių aklai dengta vyskupo 
Prataševičiaus karieta.

Pirmaisiais metais į Lietu
vą teatvyko vos penki jėzui
tai, bet jau kitais metais jų 
priviso iki 26. Iš pradžių jų 
niekas kaip ir nematė, negir
dėjo — taip puikiai jie mokė
jo nuduoti nekaltus avinėlius. 
Bet jiems tas buvo reikalin
ga tik tam, kad pripratintų 
žmones prie savęs ir tuo bud u 
tvirtai įsistiprintų Lietuvoje. 
Jie vaikščiodavo per dienas 
Vilniaus gatvėmis pamaldingai

nuleidę galvas, nusižeminę, tar
si pasiruošę už piktą geruoju 
atsimokėti, čia vienam kitam 
gerą žodį, tardavo, čia kokį 
vargšą paliegėlį sušelpdavo, čia 
vėl kam kokią paslaugą pada
rydavo. žodžiu1, elgėsi taip, kad 
žmonės ėmė manyti, kad jė
zuitai iš tikrųjų nėra tokie 
blogi ir kenksmingi, kaip “be
dieviai” sako.

Bet kai jėzuitai pripratino 
prie savęs žmones ir pajuto 
po savo kojom tvirtą pagrin
dą, jie parodė savo tikrąjį vei
dą. Iš karto nedrąsiai, bet kas 
kart vis drąsiau pradėjo va
ryti savo pragaištingą veiklą.

Kaip žinoma, jėzuitų tiks
las — plėsti katalikų bažny
čios ir popiežiaus įtaką bei ga
lią. Priemonės — kova prieš 
kitatikius ir sėjimas Žmonių 
tarpe religinės neapykantos.

To paties tikslo jėzuitai sie
kė ir Lietuvoje. Iš kitatikių 
anų laikų Lietuvoj gausingiau- 
si ir stipriausi buvo kalvinis
tai, kuriems vadovavo Biržų 
kunigaikštis Nikalojus Radvi
las. Įsitvirtinę ir sustiprėję, jė
zuitai į juos visų pirmiausiai 
ir nukreipė savo veiklą. Iš pra
džių jie tik kviesdavo kalvi 
nistus į viešuosius disputus 
(ginčus), ^kuriuose, stengdavosi 
įrodyti, kad kalvinistai išpažį
sta klaidingą tikėjimą. Tokie 
ginčai būdavo daromi viešose 
vietose. Vilniaus miesto aikš-> 
tėse ir gatvėse. Tikybininkų 
ginčų pasiklausyti prisirinkda
vo minios žmonių. Ne visados 
jėzuitai tuos ginčus laimėda
vo. Pasitaikydavo, kad ir kal
vinistai įrodydaVo, jog ne jie, 
o katalikai savo tikėjime kly 
sta. Bet svarbiausias jėzuitų 
tikslas kiekvienu atveju būda
vo atsiektas — į tamsias žmo
nių minias būdavo įmetama re
liginės neapykantos sėkla, ku
ri nešdavo savo pragaištingus 
vaisius. Praslinkus vos kele- 
riems metams po jėzuitų atsi
kraustymo. į Lietuvą, lig tol 
buvęs geras žmonių sugyveni-

MOKSLIŠKAS RAPORTAS 
PRIELANKUS ORAN

Jus pamėgsite šį smagų būdą ap
sisaugoti nuO užkietėjimo vidurių. 
Jus galite valgyti Kellogg’s ALL- 
BRAN kaipo cereal su pienu arba 
grietine. Arba vartokit prie kepimo 
duonos arba muffins.

mas pairo, prasidėjo tikybinės 
peštynės. Katalikai apmėtyda 
vo akmenimis kalvinistų laido
tuvių procesiją, kalvinistai, 
progai pašitaikiūs, lazdomis 
apkuldavo katalikus. Vienos 
valstybės ir tautos vaikai pa
sidarė vieni kitiems priešais, 
vieni į kitirs žiurėjo, kaip į 
žmogžudžius ir žvėris. Jr -visa 
(ai tik dėl tokįo tuščio nieko, 
kaip tikyba. Ir visa tai pada
rė, žmonių gerą sugyvenimą 
išardė Kristaus “kareiviai” 
jėzuitai. ’

' Bet Kristaus “kareiviai” 
sitenkino vien disputais su 
tatikiais. Pasijutę užtektinai 
galingi, juoba, kad juos x ėmė 
remti net pats karalius, jie pra
dėjo ne juokais kovą su kitati
kiais, o pirmoj eilėj su. kalvinis
tais, kurie čia, Lietuvoje, jiems 
buvo pavojingiausi, šmeižtais,1 
klasta, intrigom ir visokiom 
kitokiom pačiom nedoriausiom, 
priemonėm jiems pasisekė pa
kirsti ilgainiui žymiausių kal-i 
vinistų veikėjų autoritetą, įneš
ti nesusipratimo į jų tarpą ir 
tuo būdų beveik visiškai su
griauti kalvinistų įtaką Lietu- jaunas italas 
voje. šių dienų laisvai tikybi-

ne-
ki-

nius'. klausimus sprendžiančio 
žmogaus akimis žiūrint gali at
rodyti, ' ar nė vis tiek —-''kal
vinistai katalikus, ar katalikai 
kalvinistus nugalėjo. Bet iš 
tikrųjų tai buvo. ne visai vis- 
tiek. Kalvinistai vis- dėlto kėlė 
ir nešė lietuvišką kultūrą -— 
lietuviškai sakė • pamokslus, lie - 
tuviškas spausdino* maldakny
ges, lietuviškas steigė mokyk-, 
las. 6 katalikai, jėzuitai nešė, 
svetimą, lenkišką kultūrą ir jie, 
ne kas kitas, yra didžiausi kal
tininkai žymios lietuvių^tautos 
dalies sulenkėjimo. '' Bot jėzui
tams rūpėjo ne lietuviška kul
tūra. Jiems rūpėjo tik kuodau- 
giau laimės “šveritąjai katali-

■ kų bažnyčiai”' “avelių”. Jie to 
siekė visom galimom ir negali* 

1 mom priemonėm ir .toj veikloj 
su jais biękas negalėjosir ne-

i pajėgė konkuruoti. Viešų in
kvizicijos teismų “bedieviams” 
ir “klaidatikiams” teisti ir de
gint} jie nedrįso Lietuvoje 

Į įvestis, bet praktikoj tokie' teis
mai anais laikais Lietuvoj vei
kė.

1611 metais Vilniuje gyveno 
i vardų Frankus 

' di. Franko. Tūlo Vilniaus tur-

tuolįp kalvinisto jis buvo at
kviestas iš Italijos vaikų mo
kyti. . Jaunas italas oficialiai 
taip pat išpažino kalvinistų ti
kėjimą, nors šiaip jau buvo pu
sėtinai laisvų pažiūrų žmoguj 
ir visas tikybas beveik vienodai 
vertino. O italai yra labai karš
to budo žmonės; jie staigus 
tiek veiksmuose, tiek kalboje.. 
Toks pat 'buvo ir jaunasis 
Frankus di- Franko. Jis nesusį- 
laikydavo pepąsakęs laisvesni 
žodį, nepareiškęs savo nuomo
nės. Neretai susikirsdavo su 
jėzuitais, .kurie jo ypatingai ne
apkentė, nes jis dažniausia 
juos,' taip sakant, sukritikuoda
vo. Jėzuitai griežė prieš jį dan
tį ir tik laukė progos. O proga 
pasitaikė. Kalbamais metais per 
Dievo kūno šventės Franku^ 
di Franko, sutikęs gatvėje ka
talikų procesiją, pasilipo ant 
pakilesnės vietos ir sušuko 
žmonėms: *'Ar-jus manpte, kai

jus Dievą garbinate? J»’» esa
te. stabmeldžiai. Duona, kurią 
jus čia nešiojate/ nėrą joks Die
vas, nes ji ne pakrutėti negalė
tų^ jei jus jos nenešiotumėt. 
Dievo ieškokite ne duonoje, o 
Savyje”. 

•• - * -

Už tokius žodžius v drąsuolį 
puolę katalikai apkūlė, apkalė 
retežiais ir įmetė į kalėjimą. 
Po kelių dienų Frankus di 
Franko buvo teisiamas inkvizi- 
cijos teismo, kurį sudarė vys
kupas ir keli jėzuitai. Kaltino 
šventenybių išniekinime, bet 
kadangi šitokios kaltes pagal 
Lietuvos įstatymus dar nepa
kako, kad nusikaltėlį pasmerk 
tų mirti, ko jėzuitai labai giei- 
de, tai jaunam drąsuoliui pri
kišo dar fantastišką kaltinimą 
— esą jis rengęsis nužudyt1 
karalių, karalienę, jų sūnų ir 
Vilniaus vyskupą. Kad išgautų

prisipažinimą, jaunąjį italą ke
lias dienas visaip kankino ir 
paskui, nors jis ir neprisipaži
no kėsinęsis prieš bet kieno gy
vybę, nuteisė mirti už rengimą 
sąmokslo prieš karalių. Teismo 
sprendimas buvo įvykdytas 
1611 m. liepos 1 d. Vilniaus 
miesto aikštėje. Pasmerktajam 
buvo iš pradžių išplėštas pro 
pasmakrę liežuvis, vėliau nu
kirstos kojos, rankos ir galiau
siai — galva. Tai buvo bene 
pirmoji Lietuvoje jėzuitų inkvi
zicijos auka. [“L, U.”]

