
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIII

kon
Pranešama iš Vii

nu

Nor

darnu

NUSISKANDINO

Murininkaš

NaujieniiRadio Programai
■Felix

Ameri

Apsivedė triukšmau
jantis kongresmanas Nubaudė už žinių 

teikimą lenkams

Italai paėmė miestelį 
kely į Addis Ababa

Garsinimai musų programams yra priimami 
prieinamas kainas.

Pirmu vice-prezidentu liko iš
rinktas Wyndham Mortimer iš 
Glevelando.

NEW YORK, bal.'29 
de Santis užvedė $100,000 bylą 
nes pas jį neva delei prastai pa
darytos operacijos pradėję vys
tytis “moteriškos ypatybės”.

algų 
dar

tė kolektyvų prašymą, dėl už 
darytųjų skyrių, Lenkijos pre 
zidentui Moscickiui.

ST. PAUL, Minn., bal. 29. — 
Meru dar dviejų metų terminui 
liko išnaujo išrinktas Mark Ge- 
han, kuris prižadėjo sumažinti 
taksus ir tinkamiau* sutvarkyti 
policiją.

Prezidentas Roose- 
veltas laimėjo Pa. ir 
Mass. nominacijas

Nevyksta antracito 
angliakasių derybos 

su samdytojais

BUDAPEŠTAS, bal. 29. -Po- 
licija paskelbė padariusi kratas 
pas daugelį žymių nacių vadus 
ir susekusi ruošiamą nacių per
versmą apie gegužės i d. 18 
Vengrijos nacių vadų liko areš
tuota.

Lietuvos Naujienos

Pelesoje, Kargauduose

Deportavo Dillinge 
rio išdavykę

MEXICO CITY, bal. 28. - 
Kova tarp komunistą 4r fašis
tinių “aųksomarškinią” vėl at
sinaujino ir fašistai nušovė ko
munistų vadą Ismael piaz Gon- 
žales, 44 m. Du fašistai suimti

New Jersey bedar 
biai pasiūlė savo tak 

savimo programą

Už rinkimą juokų 
apie nacius-15 mėli 

kalėjimo

Lietuvos operos so 
listų gastrolės 

Argentinoje

Vėl likviduojama 14 
lietuviškų draugijų 

skyrių

LONDONAS, bal. 29. — Ofi- 
daliuose rateliuose jaučiamas 
didelis susirūpinimas delei ga 
limybės nacių perversmo Aust
rijoje. Tą pavojų nujaučia ii 
pati Austrija, kuri pasiuntė 
stiprius kariuomenės pulkus j 
Salzburg ir Tyrol provincijas^ 
prie Vokietijos sienos.

Anglai mano, kad laikas na 
cių perversmui yra pilnai pri
brendęs ir kadangi Italija, ku
rią tokis perversmas labiausia 
paliestų, yra užimta karu Af* 
rikoje, tai naciai ir gali ban 
dyti daryti perversmą. Bet to
kis perversmas iššauktų naujas 
komplikacijas Europoje, kurių 
pasėkas dabar yra sunku nu
matyti.

Madrido darbininkai 
užgriebėdidelį 

bravorą

Bilius, kuris pakelia taksus kor 
poracijoms, dabar pasiųstas 
senatui svarstyti

Buvęskunigas-galva 
automobilių dar

bininkų unijos

lenkų vyriausybės 
Be paduotojo Vilniaus 

Lietuvių Tautinio Komiteto de- 
legacijos rašto Lenkijos minis- 
teriui pirmininkui, šiomis die- 
nomiš1 Švenčionių apylinkės už- 
.d^ryįųjų., Kazimiero

PARSONS, W. Va., bal. 28 
Keturi žmonės nutroško nuo du 
mų, kilus gaisrui jų namuose.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pa
našauja:

Giedra, daug vėsiau.
Vakar 12 vai. dieną Chica- 

goje temperatūra buvo 70°.
Saulė teka 5:48, 1 

7:46.

KAUNAS.
niaus, kad Švenčionių apskrities 
Storasta sulaikė liet. šv. / Kazi
miero draugijos skyrių,įveikimą 
šiose vietose: Stanjunuose ir 
Rizgunuose, ir visiškai/uždarė 
Kukliuose ir Kailiukuose. -.

Šiomis dienomis taip pat pra
dėjo lietuviškųjų organinei jų 
Ikvidavimo darbą ir Lydos ap
skrities Storasta, štai kovo 31 
d. Lydos Storasta sulaikė vei
kimą Liet. šv. Kazimiero drau
gijos skyrių veikimą šiose vie
tose
Naujadvaryje ir Lelušiuose. Tas 
patsai Storasta šiomis dienomis 
sulaikė ir “Ryto” švietimo drau
gijos veikimą šiose Lydos ap
skrities vietose: Naujadvaryje, 
Pelesoje, Vigonyse, Kargauduo
se, Klaišiuose ir Leliušiuose.

Atsižvelgiant į tai, kad lenkų 
vyriausybė šiuo paskutiniuoju 
žygiu su Vilniaus krašto lietu
viais perėjo visas žmoniškumo 
ribas ir nori užčiaupti lupas ir 
surišti rankas, lietuvių tarpe 
kilo pasiryžimas ieškoti teisybės 
aukštosios 
sferose

BERLYNAS, bal. 29.— Vo
kietijos ari jonų vadas, kuris 
daugiausia apie arijonizmą kal
ba, būtent RoberfLey, Darbo 
fronto vadas ir skelbėjas teori 
jos, kad “molekules pas arijo- 
Jius sukasi į dešinę” (nors dar 
niekas nėra; matęs tų molekų- 
lų), dabar: pats j prisipažino, kad 
ir jis pats nėra grynas arijo- 
nas ir neatitinka griežtai nacių 
definicijai ari jono.

(Jau senai ėjo gandų, kad 
.Ley yra niekas daugiau, kaip 
žydų kilmės Levy. Dabar jis ir 
pats pradeda prie to prisipažin-

HOT SPRINGS, Va., bal. 29 
Apskaitoma, kad bankų plėši
mai per pastaruosius tris me
tus sumažėjo 50 ntioš.

MASKVA
kos ambasadorius Rusijoje Bul 
litt išvyko dešimties dienų vi 
zitui į Pabaltijo valstybes. ’

KAUNAS.—Bal. 4 d. Karino 
menės teismas Kaune sprendė 
pil. K. Bujanausko, kilusio nuc 
admin. linijos, bylą, kaltinamb 
šnipinėjimu Lenkijai. Bujanaus- 
kas pripažintas kaltu 
baustas 6 met. kalėjimo

JURBARKAS
Keturauskas, jau senyvas žmo
gus, sirgęs nepagydoma liga 
(šlapiuoju plevritu), prisikan
kinęs neištvėrė: sukaupęs pas
kutines jėgas, atsikėlė iš lovos, 
nirėjo į Mituvą ir pasiskandi
no. Nuskendusio lavonas ras-

COLOGNE, Vokietijoj, bal; 
29.— Juoktis iš nacių ir jų va
dų yra pavojinga. Vienas vietos 
gyventojas liko nuteistas 15 
mėn. kalėjiman vien už tai, kad 
jis rinko nugirstus juoku‘s ii 
pašaipą nacių.

Londonas numato 
nacių perversmą 

Austrijoje

PARYŽIUS, bal. 29 
pietinė Italijos armija, kuri ver
žiasi linkui Harar, ir liko su 
laikyta gilių purvynų ir neiš
važiuojamų kelių, tečiaus šiau
rinė armija tebesiveržia linkiVi 
Addis Ababa.

Maršalas Badoglio, kaip sa
ko Rymo žinios, praneša apie 
užėmimą Macfud miestelio, už 
106 mylių nuo Dessye. Tas ro
dytų, kad, italai yra tik už 80 
mylių nuo Ethiopijos sostinės

Kitos žinios sako, kad italai 
pasiekė Koro Gassa, kur kelias 
iš Dessye pasuka į vakarus lin
kui Addis Ababa. Rymas mano, 
kad užėmimas Addis Ababa da
bar yra tik kelių dienų dalykas.

TRENTON, N. J., bal. 29.— 
New Jersey valstijos bedarbiai, 
kurie buvo užėmę legislaturos 
rumus, protestui prieš legisla’- 
turos nesirūpinimą šelpimu1 be
darbių, šiandie pareikalavo sku
baus veikimo ir patiekė legis- 
laturai savo takM^V4wo*j*pro‘

Mųsų Valstybės 
Vincė 

operos

ROCKDALE, Tex., bal. 28.- 
Viesula perėjo ūkių distriktu 
netoli nuo čia, užmušdama dii 
žmones ir sugriaudama kelis 
ūkių namus. Ją sekė smarkus 
lietus ir ledų kruša.

WASHINGTON, bal. 29. — 
Atstovų butas vakar priėmęs 
atviru balsavimu naująjį tak 
sų bilių, šiandie jį išnaujo pri
ėmė vardošaukiu, . kaip to rei 
kalavo republikonai. Už bilių liko 
paduoti 267 balsai, prieš 93.

Tam biliui griežtai pasiprie
šino ne tik republikonai kon 
gresmanai, bet ir dabar Wash- 
ingtone pasėdžiaujantiš Ame 
rikos prekybos butas.

Bilius tuojaus tapo pasiųstas 
senatui svarstyti ir rytoj sena
to finansų komitetas pradės jį 
nagrinėti.

. -Manoma, kad senatas bandys 
bilių “pataisyti”. Bet tai labai 
sutrukdytų biliaus priėmimą, o 
kongresas gi nori kuogreičiau 
šia išsiskirstyti, nes artinasi rin
kimai ir reikalinga skubiai pra
dėti rinkimų kampaniją. Tad 
gal didelių pataisų ir nebus da 
romą.

Tas bilius pakeičia korporaci 
jų taksavimo sistemą ir užde
da didelius taksus ant korpo
racijų neišdalinto pelno. Tas 
bilius taiko duoti valdžiai dai 
$803,000,000 metinių pajamų, 
padengimui padidėjusių valdžios 
išlaidų, ypač delei atmokėjimo 
proceso taksų ir ex-kareiviu 
bonusų* • • . i

Proceso taksus atmokėti 
kė augšeiausias teismas, o 
kareivių bonusus atmokėti 
tarė pats kongresas.

NEW YORK, bal. 29. — 
Mrs. Anna Sage, 44 m., kuri 
išdavė ir nurodė federaliniams 
agentams garsųjį John Dillįn- 
ger ir davė jiems progos jį nu
šauti einant iš teatro Chicagoje, 
šiandie tapo deportuota į Ru
muniją. ;

Ji sako, kad federaliniai agen
tai prižadėjo sulaikyti; jos de
portavimą už išdavimą Dillinge- 
rio, bet prižado neištesėjo. Ji 
Už išdavystę gavo $5,000, bet 
pinigus išleido kovoj prieš de 
portavimą.

Ji yra atvykusi į Ameriką 
1924 m. Chicagoje gi ji palie
ka savo 23 m. sūnų ir vyrą. Jr 
buvo suimta du sykiu už už
laikymą tvirkavimo urvų Gary, 
Ind. ir už tą deportuojama.

MADRIDAS, bal. 20. —Dar
bininkai šiandie užėmė EI Agui 
la, didžiausį Madride alaus bra
vorą -ir pradėj-o npatys jį- ope 
rųoti. < V \
< Darbininkai užgriebė bravoru 
po 48 valandų streiko už’pakė
limą algų, / ką; kompanija ;atsi
sakė patenkinti.

Darbininkai sudarė adminis- 
tratyvę tarybą ir patys tvarko 
bravorą.

WASHINGTON, bal. 27. — 
Pranašaujama, kad demokratų 
konvencija panakinsianti tai
syklę/ reikalaujančią dviejų 
trečdalių balsų nominavimui 
kandidato į prezidentus.

gramą., „■
Jie pareikalavo įvesti laips 

niškus pajamų taksus, uždėti 
taksus ant korporacijų pervir 
šių kapitalo, ant didelių pelnų 
ir ant stambių nuosavybių. Jie 
pasipriešino įvedimui prekių 
taksų, nes tai esą butų taksa* 
vimas tokių pat beturčių sušei- 
pimui kitų beturčių.

WASHINGTON, bal. 29.—Va
kar įvyko nominacijų balsavi
mai dviejose valstijose — 
Pennsylvania ir Massachusetts.

Abiejose jose prezidentas 
Rooseveltas surinko daugiau 
balsų, negu republikonų kandi
datai bendrai paėmus. . 
, Abiejų valstiją'.ųpminacijos 
buvo atidžiai sekamos politikie
rių, ypač kad ^ennsylvanijos 
valstijoje pereitais prezidenti
niais rinkimais laimėjo ne pre
zidentas Rooseveltas, bet repub
likonai. Republikonai todėl vi 
sai nesidžiaugia vakarykščių 
nominacijų daviniais.

SPRINGFIELD, O., bal. 28. 
— Dviem užmiesčio gatveka- 
riams susidūrus pasisukime, 
vienas žmogus liko užmuštas ir 
14 žmonių sužeista.

artistų
sezonai
Rusiš-

vaidina

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

gia stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

šiuos Naujienų Radio Programos galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

SOUTH BEND, Ind., bal. 29
— Prezidentu International 
Union, United Automobile 
Workers of Am., tapo išrinktas 
buvęs;baptistų kunigas iš Kan- 
sas City, Mo., Homer W. Mar

WASHINGTON, bal. 29. - 
Paskilbęs savo trtiukšmadarys 
temis lenkas kongresmanas 
Marion Zoncheck, dem. iš Wash- 
ingtbno valst., vakar visai ne
tikėtai apsivedė" su Ruby Louise 
Nix, 21 m. PWA stenografe. 
Annapolis, Md., bet gimusia 
Texarkana, Tėx.

Jiedu susipažino tik kelios die
nos atgal. Negalėdamas apsi- 
vestivWashingtone, kongresma
nas išvyko į Annapolįs ir ten 
apsivedė, išsiimdamas naują 
laisnį. Vedybos buvusios taip 
greitds, kad dabar ir jis pats 
nesusivokiąs, ar jis yra tikrai 
vedęs.

Tas kongresmanas yra pri
daręs tiek triukšmo, kad nė 
visa Washingtono policija ne
įstengia jį suvaldyti.

Gręsia Antracito An 
gliakasių Streikas

Ir vengrai suskato 
kovoti nacius

Chicago, III., Ketvirtadienis,' Balandžio-Aįril 30 d., 1936

^Arijonų” vadas pri 
sipažysia nesąs gry 

nas arijonas

ALLENTOWN, Pa., bal. 29. 
—Richard D. Taylor, iš Akron, 
skalbiamųjų mašinų pardavėjas, 
liko nuteistas nuo 25 iki 50 
metų kalėjiman už pagrobimą 

leidžiasi Į tlenry Koch, 10 metų, tikslu 
išreikalauti, $20,000 išpirkimą.

LOS ANGELES, Cal. — Dr. William Mbriarity (po kai
rei) ,. kuris įsidėjo į savo automobilį bombą, kad tuo budu ga
lėtų nusižudyti. Bombai eksplioda’vus žuvo jis ir jo žmona 
Viršuj, atvaizdas automobilio po to, kai ekspliodąvot bomba.

Atstovų butas galuti 
nai priėmė naują 

taksų bilių

CHIGAGO. — Chicagietis 
Lloyd Kennedy, 9131 Houston 
Avė., liko užmuštas, o jo žmo
na ir kiti du žmonės liko su
žeisti, jų automobilį v South 
Bend, Ind., mieste įvažiavus 
greitai lėkusiam automobiliui.

KAUNAS 
teatro operos solistai 
Jonuškaįtė—Zaunienė, 
režisierius Petras Oleka, Ipoli
tas Nauragis ir Juozas Mažei
ka priešaky su Kipru Petraus
ku balandžio 26 ar 27 d.d. iš
vyksta į Buenos Aires gastro 
lėms. Musų operos menininkus 
gastrolėms pakvietė Buenos Ai 
res miesto teatras Colon.

1 šiuo metu Golon teatre pir
muoju dirigentu žiemos sezo 
ne yra rusų emigrantas, buv; 
rusų Marijos teatro dirigentas 
Emil Cooper, senas musų Kipro 
Petrausko pažįstamas iš Ma
rijos teatro laikų, kurs šios 
pažinties dėka ir pakvietė mu- 
suosius solistus Argentinos ž?<) 
mos sezono teatro gastrolėms. 
(Mat, šiuo metu Argentinoje 
prasideda žiema...)

Colon teatre musų 
gastrolės metu bus du 
—itališkas ir rusiškas, 
kam sezone premjerose 
Kipras ' Petrauskas operose: 
Grad Kitež, Caras Šaitanas ii 
Borisas Godtfnovas. Visi ■ musų 
gastrolėse dalyvaują solistai tu
rės maždaug po 12 spektaklių, 
o režisierius Oleka dar pakvies
tas ir režisuoti.

Laive musų solistams teks iš* 
būti apie 18 J dienų ir gegužėj 
18 d? jau bus Buenos Airėse/ 
Čia ketina išbūti apie 6 savaites 
laiko ir liepos mėn. gale grįžti 
į Kauną.

Būdami Buenos Airėse musu 
solistai rengiasi specialiai sir- 
ruošti keletą koncertų ir musų 
išeiviams lietuviams.

Apie Golon teatro dydį gali 
ma spręsti vien iš to, kad ja
me1 sutelpa apie 6,000 žiūrovų.

Dvidešimtojo am
žiaus kunigas 

Strazdelis
VIEKŠNIAI. — Viekšniuose 

mirė kunigas Erčius, prieš 12 
metų ištremtas iš Vilniaus 
krašto. * Tverečiniai lietuviai 
ir dabar dar minėja tą kunigą 
geradarį, kurs, grįžęs po karo 
iš Rusijos, padėjo žmonėms 
vargą vargti: mat, pusė para
pijos dar keletą metų po karo 
gyveno apkasuose, nes trobesių 
nebuvo. Kunigas Erčius (ra
seiniškis žemaitis) įkūrė 
vieną lietuvių parapiją Vasitf- 
nuose (VasieviČi), lietuvių kai
me, o ne gudų Kazėnuose, kaip 
to vyskupas reikalavo, Erčius 
nebuvo mėgiamas n£ kbnigų 
lietuvių, nes perdaug buvę^ su
prastėjęs, sumužikėjęs. Negalė
dami juo nusikratyti, kunigai 
buvo jį bepročiu paskelbę, o 
Vilniaus kurija buvo uždarydi- 
nusi pamišėlių namuose. Gydy
tojų sveiku pripažintas/ Erčius 
buvo ištremtas Lietuvon, 1926 
m. Šiauliuose Erčius išleido ko
mediją “Peklą”, tunj cenzūros 
konfiskuotą, nes išjuokti buvę 
katalikų dogmatai...