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0T51

J 32 6 S. STAT'E?ST. : 
‘Opposite. Davis Store, 2d Floor 

s . . •*»-. i -• ■ ’A

GERKIT TIK GERA ALŲ 
o g i#

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. 

- T •

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEyĄRD 7179

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žilio, kad tas "alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

t’ L. M;
Res.' YARDS 2084

A MALEVOTOJAMS IR
/AiyClOSJNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

0*7f* 1 galionas enaipel,. 
v ■ v special .......... ..... ■

■ . ir daugiau
1 galionas flat balta QC| 

ir daugiau 
1 galionas pirmos kl. 
removal , ....j.............. wv w

1 galionas malevos 
visokių spalvų ...........
Specialė maleva medžio C 7 f* 
darbui, .......  gal. V f U
1 gal. grindims ir • trim varnish, 

išdžiūsta į 4 valandas 97c
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir . daugiau.
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. Tel. Ganai 5063

-—dreses—
VYRU SIUTUS 4
TOP KAUTUS T ■!

Išvalome ir Išprosinam ■ C
Plūs Apar< nuo Ugnies ■

ir Pavogimo.
Extra kąlnos už aksominius, Plytuotus

Kailiais padabintus rubus.
VISAS DAUBAS GARANTUOTAS

(i RŪBAI, $1.30 
ATSIIMAM .IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERS 

IBS N. STATE ST. KAMB. 1383
DFAB.BOHN 8740 '

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupyki t pinigus apsaųgotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% diV.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEAVICH, Pres.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

_____________________________________________________________________________ __________________ - - - . ■ -------------------- ■ ---------------------— ............ ... ........- ... ...................... ......................... - 1 ....................- ..............

RADIO BARGENAI
4 TŪBŲ A. C. D. C........ ............ už $

’ ‘ Gera Maleva 
VISOKIŲ SPALVŲ

97c

4 TŪBŲ A. C. D. G........ ui ’9.95
5 TŪBŲ A. G. .i..,...............

K ' ’12.50
6 TŪBŲ ................ ž ’14.50
VIGTOR PHONOGRAPH

COMĘINATION ............. 19.50
ZENITH 1936 CABINET .. ’34.50
GENERAL ELECTRIC ... 59.00
SPARTOJ ALL WAVE .. *59.00

General Electric Refrižeratoriai KELVINATOR, SPARTON, 
WESTINGHOUSE ir kiti lengvais išmokėjimais.

‘ • . ■ > \ ...
y I UW.............I......................<MW<M^|tĮ| ||IIĮ!Į|..Į^

Pagelbsti Paprastam Užkietė
jimui* Saugiai.

Paskaitykit šį liudijimą paimtą iš 
straipsnio tilpusio Journal of the 
American'Dietetic Association, pusi. 
133-134,* Ląpkr. 1932:

“Vartojimas mažos porcijos bran 
dietoj ... butų labai praktiškas bū
das apsirūpinti tam tikra medžiaga, 
kuri greičiausia nesusismulkina. šis 
bran dar turi kitas geras ypatybes, 
būtent, parūpina nemažą dalį vita
minų B ir jau gatavos geležies.”

Išsemti bandymai, virš penkįų me
tų laiko, įrodė, kad Kellogg’s ALL- 
BRAN yra saugus, veiklus būdas 
pataisyti užkietėjimą vidurių paei
nantį nuo ne ganėtino skaičiaus 
“minkštaus maisto” arba reikalingos 
maiste medžiagos geresniam virški
nimui. Jis yra priimtas per Ameri
kos Medikalį Associacijos Komitetą 
Maistui tirti.

Gerkit ir Reikalaukit
• * 1

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

b
Įdėtu viikoi 

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Paprastai du šaukštai kiekvienam 
asmeniui kasdien yra pakankamai, 
kad apsaugoti jūsų šeimyną nuo 
paprasto užkietėjimo vidurių

Paduokit ALL-BRAN 
reguliariškai dėl regu- 
liariškumo. Parsiduoda 
visose grosemėse. Pa- 
daromas per Kellogg, 
Battle Crėek, Mich.
♦Užkietėjimas ,kuris paeina nuosto 

kos “minkštaus maisto.”

Įjlllll

GRAŽUS BED ROOM SETAI po Sgg QQ ir QQ

JOHN P. EWAL1) 
LOANS and INSURANCE

; Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičių, arba
i ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišąufc:®^

, 840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVDJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE -

GRAŽUS PARLOR SETAI po

59.00 h 99.00

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ

3347 SOUTH HALSTED STREET
WCFL žymus lietuvių radio programas nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
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N
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

U&akymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams —$8.00 
Pusei metų----- --------.........__ _ 4.00
Trims menesiams __________  2.00
Dviem menesiams,_____ ......... 1.50
Vienam menesiui .75

Chicago) per išnešiotdjus:
Viena kopija 8c
Savaitei ________   18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________________ ... $5.00
Pusei metą ............... .. ............... 2.75
Trims menesiams _____ ........- 1.50
Dviem mėnesiams  _________ 1.00
Vienam menesiui __ ..._ ...___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________________ _ $8.00
Pusei metų —...»______ ____ ... 4.00
Trims mėnesiams ••••••••••••*••*•••• 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

POLITIKA IR TEISINGUMAS

New Jersey’s gubernatorius Harold G. Hoffman 
jau vieną kartą sustabdė mirties bausmės vykinimą 
Hauptmannui, kuris yra nuteistas už Lindbergho kūdi
kio nužudymą. Dabar jisai nori vėl išgelbėti nuteistąjį 
nuo elektriškos kėdės..

Mirties bausmė nėra geras dalykas. Tačiau guber
natoriui Hpffmanui šis klausimas nerupi. Jisai nėra 
priešingas nusikaltėlių galabijimui. Bet jisai ryžosi ap
ginti. nuo teismo sprendimo Hauptmanną, kuris esąs, 
jo nuomone, nuteistas “neteisingai”. .

Iki šiol nebuvo girdėt, kad Hoffmanas ar kuris ki
tas New Jersey valstijos gubernatorius butų tiek daug 
rūpinęsis kurio nors kito pasmerkto mirčiai nusikaltė
lio likimu. Bet šitame atsitikime, matyt, veikia įtakin
gos politikoje jėgos. . ' ■

Bruno Richard Hauptmannn, nors ir būdamas ne- 
pilietis ir dagi atvykęs į šią šalį nelegališkai ir su kri- 
minaliniu rekordu, turi stiprių užtarėjų,“ kurie prieina' 
kur reikia ir sugeba paveikti aukštus valdžios atstovus. 
Abejo tepta, kad šitosį politiškos tąsynesdėl Lindbepgho 
kūdikio užmušėjo padidintų žmonių akyse pasitikėjimą 
Amerikos teisingumo sistema. . , !

KOKIA BUS TA “TAUTOS ATSTOVYBĖ”

Federacijos vadai ieškodavo 
draugų tik demokratų ir re- 
publikonų partijose.

Balandžio 3 d. Am. Darbo 
Federacijos prezidentas Wm. 
Gneen ' kalbės socialistų savait
raščio *The New Leader” me
tiniame bankiete. • '

TRISDEŠIMTS METŲ DARBO 
PARTIJOS GYVAVIMO

/ , ' i ' .' i
♦ ' ■ 1 ’ųv ’r~

Britanijos Parlamentinė Dar
bo Partija neseniai minėjo sa
vo 30 metų' sukaktuves.

■ ! 1

Praėjo tik 30 metų nuo to 
laiko, kai darbininkų atstovai 
Britanijos parlamente atlaike 
pirmą susirinkimą ir susiorga
nizavo kaipo Darbo Partija 
parlamente... Per tą palyginti 
trumpą laiką Darbo Partija iš
augo į didelę politinę jėgą.

Ji jau du kartu buvo suda
riusi valdžia ir dabar ji yra 
oficialė opozicija su 150 atsto
vų. Tuo tarpu liberalu partija, 
kuri seniaus buvo labai galin
ga, šiandie jau yra beveik iš
nykusi. l< •

NEW YORKO SOCIALISTŲ 
KOVA RINKIMUOSE

Tokias akis turi musų fašis
tai ir sandariečiai, kutie dabar
tiniuose i SLA. Pildomosios Ta
rybos rinkimuose sumanė sta
tyti kandidatu | SLA. preziden
tus adv. N. Rąstepį. Reikia 
stebėtis, kaip mažai pagarbos 
jie turi organizacijai ir jos na
riams. stebėtis reikią ir popu 
Ras ten iu, kad jisai, vos išsisu
kęs iš savo “trubelių” Bąltimo- 
rėje, drįsta kandidatuoti į to
kią atsakomingą vietą organi
zacijoje.

Baltimoriškis fašistų plepa
las P. P. Jaras rašo “Vienybė* 
je”, kad Budavojimo bendrovės, 
sekretorius Denbinas pasiuntęs 
“Naujienoms” laišką, kad p. 
Rastenis esąs tai bendrovei “vi
su 100% O. K.” (Tokio laiško 
nesame gavę. — “N.” Red.) 
Jeigu taip, tai bus proga tą Bu* 
davojimo bendrovę paklausti 
viešai, kokį “settlementą” ji su 
p. Rasteniu padarė:, kiek jisai 
buvo jai kaltas ir už kiek susi
taikė.

tyje. Todėl > tuo labiau visus 
stebina Jurgio Bylos pasitrau
kimas iš Tribunolo.