WASHINGTON
Prezidentas Rooseveltas prisiun
tė antracito (kįętųjų anglių) 
konferencijai pareiškimą, kuria 
me jis išreiškia viltį, kad su
tartis. dėl naujų algų ir darbo 
valandų gali būti pasiekta bb 
streiko.

Dabartinė penkių metų sutar
tis, kuri liečia algas ir darbo 
valandas daugiau kaip 150,000 
kietųjų anglių (antracito) an
gliakasių Pennsylvanijos valsti
joje, užsibaigia rytoj vidurnak
tį. Trijų mėnesių kasyklų savu 
ninky -derybos su angliakasiu 
unija, United Minė Workei*s ot

Am., nedavė pasekmių ir 
nepasisekė padaryti naują 
traktą.

Angliakasiai reikalauja 
pakėlimo ir sutrumpinimo 
bo valandų, taipgi pilno pripa
žinimo unijos. Kasyklų gi sa
vininkai skųsdafniesi į didelę 
kompeticiją iš kitokių kuru pu 
sės, reikalauja algų nukapojb 
mo.

Prezidentas Rooseveltas aky 
liai seka konferencijos eigą per 
darbo departamentą, per kuri 
ir prisiuntė savo pareiškimą 
konferencijai.

Užsibaigus seną j ai sutarčiai 
ir nesant naujos sutarties, tu* 
retų kilti streikas. Bet gal jo 
ir nebus, nes manoma, kad pas
kutinę minutę pasiseks susitar 
ti—dabartinę sutartį prailginti 
aprybotam laikui.
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Clevelando ir Ohio Žinios
Reikalauja, kad negrai 

butų atskirti

George Tvanikar, miešto ta
rybos narys, pateikė reikalavi
mą, kad negrams butų duoda
mi atskiri gatvekariai. Girdi, 
ypatingai reikią WPA darbi
ninkus juodukus atskirti. 
Travnikar sako, jog į valdžios 
finansuojamus darbus važiuoja 
tūkstančiai žniohių. DtaUge 
tuose gatvekariudsė važiuoja ir 
negrai, kurie, esą, baltaodžiams 
darą labai daug nesmagumų.

Tam sumanymui griežtai pa
sipriešino Art Yobng, tarybos 
pirmininkas, it Pucel. Priešihd- 
si, Žinoma, he tiek priheipu be
sivaduodami, kiek bijodami 
prakasti negrus Valsuotoj us.

• J • . * «

Nors bankas užsidarė, bet 
barikierius nenukentėjo
Henry Mclntošh, užsidariu- 

siė Guardian Trust banko vice
prezidentas, gruodžio 24 d. įhi- 
rė traukinyje, kuris ėjo į Flo
ridą. šiomis dienomis buvo jo 
turtas užrekorduotas. Pasirodė, 
kad jo turtas siekia $683,250.

Daugis žmonių tatne banke 
turėjo pusėtinai pinigų, bet jo 
viršininkai, kaip matome, gana 
gerai apsirūpino.

Užtiko didelj bravorą
šiomis dienomis federales 

valdžios agentai užtiko tikrai 
vykusiai įrengtą bravorą degti
nei gaminti. Bravoras buvo 
įrengtas adresu 1934 East 120 
Street. Agentai ten surado pen- 

• kių šimtų* galionų kubilą. Pen
ki tūkstančiai galionų jau buvo 
užraugta. Surado taip pat ir 
10 galionų jati pagamintos deg
tinės.

Kol kas dar neaiškinta, kas 
operavo ta nelegališką dirbtu
vę. Tačiau* Jliko^ufhtta^h MiMį 
PeVenti, * tūd? Metu luto 
dirbtuvėje.

Nauji mokesčiai
Donahue, trafiko komisionie- 

rius, prieš kiek laiko paskelbė, 
jog Clevelando gatvėse busią 
įtaisyti mitėriai. Jei kas norės 
gatvėje ilgesniam laikui palikti 
automobilį, tai turės į miteriL 
dėžutę įmesti pinigą.

Meilės tragedija
Stella Samodęl, 21 metų am

žiaus mergina, bandė nusinuo
dyti. Policijai ji pareiškė, kad 
gyvenimas pasidaręs neįmano
mas, nes niekas jos nertiylįs. 
Tą pat’ ji pakartojo ir ligoninė
je, kame dabar bandoma jos 
gyvybė išgelbėti.

Pakels darbihinkaiiiš 
algas

The Hunt and Dorman kom- 
paryja adresu 5100 St. Clair 
Avė. pasirašė su unija kontrak
tą,/Pagal tą kontraktą kompa
nija pasižada savo darbinin
kams pakelti algas po tris ir 
daugiąu, centų per valandą.

Mirė Juozas Urbbhas
Šiomis dienomis mirė Juozas 

Urbonas, 49 metų amžiaus 
(2098 W. 59 st.). Mirė jis šir
dies liga, šioje šalyje išgyveno 
29 metus, rodosi, visą laiką 
Clevelande. Paliko vieną sūnų 
ir (ivi dukteris. Palaidotas li
ko Kalvarijos kapinėse.

Sandariečiams nesiseka
Tarpe tautinės srovės veikė

jų prasidėjo kažkokie nesusi
pratimai. Jų nuotaika labai pa
blogėjo po to, kai SLA Pildo- 
mosios Tarybos rinkimuose jų 
kandidatai eilėje kūopų praki
šo. šiandien beveik tikrai galL 
ma sakyti, jog tautininkų po
pieriai Susivienijime visai blo
gi-

Kitas dalykas, tai sanddriė- 
čių šaukiamas, seimas, kuris tu
rės jyykti birželio 20 d. Kai ku
rie Clevelando veikėjai mano,

i
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kftd tas sandariečių suvažiavi
mas busiąs visai nereikalingas. 
Vadihaši; jie neturi pasitikėji
mo savimi. Sumano jie ką pa
daryti ir vėliau patys savo su
manymu nėra patenkinti. Ta
čiau jie niekuomet nepamiršta 
pulti ir niekinti kitus žmones, 
kurie ką ribrš veikia.

Nesiskaito su faktais
“Tėvynėje” pastebėjau ko

respondenciją iš SLA 14 kuo
pos susirinkimo. Koresponden
ciją berašė p. F. Zuris. Jis ra
šo, kad per Pildomosios Tary
bas i ū delegatų rinkimus jdkios 
agitacij'dš tiėblivę varoma.

TVirtinimaš škamba gražiai, 
tik visa bėda ta, kad, jis Hėati- 
tinka tiėšoš. Nariai 
sirinkiinė dalyvavo; gerai žino, 
jog už tautiškus kandidatus bu
vo varoma smarki agitacija. 
Tos agitacijos <leka laimėjo ir 
jų slėitaš.

Aš nežinau, kaip p. Zuris pa
vadins tuos lapelius, kurie bu
vo labai gausiai nariams dali
nami, Tų lapelių buvo išdalin
ta bent keli šimlah Lapeliuose 
buvo labai išgirti tautiški kan
didatai ir visi nariai raginami 
už juos balsuot. Aprašyti buvo 
ir kiekvieno tautiško kandida
to nuopelnai.

Jei tai nėra agitacija, tai, pa
galiau, kas yrą agitacija?

Iš pažangiųjų pusės tai agi
tacijos nebuvo jokios. Ir vis 
dėlto jų kandidatai surinko ne
maža balsų ir nustebino tau
tiečius, kurie tikėjosi, kad Ba- 
gočius, Gugis ir kiti visai nie
ko negaus.

Gaila, kad p. Zuris stengiasi 
pataikauti tiems, kurie apie jį 
visai nekokios nuomones tėra. 
Žodžiu, kurie jam nieko gero 
nelinki.

JJar ^agitacijos.
lairiejnmąj Jtiąlš buvo tais^ 

laęeliąis suklaidinti, jog jie pa
laike juos balotais ir padėjo 
kryžiukus ties rekomenduoja
mais kandidatais. Balsų skai
tytojams teko tuos lapelius iš
mesti.
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Tuos dalykus galėjo paste
bėti kiekvienas susirinkime da
lyvavęs narys: jie jau labai į 
akis krito. Bet p. F. Zuris vis 
dėlto sako, jog agitacijos nebu
vo!'

Faktas yra tas, kad ne tik 
buvo varoma agitacija, bet ji 
buvo varoma gana nešvariu bu- 
dU.

Vykęs parengimas
Moterų ratelią surengė gražų 

kortavimo ir šokių ^vakarą ba
landžio 18 d. Lietuvių svetai
nėje. Buvo duodamos dovanos 
žaidėjams ir goriausiems šokė
jams. šokių prizą>laįmėjo po
nai Salasevičiai, — jie gražiau
sia pašoko valsą.

žmonių dalyvavo gana, gero
kas skaičius. Atvyko ir keli pro
fesionalai, — daktarai, advoka
tai ir kiti.

Nominacijos
Gegužės 12 d. pas mus bus 

“primary rinkimai” (noininacį- 
jos). vĮ įvairias valdiškas vietas 
bus nominuoti kandidatai. Kaip 
ir paprastai, tarp partijų dabar 
eina smarki kova, — varžyti
nės tarp kandidatų.

Lietuviai demokratai vėl ban
do savo tadtietį Jobą Deraitį 
(DeRighter) pravesti į legisla-

kurie liečia kongresų, kreipki
tės į ji.

Mes clevelandiečiai raginame 
visų kolonijų lietuvius kuo, 
skaitlingiausia suvažiuoti į kon
gresą. Partijų nusistatymas čia 
yra antraeilis reikalas. Kongre
so vyriausias tikslas bus pasi
sakyti prieš Smetonos diktatū
rą, kuri- savivališkai, be žmonių 
pritarimo, valdo kraštą.

Gyvendami laisvoje šalyje 
mes išmokome įvertinti laisvę. 
Tokios laisves mes geidžiame ir 
savo broliams Lietuvoje. Bū
tent, geidžiame, kad musų bro
liai turėtų spaudos • laisvę, žo
džio laisvę, susirinkimų laisvę. 
Nėra mažiausio abejojimo, kad 
amerikiečiai, su mažomis išim
timis, pritars tokiam reikalav-i 
mui. Pritars tam, kad1 Lietuvos 
žmones turi teisę patys rinkti 
'valdžią. Juo labiau, kad tokia

utie sū-

Detective Romero

(po
General Calles

Generolas Plutarco Calles, buvęs Meksikos 'prezidentas 
dešinei), kurį dabartinė Meksikos vyriausybė ištrėmė į Jungti
nės Valstybes. '

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas

A

Vaistas dėl Vidurių

valdžia negali savivaliauti, nes ĮJp 'y \ ŠifflkllS 
balsuotojai gali lengvai ją pa- GYDY’Toj;s 1R’ CHIRURGAS 
salinti. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8

Taigi, trumpai kalbant, kon- vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12
gresui pritars visi, kurie Lie- TeL Boulevard 1401
tuvos žmonėms geidžia laisves. -■ 

Jonas Janis.

Old Golds padaryti 
iš Rinktinio Derliaus 
Tabako—pabandykit!

ADVOKATAI

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nūn .1—?, ir 7—8 

Seredomis Ir ■ nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

« Tel. Office Wentworth 6330H D f1 II f I C Rez- Park 3395tt. r. u U (i 1 b pr> Sušauna Slakis
ADVOKATAS Moterų ir vaiku ligų gydytoja

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 DVUU OO. tiaiSiea OU
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak, 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. | iiskyrus seredomis ir subatomi*.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 
pagal sutarties.

(872 
pen-

buvo

Ba-
30 d. šiame mieste

šia proga turiu pasakyti, jog 
p. Deraitįs yra labai malonaus 
ir draugiško budo žmogus. Mu
sų kolonijoje jis jau per dau
gelį metų gyvena.

“Talentų” vakaras
Naujos parapijos svetainėje 

balandžio 19 d. Liet. Vyčių 25 
kuopa surengė “talentų” vaka
rą. Buvo suvaidinta “Bombalu- 
ko” komedija. Be to, buvo ir 
kitokių pąmarginimų bei kalba. 
Publikos dalyvavo geras būrys.

Mirė jauna lietuvaitė
Balandžio 15 d. mirė jauna 

lietuvaitė, Ru'th Kolka 
Rondel Rd.). Ji buvo vos 
kiolikos metų amžiaus.

Balandžio 18 d. velione
išlydėtą iš Šv. Jurgio bažny
čios į kapines. Laidotuvėmis 
rūpinosi p-ia Jakubauskienė.

• Restoranininkų suvažia
vimas

COLUMBUS, Ohio 
landžio
įvyksta visos valstijos valgyklų 
savininkų suvažiavimas. Suva
žiavime vyriausia bus svarsto
ma pdrdavimo mokesčiai, san
tykiai su darbininkais ir kito
kie reikalai, surišti su restora
nų bizniu. Suvažiavimas žada 
būti labai gausingas.

Reikalauja elektros šviesos
LIMA, Ohio. — Apie penki 

tūkstančiai’ farmerių ir mies
tiečių, kurie neturi elektros, 
kreipėsi į federalę valdžių. Jie 
reikalauja, kad valdžia įvestų 
į jų namus elektrą. Tarp val
džios ir farmerių atstovų jąu 
eina pasitarimas. Jei sutartis 
bus padaryta, tai valdžia pra
dės elektrifikacijos darbą. Ap
skaičiuojama, kad elektros prą- 
vedimui reikėsią penkiolikos 
šimtų mylių vielų. ■■■

Streikas tebesitęsia
COSHOCTON, Ohio. — Jau 

gerokas laikas kaip streikuoja 
Indianapolis Glove kompanijos 
darbininkai. Unijos vadai, ku
rie vadovauja tam streikui, pa
reiškė, jog darbininkai negrįš į 
darbų tol, kol kompanija nesu
tiks pasirašyti sutarties dėl al
gų ir darbo valandų.

Amerikos lietuvių kongreso 
reikalu

Kada visose lietuvių kolonijo
se kilo sujudimas šaukti visuo
tinį kongresą Lietuvos demo
kratijai gimti, tai neatsiliko ir 
clevelandiečiai. Jie taip pat sto
jo į darbą, kad kartu su visais 
kitais amerikiečiais galėtų pa
dėti savo broliams nusikratyti 
SirtetoiiOs diktatūra.

Balandžio 20 d. Lubikio kam-

Tinkamai išdiškusavus visą rei
kalą, atstovai sutiko dirbti 
drauge su komisija, kuri buvo 
kiek seniau susiorganizavusi iš 
J. Jaro, M. šalčiaus, S. Ce- 
rausko ir V. češnos. Kada bu
vo išspręsta, jog komitetas yra 
reikalingas, tai buvo nutarta 
rinkti valdyba/ Valdyba susida
rė iŠ šių asmenų: S. K. Mažan- 
skib, S. Ceraųsko, J. Vaubsos, 
L Martinaičio ir V. česnos. Po 
to buvo išrinktos įvairios ko
misijos, kaip, tai: komisija at- 
važiayusiemsr|lelęgatams priim
ti, komisija parūpinti delega
tams nakvynę, komisija suras
ti tinkamą Svetainę kongresui, 
spaudos komisiją, ir t. it.

Kadangi kdjį^esaš bus laiko
mas Clevelande, tai aišku, jog 
kitų kolonijų komitetams teks 
visokiais reikalais į clevelandie- 
čius kreiptis? rfodel bus ne pro 
šalį visiems .-žinoti, jog cleve- 
landiečių komiteto sekretorius 
yra J. A. Vaubsa, 13703 N. E. 
Chaulauąua Avė., Cleyeland, 
Ohio. Tad visokiais reikalais,

....................................    . .i.>...— ■
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Siunčiam Očlos Telegramų i Visas
- Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KV1ETKININKAS

’ Gėlės Vestuvėms, Bankiėtams 
ir Pagrabains 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard .7314
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Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner** 
Bltter Vyną ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.’’ — Mrs. Susanna 
'Payiu*. ' .

Nedarykite bandymų, su visokiai* 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 m et jis pri- 
rodė savėr atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwel! St. 
Telephono: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso

100

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

ir

I--------------------------------------------------------

Joseph Triner Company, Chicago

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwifę 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
edectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LAlbOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
t IR TĖVAS

REPublic 8340

3407

ADVOKATAS

Bridgeporto ofisas 
---- --- ~ ‘ — 1 

vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Miesto ofisas

No. La Šalie St. Room 910
Central 5541 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.:,Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. , Specialė atyda atkreipiamą 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.
Phene Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 D. p. ir 7-9 v. y. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir nakti. 
Dr.Constance A.O’Britia

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Ęe$.

6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376 w
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 2500 W. 63rd St.
L yąlandos.:t nuo 2—4 ir 6:30—8:30 
Šeredomis ir Nedėliomjs pagal sutarti 

> i ‘ ; Rež 2515 W; ‘ 69th SU r ? M:'..:
Tel. Hemlock 6141 

į > ■

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Deraitis jau dvejus metus iš
buvo legislaturoje. Vadinasi, 
jis sAvo pirmą tarnybą jau bai
gia. Aišku, kad jis ir vėl stato 
savo Randidaturą.

Klano manymu, gegužės 12 
d. visi lietuviai piliečiai -turėtų 
balsavimuose dalyvauti ir savo 
balsus už Deraitį atiduoti. Svar- j bariuose susirinko penkiolika 

atstovų iš įvairių draugijų. Rei
kia pasakyti, jog tie penkioli
ka žmonių atstovauja dideliam 
skaičiui šios kolonijos lietuvių.

bu, kad jis hoiiiihačijas laimė
tų; Jei nominacijas pralaimės, 
tai, žinoma, negalės rinkimuo
se dalyvauti.

Laidotuvių Direktoriai

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
$

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Purly Skyrius, 4447 S. Fairficld, Laf. 0727
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LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 Ęąst 108lh St. Tel. Pullriian 1270 arba Canal 2515

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanjca Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avėnuė Phone Boulevard 4139

į A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

718 West 18 th Street. Phone Monroe 8377

VARdi 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

V

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo lO-r-4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brunswick 0507

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-31M 
N<wT JKlinmis nn«rt*1

A.L.Davidonis, M.D
4910 S. Michfigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

B Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS .
Gerai lietuviams žinomas, per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau-* 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.
*' 1 ' ■■■■'■ 1 ■■■■ am mii ■■■!■ ■■

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietv 

7 iki 8 vai Nedll. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepkone PLAZA 2400

Ofiso TeL Dorchester 5194 
r Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—13 
diena. „ - _ j
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f ) Lietuvos Naujienos
NAUJIENOS, Chicago, III.

MARAS LIETUVOJE
'• jij'į į ?'h''' ’ . . . •

Siaubas apimdavo viduram
žio žmogų, kai pasiekdavo jį 
gandas apie besiartinantį ma
rą. Nuo atphrdūsio į jo kraštą 
priešo kardo jis dar galėjo gin
tis ir pasilikti gyvas, bet kaip 
išsisaugoti nuo Juodosios Mir
ties, jei ji nematoma, kaip oras, 
tyli, kaip žolė, greitesnė už me
džioklinį skaliką ir, be to, vie
nu avo skverno š vištelėj imu 
išguldo daugelį tūkstančių. Vi
duramžio žmogus nuo maro te- 
sigVnė vienu ginklu. Tas jo 
ginklas buvo malda. Bevalgan- 
tį pusryčius, bemiegantį lovo
je ar besimeldžiantį bažnyčio
je užklupęs maras parblokšda- 
vo ant žemės ir tada jau buvo 
viskas baigta. Sunkiose, ne ma 
žiau 24 valandų, kančiose pa 
siraitęs jis sustingdavo ir virs- 

I " davo mirties pavojumi tiems,
* kurie jį norėjo palaidoti. Ma

ras viduramžiais prabėgdavo iš
tisas valstybes, išpjaudamas 
kartais apie pusę, kartais apie 
du trečdąliu visų gyventojų. 
Lietuvoje, kiek yra žinoma mu
sų irašto istorija, jis siautė 
ka/ šimtmetis, ateidamas su 
karais tai iš rytų tai iš vaka 
rų. Vėlesnieji jo šėlimai buvo

* 1625 m., 166.0 m. ir paskutinį 
kartą 1709 ir 1710 m. Kiek

* pajėgia pasakyti protokoliška 
kunigaikštystės dokumentų kal
ba jokio maro metais gyveni
mo nebebuvo, tebuvo viena mir
tis. Jokia valdžios įstaiga ne
beveikė, jokių santykių žmo
nės tarpusavy nebeturėjo, kiek
vienas buvo paliktas savo va
liai ir likimui. Skubiai pasinio 
šti į kitą, pagal savo žmoniš
kus nuopelnus, pasaulį tebuvo 
daugeliui valia ir likimas. At
ėjęs iš Vokietijos 1709 m., ma
ras iki 1710 m. vidurvasario 
ištuštino ištisus apskričiu‘3. 
Daugely kaimų ir miestelių ne
beliko nė vieno gyvo žmogaus. 
Numirėliai trobose, vieškeliuo
se trūnijo nepalaidoti ir tuo 
dar labiau stiprino šėlusios mir
ties pajėgumą. Miestuose siau-

* tė badas, nes niekas nebepri- 
statė maisto. Vilnius pavirto į 
didelį kapinyną. Langai ir du
rys užsidarė, dusliais žings
niais praeidavo gatvėmis ne
šanti lavonus laidotoj ų briga
da. Bažnyčiose ir vienuolynuo
se nebebuvo nei maldininkų ne* 
kunigų. Ištuštėjusių vienuoly
nų ir privatiškų namų niekas 
nesaugojo, bet nebeatsirado ir

* vagies, kas apiplėštų juos. Da
lis dvasiškių jautė prievolę pa
sitarnauti mirštantiems — iš
klausyti jų nuodėmės. Tas, ži
noma, baigdavosi tik vienu — 
nuodėmklausiai užsikrėsdavo ir 
namų nebepasiekę mirdavo. 
Kunigas Juozas Lazauskas vai
kščiojo aštitonias dienas Vil
niuje po butus klausydamas 
nuodėmių. Bet dešimtą dieną 
laidotoj ų brigada išgabeno už

•. miesto tą pasiryžėlį. Kai kurie 
dvarai buvo išstatę savo galu
laukėse ginkluotas sargybas. 
Jos turėjo neprileisti artyn nė 
vieno žmogaus. Dieną ir nak
tį gynė nuo maro savo ponus

ninku laisvų vietų, tai vienas, 
tai kitas jaunesniųjų kunigų 
kreipėsi į vyskupus, kad jiems 
iš kamendorių butų suteiktos 
kokios kanauninkų ar pralotų 
vietos. Mirštantį turtingą dva
rininką atvykęs nuodemklausis 
ragino, jo vėlės labui, užrašy
ti savo turtus bažnyčiai. Sting
stančiomis rankomis rašėsi dva
rininkai palankius kunigams 
testamentus, kad tik pasiektų 
dangų.

Sunkias dienas leido tie, ku
rie buvo pasislėpę miškuose, 
žolių šakhimiš ir medžių žie
vėmis teko maitintis jiems, kad 
nenumirtų badu. Nors ir daug 
skausmo tiekė tas šiurkštus 
miško prieglobstis, bet užtat 
jis išsaugojo jų gyvybes. Kaip 
koks išganimas atėjo 1711 m. 
žiemos šalčiai. Maras ėmė silp
ti ir, itin smarkiems per sau 
sį ir vasarį šalčiams pašilai 
kius, pagaliau visai išnyko.

Gąsdinusią Europą per tūk
stantį su viršum metų Juodą
ją Mirtį devynioliktojo šimt
mečio mokslininkai, kaip ko 
kį kirminą, permynė ir ji dau
giau nebeatsigauna. Tik tebe- 
giedami bažnyčiose maldos žo
džiai: “nuo bado, maro ir ka
rės išgelbėk mus, Viešpatie!’’ 
liudija apie tą šiurpią baimę, 
kuri ilgus šimtmečius slėgė 
musų protėvius. “L. A.”

LIETUVOJE GAISRAI 
PERNAI PADARĖ 8

MILIJONUS LITŲ
NUOSTOLIŲ

1935 metais Lietuvoje įvy
ko 1,778 gaisrai 209 miestUo- 
se ir 1,569 kaimuose. Degė 
1,014 gyvenamų namų, 2,732’ 
įvairus ūkio trobesiai ir 64 fa
brikai bei dirbtuvės. Kaimuose 
gaisrai padarė 6,700,000 litų 
nuostolių, o miestuose — 1,- 
700,000 litų, taigi, pernai Lie
tuvoje gaisrai padarė 8,400,006 
nuostolių. Tik maža dalis kai
muose degusio turto buvo ap
drausta, tuo tarpu miėstuose 
beveik visas degusis turtas bu
vo apdraustas. Pernykščiai gai
srai pareikalavo iš žmonių au
kų, nes per juos 15 žmonių 
žuvo ir 109 buvo sužeisti. Pa
sirodo, kad pernai Lietuvoje 
daugiausia gaisrų buvo dėl už-

sidegimo gyvenamųjų namų 
kamino, dėl netinkamo įrengi
mo, neatsargaus elgesio su ug 
nimi .ir kitų priežaščių.

Tsb.

PASIBAIGĖ DERY
BOS SU ŠVEDAIS

• - ________

Dar 1934 metų rudenį tarp 
Lietuvos ir švedų degtukų ben
drovės buvo pradėti pasitari
mai įvairiems ginčitiniems 
klausimams išspręsti. Svar
biausias klausimas buvo, kaip, 
kritus dolerio kursui, grąžinti 
švedams prieš keletą metų iš 
jų gautąją paskolą.

Pasitarimai ėjo gana sun
kiai ir po pusantrų metų jie 
buvo baigti. Kovo mėn. 28 die
ną buvo pasirašyta laikina tuo 
reikalu sutartis. Lietuvos dele
gacijos pirmininkas šiuose pa
sitarimuose dr. D. Zaunius, ku
ris dalyvavo derybose su šve
dais sudarant pirmąją sutartį, 
suteikė spaudai tokių paaiški
nimų apie derybas ir susitari
mą.

— Kaip žinoma, 1930 me
tais su švedų degtukų bendro
ve buvo padaryta sutartis, pa
gal kurią bendrovė turėjo su
teikti Lietuvai 6 milijonų do
lerių paskolą. 35 metams iš 
6% metinių. Už tai Lietuva 
turėjo atiduoti bendrovei deg
tukų gamybos ir pardavimo 
Lietuvoje manapolį. Paskola 
Lietuvai turėjo būti suteikta 
aukso doleriais. Tokiais, dole
riais ji turėjo būti ir grąžin
ta. Bendrovė pasižadėjo aprū
pinti degtukais visą Lietuvą; 
dalį pagamintų degtukų šiau
delių eksportuoti* degtukų dė
žutę pardavinėti po 10 centų, 
sumokant po 3*/2 cento val
stybės akcizo iždui nuo kiek
vienos parduotos dėžutės. Bet 
nemažiau kaip pusantro mili
jono litų .per metus, nors deg
tukų butų ir mažiau, parduo 
ta. i - ■ -j • ■

Be to, bendrovė pasižadėjo 
pastatyti popierio fabriką, ku
ris patenkintų visą Lietuvos 
popierio pareikalavimą, paga
mindamas nemažiau kaip 4,006

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screėned 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonasCHIROPODY 
TREATMENTS 

^.GIVEN/ *-NOcOST .
EXCEPT 50c 

REGISTRATION 
F E E

Northwestern 
Foot Clinic

19 SO. WABASH AVĖ.
2-ros Luboa Franklin 3185
Veikia nu Northwestern In
stitute of Foot Surgery and 
Chlropody, Ino. pagal 1111* 
nols jutatymuA. Rankų Ir 
kojų gydymas ne pelno 
tikslu.

Mes Padarom Getą 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musų 

Specialybil

Ideal Beauty Shop,
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA
Duoda privatiškas ins- 4-1*11 IzYM T Q Q
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams

Valsus-Fox Trots-One- 
step 12 lekcijų kursas 
dabar ........... ...... ...........
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedčlioj.
36 W. Randolph St, Central 4563

ginkluoti baudžiauninkai.
Taip manė apsisaugoti ir ku

nigaikštis Vladislovas Sapiega. 
Bet maro bacilas nešiojo mu
sės ir žiurkės, kurių nepajėg
davo sulaikyti sargybos. Be
vaikščiodama po kiemą susi
rietė jauna kunigaikštytė Ma
rija, po to jos motina, vienas 
tarnas — galas atėjo visiems. 
Išbėgo į mišką pasilikęs vie
nintelis gyvas to dvaro baud
žiauninkas. Nesigailėjo maras 
nė vieno: mirė tvirti, mirė vos 
skeričioją rankomis lopšiuose 
kūdikiai. Atgijusioms po maro 
Kunigaikštystės įstaigoms teko 
ilgai surašinėti tos piuties au
kas. Nors mirtis buvo visur, 
bet žemiškų žmogaus silpny
bių nepajėgė ji užslopinti. At
siradus daugelio aukštų dvasi-

BEAUMONT, Tex. — Perricone broliukų 'kvartetas. Viši 
jie yra vieno amžiaus ir labai mėgsta beisbolą žaisli. Kiek ži
noma,tai vienatinis “broliukų kvartetas” Amerikoj.

tonų įvairaus popierio per me
tus.

švedų paskola buvo užtrauk 
ta išimtinai žemės ukiui kre
dituoti. Buvo susitarta paskola 
paimti neiškarto, bet kasmet 
po 2 milijonus dolerių, iš ku
rių per žemės banką buvo duo
damos paskolos ūkininkams. 
Paskutinę paskolos ratą švedų 
bendrovė mums turėjo sumo
kėti 1932 metų balandžio mė 
nėšio 1 d. Tačiau, Kreugeriui 
nusišovus, bendrovę ištiko ką- 
tastrofa ir pasižadėjimų ne 
įvykdė. Todęl 1930 metais su

Užkietėjimas ’ Gali 
Atimti iš Gyvenimo

Visą Malonumą

darytoji sutartis buvo pakeis
ta ta prasme, kad Lietuva 
gauna paskolos 4, 5 mil. do
lerių, bet tik 4,75%, mėtinių..

Doleriui kritus, Lietuva sa
vo mokėjitnuš atliko papras
taisiais doleriais, kaip tai da
bar Amerikoje daroma. Ta' 
čiau bendrovė nenorėjo sutik
ti, ir, pasiremdama sutarties 
pakeitimu, reikalavo, kad pa-

J 

skola butų grąžinama aukso 
doleriais. Kasmet Lietuva pa
skolos turi grąžinti po 242 tūk
stančius dolerių ir todėl gin
čio objektas susidaro apie 1,- 
150,000 litų per metus. Ben
drovė nenorėjo tokios sumos 
nustoti. Ypač, kad degtukų su
vartojimas krašte žymiai suma
žėjo, o akcizo tnokesčič vis- 
vien reikėjo mokėti pusantro 
milijono litų per metus.

Kad dėl paskoloj grąžinimo 
tvarkos nereikėtų bylinėtis 
tarptautinėse instancijose, abi 
šalys susitarė tartis betarpiš
kai. Po ilgų derybų buvo su
sitarta ir pasirašyta atatinka
ma sutartis, šia sutartimi Lie
tuva sutiko sumažinti degtukų 
akcizo garantiją iki 1,200,000 
litų per metus, (čia pažymė
tina, kad kitoms valstybėms 
bendrovė tokių garantijų ne
duoda). Nuo parduodamos dė
žutės ir toliau bus skaitoma 
po 3’Z2 cento akcizo. Be to, Lie
tuva pasižadėjo pertvarkyti iš 
žiebiamųjų mašinėlių akmenė
lių pardavinėjimą ir mašinėlių 
vartojimą. Akmenėlius numa
tyta pardavinėti tik mažuose

banderuoliuotuose pokeliuose. O 
už vartojimą išžiebiamųjų ma
rinėlių numatyta imti tam tik
rą metinį mokesnį, švedų deg
tukų bendrovė iš savo pusės 
Sutiko visus mokėjimus paim
ti paprastais doleriais.

Degtukų kainos sumažinimo 
klausimas paliktas atviras. 
Tuo reikalu derybos bus 
tęsiamos. Popierio kainos re 
guliavimo klausimas su šiuo 
šūsitarimtf nėliėčiatiias.

Naujoji sutartis anot dr. D. 
Zauniaus, sudarytą palankioms 
Lietuvai sąlygomis. Nustačius 
naują mokėjitnų tvarką žemės 
bankas, atrodo, turės galimu
mo padaryti Ūkininkams kai 
kurių palengvinimų skoloms 
grąžinti, sumažinant imamą 
palūkanų nuošimtį. Tsb.

Rūkykit Old Golds
Jei nepatiks—atgaųsit pinigus

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai^ ęiū i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Ilgai Apleistas, Gali atnešti 
Labai Rimtas Pasekmes.

Paprastas Užkietėjimas*) priver
čia jus būti blogam upe. Jus nesi- 
jaučiat smagiai ir jis gali suteikti 
galvos skaudėjimą ir pabloginti jū
sų apetitą. Jus nesijaučiate norma- 
liškai ir prarandate savo paprastą 
gyvumą.

Daugelis žmonių nepriduoda tam 
daug svarbos. Bet tai gali būt pra
džia rimtesnio dalyko. Su sumažin
tu atsparumu jus lengvai galite bile 
kada gauti kokį nors užnuodijimą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiau
siai paeina nuo stokos minkštaus 
maisto “bulk” kasdieniniame val
gyje. Ant laimės malonūs cereal su
teikia švelnų “bulk”. Kūne, tas 
“bulk”, kuris randasi Kellogg’s ALL- 
BRAN sugeria drėgnumą, sufor
muoja minkštą masę ir išvalo jūsų 
systemą.

Paduokit ALL-BRAN kaipo ce
real su pienu arba grietine, arba 
dėkit jj kepant muffins, duoną ir tt. 
Du šaukštai kasdien yra pakanka
mai. Užsisenėjusiuose atsitikimuose 
reikia valgyti daugiau ALL-BRAN. 
Jeigu nepalengvins, atsikreipkit pas 
savo gydytoją. 1

ALL-BRAN yra garantuotas per 
Kellogg Kompaniją kaipo veiklus 
liuosuojantis maistas dėl užkietėji
mo*). Parsiduoda visose grosernėse. 
Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

C O N R A D
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St
Eng!ewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

reguliarės kainos

MALEVOS
Didžiausios malovii iSdirbėjų ir distri- 
butorių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųSies malevą už tiktai

7,000 gal. Sherwin AVilliams Trim Var- - 
nišo, iš Majestic Radio, kuris suban- 
Ūrtttavo. $2.75, ;vertį8ą zįs 
kaina ............------------------- ...
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs , nišies, kitur $2.25, ^1%
Montgomory-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote flnish, pirmiau A A
$3.20, dabar ---- -----------
Juodas Screen Enamelis

Ir tūkstančiai kitu barmenų.
Mes operuojam nuosava sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog' ir taupykltl . •

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO >

1557 MILWAUKĖE AVĖ. 
6830 s; HALSTED ST- 

2874 ELSTON AVĖ.
Telefonąs: Arinitage 1440.

ŠIOS SAVAITĖS

Eitra Bargenai
95SURANGYTI 

(toli) 
SPRINGSAI 
Vertės $12.00

ROOSEVELT
FURNITUREčo

2310 West . 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

BUČEBIU IR CROSERNINKII
DĖMESIUI!

•

Šiuomi pranešame, kad tik ką gavome iš 
-Lietuvos partiją lietuviškų kenuotų kum
pių. Kumpiai nepaprastai skanus ir gra
žiai supakuoti. Kaina prieinama, Bučer- 
ninkai ir groserninkai, norintieji užsisakyti 
lietuviškų produktų, prašome tuojau rašyti 
arba telefonuoti dėl kainų. .

Cornell Provision Co.
1400 CORNELL STREET

% Chicago, III.- ,V' r;
ARMITAGE 3671-72

• » . • . . . , .......... . .. . . ‘ • •. .