šiame Lietuvos vyriausiame 
teisme rodos kaip tik turėtų 
būti visai bešalųs, sayo darbe 
tikrai kompetentingi, pilnai nu
simaną žmonės, Jie dėl savo 
padarytų bylose sprendimų, ro
dos, neprivalėtų . nuo ko nors 
priklausyti, arba dėl savo : li
kimo drebėti.

Eina stiprus gandai, kad Tei
singumo Ministeris ponas Ši
lingas užsimojęs dar daugiau 
teismuose visokių sukeitimu 
padaryti. Naujai priimta tei
smų santvarka jis tai turi tei
sę daryti. Bet kuomet tas įsta
tymas buvo leidžiamas, vis 
daug kam atrodė, kad gal jis 
taip griežtai gyvenime nebus

1

taikomas, o dabar tiems opti
mistams tenka labai skaudžiai 
nusivilti. /

šio įstatymo autorius - yra 
ponas šilingas.

Anuo metu? Lietuvos advo- 
katai daug dėjo pastangų, kadi 
tas įstatymas visai nepasiro
dytų, bet jiems tai nepavyko 
padaryti. Įstatymas buvo pa
skelbtas ir dabar vykdomas,

Kaip matote Gražiškių ūki
ninkų byla, sukėlusi tiek triuk
šmo vis dar nerimsta, žinoma, 
Tribunolo sprendimas pasilieka 
galioja ir tos bylos dalyviai 
dabar galės būti baudžiami pa
gal visai kitus įstatymus, tai 
yra tik už triukšmo kėlimą, 
bet ne už pasikėsinimą nuver
sti esamą tvarką.

H* L.

dvokia. Tačiau miestams au
gant ir žemei brangėjant už
kasti į žemę lavonus darėsi 
vis brangiau. Be to, perpildy
ti kapai sanitarijos atžvilgiu 
sudarydavo nemažą pavojų, 
ypač epidemijų metu.

Todėl dar 16 šimtmety atsi
rado moksliškų raštų, kuriuo
se nurodoma, kad lavonų de
ginimas esąs racionališkiausias 
būdąs šalinti lavonus. Jis ata- 
tinkąs higienos reikalavimams 
ir tuo pačiu išsprendžiąs že
mės sklypų krizį miestuose.

Popiežiaus Aleksandro VE 
gydytojas Naldi, paties popie
žiaus. palaimintas, rašė: “Jo
kiu budu lavonų deginimą ne 
galima laikyti šlykščių dalyku. 
Kaulai ir pelenai gali būti tin-

LAVONU DEGINIMAS
kainai apsaugoti pašventintose 
vietose, kuriose ir dabar lieka 
tik kaulai ir pelenai”. Tarp la-

žiloje senovėje buvo plačiai čionims buvo įsakyta laidoti 
praktikuojamas mirusių ar žu- numirusius kapuose prie vie-

Prieš aštuonioliktas Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves iš Kauno atėjo žinia, kad vyriausybė ruošia 
naują rinkimų įstatymąur ketina sušaukti “tatitdš at
stovybę". kokia bus ta tautos atstovybė, iki šiol dar ne
buvo žinoma. ’

Bet dabar šituo klausimu prabilo naujasis Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris gen. J. Čaplikas. Kalbėdamas 
Rokiškio apskrities tautininkų suvažiavime, kovo 8 d., 
jisai pareiškė:

“Dėl atstovybės tiek tik pasakysiu, kad pasta
ruoju metu Ministerių Kabinetas jau tą įstatymą 
rengia. Nekonkretizuodamas viso plataus klausimo, 
pasakysiu, kad politinių partijų, kaip’ jas seniau su- 
prasdavome, jau tikrai nebebus. Juk partinės atsto
vybės nėra tautos ir valstybės išganymas. Tą mato
me pažiūrėję ir į kitas valstybes. 1918 m. Cle- 
menceau parlamente pasakė: ‘Aš kovosiu ir jūsų 
neklausysiu’ t- ir Prancūzija laimėjo pasaulinį ka
rą.” * ų
Bet Francijoje vyriausybė vistįek klausė ir tebe

klauso parlamento, nežiūrint ką Clemenceau sakė arba 
nesakė. Jeigu Francijos parlamentas butų išreiškęs ne
pasitikėjimą Clemenceau kabinetui, tai jisai butų buvęs 
priverstas pasitraukti.

Ieškoti pavyzdžių, kur valdžia nepaiso parlamento, 
gen. Čaplikas turėjo ne Francijoje, bet kur nors kitur— 
sakysime, kaizeriškoje Vokietijoje. Kaizeris ir jo mi- 
nisteriai tai tikrai nedarė daug ceremonijų su reichsta
gu. Bet jie pasaulinį karą pralaimėjo!

Iš gen. Čapliko žodžių aišku, kad ta “tautos atsto
vybė”, kurią rengiasi šaukti Lietuvos valdžia, bus ne 
atstovybė, bet tik dekoracija diktatūros nuogybei pri
dengti — arba “choras”, panašus į dabartinį Hitlerio 
reichstagą. Lietuvos žmonių tokia įstaiga, žinoma, ne
patenkins. ’ ■

Tačiau dar vienas klausimas. Jeigu Čaplikas nenori 
partijų Lietuvoje, tai kodėl nėra likviduojama tautinin
kų partija? • .

Taip pat butų pravartu, kad 
viešai paaiškintų ir kiti du p. 
Rastenio kostumeriai, kaip jie 
su juo susitaikė, nes visuose 
tuose “settlementuose” dalykas 
ėjo apie gana stambią sumą 
(ar tik ne pusketvirto tūkstan
čio dolerių) pinigų. Be to, bu
tų naudinga patirti ir ką apie 
tą reikalą mano kompanija, už
stačius! kauciją.

Tautininkai užsimanė pra
vesti p. Rastenį j SLA. prezi
dentus. Todėl SLA. nariai turi 
teisę žinoti apie jo kompeten- 
tiškumą finansiniuose dalykuo
se. Jaras mano, kad bile fašis
tų sėbras, tai jau ir įtinka būti 
“tautas? vadų”. Bet dėl šitokio 
tautininkdjB'd^Oymo -Susivie
nijimas jau yra pakankamai 
nukentėjęs. -

Pe^iio Pažįstamas.

Gražiškių Ūkininkų
—K''t**' V ' ’ Z'

Bylos Atgarsiai
buvo .paimtas į kariuomenę, 
atiduotas į karo .mokyklą, Ka
ro metu du kartu buvo sun
kiai sužeistai i? rusų armijo
je išsitarnavo iki pulkininko 
laipsnio, , Reikia pasakyti, kad 
anuo metu rusų armijoje bai
gusių aukštus moksluos labai 
mažai buvo tokių vyrų.

Jurgis Byla ne šiaudinis pul
kininkas, bet tikrai to laips
nio pasiekęs. Jurgis Byla iš 
karo grįžęs Lietuvoje visai po
litiniam gyvenime nedalyvavo 
ir visą laiką dirbo teismų sri-

Balandžio 2 d. New Yorke 
įvyks kandidatų nominacijos 
(primary eleetions) ir partijų 
komitetų rinkimai. Kadangi 
Norman Thomas’o “kairioji” 
frakcija suskalbė New Yorkc 
socialistų organizaciją, tai kiek
viena socialistų srovė statys at
skirus kandidatus. Balsavimai 
parodys, kuri srovė yra stip
resnė, “kairioji” ar “dešinioji”.

————i——— ■ •>' ’

•N; RASTENIO REIKALŲ
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“Drąsios akys durnų nebijo”, 
sako žmonių patarlė.

Jau kaip žinoma, Gražiškių 
ūkininkų byloje vyriausias Lie
tuvos teismas, Tribunolas pa
naikino ' kariuomenės teismo 
sprendimą, nes neradęs joje 
politinių motyvų rado, kad ši 
byla nėra kariuomenės teis-: 
mui teisminga, o ją turi sprę
sti paprastas teismas.

Šios bylos sprendimas dabar- 
turi kai kurių labai budingų i 
musų gyvenimui pasėkų.

Tribunole Gražiškių bylą' 
sprendžiant pirmininkavo tei- 
sejas, atsargos pulkininkas ■

vusių lavonų ' deginimas ant 
laužų, ypač tose "šalyse, kur bu
vo daug miškų.' Lavonų degini
mas buvo laikomas garbingu 

' laidojimo budu. Graikų rašy
tojas Homeras mini iškilmin 
gas didvyrių Patrobio, Hekto
ro ir Herkulėso lavonų degi
nimo apeigas. Lavonų degini
mą smulkiai aprašo Euripidas 
ir istorikas Plutarchas. SuUe-' 
gintų lavonų ; pelenai buvo su-, 
renkami ir dedami į auksines, 
sidabrines, farforines ar mar- 
muro urnas. (

Senovės Romoje Šaulelio ’ 
žymių vyrų ir imperatorių la- i 
vonai taip > pat buvo sudegin
ai. Lavonų deginimo paprotys 
buvo išsiplatinęs, ir senovės 
germanų tarpe, u Viename lau- 

i ke netoli Hanoverio buvo ras- 
ta daugiau kaip 10 tukst. ur- 
hų su sudegintų lavonų pele
nais. Lavonai deginta ir Azi- 
j os šalyse, šis; paprotys užsi
liko japonuos?, ir ligi šiol yra’ 

>labai ‘populiarų^.; j'Įlaip 1908 m. 
i Japonijoje buvo sudeginta 43% 
; visų mirusių.