Visose Alintas

NATHAN 
KANTER

Gerkit ir Reikalaukit
' . • • r , • • -• <» 4 ’4- . ■ f ‘

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual Liuuor Co, 
4707 So. Halsted St 

Tel TAROS 08«S
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KAS NORI SEKTI LIETUVOS GYVENIMĄ

1C1O ltLIEPIA PRIVERŽTI DIRŽUS

kultuvą Klai

MUSSOLINI SKUBINASI

mu

£75
140 
hOO

Lietuvos 
fnizuoja

PASIUNTINYBĖ neNori 
“PaRtIjų vAitžYtiNitj”

redakcija, ktf- 
idčjo, agitūd

j ir kaip jos 
en yra žilio-

toti 
nubaręs 
rinkime 
Groufids 
stracijdj 
dalinami 
škyriaiiš 
fikietus

Stabsėriptioh Kates:
$8.00 per Vėar in Canada
15.00 per year outside of Chicago
18.00 per yėar in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Exeept Sunday by 
The Lititaanian News Pnb. Co., Inč

1700 Šorilh firilafėrf Street 
Telephone CANal 8500

Naujienos ėina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
HL Telefonas tanai 8500.

visą Liėtrivą pavertė

Kad apsisaugojus riuotoė 
yra surasti

Šiaip jftdariti; kfutūrfi. šįmet 
(VUsarį hiaiioihe tikėlį iiž-

Entered as Second Class Mattėr 
Mrirch 7Ūi 1914 at fhe Košt Offiėė 
of Chicago, H), ttūder thė act of 
March &rd 1870.

Gražų pavyz 
lietu

Po ateinančio sekmadienio, jeigu pasirodys, kad 
kairiosios partijos turi aiškią daugumą partanientė, tai

nirikų Unijomis, 
(“kairysis špagas”) 
su komtmištaiš.

Darbininkų unijų ir socialia 
tų pareri

ūkininko menkaš 
Jis tik gali pie- 

į pieninęs. O ką 
Pat§ save. O

Reikalaukite ^NAUJIENAS'” 
ant bile kampo; kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo dėtai, j.

tvartus arba daržuose ii 
Tėtands 

negali gyventi ten; 
oras

Antradienį “Naujienos” įdėjo savo korespondento 
pranešimą iš Lietuvos apie Jono Lapėno ir kitų buv. 
“Maisto” bendrovės šeimininkų nuteikimą. Kituose 
Amerikos laikraščiuose dar nėra apie tai jokių žinių.

Vakar “Naujienos” įdėjo' savo bendradarbio straip
snį apie Lietuvos santykius su Lenkija. Sis bendradar
bis (Para Bellum) yra patiekęs daug įdomių raštų dieri- 
raštyje ir įvairiais kitais klausimais, liečiančiais Lie.iū- 
vą ir jos kaimynus.

Taigi kas nori sekti Lietuvos gyvenimą ir suprasti, 
kas tenai dedasi pblitikojė ir kitose srityse, tėgu skaito 
“Naujienas”

Maskvos “Pravda”, komunistų partijos centraliniš 
organas, dūoda vėjo jauniems komunistams, kad jie sū- 
tingsta, pasitikėdami savo privilegijuota padėtim, kaip 
partijos nariai. Straipsnyje “Favoritizmas Komumstaihš 
Studentams” tas laikraštis nurodo, kad aukštosiose rilO- 
kyklose nekomtinistėi mokihasi geriau už partijos na 
rius, ir duoda tokį pavyzdį: .

“Ypatingai įdomus yra rezultatai sausio ftiėn. 
kvotimų, kuriuos laikė 14,000 studentų vienuolikoje 
techniškų Leningrado kolegijų. Iš partijos nariij 
pasiekė 100 nuošimčių laipsnį 16.2 iiuoš. Studentųį 
o iš nepartinių studentų 19.6. ženklą ‘gera? gavtf 
30.4 nuošimčių komunistų, tuo tarpu kai iš rieko- 
munistų tą ženklą gavo 32 nuoš. Dvylika nuošim
čių komunistų gavo ‘nepatenkinančius’ ženklus, 9.4 
nuoš. nėkomuriistų. Dar didesnė gėda tiems apsilei
dėliams, tiems disciplinos laužytojams, kurie visai 
neatėjo laikyti kvotimų, o komunistų apsileidimas 
čia buvo datig didešnis, hėgu kitų studentų.” 
Pasirodo; kad privilegijos demoralizuoja komunistų 

jaunuomenę taip pat, kaip ir kitus žmones.
Komunistai yra savo rųšies aristokratija Rusijoje; 

kadangi partijos bilietas suteikia jiems tokių teisių, ko
kių paprasti žmonės neturi. Todėl jiems nereikia taip 
stengtis moksle arba darbe, kaip kitiems, t

Pats komunistų organas turi pripažinti, kad tokia 
tvarką, kurioje viena partija monopolizuoja visas tei
ses, yra negera.

Pasėkoje tų taakčtalą gin
čų; kurie kilo New Yorko so
cialistų organtači jdjė, dalis 
Ne'-vy Yorkd šOčišilišių Švęs Pir
mąją Gėgtįžčš kartu sti darbi- 

kita dalis 
kartu

kalbės Chicago j ė Tau

Hitleris paskyrė generolą Goėtingą krašto ekono
mijos kontrolierium, pastatydamas jį aukščiau Už 
reichsbanko prezidentą ir ekonomijos ministerį • fif. 
Schachtą. ,

Vos jį paskyrus, tuo jaus Vokietijos spauda paskel
bė valstybės sekretoriaus Koerner’o atsišaukimą į visUs 
Vokietijos gyventojus, kad jie butų taupus ir pirktų 
kaip galint mažiau prekių iš užsienio, nes Vokietijai 
teksią kurį laiką pasitikėti tiktai savo turtų šaltiniais.

Tteji metai atgal Hitleris žadėjo padaryti Vokieti
ją laimingą ir turtingą. O dabar jo leiteįiantai pataria 
žmonėms priveržti diržus.^

»r. Jono Šliupo, 
čion nitfšų ktiiii- 

nuo-

veisiasi, Oiona

įsidurimas vinimi arba šakaliu 
reikalauja atsargaus prižiurai i 
riio, bet jei vinis arba šakalis 
butų suterštas (etanus bakte
rijomis, tada susirgimas žan
du suštirimo liga hėišvėngia- 
rfias 
pavojingos ligds 
tam tikri vaistai, antitoksinas^ 
Suprantama, t61i tie Visos žaiz- 
d6s būna užkrėstos tetanus bd- 
^Cilliais, bet nėra jokio btido pa
tirti, kurios žaiždoš biifld ne
užkrėstos. Dėl to kariuomellė- 
je kiekvieną sužeistą kareivį 
apsaugoja įčitškiftiu knlitoksl-

Fašistų armijos Etiopijoje skubinasi užimti “kara
lių karaliaus” sostinę Addis Ababa, kad Mussolirii ga
lėtų “garbingai” Užbaigti karą, padiktUodainaš šavO 
taikos sąlygas.

Sakoma^ kad didžiausias pavojus Italijos žygiui Af- 
kUfie neilgai trūkus tūri

Pasiuntinybe pole
mizuoja spaudoj ė šd tais j ku
rie “barido nurodinėti Lietuvai 
ką ir kaip daryti”. Ji rašo,

tikoje tai
prasidėti Etiopijoje. Jeigu jie užkluptų Muššolin'io ar
mijas, pirma negu jos suspės pasiekti aukštumas cen- 
tralineje Ėtiopijojė; tai kareivių padėtis butų tragiška^ 
nes per tas baisiąsias liūtis visas susisiekimas sū italų 
bazėmis, iš kur gaunama maistas ir amunicija, turės 
būt nutrauktas.

Bet, gal būt, didesnis pavojus italams; negu liėtųš 
Etiopijoje, kyla Europoje: Francijos parlamento rin-

nes
mes
liucijds, tai (aš turi kokį tiks
lą. tiėt čia dabar flėi karas 
ir nei rėvdliuėijs; tiktai tdip 
žaidimas.

Bet kai kas spėlioja, kad ne
užilgo prasidėsią dideli strei-

Tiek iš kapšo laiško'.
kapsėti liha gddrdVoti, įsteig- 

i ‘taiėko hėpirkifhd sirčiką”. 
Ėet niės ptišibijomė, kdd pas- 
tiii gfliiinė fiėgaūti iš jų l&iš- 

’kų. Viėho voko hiipirkiūias 
kaiifiiečiid kaftdis daug “kla- 
pdtų* pdddrO. Efet kai višai 
iiėpitkš, tai pasaulis visai riie« 
ko iiežihoš riė apiė jų tiaujo 
strėikb praktikdviiną. O mes 
amerikiečiai norim ir tufim 
žinot. Žinodami, galifti pa
gelbėti atgaivinti derilbkrdti- 
n'eš teises. B.*

Atm6šfera ir pds muini vis 
daros sunkesnė. Nors šu Vo
kietija dabartiniu laiku dery
bos ėina, bet Rūro kraštą vo
kiečiams militarizavus, atmos
fera ir pas mus pasidarė sun
kesnė. O Klaipėdoj vokiečiai 
vėl pradeda savo nacių ddrbą. 
Visus musų lietuvius mokyto
jus it vaidininkus atleidžia 
Baldžiaus direktorija. Visur 
keliami všuo^tiriuosė susirinki- 
muOse protestai, kad valdžia 
reaguotų prieš tuos ^.vokiečių 
pasikėsnimus paneigti lietuvis^

Taip ne tik aš džiadgiuosi, 
bet sykiu su manim džiaugiasi 
ir Amėrikos lietuviai laisvama
niai matydami, kad laisvės 
Spinduliai pradėjo pasiekti ir 
kaimiečio prietarų pripldytą 
gr|teię. Tik reikia mums ame
rikiečiams su padvigubinta 
energija ir ištverme stumti 
darbą pirmyn. Reikia būtinai 
pradėti tverti Laisv. Etinės- 
KulturOs Draugijos kuopos ir 
spiestis į kruv; 
dj davė Roseland, 
viai, kdrie ne tik pasveikino ju- 
biliėtą t)r. J, šliupą pasiųsda
mi Laisvų Kapi 
kaiamš $25.00,

gu kėd buvo prie demokratinės 
tvafkoš.

• tl

Paiftikime Afnėriką. Gyve
nant senatoriui HUey Long, 
LOUišidriojė faktihai biivo sU- 
naikintos visos partijos ir pa
liko tik Viena LOUgO politinė 
niaciną, kčntroliuojanti demo
kratų Partiją toje Valstijoje. 
Ėet ar tėžai ?xnitingai buvo iš
nykę? J^ė. ’ V%as LOngo viešpa
tavimas buVp nėpašiliaujanii 
iriitihgų sėrija.

L Ūždratidiiš partijas, neišnyk
sta iš tikrųjų ir partijų varžy- 
tinėš; tik jb?š'eina kitokiais kė
liais. Vokietijoje Hitleris savo 
partinius priešus iaiko kalėji
muose ir -koncentracijos sto
vyklose arba tiesiog žudo. Taip 
pat darė ir diktatorius Lohg sh 
savo* priešais. Louisianoje, iki, 
galų gale, priešai nužudė jį pa
tį. Lietuvoje, nesant “partijų 
varžytinių”, jau buvo pasikėsi
nimų iš opozicijos pusės prieis 
valdžios atstovus ir buvo visa 
eilė sąmokslų prieš valdžią; 
pats “garštisis” Voldemaras dėl 
to šiandie sėdi kalėjime. O dar 
rimtesnis dalykaš tenai tai — 
ūkininkų heramufnai, kuriuos 
Valdžia bando malšinti ir gink
lu,- ir karo lauko teismais, bet 
vistiek hePumalšiba.

Per visus seimo laiktis sdėl 
“partijų varžytinių Lietuvoje 
nebuvo - pralieta tiek kraujo, 
kiek viename policijos susirė- 
rimė su ūkininkais šakiuose 
pereito vašario iŠ dieną!

Mės manome, jogei daug ma
žiau blogumo yfa tafilė, kad 
partijos barasi ir jų agitato
riai važinėja po mitingus, lai
kydami karštus “spyčiu^”, ne
gu kad valdžia malšina nepasi
tenkinusius žmones “karštų 
švinti” ir lieja jų kraują! Ne
abejojame, fl Jkad taip manę ir 
milžiniška dauguma Amerikos 
lietuvių.

“socialistų Vadovaujamoji 
grupė sumanė raginti ir var
ginti Amerikos' lietuvių vi
suomenę, organizuoti nema
žiau, kaip visuotiną čionykš
čių lietuvių ‘kongresą’ Clevė- 
landė tam, kad ‘atsteigti de
mokratinę tvarką Lietuvoje’^ 
o iš tikrųjų tam, kad Lietu 
voje vėl viešpatautų partijų 
varžytinės, kurios anais lai- 
kaiš 
nuolatinių mitingų arena, o 
krašto Vyfiaūsybę padarė 
bejėgę riet tą pačią demokra
tinę tvarką užlaikyti.”

, Partijų varžytinės ir mitin
gai tari, žinoma, Savo blogumų, 

ką kiekvierias gali, pavyz
džiui, matyti kad ir. pačioje 
Amerikoje? bėt ar gėriau, ka
da visos partijos yra uždary
tas, išimant valdančiąją parti
ją? Vokietijoje dabar partijų 
varžytinių” nėra, neš tik viena 
nacių partija tini teisę veikti, 
bet mitingų, maršavimų, de
monstracijų ir partinės agita
cijos tenai dabar aaugiaų, nė-

Tai tiek paraše malonus že
maičiai apie visuomeniškus 
dalykus; 0 malonus kapsai, 
tarp ko kito, rašo: ,

Parašęs laišką poniai, pavė
lavau išsiųsti, kaip tai nety
čia buvou pamiršęs dėl niek
niekio, nes neturėjau tinkamo

“Turit džiaugtis, nes laisvų 
pažiūrų žmonių skaičius auga. 
Tai buvo matyti iš Dr. J. šliu
po jubiliėjauš apVaikščiojimo ir 
iŠ vakar dierios laidotuvių stud. 
Leono šulčiaus, kurto kurias bu
vo prie Universiteto kremato
riume šUdėgintas.

Yra daug naujienų, bet apie 
jas rašyti nepatogu. Turbut, 
ir be mūsų gaunat žinių užtek
tinai”.

taėiikti, fcad įšigyį efektuos 
ėriėfgiją; ittrih'dU, šitaš “švie
sūs’7 vadžia iiėttųkdyš; nes 
dabat paš hrŪŠ, uždarius drau
gijas, suveržtas spaudą pasi
darė labai tafrišit. D jūddiėji 
gaivalai krittri, juda, lipdo Vi
sokias profelarriačijds; Nėpėr-

Ėašo Df. A. YUšKA
TetariUs yfa limpanti, stai

gi liga, kurios priežastis bū
na. užsikrėtimas bakterijomis, 
vadinamomis tetanUs bacilli. 
Po užsikrėtimo praeina nuO de
šimties iki dvidešimt dienų pri- 
koliai jos pakankamai pagami
na nuodų, kurie smarkiai vei
kia ligonio dirkstiitfs ir rau
menis. Pirmiausia šustirsta 
žaridų ir sprando ratiriiėriyš; 
taip kad jigoniš vargu gali iš
sižioti, o dar sunkiau valgius 
nuryja, ir dėl nugarkaulio Skau
dėjimo nepąsukinėja į šalis 
galvos. Dėl to toji liga yra va
dinama žandų sustirimas arba 
surakinimas. (lock jaw).

žandų sustirimo liga susir
gęs žmogus i pirmą dieną jau
čiasi nuvargęs ir sušalęs. An
trą dieną karštis pakyla, daug 
prakaituoja, pradedant nuo ka
klo viso kūno raumenys su- 
stiršta; kiekvienas pasijudini
mas buria nepakenčiamai skau
dūs. Dėl nugarkaulio skaudė
jimo ligonis negali pakelti aug- 
štyn, nė į šalis pajudinti gal- 
Voš, dažnai mėšlungis arba 
konVulsijos traukia. Ligoriio 
krūtinė būna suspausta, Jis 
sunkiai gali kvėpuoti, Viduriai 
užkietėja, šlapumas užsilaiko, 
pulsas greitai muša, širdis silp- 
riėje. Pagal Anders ir Morgan 
statistikas s vos ketvirtas ar 
penktas, ta liga sergąs žmo
gus, tepagyja. Kitaip sakant,

steigimo ?rei- 
•et nemažai jų 

narių užsiprenūriieravo “Lais
vąją Mintį.” O sužinojo, kad 
br. J. Šliupas atvyksta Ameri
kon 
tįšfciį Kapų 25 metų sukaktuvių 
iškilmėse,—rengia specialią iš
kilmingą vakarienę pagerbimui 
riepaprasto svečio Dr. J. šliu
po. kaipgi gražu butų,* kad vi- 
SOs lietuvių apgyventos koloni
jos Amerikoje ką nors pana
šaus į Rosėlando Laisvamanių 
kūopą sugebėtų įkūnyti,—tai il
gai, ilgai pas amerikiečius pa
siliktų atmintyje įspūdžiai;

Tad pravartu padirbėti ir ne
pasigailėti žygių, kad neišdildo- 
riiai iš atmintis pasiliktų am 
žirioj atmintyje Dr. J. Šliūpo 
viešėjimas pas amerikiečius.

Didžiuojasi žagariečiai, Kruo- 
pieŽiai; Kupiškėnai ir t;t, kad 
pagelbsti savo gimtai vietelei 
įsigyti Laisvus kapus Lietuvoj. 
Jie tūri teisę didžiuotis, nes at
lieka kilnų, garbingą darbą.

fcas nori pasidarbuoti ir pa
gelbėti Lietuvos kaimiečiams 
galutinai išsilaisvinti iš dvasios 
vergovės iš kunigų bei ponų 
globūs, tam yra geriausia pro
ga. čia Dr. J. šliupas atvyks
ta; čia gimtos vietelės Etinės- 
Kult. br-jos skyriui suteikiama 
piniginė parama; čia užsiprenu
meruojama “Laisvoji mintis”; 
čia suorganizuojama savo ko
lonijoje Laisv. Et. Kult. Dr-jos 
kūopa; čia prisidedama prie į- 
steigimo Lietuvoje “Laisvos 
kyklos”.

Nelauk, kad kas tavo stubon 
ateitų ir užprašytų susirinki- 
man ateiti. Pats pirmas pradėk 
darbą, o pagelbininkai atsiras

Dr. A. L; Graičunas.

mirtingumas nuo 75% iki 
80%. Nors pasidekavojarit mė- 
dicirios mokslui žaridų sustiri
mo susirgimai yra sumažėję, 
vienok yra žinoma, kad 1930 
metais Suvienytose Valstijose 
ta liga mirė 1,800 žmonių. Tris 
patodo, kad užsikrėtimas tefa- 
nus bakterijomis yra pavojin
gas.

Gydytojai, bakteriologai yra 
daūg patyrę apie žandų susti
rimo ligos priežai 
apsisaugoti. Šiai* 
ma, kad tetanūs bacilli randri- 
si po visą pasaulį 
giausia apsigyvena gyvulių žar
nose ir kur arklių arba kitų 
gyvulių išmatų randasi, tai yra 
apie 
dirbamose laukuose 
baciliiai 
kur randasi oras, jie veisias, 
ir gyvena tokiose vietose, kūr 
nėra jokio oro arba oksigėno. 
šaltis, šiluma, drėgnumas,- sau
sumas jiems nekenkia. Taipo
gi yra žinoma; kad tos bakte
rijos išlaikytos per 17 metų, 
vėl atgyja ir 
rodos nieko ypatingo, nes mums 
yra žinoma, kad daržovių ir 
kvietkų sėklos išbūna daug me
tų ir pasėtos auga ir žaliud-

streikininkas 
no nevežti 
trio pribriusi 
kad taip susitartų negerti deg
tinės, krautuvėse nieko ne
pirkti, tai gal kiek pajustų val
džia....

Daug 'kas reikalauja seimo, 
išrinkto demokratiškais pa
grindais. Bet tautininkai įro
dinėja, kad be seimo geriail. 
Mano mrinymu, kam mužikui 
tas seimas reikalingas. Ge
riau mužikai tegul savo ukiuš, 
gyvulius prižiūri, bekonus au
gina, o užaugintus “ponai mo
ka parduoti’’. Lapenas da 
gyvas, ririkų suras pasaulyje.

Ot, pagyvensim, pamatysim.

i^imdš įvyks milŽiriiŠ- 
kojė PolO GrOŪrids patalpoje, 
kur yra Viėtaš kokiems 60 tūk
stančių žmonių. Tuo tarpu “kai
rieji” socialistai su komunistais 
darys maršavimą gatvėse.

Dėl šito socialistų suskilimo 
atsidūrė keblioje padėtyje lie
tuviai darbininkai, kurie pri
klauso unijoms. Pavyzdžiui, 
Amalgameitų unija daly varis 
Įtarta su kitais unijistais Tolo 
Grounds mitinge, taigi turėtų 
tanai būti ir lietuviškas Brook- 
lyno kriaučių skyrius. Ėet ko
munistai agituoja, kad lietuviai 
kriaučiai eitų maršuoti. Dabrir 
dėl to eina ginčai tarpe lietu
vių rribšiuvių.

Bfboklyno lietuvių rubsiuvių 
skyriaus koresįjoridentas J. Na- 
livaika, nors ir komunistas, bet 
praneša, kad rubsiuviai nutarė 
dėtis prie “dešiniųjų” socialis
tų ir unijų parengimo. Rašo:

v “Ant viėtoš reikta pakai'- 
kad mūsų skyrius yra 

dar pereitam susi- 
dalyvauti Polo 

gegužinėj demo ri
ta dabar jau yrk 
tikietai visiems 

nariam^ Gaukime 
pasupu ” pirrhiniri- 

fetis ta dalyvaukime visi! Nes 
ištaidriš šios demonstracijos 
įtūrės padengti ir atskiri to
talau” 
Elet “Laisvės”

H tą pranešimą 
ja lietuvius rUbsiūvius, kad jie' 
ėitų ne j Tolo Griounds, bet 
inaršuotų gatvėmis kartu sii 
“lioViiigais darbininkais”.

Mums atrodo, kad čia “Lais
tė” elgiasi negerai. Ji turėtų 
tagiriti lietuvius rūbšiūvius 
švęsti gegužinę kartu su savo 
ūriijri ta su kitomis darbininkii 
ėrgafiižacijomis, o rie atkalbi
nėti.

misi 

ką elementą 
pėdos krašte

Na, tiek apie tai. Be abejo, 
jus ftiatot tai iš spriudOs ta gal 
iš privačių žinių.

Senovės liėfriviškų drabužių 
jau ripsiklrittsėm. Dievuką jata 
turime. Jeigu jus, ponia, dafr 
tebesate šiais reikalais užiri- 
teresuotos, tai parašykite, ga
lėsiu viską jums išsiųsti;

Mes, daktare, esame visi 
sveiki; larikirim vėlykų; prisi
kėlimo . ; ; Sirihčiam sveiki
nimus Juozui ir visai šeimai. 
Taipgi daug sveikinimų savo 
draugams Mažuknams, Bake
nams ir Kaztauckams.

Na, o kas š Pittsburgho šį 
pavasarį rengias parvykti į 
Lietuvą?

Tulėj ome švėritę — Dr. J6- 
no šliupo jubiliejų. Teko ta 
man pasveikinti Joną. Taip 
visuomenė briVO Dr. šliupo 
jubiliejum labai suinteresuū- 
ta, kad minios žmonių netilpo 
į salę, kur buvo jo paminėji- 
m‘ris; Bet musą aukštėsnybė, 
turbūt, neleido Šliūpo jubi
liejaus transliuoti per radiO 
bangas, nors tankiai trans
liuoja visokių vyskupų; kuni
gų jubiliejus, kita tikrumoje 
jie musų tautai tik skriaudą 
darę ta tamsybę platinę, be 
abejo, neprilygsta nuopelnams 
ir darbui 
Bet, žinoma 
gija bijojo leisti šliupo 
pelnus transliuoti, ries skaud. 
žiai jiį kromelis gali nukęri

Skyrių Tvarko ii* Pfižiufi 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARU DRAUGIJA

-...... f’-'----

Ketvirtadienis, bat 30; 1936

Mane baimė ima, kad tik vol- 
demarininkai iš to #iskO ne- 
prišiftaildotiį. Ma't; ūkininkų 
streikininkų daugumas yra 
voldėmarininkai. Taipgi dau
gelis karininkų tam pakvaišė
liui Simpatizuoja.

Tėtaiitis arba žaridų 
SriStitiinas 
(LOCK JAW)

gu tū6’ Ištikti Jiūššuiifiio kariūoinenė bus įklimpusi Etio 
pijus balose, tai jRrri būs visai prasta.

so’kiaS profetarriačijas; Nėpėr- 
seniai apie Mafijampotę buvO 
nupiaustyta dritig telefono stfrl- 

Tas tai jau perdaug kvrii- 
Tuo valdžią nepribarisi, 

telėforiaįs visi naudoja
nt; laike ’ karb; ar revo-

__________ ’ NAUJIEribS,! Chicago, UI.

gali tuojaus pasikeisti Francijos valdžia. Kairiųjų kori

Civiliame gyvenime sVėikfttos 
deparitmėntai pritaria; O kitur 
reikalauja, kad gydytojai ap
žiūrėdami žaizdas ta suteikda
mi pirmą pagalbų ligoniui ap
saugotų jį riuū tbš ligob įčirkŠ- 
dartii antitoksino. Sėt; dėjri, fd- 
krs apsaugojimo būdas ligoniui 
kainuoja apie dri flOlėt-tai.

Prie to' gal ir kitokios kliu* 
tys daugelį ligonių SUtaikO riuo 
įčirškimo apsaugojamiį vaistų. 
TOkiti atšiilkithu ligOriiš prisi
ima ant savęs atsakomybę ir; 
ištiktis nelaimei, gydytojo ne
gali kaltinti; Grit ateis laikas, 
kad valdžia parūpins tetarius 
antitoksinų ftėffldkrimai, kritp 

Kiekvienas susižeidimas arba krid diftėrijds t6xOid;

•se, ne Chicagoj, 
paštu:

* . UlaiKymo kalnai
Odtagdjė* — pAŠtu;

Metaftis
Pusei metų ___ ________
Trims menesiams ____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

ČtiicrigOjf per. tSriešiOtajųsf
Virina kopija
Sritaifėi
Mėnesiui

Suvienytose Valai

Kfetariis
Pusei mėtų
Trims mėnesiams
Dviem miriesiaitfd_____
Viehrim m^hėšiui ___

Lfėtfffcfi if
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų
Tfimi _________ _ a..w
Pinigus reikia siųsti pašto Moriėy

Orderiu karta šii užsakysiu.

K&pso Laiškai
—iii

Dr. Jolirihha T. BriltrUšriitie- 
riė šiomis dicriomis gavo dri 
įdomiu laišku iš Lieti!vos: vie
nas iš Kapšų—Vilkaviškio ir 
Marijampolės krašto, 6 kitą iš 
ŽemriitijOs. Abridu rašytojui 
yra UkinirikriL Viėrias jųdvie
jų, būtent žemaitis, kadaise 
gyvend Amerikoje. Jisai f rišo:

“Ačiū už atvirutę, iš kurios 
matome, kad laimingai par- 
vykole į Pittsburglią. Girdžiri- 
me per radio, kad jus porų 
kartų laikėte Pittsburghe pra
nešimą apie savo įspūdžius 
Lietuvoje? Be - abejo, turėjote 
publikos, kuri buvo užintere- 
suofa jūsų patyrimais ir per
gyvenimais Lietuvoje. Žino
me iš radio pranešimų, kad 
jųš įteikei ir parvežtas iš Lie
tuvos dovanas Pittsburgho 
Universitetui.

Mes dabar rengiamės prie 
tautos atstovybės rinkimų, tik*, 
beje, nežinom dar, koki bus 
ir kada. O kad bris, tai abejot 
nereik. Tai čion jus amerikie
čių bus prisidėta, už ką, bė 
abejo, mes jums, broliui ame
rikiečiai esame dėkingi, kad 
jus praeitą vasarą atvykę į 
visuotiną suvažiavimą pareiš*- 
kėt riirisų prigėidUvifrius ir 
troškimus tutėt tautos atštov£-



NAUJIENOS, Chicago, III

Andthėr typd bf farmer

me

sako dr. Hėlrtiadrąsiai, tautai žemes ros

PASLAPTINGIAUSIA TAUTA PASAULYJE

Liudininkams duodant pafo

MARGUMYNAI

SOUTH SIDE BRĖWING COMPANY

Kernai Ataturk, Turkijos prezidentas, kuris nutarė militarizuoti Dardaneliu

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ riės jie žirio, kad tas alus yra 
padarytas iš getiatisios rųšies pro
duktų. .

THE'>- 
lOSPHORUS

nes jų 
• ' sąry- 

bendru žmogaus am-

Tai istorinė byla ir bene 
bite didžiausia šios rųšies by 
la Lietuvoje ir ji be abejo pa
skatins ir kitus kelti praeities 
fakttiš ir juos Užfiksuoti isto
rijoje. “L. ž.”

viešpatavimas trumpai 
po truputį lūžta ii 

o saulė veik

ŽMONIŲ AMŽIUS D A 
ROSI ilgesnis

NEPAPRASTA BYLA, KURIOS PRADŽIA 
SIEKIA DIDŽIOJO KARO LAIKUS

I ž v i e s t i j o s e įdėta žino
mo Soviėtų fiziologo d ro Hėl 
manio apžvalga apie gyvenimo 
ilgumą, kurioje nurodoma, kad 
ateityje visaine pasaulyje teks 
daugiau dėmesio kreipti senes
nio amžiaus žmonėtns, 
skaičius metai iš metų 
šyje su 
žiaus ilgėjimu, didėja

StlVAt.KlfcčIŲ RoVOŠ tlŽ 
LAisvĘ: iii su šnipais

WICHITA, Kas. — Milžiniškos farmos vaizdas. Amerikbj yra nemaža, farmų, kurių vertė siekia 
$1,000,000. ilažniatlšia jos priklauso korporacijoms.

ar merginu 
šeimininke, ar jie 
Jeigu pasirodo ji 

tingi arba atsi-

ža, o valgytoj 
no valgytojo 
svarbus

Svarbiausias liudinin-
Gustavas

giška atmintis. Viša tai pri 
iriiaht dėmesin, fėikia^sišžlky 
ti, kad normalinėmis sąlygo- 
rtiis senatvė nėra piisriiėfkta 
nedarbui, o yra ramatts darbo 
ir sintėtiškb kUtybbs darbo 
vaisingas gyvenimo periodas.

Pattai užsigavo, buvo jų 
vardai sumaišyti, ir patraukė 
“Kario** redaktorių atsakomy
bėn, o redakcija teismui išda
vė korespondentą.

Pirmą kartą byla buvo na 
grinėta Kauno apylinkės teis; 
me, bet korespondentui pra
šant atidėta ir paprašyta iš- 
klaiišinėti liudininkai, kurie iš
siskirstę po visą Lietuvą, bet 
daugumas Vilkaviškyje.

Ir štai, prie teisėjo stalo su
stoja būrelis žmonių, daugelis 
žilų, vyrų, buv. Lietuvos sava
norių; sėdėjusių prie rusų ir 
vokiečių kalėjime už lietuvy -

siela galėtų laisvai išeiti, šiai 
senai
buitis tėra vienas žingsnis pir
myn į didelės laimės šalį ana
pus'kapo.

Nėštumas jų laikomas šven
tu daiktu ir jeigu nėščia mo
teris miršta, tai tikima, jog jai 
kitame pasaulyje bus parūpinta 
geriausia ir maloniausia vieta.

Savižudybė, pagal jų tikėji
mą, laikoma švenčiausiu daiktu 
ir suteikia didžiausią laimę ki
tame pasaulyje. Ir čia religi- 
jon įsprausta tąi, ko pati .gam
ta reikalauja. Kai maišto irta- 

daug, kiekvie 
dingimas yra 

likusiems.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Mustėrole nėra VIEN TIK 
mestis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmbtiiu nėr 25 mdtifs. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Dr. HėlmaniŠ, paslremdamaš 
Amerikos mokslininku4 Ricard- 
soriti, kririšttitūoja, kad šehOyės 
g’rdikij vidūtiriiškdš ąmžitiš bu
vo 29 metai, šešioliktame am
žiuje jis aūšlydb riet iki'21 m.; 
o 18-tame pailgėjo iki 34 me^ 
tų. Dvidėširhtame šiintiriėtyje 
jis jati siekia 50 rriėtų 
rii'kriVaš 
120 ] 
amžių 
žmogutis 
daugiau 
žirionių, 
klausiriias

Vedybos atliekamos taip. Mer 
giria riuėiria į savo busimo vy* 
rio palapinę, pas jo motiną, ku 
ri turi išbandyti 
tirika būti 
draugiška. 
riėdrEiugiška 
škjrrdsi, tai po kėlių dienų ar
ba savaičių- vedybos gali būti 
išardytos. Bet ir mergina ga
li apsigalvoti, pareikalauti per
skyrimo ir grįžti- pas motiną. 
Eskimai tiki į “didžiąją dva
sią”. Jie tiki, kad gyvi ir ne
gyvi turi nemirštamą sielą.

Visokie naminiai daiktai, ku
riuos įdeda į kapą šeimininkei, 
jeigu ji miršta, perduriami, kad

Niekas iki šiol nežino, iš ktii* 
jie, ir niekas jų likimo negali 
nusakyti, čia kalba eina apie 
eskimus. Indėfidi j uos pavadi
no “uskemov”. (reiškia: nevir
tos mėsos laikai) ir nuo to lai
ko jie visų vadinami eskimais. 
Eskimai patys srive vridirta “in- 
uit” (reiškia: tduta). Kad jiė 
save tik tautos Vardu4 temdina; 
tai galima paaiškinti tttti; kad 
jie gyvena visiškai izoliuoti, ir 
buvo laikai, kad jie manė, jog 
pasaulyje tik jų vienų tegyve
nama, ir kad pasaulis visas toks 
ledinuotas; kaip , jų,..gyvenama 
vieta.

• v V S£J

Mec- 
triČlati yhi fttifhatęš 

metų iiofiftaią žmogaiiš 
Į. Juo daugiau pavyks

amžių pratęsti, juo 
pasaulyje bus senti 

Dėlto natūraliai kyld 
seni žmonėš

Kovo 21 d. Vilkaviškip apy
linkės teišinė buvo apklausinė 
jami viefiojė byloje liudihirikdi 
pagal Kauno apylinkės teismo 
parėdymą.

Jau į liudininkus pažvelgus 
buvo galima numanyti, jog tai 
turi būti politinė arba ką nots 
bendro su politika turinti by
la: tai 1905 metų Vilkaviškio 
apylinkės veikėjai ir 
okupacijos laiką Geisteriškių 

tragedijos 1916 m. dalyviai.
Byla kilo Kaune. Kažkas 

“Karyje” 1935 m. parašė ma
žą straipsnelį iš okupantų lai
ką ir pažymėjo^ jog Vilkaviš
kio kaliai Šnipinėję ir perse1- 
kioję Hėiuvitis Okupacijos 
kais, ją dėka tapo vienas 
šaudytas, septyni, tarp jų 
merginos, nirteisti ilgiems 
tartis kalėti 1917 metais.

.................. Inu

Preferiėd by, 
millions 

to ihiiyOiiflake

friisės tifesa 
senatvė susieta Su greitu- 
reakcijos, klausės, atmin- 
surhėfikėjirtiu, tai iš ant- 

prisės
— kaiį) tik šėHfttVėi įfti- 

klauso ypatingas didelės kon
centracijos įiajėgtiiiitiš ir, svari 
biausia, didėlis gyVefiimo' riu- 
tnatyriiriš! Srišilpriihią žodišką 
Atritinti senatvėje pakeičia 16-

visuomenek yra naudingas pa- 
Sišėkimaš ai\ apsunkinimas ?

Dr. Helmariis sako,* kad pa
siūta; lyg kad žrhogauš senat
vė eina ranka į ranką su ne
galia ir šėhatvės ligbmis, ne
tikra. Esanti normali sveika 
senatvė; kaip ir sveika jaunat
vė. Ir visa eilė faktų įrodo, 
krid dažnai didžiausi kūrybos 
darbai nudirbami kaip tik di
delėje senatvėje. Pav., Sofok 
as savo tragediją “Edipas” pa- 
rašėj 80 metų artižiaus būda
mas; Ir Goete “Fątistą” baigė 
80 mėtų seriatVėjė. Galilėjus 
dar 74 rti. Amžiuje; kai buVo 
visiškai aklds, padarė laba: 
svarbių tyrinėjimų su visa ei
lė apafatų. Savo kurybinib 
dafbo aukštumoje ligi fraskri- 
tihių gyvenimo metų buvo to
ki Žymus rašytojai, mokslinin
kai ir IrienihirikĖti, kaip: Vik- 
tofaš Hiigb (83 iii.), Vbltetis 
f&4 rii.J; Nėwtbrias (85 iri.), 
Lėvaš Tolstojus (Š8 rti.)‘; fižib-- 
logaš Pavlbvas (86 irt.); Vefrdi 
(88 m.); Ticiahas (99 iii.).

Jei iš viėnoš 
kad

bkupantdš, tiž Lietuvos nepfi- 
klauSOiriybę. Bet

atsirado išdavikė: 
rikupAntų mokytoja K Pė’&ti- 
liu?tė, krtfi išdevė yistiš Gus
tavui I*attiii, 0 Šis žrindarairis 
it jam vridovėujarit padarė 
areštus.