Pirmųjų amžių krikščionys, 
paneigdami visa, kas buvo 
stabmeldiška, jau nedegino la
vonų, o’ užkasdavo juos į že-i

• mę. Toks laidojimo būdas ati
tiko krikščionių pažiūras iri

• mokslą apįe tai, kad žmogaus 
kūnas prisikelia iš numirusių. 
Be to, ir Biblija mokė žmones, 
kad “tu esi žemės dulkė ir į 
žemę eisi”.

Frankų imperatoriui Karo- 
; liūs Didysis 785 m. išleido pa- 
■ liepimą, kuriuo, . grasindamas 
mirties bausme, uždraudė de
ginti mirusių lavonus “kaip 
tai daro stabmeldžiai”. Krikš-

nuplynų ir bažnyčių. Nuo to 
laiko lavonų deginimo papro
tys beveik išnyksta Europoje, 
ir mirusių lavonai' nedeginami 
beyeik Rūkstantį metų. “Stal> 
meldiškas” deginimo būdas bu
vo taikomas tik “eretikams”, 
“raganiams”, kuriuos krikščio 
nys degina gyvus. 1793 metais 
Poznanėje buvo sudeginta pa 
skutinė “ragana”, o 1826 m. 
Ispanijoj Valensijoje buvo su
degintas už “bedievybę” filo
sofas Kaeton Ripol,

Nežiūrint į energingą dva
siškuos priešinimąsi, ypač ka
talikų šalyse, lavonų deginimas 
vis dėlto buvo vartojamas epi
demijų mėtų, po musių karo 
lauke, po žemės drebėjimą- 
sveikatos apsaugos sumeti
mais, Buvo ii’ atskirų tautų 
lavonų deginimų. Taip 1822 m 
garsus anglų poetas Bairon 
sudegino Italijoje ant kipari
sų laužo paskendusio anglų 
poeto Persi Šelli lavoną.

Rytų Europos tautos taip 
pat deginę lavonus beveik iki 
10 šimtmečio. Piliakalniuose 
randami lavonų deginimo pėd
sakai.

Lavonų deginimas buvo lai
komas geriausia priemone “at 
.skirti sielą nUo kūno”, kad 
“siela” galėtų lengvomis skri
sti į dangų. Rytų Europos tau
tus rūpestingai paruošdavo nu 
mirėlį “kelionę į dangų”, pa
likdavo jam ginklą, maisto ir 
t. t. Kartais drauge su pomt 
į “dangų” turėjo keliauti ir 
vergai.

Civilizuotos tautos negreit 
grįžo prie lavonų deginimo, nes 
šis laidojimo būdas yra labai 
negražus: deginamieji lavonai

vonų deginimo ir užkasimo į 
žemę nėra jokio skirtumo. Ta 
čiau ugnis geriau sunaikina
lavonus, kurie yra pavojinges
ni žemėje.

Ilgą laiką lavonų deginimas 
negalėjo būti naudojamas dėl 
technikinių deginimo būdų sto
kos.

Lavonų deginimo tam tikro 
se krosnyse (krematorijose) 
pęadžią padarė inžinierius Si 
mens 1872 metais. 1874 m. 
Drezdene Saksonijoje pirmą 
kartą buvo atlikta kremacija. 
Lavonas buvo sudegintas no 
liepsnojd, o įkaitintoje oro sro
vėje.

Tačiau ir nauji išradimai • 
krematorijoje iš karto negalė
jo nugalėti dvasiški] os prieši
nimosi ir tamsių minių prie
tarų. ■ švėicąyietis Keller paau
kojo didelę pinigų sumą kre 
materijai pastatyti Italijoje, 
tačiau tik 1876 m. kremato
riumas buvo pastatytas Mila
ne. 1^78 m. Vokietijoje Go
toje buvo pastatytas antras 
krerhatoriumas.

Musų laikais kremacija nau 
dojama beveik visose kultūriš
kose šalyse. Krematoriumai 
yra Brazilijoje, Argentinoje, 
Meksikoje, Indijoje, čili, Suo
mijoje kremacija yra įvesta 
1926 metais. Labiausiai krema
cija naudojama Vokietijoje.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusi} pato
gumo delei.

Apžvalga
*
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BAUDŽIA LAIKRAŠČIUS

“Lietuvos žinios” tapo nu
baustos už spaudos įstatymo 
peržengimą 500 litų pabaudos.

Už tokį pat prasižengimą 
Telšių apskr. viršininkas nu
baudė “Darbo žemaičio” redak
torę dr. A. Žilytę 100 lt. pa
bauda.

Tas "“spaudos įstatymas”, už

kurio nuolatos užkliūva Lietu
vos laikraščiai, pastate laikraš
čius po visiška valdžios kontro
le, galutinai panaikino spaudos 
laisvę Lietuvoje.

. > ,i. .

WM. GREEN KALBĖS SOCIA
LISTŲ LAIKRAŠČIO 

BANKIETE

Per pastaruosius kelis metus 
Amerikos Darbo Federacijos, 
vadovybe pasidarė draugiškes
nė socialistams. Politikos klau
simuose ji dainai kooperuoja 
su socialistais, kuomet seniaus

Jurgis Byla.
Juristas Jurgis Byla yra Lie* 

tavoje žinomas kaipo rimtas, 
didelės erudicijos teisėjas. Se
niau jis buvo prokuroru, vė
liau dirbo apygardos teisme. 
Ir visur pasižymėjo savo rim
tu darbu. Jau kelinti metai, 
kaip jis perkeltas į Tribunolą. 
Ir štai po Gražiškių ūkininkų 
bylos sprendimo Jurgiui Bylai 
jau tenka iš , Tribunolo išeiti. 
Sako, jis busiąs paskirtas į 
Valstybės Tarybą. Valstybės 
Tarybą dirba labai negyvą dar
bą. Jos vyriausias tikslas, — 
tai kodifikuoti įstatymus, juos 
derinti,. pagaminti, arba paga
mintas peržiūrėti visokias įsta
tymams vykdinti taisykles it 
peržiuręti kartais naujus lei
džiamus įstatymus, kiek jie 
yra suderinti su senaisiais.

Jurgis Byla, žinoma, ne sa
vo valia turi Tribunolą aplei-i 
sti. čia lesąs toks p. Šilingo, 
Teisingumo Ministerio nusista
tymas.

Visa šitai į teisininkus pa
darė labai gilaus įspūdžio, nes 
Jurgis Byla yra labai visų tei
sininkų gerbiamas' ir visų ju
ristų suvažiavimuose Jurgiui 
Bylai visuomet buvo pavedama 
redaguoti TEISĖS žurnalą.

Jurgis Byla studentavimo; 
metu Petrograde priklausė prie 
visuomeninkų kuopelės. įPrieŠ 
karą baigęs universitetą tuoj

Pittsburgho viešbučio “Maytair” kvietimas, “C’mon Down, Enjoy your drink at the Bar” nebevilioja akių. 
Niekur, gyvos dūšios, vien'vanduo, vanduo, vanduo. .

Pittsburgh, Pa.
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Del Ginčo 3 Metų 

Kūdikis Paliko 
Našlaite

Raštai skiriami į Ž| skyrių turi būti adresuojami “Musą Skaitytojams”. 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę,
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Demokratai
Ar “Naujienose” skaitote 

“Kudirkos Varpą?” Tame slap
tame laikraštėlyje yra Lietu
vos žmonių balsas. Tai tikriau
si krašto Šeimininkai-artojai. 
Lietuva artojų kraštas. Kas 
atvirai drįs prisidėti, tuos ar
tojus, visų penėjus, dar labiau 
pavergti ? Atsiminkime kokiu 
negarbingu budu dabartinė 
“ponų” valdžia Lietuvoje atsL 
rado. Susikvietę iš užsienio iš
gamas “ponus”, jųjų aristo
kratinį luomą atsteigė, milijo
nais litus užsieniuose gyvenan
tiems išgamoms išdalino, ki
tiems dvarus grąžino, miško 
plotus, kad kitataučiams par
duotų ir musų kraštą ntfbied- 
nintų.

Lietuvos . nuo kaimyninių 
valstybių apginti nesugebenti 
generolai, ima algas, kaip ge
ri. Kam jų reikia? O-gi Ą. 
Smetonos neteisėtos valdžios 
nuo artojų apgynimui. Nie
kam daugiau.

Lietuvos artojai, ginklais 
aprūpinti, su pora generolų ir 
keliais mažesniais kariais, tiek 
pagazdintų vokiečius ir len
kus, kiek dabar tuzinai tų nu
tukusių generolų ir “ponų”. 
Kovose, kas kraštą gins? Kai
miečiai artojai, o generolai, 
pasigriebę kiek galės litų dums 
Lenkijon. Ponai taip pat.

Karjieristukai, konsulų ir 
smetonlaižių sugundinti, slenka 
pro užpakalines duris prie 
“ponstvos” medalių užsipelny
ti. Laikraščių 
vienas po kito 
ninkais”. Kurie

gynė, jau po medali gavo, ki
ti laukia savo eilės.

Demokratiją apšaukė fašiz
mui netinkama, žinoma. Ku
ris demokratiją peikia,, reikia 
tokius dabar gerai irisitęmyti. 
Lietuva 90% artojai. Tie prieš 
demokratiją ‘‘nusistatę*’, eina 
prieš Lietuvos žmones “ponst- 
vos” palaikymui, Demokratai, 
organizuokimės!

A, K. Rutkauskas, M.D.