Per areštą Geišteriškių k. 
susišaudo sųhibksliiiinkai sū 
žandarais ir Jonas Stafiėlis nu- 
šauja dii Žandahiš ir pats Sun
kiai sužeistas krinta kieme.

Tardymai, daužymai, kanki- 
nimai kalėjime ir visaine ka
me aktyviai dalyvauja, liudi
ninkų parodymais^ abudu Pat
tai: senis, šeimos tėvas ir Rd- 
mirndo Patlo brolis Gustavas.

Finalas:
to viso byla, per kurią Vincą 
Sidabrą nuteisia sušaudyti it 
sušaudė, o kiti gavo po 10, po 
5 ir 15 metų sunkių darbų ka
lėjimo 
kas juos teisiant 
Pattas.

žmonės stebėdamiesi klausė 
si šių liudininkų parodymų, ku 
rie prirtriųp Lietuvos sunkia* 
kovas už laisvę prieš 30—2( 
metų.

liudija Geisteriškių 
Vilka- 

1916 m. tragedijos 
Muraškienė, Bujaus- 

kas, tas pats Lingys, čižaus- 
kas, J. Senkus, Tauckus VIa 
das, Melnykas Jonas ir kiti, 
kurie visi vienbalsiai kaltina, 
jog Edmundo Patto brolis Gus
tavas, dabar jau miręs, ir jų 
tėvas (gyvas) ne tik 
šnipinėjo okupantams ir įdavi

nėjo žmones,
bet patys tardė suimtuosius 
įvairiausiais budais juos kan
kindami.

Ir teismui vaizduojami 1916 
m., kuomet p. Muraškienė-Liė- 
tuvninkaitė, [parvežė Slaptą at
sišaukimą ii Vilniaus ir juos 
platina žmonėse.

Kaimo jaunuoliai, daugiau
sia baigę tik pradinę mokyklą, 
ne tik platino atvežtus atsišau
kimui, bet gamino patys ant 
Šafirografo ir skelbė Lietuvos 
Nepriklausoriiybės idėją.

Maža to, P. Lingys, senas 
revoliucijonierius, parūpino- są
mokslininkams dar iš 1905 m. 
užsilikusią spaustuvę ir patie
kė sąmokslininkams naudotis.

Virė darbas, nukreiptas prieš

me nebe šiaip valgis, o visas 
pokylis, kuriame dalyvauja ir 
daugiau tos šeimos giminių.

Jeigu ateina koks nors sveti
mas iš kito kaimo, sustoja prie 
pirmo ledinio namuko, koks tik 
jo kelyje pasitaikė. Jis žino, 
kąd valgyti gaus, o taipgi jis 
ir jo šttnėš kur pernakvoti. Kai 
jis iškėliau ja, jis gau'na pakari- 
karnai iriaišto, iki pasieks kitą 
vietą, kur jis vėl gaus maisto.

Eskimas gali turėti tiek žmo
nų, kiek tik jis jų gali surasti 
ir išlaikyti.

Kiekviena .sveiKo eskimo di
džiausia garbė, turėti juo di
desnę šeimą. Bet eskimų mir
tingumas yra nepaprastai di
delis. Todėl nežiūrint į gau
sias vedybas, jų skaičius nedi
dėja. Jeigu eskimai turėtiL tik 
po vieną žmoną, jie visi greit 
išmirtų. Tuokiamasi labai an-

Vasaros
Ledas 

plaukia į pietus, 
visas 24 valaridas šviečia mels
vame danguje. Pradeda bėgti 
maži upeliukai)' išdygsta gėlės 
ir pasirodo1 šilai. Tada eskimas 
gyvena nerupestingiausias savo 
dienas. Salose pilna paukščių 
ir paukščių kiaulinių, žvejai 
sustumia į jurą savo primity
viškus kajaką^ Visa gimiftė 
keliauja briedžių medžioti. Rei
kia pasirūpinti žiemai riebalų. 
Bet vasara pėrdartg grėit pa
sibaigia ir vėl prasideda ilgd 
šiaurės žiema.—“L. ž.”

Kai Sveikata 
PAVOJUJE 

Tuomet, ne, laikas dėl 
abejotinų 

ISksperiitifetttų 
. .įfcRAY 

ĖlĖŽAMlrtACiJA 
KrAdjG ir šlapumo ištyrimas 
Užiikritia TeiAirtgų. Diagnozę 

Ir Tinkama Gydyntia.
Atsilankykit Siandieh ir padarykit Pir- 
pid žingsniu prio Ainaujinimd GyvUmo ir 
GeroB Sveikatos. Tukstanėiiit serga ir 
sirguliuoja. dėl apsilclditno. Daugiais gali 
atgdutt savo sveikatų. Kiekvienas ligonis 
bus epeęiallįkai prlžjurlftias it*. lengvai 
gali pasinaudoti medlkalio tnoksM pada
rytais išradimais.

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado. «<_ 
vjrrus virs 40 .tankiai paeina riuo suiri- 

Prpstatę gilės. f‘ 
įveikia kaip reikia. _ ___

gydyta, ji gali pablogėti. Tara tikras įa- 
tbbūlintas tt-eatmėiitas kuris paliečia 
Šių gilų, prašalint " ' 
clrkuli&cija kraujo, 
liuoja. 
gerinimų bevelk per 
vėl sako, I 
pajaunėję.

NEGAIŠINAI

A TVnnČf DEL GERO Ali M Uu! PIRKIMO NAUJŲ 
DODGE arba PLYMOŪUl 

PAŠIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

* ■ . »r •

Taipgi 80 vartotų autotilobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5;0O įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

CicetO 4660 RotkivelI 2020

Eskimai yra mažučiai (apie 
pusantro metro aukščio), juo
dais plaukai; siaurųims akiftiis. 
Jie labui įjrisitikb svetingi, ma
lonus ir inteligentiški.
Jų viena giminė susideda maž
daug iš tužiriri šėiftių; RttriOš Via- 

sąrą gyveną šuftų ridos 
palairiiiėšė

žietną jiė gyveną lėdo namiti- 
kuoše. Dažriai jiė keliauja, 
statosi saU naujds Kaitrius, bet 
niekada jiė nėsugfištiria, kas 
sykį pastatyta, laigi keliaujant 
f>o šiautę, dažnrii galiiM aptik
ti tuščių ledinių riarftukų kši • 
mų, kuriuose pėrgyvėtiri žiemą 
eskimų giminė ir vasarą nusi
kėlė gyventi į kitą vietą.

žvaigždės ir šiaurės vėjas yra 
jų kompasas. Ntio žuvų ir ruo
nių gaudyrnd pafėina jų gyve
nimas. Tikftirtirije eskimai gyve
na labai riėrtipėstingą gyveni
mą. Įsivaiz'diiokite eskimą, 
kantrų, nenuvargstantį, mažutį 
juodą tašką baltoje sniego be
ribėje. Visas pasaulis baltas, 
mirtinai šaltas; be žmrirtių ir 
tylus.

šis mažas, juodas taškas, 
šiaurės žmogus, .ap'iėŠko visokia 
kryptimi ledą, ar nėfa kur nors 
eketės, kur jis galėtų sume
džioti ar sugauti grobį: jurų 
šunį ar žuvį; kurie jam teikia 
maistą, šilimą, šviesą, apsaugą 
ir dar daugelį kitų rėikalihgų 
daiktų, Eskifhas tylus ištupi 
dieną ir naktį pflė ekėtės šu 
persteke laukdamas jurų šu4ns 
ir tol nesitraukia, kol grobį lai
mi. Kai pagaliau išnyra ruo
nis, įtraukti šviežio oro, tada 
medžiotojas paleidžia savo per
stekę. Pėrštėkės užbafždiš 
žvėrį tvirtai laiko. Tada me- 
džiotojaš padidina lede angą, 
ištraukia grobį ir jį greitu smū
giu rtudobia.

Vakare kaime kaip ir šventė, 
žmona tuoj paruošia šeimai šu
nienos.

Tai yra tikra to žodžio pras-

r TIK GERĄ ALŲ

verčiamas vienas paskui kitą 
rietolimos musų praeities isto

rijos lapas.
Buvę socialdemokratai; • ;1905 

irt. dalyviais pasakoja,, jog. Vei-, 
vėrių seminarijoje mokėsi 1905 
irt. vienas Pattas, vardu Ed- 
rhundas, kuris bendradarbia
vęs su rusų žandarais ir įda 
vinėjęs lietuvius. Vienam liir 
dininkui nežinant jo vardo, jis 
atsigręžia į publiką ir ieško 
akimis.

— Aš jį mačiau čia, — sa 
ko jis jaudindamasis.

Ir iš publikbš atsistoja vie 
nas žilstantis vyriškis ir vo
kiška tarena sako: “Tai aš”.

Publika juokiasi, kad į)ats 
drįsta pasirodyti.

Kitas ‘liudininkas, Pranas 
Lingys, senas socialdėmokra- 
tas, pirmas lietuviškas vaitas 
po 1905 m. revoliucijos, apie 
tą patį Edmundą Pattą pasa
koja, jog jis ne tik buvo į ta 
riamas rusų šnipų, bet Veiye 
rių seminaristų—lietuvių dar 
gi sumuštas u‘ž tai 1905

Toliau 
k., Keturvalakių valse 
viškio ; 
dalyviai

Urmo (Wliolesale) kainomis pri- 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gatisite greitą ir teisingą patar- 
naviiną.

3225 So. Lituanica Averiue La M norkus
Bizni© Telėfortds BOTJLEVARD 7179 — Rėš. YARDS 2084
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PASKOLOS ANT MORGICltJ 
5 iki 20 metų

Tritipykit piiligus apsaugotoj vietrij 
Mės išitlokėjOtn 4% div. 

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASŠ'N of CHICAGO 

' 2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

: ■ W d

La
x f > 11 * k

• A diflėrerit, dėlicious 
flavbr! Timė-hbhbrėd ih- 
gredients df mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressirig, coriibined in a

* riew way. Try it! 4

Medikalis A mokslas atrado., kad ligos pas
mp frostai <116 . sutinsta . ir 

Nebent Ji bus pa

kutis
.sutinamų. ____

. nutonuoja ir stimu- 
Daugelis ligoniu, reportųoia pa- 

vienų naktį. Kiti
, kad jio į savaitę laiko Jautėsi

Aft i>AkDoLAIKO 
mėšlines Ligos

fto peilio, be deginimo, be skausmo tneS- 
llhės uleeriai Kraujini tiimerlal, Fisstt- 
res, Fistuįps, Prurltus! (Nieianėlos Pi
lės) .Prdgtatitis ir visos MėSUnSė 
pagydomos musų Švelniu VARI 
Metddtl. L . „ . .. . ...

Daugelis žmonių mano,, kad .jie serga 
iiu§- RFtĖUMATIŽMO, JJĖURITIS. NĖR- 
VISKUMO, INKSTŲ, PUSLftS, arba kitų 
chroniškų ligų, kuomet liga tikrai pa
eina nuo VARIUOSE .GYSLŲ, ULCERIŲ, 
SKILVIO. LIGŲ ai-ba huo MĖŠLINĖS 
SUIRIMO.

JEIGU TURITE KOKIA NORS LIGA; 
apie kurią nenusimanote, atsilankykite 
pas mus pasitarti.
VARICUR .Metodas padarė tūkstančius 
linksmais—KODAL NE JUS?

REIKALAUKIT, .MUSŲ KNYGUTES
DYKAI! , . -

Mes neimam nieko už Ištyrimų Kraujo 
ir Slapumo

OFISO VALANDAS: .0—8 . kasdien. Ant
radieniais ir Pebktadietiįals tiktai 0 iki 
6.—Sekmadieniais —9 iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 West EfanJdtnh ŠtrfcM 
f nubos G atriek Tlieater Bldg.

DON’T
NEGLECT

CC?LD

RECOMMENMD 
% FOR 40YEARS^ŲŲICKLY^

TIRED > 
iREDDENED,® 
k EYES.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaites iš

siėmė laisnius1 (leidimus) Ve
dyboms:

Edward Miklas
Anne Hynek 32 m.

John Krauze 24
therine Grinkiewicz

Albin Skunkas 22 m.
tildą Ardzeck 20 m.

John B. Litvin 22
Aleksandra V. Dulinskas 20 m.

29

m.
22

m. ir

ir Ca- 
m.
ir Ma-

m. ir

Lietuvių Tautinių 
Kapinių jubiliejus 

jau nebetoli
šiemet sukanka 25 metai nuo 

to laiko, kai įsisteigė Chicagoj 
lietuvių laisvos kapinės. Taip 
pirmieji šių kapinių darbuoto
jai, taip jų pavaduotojai dėjo 
pastangas, dirbo kiek jų jėgos 
leido jiems, kad padaryti Lie
tuvių Tautiškas Kapines gra
žiausia vieta, kur netik mirir- 
siems butų, užbaigus šio svieto 
vargus, ramu ilsėtis, bet ir gy- 
visiems butų malonu matyti 
tuos gražius išdabintus pamink
lus, t. y. puikiai papuoštus ka
pus. Ir chicagiečiai, tas pa
žangusis lietuvių visuomenės 
sluoksnis, tikrai šiandie gali pa 
sididžiuoti tokia nuo Romos ne
priklausančia įstaiga, kokia yra 
Lietuvių Tautiškos Kapinės.

Taigi, kad4 atžymėti ir nu
šviesti tų eilę prabėgusių me- 

I tų, ruošiamasi iškilmingam ka
pinių apvaikščiojimui. rengėjai, 
bet taip pat visi lotų savininkąi. 
draugijos ir kliubai ir bendrai 
visa musų pažangioji visuome* 
nė.

Pildymui programo jau ketu
ri chorai pridavė sąrašą dainų, 
kurias jie dainuos laike iškil
mių. Tie chorai yra Pirmyh, 
Naujosios Gadynės, Laisvės 
kanklių ir Chicagos Vyrų Cho
ras*; dar iš dviejų chorų 
rutės ir Aido—neaplaikyta dai
nų sąrašai.

Kalbėtojai bus: “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, “Vil
nies” redaktorius V. Andriulis 
ir Adv. P. Bradchulis. Laukia
ma žinia, kad pribus Dr. Jonas 
šliupas iš Lietuvos.

Dėlei programo ilgumo nebu
vo galima jaunuolių chorams su
teikti progos programo pildyme 
dalyvauti. Bet mes 
jaunimo draugijėles 
su jų vadovais imti 
bendrai kaip grupės 
gai tuo metu, kada 
kiami atvaizdai.

Priminsiu, kad Lietuvių Tau
tinių Kapinių istorijos knyga 
jau yra rengiama. Ją tikimasi 
išleisti apie rugpiučio pradžią. 
Šiai knygai išleisti visas dąr- 
bas yra pavestas Adv. Kleofui 
Jurgelioniui. Jis tvarkys kal
bamą darbą ne tik meno ir 
technikos atžvilgiu, bet rinks ir 
medžiagą lankydamasi pas žmo
nes, kurie žino ir galės papa
sakoti savo prisiminimus apie 
Lietuvių Tautines Kapines.

—R. Šniukas.

Bi

kviečiame 
ir chorus 
dalyvumą 
ir ypatin- 
bus trau-

Paskendo Lincoln 
Parko prūde

Ištrauktas iš Lincoln parko 
prūdo paskenduolio lavonas 
pripažinta kaip buvęs John 
Clark, 41 metų, 1310 North 
LaSalle st.

Ieško žuvautojų
Ežero patrolės būriai ieško

Iš Lietuvių Piliečių 
Darb. Pas. Kliubo 

darbuotės
WEST SIDE — Lietuvių Pi

liečių Darb. Pašalpos Kliubas 
laikė 'susirinkimų balandžio 
26 dieną. Susirinkimas ra
miai praėjo taip prie valdy
bos, taip prie finansų stalo. 
Visa tai klojosi gerai ' todėl, 
kad pirmininkas tvarką dabo
ja gerai, ir kiti viršininkai 
jam pritaria ir kiekvienas ąa- 
vb darbą prigulmingai atlie
ka.

Senas korespondentas, dir
bęs ilgą laiką kliubo komisi
jose ir rašinčjęs į laikraščius, 
drg. Kazijauskas, dėl darbo 
aplinkybių turėjo rezignuoti, 
nes mitingus lankyti ir kores
pondencijas rašinėti laikas ne
pavelija, ba darbas šiuo laiku 
sunku pritaikyti, turi dirbti to
kį darbą, kokį gauni. Taigi 
korespondentu tapo išrinktas 
S. Baranauskas.

Po susirinkimo keli nariai 
ir valdyba kitam kambary iš
kėlė pirmininko Jurgio Puišo 
pagerbimui Jurginių, atminties 
puotą. Visi linkėjo pirminin
kui ir visam kliubui viso ge
ro. Pasižadėjo sutartinai dirb
ti ir toliau ir kliubą auklėti ir 
daboti. Kalbėta taipgi daug 
apie tai, kokiais budais gali
ma juo daugiau į Kliubą jau
nimo įtraukti, ba jaunimas 
gauti yra sunkus darbas, gi 
be jaunimo draugijoms gy
vuoti irgi yra sunku.

— 5. Baranauskas, koresp.

Aplaikė liūdnų žinių 
iš Lietuvos

BRIDGEPORTAS. — P-nas 
Dominikas Gulbinas, 3144 So. 
Wallace st., gavo nuo sesers 
iš Lietuvos žinią, kad mirė jo 
brolio sūnūs Stanislovas Gul
binas.

Stanislovas Gulbinas buvo 
dar jaunas vyras. Praėjusią 
žiemą per užgavėnias jisai ap
sivedė. Bet tuoj po vestuvių 
apsirgo. Trečią dieną po ap- 
sirgimo buvo išvežtas į Kauną 
ir padėtas ligoninėje. Ten iš
gulėjo apię mėnesį laiko.

Kovo 28 d. jis buvo pervež
tas iš ligoninės namo, ir čia 
tą pačią naktį mirė.-Paliko mo
terį ir skaitlingą jaunesnių 
brolių ir seserų šeimyną. Ame
rikoj gyvena du jo dėdės, Do 
minikas ir Boleslovas Gulbi
nai. /

Stanislovas Gulbinas buvo 
Meironiškių kaimo, Krakių pa
rapijos, Kėdainių apskrities 
ūkininkas.