Mažutė, 3 metų Joana Es* 
tigoy, 26 E., Chicago avenue, 
paliko vienui viena pasaulyje. 
Jos tėtis ir mama susibarė. Tė
tis pagriebė peilį ir motiną nu
dūrė, o pats atsidarė langą ir 
per jį iššoko, užsimušdamas 
vietoj.

Balandžio 5 Kveda
rų Koncertas Audi

torijoje

ŠOKIS, tai graži 
judesių poezijai!

Sekantį sekmadienį, balan
džio 5 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks Kvedarų 
koncertas. Programe daly
vaus, be pp. Kvedarų, kitos 
meno jėgos. Po programo šo
kiai. Vakaras prasidės 4 v. v. 
įžanga 40c.

redaktorėliai 
virsta “tauti« 
tiktai “ponus’

išsireiški- 
judėjimo 
jo Šokis 
reikšmės,

Paskaita apie Lietu
viškus Šokius per 

Radio

Parašiusi Eiles Po* 
etiška Motina 

Nusižudė
45 metų tyli's. Landis Trower 

nusisamdo kambarį La. Šalie 
viešbutyje, atšisėdųsi prie sta
lelio parašė ; atsisveikinimo ei
les, ir atidariusi langą per j į iš
šoko, Užsimušė vietoje.

Paliko du sunu> kuriems raš
telyje pasakė, savo gyvenimą 
jau atgyvenusi,

.......te*, te. te., „ <

Nuteistas Kalčjiman 
Už Alimoniją Bandė 

Nusižudyti
Ltff , - - r-i'1 n-i rif*i ■ i

šv. Antano ligoninėje guli 
Dr. Ėrederich Kohn, 1914 S, 
Ashland aye. Nors daktarai da
ro ką gailį kąd jį išgelbėti nuo 
mirties, Dr, Kohn spiriasi Ir 
šaukia, kad nebenori gyventi.

Dr. Kohn išgėrė nuodų, kai 
buvo nuteistas eiti kalėj įman 
4iž nesumokė j imą $80 alimoni- 
jos žmonai. /

"Clarence Darrow: 
“Hauptmanno By

la Teisingumo 
Farsas”

Garsusis chicagietis kriminalis 
teisėjas Clarence Darrovv pa
reiškė, kad Ėruno Hauptmanno 
byla dėl Lindbetghų kūdikio 
pagrobimo ir nužudymo, buvo 
“teisingumo farsas’*. ,

Bylos nagrinėjimas buvęs ša
liškas. Liudininkai; ir džiurinin- 
kai daugiau galvoję apie savo 
Vardus laikraščiuose, negu apie 
žmogaus gyvybę.

Darrow tęsia, kad bylą rei
kia iš naujo persvarstyti, ir, 
kad New Jersey gubernatorius 
Huffman turi, jeigu ne legalę, 
tai moralę teisę Hauptmanno 
nužudymą elektros kėdėje ati
dėti.

Merginos Gražios, 
Tai Gražios, Bet 
$3,600 Perdaug

Chicagos Draugija, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR- 
■/ SUS VARDAS, LIETUVIU IR 

LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tamai Antanas Ivanaitis —< pirm., 
5642 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Waahtenaw 
Avė.; L Yuškėnas — nlit. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt,, 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St,; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai*yra 

jau pataisyti..
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po piėt, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St*

1 / .. ■ ■ 
I ■ »    ... ■ 1. ■■■■■,■« ,

nUt, r aš t.,

Pereitą pirmadienį Orches
tra Salėj, prie Michigan gat
vės, didžiulė dalis- Ohichgos 
dailės mėgėjų matė Harald 
Kreutzberg’ą šokant, ■*- taip, 
kaip retai galima matyti.

Atsiekęs pirmenybės savo 
šakoje, Kreutzberg publikai at
vaizdavo tinkamumą 
mo, kad šokis yra 
poezija. Kiekvienas 
buvo tobulas, pilnas 
dramos ypatybių.

Ne vien šoko jo vikrios ko
jos ir ilgi, kalbantys pirštai 
ir rankos, bet ir akys, pečiai, 
lupos. Įsimetęs skirtų rolę j iš 
virpino visas išreiškimo sty
gas. Gaila buvo kad aš, tik ret
karčiais šokių kalbą vartoda
ma, gal nepilnai įvertinau jo 
interpretaciją. ,

šis buvo Kreutzberg’o vie- 
nintėlis pasirodymas Ghicago- 
je šiemet, bet jis buvo vertas 
tos gausios publikos. Tas nu
skusta galva miklus vokietys 
priminė man musų didžplaukį 
Beliajų ir jo Šokių kelionę apie 
pasaulį. Suzanna.

Trečiadienį, bal. 1 d., iš sto
ties WBBM bus transliuojama 
paskaitą apie lietuvių liaudies 
šokius ir dainą. Iliustravimui, 
gros lietuvių muzikos kurinius. 
Paskaitą pagamino V. Belia- 
jus. Kas mėnesio pirmą tre
čiadienį panašius programus 
transliuoja Chicagos' Parkų 
distriktas.- Pradžia 2:15 pp.

Pindamas Krepšius 
Nupynė Sau Šeimy

ninį Gyvenimų
Pasiėmęs kelis krepšius, ku

riuos nupynė savo rankomis, 
Viktoras Novothy, 789 Weed 
Street, nuėjo į Union traukinių 
stotį. • Kai atėjo traukinys iš 
Benton, Harboro, išplėtęs akis 
Novotny visur dairėsi, ieško-

POLITIKOS ŽINIOS
’T ta

Courtney ir Igo Už 
Hornerį?
Kova tarp gubernatoriaus ir 

Kelly-Nash grupes aštrėja

Sujudimą, o vietomis ir kin
kų drebėjimą Nash-Kelly gru
pės demokratų rateliuose, su
kėlė gandai, kad valstijos pro
kuroras Thomas J. Courtney 
ir federalis prokuroras Mi
elinei Igoe rengiasi pereiti Hor- 
nerio pusėn.

Pradžią gandams davė ilga 
konferencija, kuri įvyko tarp 
Hornerio ir dviejų prokurorų 
pereitos savaitės pabaigoje. 
Nors konferencijos rezultatai 
buvo laikomi paslaptyje, vie
nok vienur-kitur prasitarta.

Gandus sustiprino faktas, 
kad Courtney, kurį antram 
terminui Kelly-Nash grupe re
komendavo tik per prievarta, 
nėra labai draugingas Chica- 
gos majorui. Jis nėra dalyva
vęs nei viename demokratų 
mitinge, nei prasitaręs nei vie
nu žodžiu už Dr. Herman Bun- 
deseno kandidatūrą. Dr. Bun- 
deseną Chicagos grupė stato 
opozicijon prieš" Hornerį, ku
ris kandidatuoja nepriklauso
mai.

Horneris antradienį baigs 
kalbų maršrutą provincijoje 
ir tą dieną bus Chicagoje. Clii* 
cagoje žada pasilikti iki no
minacijų, kurios įvyks balan
džio 14 d.

Farmer-Labor Party 
“Trečioji 
Partija”

Farmer-Labor partijos kon
vencijoje priimta rezoliucija, 
kurioje numatoma organi
zuoti “trečiąją partiją”. Parti
jos lyderiai taipgi galvoja apie 
statymą Minn. gubernatoriaus 
Olsono kandidatūros į prezi
dentus, 1940 metais.

Žagariečiai už 
Demokratiją 
Lietuvoje

Išrinkta delegacija į 
konferenciją

Cicero Demokratai 
“Ėda”, 
Republikonus

Per laikraščius, per pamfle
tus, radio ir visokiais kitais 
įmanomais budais Cicero de
mokratai “ėda” ir neduoda ra
mybės vietos republikonams.

Balandžio 7-tai, rinkimų die
nai artinantis, agitacinė kam
panija eina smarkyn. Ata
kuodami republikonus už 
praeitus griekus, demokratai 
nurodo į visą eilę savo nuo
pelnų ir sako: “Ar balsuoto
jai Nori Grįžti Prie Negarbin
gų Praeities Laikų?” — turė
dami omenyje preitas repub* 
likonų administracijas.

Daugiausiai atakuojamas rė- 
publikonų vadas Konvalinka, 
kuriam primetama visokie pra
sikaltimai, ryšiai su padug- 
niais, teroras, ctc.

<1

Adomaitis, 
ir Baltras

p-lei Am

Kelly 12-tam
Warde

Majoras Kelly, tituluojamas 
demokratų partijos “boso” 
vardu, vakar po pietų dalyva
vo masiniame mitinge, kuris 
įvyko Brighton Parko bažny
tinėje svetainėje.

Jis kalbėjo už adv. J. T. Zu- 
ris, kuris statomas kandidatu 
J miesto munici paltus teisė
jus.

šįvakar John T. Zuris 
Rėmėju 
Mitingas

Yuškos-Hollywood svetainė
je šįvakar įvyks John T. Zuris 
Boosters Club mitingas. Bus 
kalbama daugiausiai apie Ve
lykų parengimą, < kuris yra 
rengiamas adv. Zurio garbei, 
Ashland Boulevard Auditori
joje.

Hollywobd svetainė randasi 
adresu 2417 D. 43rd street. Mi
tingo pradžia 7:30. Sekr. Fe- 
lice Nausėda prašo visų rėmė
jų atsilankyti.

Ne jis vienas ieškojo. Iš 
traukinio išlipusi moteriškė, 48 
metų našlė Madalyn Runyon, 
irgi dairėsi, ieškojo. Pamačiu
si Novotny su krepšiais, ji nu
džiugo ir puolė prie jo.

Išėję iš stoties abu tūtoj nu
traukė į vedy^ biurą, 

; Iki to laiko vienas kito ne
buvo matę, Nusirašinėjo laiš
kais. NovotnJ atsinešė krep
šius, kad “jaunoji” galėtų grei
čiau jį pažinti.

Merginos, kad ir yra jos gra
žios ir vienam tenka net dvi, 
bet $3,600 užmokėti už jų kom
paniją kelioms valandoms — 
tai perdaug, kad ir turtingam 
W. C. Roth.

Jis yra prezidentas First 
Electrical Lamp Company fir
mos, 100 N, La Šalie st.

Brevoort viešbutyje sutiko 
tas dvi gražias sirenas. Gėrė 
konjakus, likerius. Nuvažiavę į 
kabaretą visi trys suvalgė pie
tus, . kurie turtuoliui kainavo 
$37.50. Iš ten nuvažiavo į 
Olimpia viešbutį, 1015 N. 
Clark street. , ? x

Ir tenai vėl gėrė. Bet gėrė 
labai nelaimingai, nes kai už
snūdęs Roth pabudo, tai kam
baryje nebuvo nei merginų, nei 
jo piniginės," nei jo brangaus 
žiedo ąht piršįo, „Roth iš viso 
rtėteko $8,631.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJU LIETUVOS BROLIU IR J 
SESERŲ valdyba 1936 metams; 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt, 10725 Indiana Avė.; 
A. gudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St Atstovas i Naujienų 
Bendrove ž. Klibienė. 10718 
Prairie Ąve, '

.....*11*.m.1.1 n). lįr II imi <11 tuneli HliJfc,........................ .................... ..

HUMBOLDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St, Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
LutigeviČius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt; Abgusta Žilius — kasim; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadienį, 1640 North 
Hancoch St.» 8 vai. vakare.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1986 metams: Wm. KnŠ- 
člunas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; JuL Racevičia. vice- 
pirm., 8326 So. Union Ava.; P. 
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė,; A, J. Zalatoris, kamienus, 
827 W. 83rd St.t A. Kaulakis,

1 turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiėk. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3831 Šo. Wallace St; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadienį 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 8138 
So. Halsted St.

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1986 m.: Joseph Savago 
(Jusevičius) — pirm., .4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičla — 
vice-pirm., 2584 W., 46 St.; F. 
Jakavičia Sr., — nut rašt., 2638 
W. 40 St; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė. t Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St; J. Rasteinls — kasos 
globėjas, 4658 S. Rockwell St.;

Kthrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St^ F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kiiubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrų ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet, 4585 South 
Rockwell St

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Kiltis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; j. Racevičia, vice 
pirm., 8326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4853 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fįn. rašt, 
8584 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasferius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis kontr. rašt., 4427 So 
FranJsco Avė.; P. JozapaviČia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place; 
A. Wilkls. maršalkų, 831 W. 33rd 
'PI. L S. Nhrkifi, korespondentas, 
4353 Šo. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St.» rez. Tel. Hemlook 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystes susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu" Auditorium 
3183 So. Halsted St., 12 vai. dienų.•------ . ----------- ------- - . . .. .

Town of Lake Atdarė 
“Žaismų Gatvę”

Mes Padarom Gera zlSSK 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados \C
Permanents musą įĮJĮJR

Specialybė!'

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.06 tonas

5332 S. Long Avė. d 
TeL Bepublie 8402 _<

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokiu gė
rimu — degtines, vyno iš bačkos, 
alaus keiskis ir bačkutėmis. Pris
tatome 1 namus, 
MONARCH WINE & LIQUOR CO.

JOHN GAUBAS, Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

Grane Coal Co.

Brighton Park. Kovo 22 
HollywOod svetainėje įvyko 

■ Žhgūriečių ®iitbft1 šiiširihlti- 
mas. Susirinkimą atidarė 
pirm. P. Arlauskas.

Pirmu dienotvarkės punktu 
sekė naujų narių tvirtinimo 
klausimas ir jiems konstituci
jos knygelių įteikimas, Naujai 
įstoję nariai yra šie: Albertas 
Ambrozas, Barbara Sargiunie- 
nė, Frances Paudon, Stasys 
Sargiiinas, Julius 
Frances Barhiškis 
Barniškis*

Perskaičius rašt.
brozaitei korespondenciją, pir
miausiai imta svarstyti senat
vės apdraudos klausimas, bet, 
paaiškėjus, kad laiškas buvo 
pasirašytas tik vienos partijos 
asmenų, nutarta klausimą ati
dėti, nes kiiubo tikslas yra eiti 
drauge su plačiaja lietuvių 
visuomenę.

Sekė penkiolikos visuome
nės veikėjų atsišaukimas į vi
suomenę Lietuvos Demokrati
nei Tvarkai atsteigti. Susirin
kimas pasisakęs už sumany
mą, išrinko P. Arlauską, p-ią 
Keturakienę ir R. šniuką ba
landžio 19 d, konferencijoje 
kliubą atstovauti.

Iš p* J. Pukinskos ir Mitriko 
pranešmo paaiškėjo, kad teat- 
ralls vakarėlis davęs pelno 
$62.90, už ką pirmininkas iš
reiškė jiems susirinkimo var- 
'du padėką.

Buvo svarstytas ir Willow 
Springs daržo savininko pa
kvietimas ir Vernio laiškas, 
Nutarta pasitaikius progai pa
sinaudoti puikiu Willov^ 
Springs daržu išvažayimo rei
kalams, o Vernio laišką rie- 
svarstytini,

* Korespondentas,

Atidarė Namų Ruošos 
Parodą

‘ Vakar Balmer viešbutyje 
buvo atidaryta “N^mų Ruoa 
šos” paroda. Ją suorganizavo. 
Chicago Federation of Settle- 
ments,
Clubs. Paroda tęsis tris die
nas.

League of Mothęrs’

< z

šeši sužeisti gatviaka 
rių ugniagesių troko 

nelaimėj
šeši žmonės buvo sužeisti, 

kai prie 33-čios ir Wentworth 
avė., susiduri gatviakąris ir ug* 
niagesių trokas. Trokas skubė
jo į gaisrą, kai įvyko' nelaime.

nuliūdime

Sako, Amerikiečiai
Daug Valgo '

Amerikos Restaurantų Drau
gijos konvencijoje, Palmer 
House viešbutyje, prezidentas 
Frank O^Sherill pasakė, jog 

\ amerikiečiai dabar daug valgo. 
Paskutiniais metais restauran
tų biznis ' pakilo mažiausiai 
15%. Perka daugiau geresnių 
ir brangesnių valgių.

- * "A* . 
■ > - Al A 

ANTANAS KLEVINSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 diena, “9:00 valanda 
vakare 1936 m., sulaukės 29 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Ilinois.

Paliko dide!
tęva Antaną Klevinska, moti* 
na Petronėle, po tėvais Budrai- 
čiuke, broli Joną ir Edvard, 
broliene Joanį, 2 seseris Kot
ryna it Elzbieta: dėdes Kazi
miera, Antaną, Vincenta ir Jo
ną Kanauskus, teta Rozalija ir 
tetėną Jon^, Burba, teta Domi
cėlė Stankiene, krikšto motina 

' Gaidamavičienė. Wisconsine te
ta Kotryna ir tetėną Simeoną 
Puishius, o Lituvoje teta Kot
ryna ir tetėną Vincenta Bertu- 
lius, dėde Kazimiera Budraitį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
724 West 18th St.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
balandžio 1 diena, 9:00 vai. ry
to iš. namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio Siela, o iš ten bus nib 
lydėtas i šy. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Klevinsko 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą- Nuliude liekame. 

Tėvai, broliai, seserys, 
dėdės, tetos, tetėnai 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Ųmįertaking Co. 
Tel, Canal 3161. - ■ •

Miesto viršininkai šeštadienį 
rytą atidarė, geriau pasakius, 
uždarė Wood gatvę Town of 
Lake, tarp 43-čios ir 44-tos, 
kad vaikai galėtų žaisti. Viena
me ir kitame gatvės gale pasta 
tytos bar j eros, taip kad auto
mobiliai negalėtų važiuoti. Tarp 
tų barjerų vaikai gali sau sau
giai žaisti. Orui atšylant, mies
te bus atidaryta daugiau tokių 
“žaismų; Gatvių”.

ČESNAKAS ir 
TETRUŠKOS prieš

AUGŠTO KRAUJO 
■E l-Spaudiniį

Medikalis mokslas dabar R < JH tvirtina, kad česnako syvai
tankiai sumažina aurStą 
kraujo spaudimą. Tuks- 
tančiai su aukšto k r a uj o 
spaudimu vartoja ALLI- 
M I N esenciją,—cesuako- 
Petruškų tabletkas. Ga- 
rantuojam, yra saug-los ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tabjetkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva- 
6o. Be skonio. Be vaistų, 

eikalaukit jas vardu 
ALLIMIN ESSENCE iš 
Čcsnako-Petruškų.

Dvylika aionų Keturių sav. AA
Treatmeiitas Treatuiontag

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

T avernos
THOMAS BUFFET

Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandvviches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė, Fairfax 1104

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STEKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

PARENGIMAI
BALANDŽIO 3—Motetų J. T* Zuris Boosters, Komiteto Mass 

Mitingas* Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
. mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

BALANDŽIO 4—L* Socialistų Sąjungos Chicagos Centralinės 
Kuopos Draugiškas Vakarėlis, W. Nęffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt Street, 8 vai. vak. Įžanga 50c.—už tą patį 
užkandžiai ir gėrimai. Kalbės “N.“ red. P. Grigaitis, 
grįžęs iš prakalbų maršruto rytinėse valstijose.