Streikas golfo kliubų 
darbininkų

Pastaruoju laiku dedama 
pastangos suorganizuoti dar
bininkus dirbančius Golfo 
kliubams Chicagoj. Ryšy su 
šiuo organizaciniu vajumi 
golfo kliubų darbininkai buvo 
iššaukti į streiką. Dabar sako
ma, kad keturiems kliubams 
pavykę sugrąžinti darbininkus 
atgal. Samdytojai prižadėję 
pakelti algas, bet atsisakę pri
pažinti uniją. Kitų kai kurių 
kliubų darbininkai tebestrei- 
kuoją. Kliubų menedžeriai la
biausia nenorį pripažinti uni
jos.

Gaisras atidengė 
miinšaines bravorą
Antradienio vakare kįlęs

žuvautojų laivo su keturiais' gaisras namuose adresu 3636 
žmonėmis. Carl Jaėobi, 2128 So. Dearborn st. sušaukė čia 
North Oakley avė., pranešė ugnėgesius. Ugnis buvo men- 
policijai, kad kalbami keturi ><a ir ją greitai užgesino. Bet 
vyrai turėjo sugrįžti iš žūva- ugnėgesiai ir policija užtiko 

pavakarį, pirmame ir antrame to namo 
prieplau- augšte bravariukus munšainai 

virti.

vimo antradienio 
bet jie nepasirodė 

. koj.

Keistučio Kliubo 
Vakaras

---------- - ------—.—.—r--------- 
gą Fleehvood viešbučio ir už
simušė. Moteris pastaruoju 
laiku sirgusi nervų pairimu. Politika

Ketvirtadienis, bal. 30, 1936

Sekantį sekmadienį, gegužės 
3-čią, toj po susirinkimo įvyk 
sta Keistučio Kliubo Vakaras 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St., Bus gražus pro
gramas, kurį išpildys Marquette 
Parko ir Bridgeporto jaunimo 
grupės. Programe dalyvaus vi
siems gerai žinoma keistutie'- 
tė dainininkė Anelė Zabukie- 
nė. Reiškia, gegužio 3-ji bus 
Keistitftiečių diena.

Programas ; prasidės tuoj po 
susirinkimo. Po pragramo bus 
šokiai ir įvairios žaismės prie 
pagarsėjusios Tuzu orchestros. 
Verta žymėti, kad komisija 
yra parūpinusi įvairių užkan
džių. K. Warnis jau kūrena 
pečių, kad prirengti gardžių 
“pečenkų”.

Svečiams įžanga stebėtinai 
maža, tik 25c porai. Geistina, 
kad visi keistutiečiai ir jų 
draugai skaitlingai dalyvautų. 
— St. Narkis, komisijos narys.

Maliorius dienomis, 
vagilis naktimis

Policija areštavo Benjamin 
Weiser, 23 metų, OOl.Roose-

areštuotasai amatu esąs ma
liorius ir malevojąs dienomis, 
o naktimis užsiėmęs vagilia
vimu. Pas Weiserį rasta 150 
žiedų ir kone tiek pat lai
krodžių. ,

Teisėjas išduosiąs 
indžionkšeną prieš 

uniją
Didlapiai praneša, 

Circuit teismo teisėjas John 
Pristalski pareiškęs, jogei jis 
išduosiąs indžionkšeną prieš 
dženitorių unijos lokalą 1. 
Tas indžionkšenas drausiąs 
unijos pikietams užgaulioti as
menis gyvenančius 47 flatų 
trobesy adresu 4917—4919 
Lake Park avė. Teisėjas Pris
talski betgi atsisakė uždraus
ti dženitorių pikietams kalbė
tis su reikmenių parupintojais 
(delivery men) ir pavedė 
sklindą tuo 'klausimu teisėjų 
padėjėjui Master in Chancery) 
išnagrinėti.

kad

Šis draugutis tai pa 
kliuvo bėdon

Budriko programai ( kiekvie
ną dieną tuo pačiu laiku iš ga
lingos stoties WAAF 920 kil.: 
panedčliais 7 vai. vakare — 
pusė valandos; utarninkais — 
15 minučių; sereddiiijs ■ — 15 
min.; ketvergais — 15 minu
čių ; pėtnyčiomis 7 vai. vaka
re pusė valandos; nedeliomis 7 
vai. vakare iš stoties WCFL, 
970 kil., o šiandie ketverge iš 
WHFC stoties 1420 kil., 8 vai. 
vakare.

Budriko metinis piknikas 
įvyksta gegužės 17 dieną Bi
rutės Darže, 79 ir Archer Avė. 
Visi turės progos laimėti bran
gias dovanas. . • ;

Teisėjas John J. Gutknecht 
paliepė Čaliui Contos, 21 m., 
1505 Sedwick avė., sumokėti 
$50 bausmės ir dar $6 teismo 
lėšų už tai, kad vyrukas vai
ravo pirmyn ir atgal savo nu
dėvėtą automobilį ir tuo bū
du neleido jaunai moteriškei 
pereiti per gatvę. To nega
na: teisėjas dar davė paliepi
mą 
taip

išekzaminuoti vaikino 
sakyti, protą.

Mirė Edward‘ Kisie
lius

Po 35 valandų sirgimo mirė 
Edward Kisielius, penkiolikos 
metų amžiaus berniukas. Jo 
mirties priežastis — trūkimas 
smegenų gyslos ir kraujo išsi
liejimas.

Edward gyveno su savo tė
vais, Juozu ir Karolina Kisie
liais, 5036 So. Kostner Avė.

P-as Juozas Kisielius yra 
stambus biznierius, grosernin- 
kas-urmininkas (wholesale gro- 
cęry dealer).

Kodėl alėjos nevalo 
mos

Vytautas Tarutis

Svarbus pranešimas .
John T. Ztfris Bodsters kliu

bo nepaprastas susirinkimas į- 
vyks gegužės 1 dieną 8 vai. va
kare Lietuvių Auditorijoj ma
žojoj svetainėj. Komitetas pra
šo visus narius užkviėsti ir at
sivesti bent po vieną naują na-| 
rį rėmėją. , Nuoširdžiai prašo
me gerb. biznierius, profesiona
lus ir įvairių organizacijų val
dybas bei atstovus atvykti šin 
susirinkimąn ir savo patarimais 
bei' sumanymais padėti užbaigti 
pradėtą darbą, t. y. laimėti tei
sėjo vietą Adv. John T. Zuriui 
rinkimuose lapkričio 3 d. 1936 
pietais.

Rekalinga taipgi visiems ben
drai pasitarti' dėl bubsimų dvie
jų piknikų, kurie įvyks liepos 
5 ir rugpiučio 30 dd.

Prašome t nesivėluoti, pribūti 
į susirinkimą laiku, t. y. punk
tualiai 8 vai. vakaro.

—-Felice Nausėda,, sekr.

cipalio teismo beilifui Fran- 
kiui Cačey buvo įsakyta pa
kviesti kalbamo namo savi
ninką, tūlą Quin O’Brien, į 
teismą. Beilifas pranešė tei
sėjui Mįchael J., Kasper’ui, kad 
negalėjęs surasti O’Brieno.

■ Tuomet teisėjas Kasper iš
raše antrą Sumrrions ir vėl 
paliepė beilifui Casey įteikti 
popierą O’Brienui. Tačiau ir 
vėl beilifas pareiškė teisėjui, 
kad nesuradęs ieškomojo as
mens.

Po to tokj pat Summons iš
rašė teisėjas Thomas A. Green. 
Vienok ir jo raštas, pasirodė, 
negalįs pasiekti O’Brieno.

Pagalios byla atsidūrė teisė
jo Eugene Holland rankose. 
Teisėjas Holland išklausęs is-

toriją apie nepagaunamą na
mo savininką pastebėjo: gir
di, juokinga — ieškoma ir ne
surandama Quin O’Brieno, o 
tuo tarpu O’Brien visą laiką 
dirbą miesto rotūžėj kaipo 
Corporation council padėjė
jas.

Na, žinoma, tada jau pavy
ko greitai surasti p. O’Brieną, 
tik p. O’Brien labai nustebo, 
kad byla liečianti jo asmenį 
randasi teisme.

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

Old Golds skaniausi 
cigaretai—pabandykit!

Politikierių kai kada 
sunku surasti 

Chicagoj
mėne- 
depar-

Jau praėjusį rugsėjo 
sį Chicagos ugnėgesių 
tamentas nužiūrėjo, kad trobė- 
sis adresu 864 North LaSalle 
st. reikalauja pataisų. Muni-

\ --------

BAKING 
■VV POVVDER

Šame Price Todaų, 
as45 \iarsA(fo 
25 ounces25<

^bk

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN> 
USED BYOUR GOVERNMENT

Bosses Won't 
Hire People with 
Halįtpsis ( BIUEATH )
People who gėt and hold jobs 

keep their breath agreeable
•Zith the best to choose from these days, em» 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat oi faults.

Unlortunately everybody cuffers from thia 
offensive condition at some time or other— 
many more regularlv than tbey thi..k. Fermen- 
tation of fooa partlcles skipped by the tooth 
bnuh is the cėuse of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomee the odors themselves. 
Your breath beeomee sweet and agreeable. It 
■v*U not offend others. \

If you value your job and your friendsi ūse 
Listerine, the aafe antiseptic, regularly. įam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mol

Don’t offend others * Check 
"halitosis with LISTERINE

Balandžio 18 ir 25 d. Naujie
nų radio valandose dainavo 
Vytautas Tarutis, žinomas chi- 
cagiečiams kaipo geras vaidin
tojas.

Reikią pasakyti, kad dabar 
Vytautas Tarutis, rodos, 'visai 
ne tas, kuris dainuodavo keletą 
metų atgal įvairiuose radio pro- 
gramuose. Jis yra padaręs tokį 
didelį progresą savo dainavime, 
kad jokiu budu negalėtum jo 
balso pažinti, jeigu nebūtų pra
nešta. Po pirmutinio jo daina
vimo Naujienos gavo daugybę 
laiškų su prašymais, kad Vy
tautas Tarutis ir vėl padainuo
tų keletą dainelių, ką jis i? pa
darė labai sėkmingai.

Drėgnumo kontrolės 
svarba lengvame 

užsirukyme

Joel D. Hunter, United Cha- 
rities generalis superintenden
tas, atsiklausė O. E. Hewitto, 
viešųjų darbų komisionie- 
riaus, kodėl sąšlavos iš alėjų 
neišvežama po savaitę ir dau
giau laiko. Hewitt atsakė, 
kad jo prižiūrimas departa
mentas išleidžia visus pini
gus alėjoms valyti, bet kad 
neužtenka asignuotų pinigų 
alėjas švarias‘palaikyti.

Moteris iššoko per 
, langą

Paskutiniais metais priporodyta, 
jog drėgnumo ir temperatūros tvar
kymas pramonėje smarkiai plečiasi 
ir yra svarbiausia priemonė kontro
liuoti tulus dirbtuvių procesus ir 
saugoti išdirbtus gaminius.

Lucky Strike cigaretų išdirbimas 
pateikia įdomų pavyzdi kaipo patvir
tinimą šio fakto. Nes Lucky Stike 
tyrinėjimo skyrius atrado, jog svar
biausia atskira savybė cigaretų iš- 
dirbime, be paties tabako, tai drėg
numo kontrolė.

Jo jtekmei priklauso galimumas 
■padaryti vienodus cigaretus, kontro
liuoti degimą ir valdyti durnų ko-^ 
kybe. Perviršius^ •drėgnumo kliudo 
tinkamam degimui ir padaro ciga
rete durnus neskoningais. Drėgnu
mo nedadeklius įleidžia sausiems 
dulkėtiems cigarete dūmams susi
durti su delikatnomis gleivėtomis 
rūkytojo plėvelėmis.

Iš priežasties ; didelės drėgnumo 
kontrolės svarbus, Lucky Strike ty
rinėjimų skyrius, 11 pagelbstint jžy- 
miajn mokslišku "tikrinimo ' įrankiu 
iŠdirbėjui, išvystė būdą greitam ir 
tikram drėgnumo kiekio matavimui 
laike išdirbimo. Lucky Strike ciga- 
rretų išdirbėjai buvo šio išvystymo 
pionieriai, kuris dabar yra vienu 
■iš nepakeičiamu Lucky Strike pro
cesu.

Lucky Strike išdirbėjai tuo dar 
nepasitenkina. Jų dirbtuvės yra ap
rūpintos su ištisomis drėgnumo ir 
temperatūros tvarkymo priemonė
mis. Ir Luckies išimtinai tik to
kiose sąlygose yrą gaminami ir pa
kuojami. (

Drėgnumo kontrole yra tik vienu 
iš daugelio pamatinių pagerinimų, 
kurie padaro Luckiės lengvu užsiyu- 
kymu, iš turiningo, brandaus — kū
no tabako. Šie pamaŲrtiai pageri
nimai jima vidurinius puikiausio ta
bako augalo lapų hąudojimą, pa
rinkto tabako pavyzdžiu prieš pir
kimą išnagrinėjimą, tinkamą išsi- 
stovėjimą. mokslišką sumaišymą, 
apdirbimą aukštesnės^ temperatūro
se ir standardizuota gaminio vie
nodumą. Be to, Luckies yra mažiau 
rūgštūs. Neseniai padaryti cheminiai 
bandymai parodo, jog kiti populia
rus cigaretų išdirbiniai turi rūgš
tume perviršių nuo 53 iki 100 nuo
šimčių daugiau negu Lucky Strike.

(Advertisement),

42Mrs. Martha Blodgett, 
metų, 1725 North Meade avė., 
iššoko per ketvirto augšto lan-

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

“NAUJIENŲ
LINKSMAS

PAVASARINIS

ĮVYKS sekmadieny,

Gegužės-May 24,1936

BIRUTES DARŽE

PROGRAME dalyvaus pirmą sykį lietuvių 
SAKALAI—GIMNASTAI MUZIKA-ŠOKIAI

UŽKANDŽIAI-GĖRIMAI
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Ipiąukos
irina-

$6.00
tori aus Petro Rimšos darbų irit

.75

3.50

. $73.91
,c

J t • i ' i i ziau svarui Lietuvos is musų svečio iš Lietuvos skulp- liudininke Už 
tonaus Petro Rimšos darbų ..Mok Ua.. n6ra tokia mokyk. 
paroda. Šituos trijuose kuk-' ,/t. . .. t. -į.

A. Lechavičiui su- 
r*. ■ . ' :Į I ; ' •'

šelpti vakarėlis 
kovo 7 (L 1936 m.

$6.75
$67,16

v .

Lyg keista, lyg nepaprastu, 
kai įeini į Sherman viešbučio 
kambarius, kur dabar tebėra 

* I »

$11.50
52.20

.. 6.80
’ J

Viso 
per Radatikį už 

bilietus ................

Viso .
Buvo paskelbta

Prusfš (pei* J. Ašcilą) 
Grigaitis (per Ascilą) 
J. Radišauskas ..........

Dabar yra
1

NAUJIENOS, 11
i Į I* ‘ *,~l *|'T*|| l i’in įHin I J| !■ i lĮirT.iiii III!................. ....

Mikas Šileikis.
PETRO RIMŠOS KŪRYBA

“Lietuvos Mokykla'9.
“Lietuvos Mokykld” nė 

žiau svarbi Lietuvos istorijos 
. šita

la, kokia 4ahar Lietuvoje yrh. 
Skulptorius per savo kurinį 

atvaizduoja tuos Taikus, kai 
caro laikais močiutė prie rate
lio ihokiiįo Vaikiitį lietuyiškai 
skaityti. Visi žinome, kad rusų 
cabas buvb griežtai uždritadlgs 
bet kokią lietuvišką literatūrą. 
Žmonės, kurie širdyje buvb 
lietuviai, slaptai platino lietu
vių spaudą ir šlapiai, riuola- 

, . . . , tinėje baimėje,—škaitė. Auto-feros,. koki, sudaro p. Rm,. rius ■ avo kurinib aj^n^į, 
prie jo pridėjo šunį, gulintį po 
suolu. šuo reiškia sargybą. 
Jeigu kas už durų sukrebždė
tų, tai šuo greit pastebės, b 
močiutė spės khygą paslėpti...

. Reikia pasakyti, 'kad ne tik 
siužetas turi tobulą mintį, bet 
ir pati kompozicija nepapras
tai gerai suforihuluota. Kom
pozicija susideda iš penkių at
skirų daiktų ir grupuojasi ši
taip: du žmonės ir šuo; suo
las ir ratelis; Dvi poros ir vie
nas “lyšhaš” sudaro glaudų, 
ramų venetą. Linijų grupavi
mas irgi pilnai taišykliškas, 
nes čia randamų, tiktai tris al
fabetus, t. y. . keturkampį 
(rightangular), trikatapį ir 
ratą. ..

Šituos du, kaip ir kitus, p. 
Rimšos kurinius augštai verti
na visi meno autoritetai.

(Bus daUgiau)

. liuose milžiniško viešbučio 
kambariuose gražiai ir tvar
kingai išstatyta ir iškabinėtą 
lietuviško meno trupinėliai, 
kurie betgi šito didelio viešbu
čio namą paverčia ne tik 
“Kaunu, o ir pačia Lietuva.” 
Jeigu čia butų išstatyta švedo 
Mortenso, čeko Polaseko arba 
Tafto skulptūra, tai nesudary
tų tokios kontrastingos alpios-1

šos r skulptūra. O juk visi čia 
paminėti skulptoriai yra ži
notai pasauliui, kaipo garse
nybės.

Menas lieka pasauliniu me
nu tuomet, kai jis pribręsta 
savo krašte; kai būna išnau
dota medžiaga tarp savo žmo
nių gyvenimo; kai būna išsem
ti visi šaltiniai, kuriuos gyve
nimas pripildo. Lietuvoj kaip 
tik ta medžiaga ir nebuvo dar 
išsemta dėl tos priežasties, 
kad pirmiau “nebuvo” pačios 
Lietuvos. Užtat Lietuvos per
gyventi nelaisvės šimtmečiai 
paliko ilgą istoriją. Menininkų 
užduotis dabar yra atbudavoti 
Lietuvos tautinį meną. Reikia 
knistis po senienas ieškant lie
tuviškų liekanų. Lietuvai ne
daug butų naudos, jeigu lietu
vių tapytojai arba skulptoriai 
užsiimtų “modernizmu” dar 
nesukūrę tautinio menę. Mo
dernizmas iš esmės yra tarp
tautinis dalykas—stiliaus pa
mėgdžiojimas.