4 —- 12-to W&rdo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankiėtas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, ‘ 2417 West 43rd street. Programas, vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th Street. Gra
žus programas, kalbėtojai, taipgi dykai alus, ktfrį suau- 
kavo įvairus biznieriai. Pradžia 1:30 V. p. p. Įžanga vi
siems veltui;

BALANDŽIO 5 ■— Kvedarų Koncertas, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted street, 4 v. v. 40c.

BALANDŽIO 12-—J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland 
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. . Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinėje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hai- 
sted Street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

GEGUŽĖS 3.—-Chicagos Lietuvių Darugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. - Pradžia 2:30 v. p.p.. Įžanga $1.00.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
, PETER’S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Ąve.
Tel. Prospect 5086 Chicago, IU.

Bal,

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Wiltow Sprintą

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros ‘ rūšies gėrimai, cigarai.. užkan
džiai — penktadieniais veltui Žilvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
6556 S. State St. Tel. Englewood 2791

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi 
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetaine dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite* apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA, 6101 So. State St.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios" rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL. Sav. 

3416 S. Wallace St. 
Tel. ęoulevąrd 3489.
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4-iems Nepilname
čiams Jaunuoliams 

Gresia Mirties 
Bausmė

Prisipažino nužudę Dr. Silber 
Peacock ir siuvėją

Ramiai ir juokaudami, lyg 
pasakodami apie gerus laikus, 
kuriuos turėjo vakarykščiuose 
šokiuose, keturi jauni berniu
kai prisipažino hužudę du 
žmones, pašovę nežinia kiek 
kitų ir papildę apie 50 apiplė
šimų.

Stengdamies užbėgti vienas 
kitam už akių, lyg pasididžiuo
dami, jie pasakojo policijai 
kaip nužudė Dr. Silber Pca-‘ 
cock ir vieną neturtingą 
Northsidės siuvėją; kaip jiems 
vožė per galvas sunkiu gele
žinio vamzdžio galu, ir kaip 
kulkomis ištaškė jų smege
nis. , z

Keturiems jaunučiams pik
tadariams prisipažinus, išsi
aiškino garsioji vaikų specia
listo, Dr. Silber Peacock nu
žudymo misteriją. Per kelis 
mėnesius ieškojusi įrodymų 
apie gydytojo nužudymą, po
licija niekur nedasigavo. Tik 
pereitos savaitės pabaigoje, 
visai netikėtai, misterijos pas
laptys ir smulkmenos iškilo 
aikštėn.

Suimtieji berniukai yra: 
Durland Nash, 19 metų, Ro- 
bert Goe.the, 19 .metų, Emil 
Reck, 19 metų ir Michael Li- 
vinąston, 17 metų, 1016 North 
Central Park avenue. Reck 
gyveno adresu, 2654 Rice st., 
o Nash, 2734 Cortez streeh

Jie pakliuvo į policijos ran
kas pereitą penktadienį. Kai 
Northsidėje ir Nortbwestsidė- 
je ėmė periodiniai kartotis 
daktarų apiplėšimai, policija 
nusprendė, kad tai vienos gaujos 
darbas ir ėmė tos gaujos ieš
koti. Ieškojo neveltui ir leai 
ėmė keturis suimtuosius jau- 

> nuolius tardyti, tai jie prisi
pažino visą eilę daktarų api
plėšime, tarp jų ir užmuštąjį 
Dr. Peasock. Jį nužudė, kai ta
sai ėmė priešintis. Besigrum- 
damas, Dr. Peacock spyrė pik
tadariui Goethe į pilvą, 
pyrė labai skaudžiai ir 
aš šoviau iš revolverio”, 
uosi įspirtasis.

Jų nušautas siuvėjas
Peter Payor, 1934 North Hoy- 
ne avenue.

Visi keturi jaunuoliai sėdi 
kalėjime,. Nors jiems gręsia 
elektros kėdė; bet jie kamaro
se kortomis lošia ir juokauja. 
Prokuratūra, nepasitenkinda
ma vien tuo kad jaunuoliai 
prisipažino, ieško įrodymų 
prisipažinimų parėmimui. Pro
kuratūra yra pasiryžusi nuei
ti į kriminalį teismą su neuž
ginčijamais faktais, kad suim
tiems nebūtų progos ištrukti 
nuo mirties bausmės.

Skulptorius Petras 
Rimša Lankėsi “Nau
jienų” Redakcijoje

Planuoja surengti savo kurinių 
parodą Chicagos Art Institute

"Naujienų” redakcijoje, šeš
tadienį po piet, lankėsi garsui 
Lietuvos skulptorius, Petras 
Rimša, kuris penktadienio va
kare atvyko Chicagon iš New 
Yorko.

Pasikalbėjime p. Rimša pa
reiškė, kad netrukus planuoja 
surengti savo kūrinių pagodą 
Chicagos Art Institute. Nori 
parodyti, Amerikai ką Lietu
va veikia meno srityje.

Jis yra pasiryžęs užmegs ti 
ryšius su Amerikos meninin
kais. Turi rekomendacijos lai
škus garsiam 
toriui, Lorado 
garsenybėms.

Chicagoj p.
būti ku‘rį laiką. 
Lietuvos konsulate, 100 East 
Bellevue Place.

Svečias pridūrė, kad jam la
bai patinkąs “Naujienų” “Me
no žinių” skyrius. Skyrius tel
pa kas ketvirtadienį ir jį ve
da dail. M. J. Šileikis.

“N” redaktorių i P. Grigai
čiui svečias’ atvežė linkėjimų 
nuo Jono Šileikos, buvusio Chi
cagos dailininko, < kuris dabar 
gyvena Kaune.

Kartu sii p. Rimša redakci
joje atsilankė Dr. M. Račkus.

Chicagos skulp- 
Taft, ir kitoms

Rimša žada pa- 
Apsigyveno

Neužmušta, Bet
Pritrenkta

sa-

UNIJOS VIRŠININKAI Iki Balandžio 30
Dienai CLAS3IFIED ADS.

I ■ • X .

Bambrick

Trys namų aptarnautojų unijos viršininkai, kurie lošė 
svarbiausią rolę New Yorko elėveiterių operatorių ir kitų na* 

.1
mų darbininkų streike. Jie yra: George Scalise, tarptautines 
unijos vice-prezidentas, Jerry Llorari, unijos., prezidentas ir 
James Bambrick, New Yorko lokaliį prezidentas. ,

Vėliau, pasirodė, kad K. Ma- 
saliunaitė atgijo ir nors labai: 
sunkiai sužeista, tebegyvena įr 
turi progom pasveikti. Ji guli 
ŠV. Kryžiaus y ligoninėje, j kur 
randasi Dr. S. Biežio prieži ū
roje.

DRAUGIJŲ ŽINIOS
Pavyko Laisvamanių
Kuopos 
prakalbos

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis’ skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yra^ pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50č., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą [Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegih 
žės (Mąy) 3 d. Ashland Boule- 
vard Auditorium.

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketyergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami n^uo 15 iki 48 metų 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

■ Automobiles
DODGE 1936 — 4 duru Sedan 

su tronku -4 demonstratorius. Bar- 
genas. Priimsiu. seną karą i mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES .& .
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Bdulevard 25J.0

Matykit Paul Bruchas
■..()...

Educational
.. MoKyklos 

DRBSS DESIONING—MIELINERY 
LEARN PRESS DESIGNINO —Pattern

Draftfng, Drcasmaking, Millinery or 
Power Machine Operating. Individual in- 
atructiona. Enron now. Day or evening 
claases.. Reaaonable ratea. Most mod- 

• ern eqUippod aehool. Eatabliahed 1902. 
Come in or write for free booklet.

B. MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

/■■■■—........................—«

Personai
Asmenų Ieško

“Js- 
todėl 
aiški-

buvo

Kai automobilis pereitą 
vaitę suvažinėjo 9 metų Caru- 
lina. Masaliunaitę, tai ją taip 
smarkiai pritrenkė, kad dau
gelį suklaidino. Laikraščiai pa
informuota, kad ji buvo už
mušta. ' Panaši žinia tilpo ir 
šeštadienio “Naujienose”.

ATYDAs
Tėmyk:

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
UNITED FOOD MART

3455-57 So. Halsted St.

Ketvirtadienį, balandžio?!, 193G
Visa eile prekių: Sūriai, Sviestas ir Kiaušiniai. Kepyklos 
prekės ir didelis pasirinkimas importuotų ir Amerikos 
vyno ir degtinės. — Musų kainos jus nustebins.

Tėmykit! • Tėmykit! musų skelbimus prie savo du
rų — trečiadienio rytą.

(Mes kalbame lietuviškai)

Nusipirk! Velykoms 
Naujus ČEVERYKUS

> Nors dabar pavasaris, vienok ba-
siems nereikia vaikščioti. Musų 

■- V Hk krautuvė prikrauta pilna geriau- 
' šių ir stipriausių čeverykų; 

atsilankykit ir nusipirkit če- 
verykus visai šeimynai/

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

■■

Jaunuolis Tadas
Stukas Sužeistas;

Ligoninėje
18 APIELINKe. Peoples 

ligoninėje, prie Archer ir Cer- 
mak Road, guli sužeistas 19 
metų jaunuolis, i,Tadas Stukas, 
701 West 21st Place." Jis buvo 
sunkiai sužeistas penktadienį, 
prie Canalport * ir Blair gat 
vių.

Stukas ir draugas važiavo 
motorcikliu, į kurį trenkė smar
kiai lėkęs trokas. Abu motor- 
ciklistai buvo parblokšti. Stu- 
kui nulaužta koja, o draugui, 
svetimtaučiui, sudraskė blauz
das. Troko šoferis suimtas.

Sužeistasis T. Stukas yra 
sūnūs pp. Stukų, kurie užlaiko 
alinę ir restaurantą ir yra pla- 

kaipo draugiškičiai žinomi 
žmonės.

Senas Petras.

Paul M. Smith Grižo
• \ į

iš Atostogų
/BRIGHTON PARK. — Pe
reitos savaitės pabaigoje is. 
Hot Springs, Arkansas, gužo 
Paul M. Smith, 4177 Archer 
avenue. Kurorte atostogavo ir 
gydėsi apie tris savaites laiko. 
Yra daug plonesnis, ir jaučia
si miklesnis ir sveikesnis.

Dabar p. Smith vėl prižiu
ręs savo biznius, alinę, ir real 
estate. ‘

. Senas Petras.

Surinkta aukų $13.79
<YY’Y Y < ■••Y'.' "-Y— ' ' 
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ROSELAND. — Rošelanaie- 
čių Laisvamanių kuopa kovo 13 
surengė prakalbas J. Stilsono 
vadavimo reikalu., Kalbėjo Dr. 
Montvidas, J. šarkiunas ir 
T. J. Kučinskas. Pirmininkavę 
M. Kemešiene.

Kučinskas kalbėjo apie Krik
ščionybę ir Kapitalizmą. Jis 
vaizdžiai nupašakojb kaip krik
ščionių tikėjimas, ypatingai ka
talikų, palaiko ifąmprius ryšius 
su kapitalizmu ’ir kokios yra 
to pasekmės. ’■

Programai paįvairinti L. D. 
Aido choras padainavo Interna
cionalą ir keletą. įdomių dainų, 
šį chorą veda pde H. Pečiukai- 
tė. Choras gerai sutvarkytas ir 
skaitlingas. Protarpiais dainavo 
Naujos Gadynes choro sekste
tas ii* trio. Vadovaujant Jur 
giui Steponavičiui, jie padaina
vo keletą labai gražių dainelių.

Stilsonui vaduoti aukavo
Po $1: A. Maziliauskas, M. 

Valackas, G. šarkiunas, J. K. 
Šarkiunas. Po 50e: S. Damb 
rauskas, A. Kavaliauskas, P. 
Kučinskas, J. Puišis, M. Gumu- 
liauskas. Po 25c: A. Jocius, Kli
bas, J. Rusall, Skrabutėnas, A. 
Laurųtėnas, J. Trinikas, Senas 
Petras ir A. Andrėjauskas.

Išviso surinkta aukų $13.11; 
baro pelnas 68c. Pasiųsta peY 
A. Maziliauską išviso $13.79.

Aukas rinko p-ia Kačinskie
ne, Dambrauskiene, Strazdienė 
ir S. Dilius. Visiems aukavu
si emsiems ir, tiems, kurie prisi
dėjo savo darbų; Laisvamanių 
Kuopa taria širdingą ačiū.

Antanas; Jocius, rašt.
' ' ,'C ■ . . ‘

SALUTĄRAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas, iš ge
riausių Biterių ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite TeL Canal 1133.

639 W. 18tH St.. Chicago, III.

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Vdl’dift'ė visokius dra
bužius^ vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekaipe k,uogeriausiai, nes 
turime daugelio pietų patyrimą tame 
darba. ■ Darba paimam iš namų ir pri- 
statom j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 St.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilaihio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove 

83 ir Kean Avė., Willow Springs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatėm i namus ir groseri.

: Pašaukit.

CONRA
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

kraft 
FIMCNTO,

Kraft 
Cheese _ 
Spreads 

new-designnow m
Swanlcyswig glasses!

• Sparkling glasses strewn with 
'bright stars... thė neu> Šwanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while yoų’re doing 
it, get aęąuainted 
with' all seven 
of the delicious 
Kraft Cheėse 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwichės, salads 
and appetizers.

Bosses Won't
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

. ' Y ; 1 YįY/ .Y- ,4'; Y • .
People who get and hold jobs

keep their breath agreeable

fTith the best to choose from theso days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In businesa life as in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of fauits. # • I

Unfortunately everybody suflers from thltf 
offenaive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles akipped by the tooth 
brush is the cause of most cases., Decaying 
teeth and poor digestion also cauae odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the qulck deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomės sweet and agreeable. It 

not ęffend others. .
It you value your job and your frlends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
^halitosis with LISTERINE

TAISOM AUTOMOBILIUS 
/ Perkam ir mokam cash. Parduo
dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Matykit musu

PAIEŠKOJIMAS NR. 75. i
Lietuvos Konsulatas Chicagoje pa

ieško: Stanislova Laukša (Stanley 
Lauksay). Gyvenas Seattle, Wash- 
ington. Lietuvos Konsulatas, 100 E. 
Belęvue Place. Chicago, III. Tel.: 
Superior 5619. .

Business Service -
Biznfo Pata^naviroąa

GREITAS PATARNAVIMAS'
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m Adšokios rūšies apd raudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
iŠmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800
►

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408 <

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu 

50 met

10

viri

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) -

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

3003-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1273 i

TAISAU NAMUS ir dengiu sto- 
Darau 

ga-
gus, už prieinama kaina, 
darba ant išmokėjimo. Darba 
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrinfo— 
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. poulevard 0250

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. ]__
furnace — $4.50 krovinis. 

Tel. YARDS 1834

COAL

Dėl'

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
vikrus vytas kuris supranta truputi 
apie karpenterystes darba ir male- 
vojimą. Geri namai ir mokestis. 
A. Miliauckas, 1837 So. 49 Ct. Ci
cero, III.

-0— ' .

—0~—
REIKALINGAS vyras, kuris myli 

dirbti prie buroku auginimo ir kar
vių milžimo. Pragyvenimas, blaivam 
vyrui. Matykit A. Siratavich, 7207 
So. Francisco Avė.

REIKALINGAS serap Iron shear- 
monas. Ateikit prisirengęs dirbti. 
South Side Paper Stock Co., 5833 
So. Throop St;

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock CO., 1265 W. North Avė.

REIKALINGA teisinga mergina 
prie lengvaus namų darbo. Alga, 
kambarys ir. užlaikymas. Vaikų 
nėra. Kreiptis i saldainiu krautuve, 
4135 W. Roosevelt Road.

For Rent
STORAS ant rendos — garu ap

šildomas — Privatiškas beismen- 
tas, naujausios mados “show win- 
do\vs”. Gera vieta dėl liciuor Store 
arba bile kokio biznio — Renda pri- . 
einama. 3341 So. Halsted Si.

Fu^
KAMBARYS rendon — prie ma

žos šeimynos Marquette Parke, su 
valgiu ar be valgio.
6504 So. Rockwell St. Antros lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių.labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

TAVERN PARDAVIMUI
2301 So. Western Avė.

PARDAVIMUI kanarku ir reik
menų krautuvė, gerai iŠdirbtoj lie
tuvių ir lenkų apylinkėj.

Tel. Lafayette 3159

COAL BACK TO OLD
PRICES!

High Grade Northern Illinois 
Direct From Mine'.
2 TON MINIMUM

... $3.75

... $4.00
L. $4.00
.... $2.75

Coal

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu. Storas ir 4 kambariai. 
Viršuj 6 ir 4 kambariai su maudy
nėmis, 2 karų garažas, tik $5,300.

4605 S. Paulina St.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ
CASH

Chapman and Co., Ine.
135 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Mine Run
Lump .....
Egg .......
Screen ....

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
. KEDZIE 3882

per 
per 
per 
per

ton 
ton 
ton 
ton

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Nuo Reumatišlcų Siaustau 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio -r 
ANCHOR

PA!N-EXPELLERIQ 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą 1

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345. v

AR NORITE gyventi Floridoj ant 
ukes — 40 akerių farma ar dau
giau ant puikios išvalytos žemes 
$15 už akeri. Puikus klimatas, ga
lima auginti bile ka. Rašykit ang
liškai arba vokiškai.

Adresu:
• MATH FESEL, 

1639 Orchard St. 
Chicago. III.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bįle kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir Ice bąksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pąmatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.
1

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kąinomis — Prieina

momis išlygomis '
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai   ....... $15—$20—$25
$150 Amer. Oriont kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ................................ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .........  ;.... ...... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.v

$175

STORO fikčeriai, cash registeris, 
sliceris, svarstyklės ir show keisai.

1708 So. Halsted St.

___
6750 So. Campbell Avė. dviejų 

flatu muro namas, mainysiu j kas 
ka turite. Savininkė 6112 S. Ko- 
mensky. Tel. Grovehill 1965.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemž Pardavimui

MAINYSIU maža nameli ant 
mūrinio 2—4 ruimų Turiu pinigų 
pridėti. Geistina, kad butų netoli 
lenkiškos bažnyčios, šaukite Frank 
Ridlauskis, Tel. Republic 9599.

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti narna, farma. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

. A. GRIGAS
' 2^24 So. Halsted St.

PARDAVIMUŲ bizniavas namas, 
Lunch Room randasi per daugel 
metų — daYo gera bizni. Galima 
uždėti ir tavern. Svarbi priežastis 
pardavimo. 7427 So. Western Avė.