Petras Rimša yra kūrėjas ne 
.abstraktinių dalykų, kurių 
•šiais laikais meno pasaulis ^Įu- 
’ri net perdaug. Jis nesivadUo* 
ja vien tik intuicija, bet ima 
šaltai, sveiku protu kurdamas 
kokį nors dalyką. Jis ima 
daug laiko; nieko nedaro ant 
greitųjų. Todėl p. Rimšos dar
bai (skulptūra) yra rimti ir 
pastovus. Tą galima matyti ir 
jo grafiškoje skulptūroje kaip 
atsargiai ir atidžiai studijuoti 
liaudies motyvai.

GAUGUINAS SAVO 
KŪNĄ ATIDAVĖ 

SKRUZDeMS

Yorke. Pirmiau tąs paveikslas 
perėjo net per šešias raukas 
fr bklrtiiigų valstybių kolektp- 

PdyėiksiaŠ vertihafhAš 
šimtus tūkstančių dolerių.

Reikia pabrėžti, kad Gau- 
guihdš buvb talentingas tapy
tojus; Jo hiėhu gprisi viso pa
saulio meno žinovai ir mėgė
jai. Čikagos Art Institutas turi 
apie 8 jo paveikslus, kuriuos 
galitaa biatyti ptailcUzų ttibt 
dfebuištij skyriuje.

—M. J. Šileikis.

KAITOS TEMA “TH1 
ORIENtAL COLLEC 

TIONS”
Šį vakarą 6:30 vai. FulleĮ’- 

tort Hali (Art Institute) p-iė 
Helen Parker skaitys iliustruo
tų paskaitą tema: “The Oriep- 
tal Coliectięns of t|ie Art In
stitute”. Paskaitą apie kinie
čių ir japonų dailę.

Gegužės 7 d. toj pačioj vie
toj ir tuo pačiu laiku paskai
ta bus tema “Olandų ir belgų 
menąs/’ j

Bus aiškinama šitų dviejų 
kraštų žmonių papročiai, jų 
kostiumai, architektūra įę ta
pybą, Koks skirtumas -tarp 
blandų ir belgų meno.

B-darbis.

Švedai Turi Dailės 
Parodą.

Marshall Field 3-me augšte 
Amerikos švedai turi dailės 
parodą. Paroda" įvairi ir įdo
mi.'Pirmą prizą, $100 ghvo 
Grace Spdligberg už akvaręli- 
nį priveiksią. Paveikslas biiš 
pasiųstas Švedijbn Va*sjb ko
lekcijos skyriuh.

Lietuviu Mehd Parodai 
Pasiruošimas eina Visti 

Smarkumu;

nebuvo pažymėta auka F.
Zavisto ...... $1.00

Po t<5 dar įplaukė 
Edvard Chėpūlis ........

J. Mockus .....................
Kasiliauskaš ..................

1.0'0
1.00

.50
1.00

.50
1.00

.50
Tikietai prie durų 

(per Asciją)
Gėrimai 
prabužiai .. 
Sandvičiai 
Laimėjimas

Viso $78.15
• ’ • '

Parduota tikietų iŠariksto 
Bhdaųįciš ’.jŽML.' 
,l Ascite ..^4- 
P. Švelnis 
A. Vilis 
J. BAchtihaš h... 
Zenkus 
Keniėžiėnė ( 
Yūška 
Yasmoųtąę,;) 
V; Asįąila ....AT.; 
Bądaukis .... — 
Matulis ,rrr...-,fr 
Nęmąjdška ..... 
Stunkshis 
Iš ankšto tikietų 

parduota už ..

^:^25 
....■1.25 
.... 1.50 
.... 1.50 
.... 3.75 
... .75

l

5>T*T

.50 
1.00 

.75 

.70 
•25 
,00

Atlankė X. Lechą
vicių

r $16.25

u.

$94,40

“Lietuvos Artojas”
Lietuvos Artojas” yra vie

nas iš ankstyvųjų p. Rimšos 
kurinių. Autorius už šitą ku
rinį 1907 m. Petrapilyje gavo 
prizą ir pripažiniriią geriausiu 
darbu. Artojas kiekvienam 
lietuviui yra žinomas subjek
tas, bet šitas 
skirtingas 
bronzo šmotas, lyg butų su
šaldyti gyVi, prakaituoją dai
ktai—žmogus ir liesas arklys. 

, Tai yra statiška fornia per 
kurią skulptorius išreiškia tą 

V patį, ką matytum gyvais ju
desiais. Akį užmetęs tuoj. pa- 

•\ stebi judesius, kaip sunkiai 
.. arklys traukia plūgą, o arto- 
: jas jį stumia. Taipgi akin me

tasi vargas, skurdas ir kartu 
. pasigailėjimas... Jausmas ir 
ekspresija Čia patys už save 
kalba. Kompozicija šito kuri
nio taip pat paprasta, kaip ir 
pats kūrinys. Ji sudaryta iš 
trijų kompozicinių alfabetų: 
trikampio, pusračio ir diog- 
naliai-liorizontalės linijos, kas 
sudaro judesiams išreikšti ga
limybes. šitą kurinį aš skai
tau vienu iš geriausių darbų.

šitą kurinį padirbo ne koks 
miesto išlepintas menininkas, 
kuriam agrikultūros dalykai 
veikiausia svetini! ir neįdo
mus, bet ūkininko šunus, Pet
ras Rimša, kuris savo akimis 
yra Matęs ir širdžia atjautęs 
tą Lietuvos ūkininko naštą, 
kurią vargas jam uždėjo.

šitas kūrinys yra monumen
tas Lietuvos ūkininko praei
ties ir, gal būt, šių dienų at
minčiai.

Artojas” yra 
Jis yra nejudąs

Garsus prancūzų tdailiiiih- 
ką§, •datjgųj^(pugen^, 
buvo inodeMštas,' Itaip ir tų 
laikų jo kolegos Monet, Ceza- 
ne, Degas ir kiti, 
buvo mėgėjas tropiškų salų 
gamtos. Iš pradžių jis buvo 
eilinis landšaftistaš, bet ap
lankęs keletą tropiškų salų, 
Susidomėjo tlj salų gyvento
jais, jų papročiais ir jų išvai
zda. Jis piešė landšaftus su 
salų gyventojų, pusjuodėmis 
figūromis vaizduodamas jiį 
papročius, jų šokius ir tt; 
Gauguino kūryba pasidarė 
lyg ir ne prancužišką, o “ta- 
hitiška”. Jo paveikslai labai 
spalvingi, pilni saulės šviesos 
ii- tamsių nuo kaitros purpuri
nių šešėlių.

Daugiausia Gauguinas gy
veno Tahiti saloje. Jis ten gy
vendamas nupiešė didžiausį 
ir paskutinį paveikslą, žino
mą kaip “D’ou Venons Nous 
—42 u e S’omriies Nous—Allohs 
Nous?” (Iš kur mfcs- atėję— 
Kaš mės esame—Kiti- riies ei
name?).

Šitas niilžiniš'kas paveiks
las — virš 12 pėdų ilgio ir 
kone 5 pėdų pločio, -— btivo 
nupieštas 1897 .metais, kai 
Gauguinas nutarė nusižudyti. 
Frieš mirtį paveikslo autorius 
suihane nupiešti Jokį paveiks
lą, kuris atvaizduotų visą ar
tisto gyyenimą ir jo paties ta
pybą, kaip ji vystėsi ir tobu
linosi. Visą mėnėsį jis dirbo 
ant to paveikslo, kol galutinai 
pamišo rieį Ištekęs tikslo. Ma
tyti, jis jau ir pirmiau nebuvo 
švėikhmę štovyje, kad užsimo
jo payėiksle atvaizduoti lai, 
ko negalima. Tačiau ttaugui- 
nas manė kitaip. Jis lygino 
save su pranašais ir piistėl- 
ninkais. Skaitydamas paveiks
ią baigtu ir pilnai nusisekusiu, 
leidosi į tropikų džiųngtes 
prie Skruzdžių kalvų rilisižu- 
dyti, kad jo kitaą suėstų skru
zdės. Jis taip ir padarė pdiiiri- 
damėš dožą stiprių nuodų.

♦Šis keistas Gauguin^o pavei
kslas, pagaliau, pateko ame
rikiečiams. Jį nUpirkd Marie 
Harriman meno salonas New'

Lietuvių meno parodos pa
siruošimo darbdi eina pasku
bomis. Pardda atsidarys gegu
žes 23 (i. Maldei Brotliėrš de- 
partamehtinėj krautuvėj 9-ani 

Gauguinas augšte.
Parodos komitetas ragihd 

visūš, norinčius paVoddj daly
vauti, pridiioti sdvo ekspbna- 
tuš ne velidu kdip gegužės 16 

diena yVa paskutinė 
riėmihiiui daiktą škir-

Viso įplaukų/buvo-.- 
išitiid^s 

Svetainė ir gęrimai 
Užkandžiai 
Muzikantai ....
Wardrobe (larbihinkai—i 

■ ■
Viso išlaidų 

Liko pelno ,
' Aukos 

A. Rudins’kaš- ........
•P. HatibabaS'T.Ld............
V. Petrauskas ............. .
K Žiavist .........
T. Rypkėv|čih4-.A^........
M. kartaskiiidaišku) .... 
Kesšėr (laiški) ............
Pbaųckurias <įpėr Žym.) 
A. Žymontaiž .....
k. Augumai .....
Puhiškąįj 
Joe V/illiaAsf^'ja.'...™.... 

K. Poška .....L.'.i...i.......... 
Mrš. Jankauškdš ............ 
K. Kazlauskus . .....A.....
Edward Chfepulis ... .... 
J. Mockus.u44.il.;.......
KAsiliaiiėkas ................. .

4.74
9.00

.50

$43.99
$50.41

d. Ta < 
diena priėmhnįii 
tų parodai. ,

K. Laucius

. $1.00 
.50 

J ' .50 
.. i.oo 
... 1.00 
... 1.00 
..1.50 
... .50 
... 1.00 
.. 2.00 

.. 3.00
:: i.oo 

i.oo 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... .50 
... aI.OO

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ro nariai pereitą šeštadienį), 
balandžio 26 d., susitarę bu
riu trimis mašinomis nuvažia
vo,, atlankyti savo seną pažį- 

j štamą ir dainihinką A. Lechą- 
vičių, kuris dabar randasi Oak 
Forest prieglaudoj Ward 43. 

k’ į 1 Valgomąjį kambarį ra
dome , visus suširihkiisius ten 
žiūrėti iokejų programo. Pasi
rodo, kad Atvažiavusi kokia tai 
Miss Fiteh šokių mokyklos gru
pe pildė seneliams programą. 
Programas buvo gana įvairus 
ir gyvas. Matomai seneliams 
patiko, nes jie aplodismentų 
nesigailėjo.

Tarpę šokikių pastebėjome ir 
vieną lietuvaitę: tai mažiukė, 
bet gana smarki šokėja pane
le Schultz nuo Bridgeporto. Ji 
yra duktė žinomos dainininkės 
ponios Schultz.

Tarpe ;tos įstaigos įnamių 
žiūrėtojų buvo ir ihusų drau
gas A. LechaviČia, ir vežimėly 
įsisėdęs jis šokėjams katutes 
plojo. Pamatęs būrį savo pa-

žįstamų LechaviČia labai , nu
džiugo ir dėkojo už atlankys 
mą.

Kaip jau žinoma, Chicagos 
Vyrų Choras buvo surengęs va
karėlį Lechavičiaus naudai, iŠ 
ko atliko $50.41.

Prie to dar aukų pažįstami 
sudėjo $23.50. Taip kad viso 
Aonde susidarė $73.95. Dalį šių 
jinigų ten ir pridavėme jam. 
.abai džiaugėsi ir visiems dė

kojo už tokią gausią auką.
Kadangi jis yr^ netekęs 

abiejų kojų, tai važinėjasi į 
ratukus įsisėdęs, jaučiasi ga
na gerai, o ir ant veido išrodo 
gana sveikas. Tik visa nelai
mė, tai kad be abiejų kojų bū
damas, negali nė atsistoti, nė 
į lovą įlipti ar iš lovos lipti 
be kieno nors pagelbos.

Pasikalbėjus su tos wardos 
užveizda paaišikėjo, kaH (abi
dvi kojas pritaisyti negalima, 
nes vistiek jis negalės vaikš
čioti, ba vienos kojos liko tik 
apie 4 colius, o kita šiek tiek 
ilgesnė. Tad visi patarė įtaisy
ti vieną koją, kad nors pasi- 
stverdamas galėtų kiek pasto
vėti ir be kitų pagelbos reika 
lingiaųfdus reikalus atlikti. To-

dėl ir pranešta įstaigos užveiz- 
dpms, kurie žadėjo apie tai pa
sirūpinti.

• P&šisveČiavę pas Leehavičių 
ir su4 pagelba Mr. Conlin (vie
tinio tarnautojo) apžiūrėję vi 
są instituciją traukėme į na
mus.

Oak Forest senelių prieglau
doje yra apie 3,500 įnamiu. 
Visur labai švaru. Įnamiai liuo 
si, valgyti gauna 3 kartus die 
nai, turi knygyną, yra visokių 
laikraščių, visur pulkeliais su 
sisėdę kažyroja ar šiaip šneku
čiuojasi, ir iš viso gauni įspū
dį, kad ten gyvenantieji yra 
dalinai patenkinti.

— Choristas.

RIMšOš
Iš LIETUVOS 7 ■

SKULPTŪROS
PARODA

SHERMAN HOTĘLYJ 
Clark, ir Randolph Šts, 

į Kambarys 214-H ...
Atdara Kasdieni ■

nuo 11 v. ryto iki 10-y>i vakaro
Užsidarys Gegužės 6: &»• 1936 

Įžanga nemokama, .t . * >

4

r. i iii' fesiik: ■.’ft .v

J PADĖKAVONĖ

■ . - r

Rengiasi važiuoti
Lietuvon

V; Ptusis jCp.iri’ J. Ašelių .50 
J. Grigaitis £pęr J, Ascilą) 1.00 
J. RadišaūsRaš (per Ase.) .50

GEORGE MEAT MARKET & 
GROŠERNfi

Nauji žmones perėmė bizni rtiusų bu-, 
černę ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame, brighton- 
parki'ecius atsilankyti į mūsų bučeme. 
Yrą gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So, Talman Avė. • 

Tėl. Lafayette 8357

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutąro Biteris yra vięriaš iš geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo.. Jis žinomas kaipo įgera gy
duolė dėl vidurių ar kitų' neshiagU- 
tnų. Plačiai yta parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti šii d'egtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 Wešt 18th St.

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kėan Avė. Wil!ow Springs

—i.................——■     

LOTŲ SAVININKŲ
; ATIDAI! ■< 

Budavokit Dabar!

*
6S27 Su. VVestem Avė. 

Prošpect 10432
DINE & DANCE 

Floor Shows Kas Vakaru
t • , $ _

Sunny Bouche, M. C.
ir Ali Star Revue e 

Vištienos ir Sieko Vakarienė, 
Be Cover ai* minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

> 4

i-

i

Gegužės 29 d. su Naujienų 
Ekskursija rengjasi Važiuoti: 

Sofija Shimkus su dukteria 
Valerija, 

Josephine Stankus, 
Petronėle Paškauskiėhė, 
Ona Pocaile, 
Ona Radauskiene, /■< 

k % • A ’ • •‘1 ■

John Yošelis su šeimyna,, 
J. ftupsis, į

Povilas Rozanskaą, v 

M. Kimutis, 
W. Bielskis, 
Martha Levertovich, 
JohnZukow, 
Kazimiera ZėmeliAUskaš; 
Antahas Litvinas, 
A. J. Mickūs sii šeimyna iš 

5 asmėhų. ; 5 į

Kurie dar heužsiregistravdte, 
tai malonėkite tiiojau atsilan
kyti j Naujienų ofisą.

Išvažiuoja Lietuvon
Gegužės 1 d. 6 vai. vaka- 

re išvažiuoja Lietuvon Ray- 
mondas GužeViČiUs su žmona, 
gyvenantys 3227 Evėrgreen 
Avė., Chicago. Taipgi Kazimie
ra Shimkus su sunum.

Visi apleidžia Chicagą ge
gužes x 6 vai. vakare 
iš bearborn stoties. Gėgūžeš 2 
dieną vakare jie sės į Uivą 
“Europa”.
' Visiem velijame laimingos 
kelionės.

— Naujienų Ląivakoyęių 
Skyrius.

Vi^b aukų .... $23.50
Nūo baliaus pelnas ;... -50.41

Dabar fonde yba ............ $73.01

Kovo 12 d. buvo paskelbta 
“Naujienose” A. Lechavičiaus 
atskaita, bet ten per klaidą 
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NIKODIMAS MASULIS
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JPersiskyiė šu šiuo pasauliu 
bąjandžįp.?(,29 dįęmL 12:15 vai. 
ryto 1936 in.; pųęės
amžiau^,. (į , gimęs ■ Lietuvoj Ra
seinių 'apskr.A NemUKŠčią par. 
Paežerių kąįme,lU.

moterį Zofija (pq>.tėvais Ver 
BėčinskaitėLsųnų Motiejų., bro

Antanų ir broliene Emiliją., 
2 seseris Marijoną ir šVogęrį 
Antaną Tuipavičiuš, Petronėlę 
ir švogėR P^nciŠkU pukelįuą, 
pusbroli Aleksandra ir brolią^ 
nę Anaštąži.ia .^asųlįąs, sv^-j, 
jgeįką 0na Kjęisihitįene, gimi
naiti Joną Samošką ir gimi
nės, Lietuvp.i 2 brolius Mo
tiejų ir Kąžimiėra. 2 seseris 
Oną it Vėtariką. gyvėbd ant
rašu 5262 S.; Halsted St.

. Kungs pašarvotas randasi 
Masalskio ĮjfojMčįdj, 3307 Li- 
tųanica Ąvę. , ‘

Laidotuvės ,, įvyks Šeštadienį 
gegužės 2 cljeąą; 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios\ įj Šv. Jurgio .para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio- 
ąįp siela, o .iš ten Bus hulydČ- - 
taš i Šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Nikodipjo Mąsulio 
gimines, draugai ir pažįstami 
ešM huoširdžiai kviečiami da
lyvauti laįcjotuyėse ir suteikti 
jąin baskutini patarnavhhą ir 
ątšišveikinima. Nuliude liekam’ė

Moteris, .supąs, brolis, 
seserys it giminės. f.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A* Masalškiš, Telef°ntis 
BoūĮevąrd 4Į8k

POVILAS WALINTIS 
kuris mirė balandžjo 28 dienų 
1936 ir palaidotas tapo balan
džio 27, o dabąr įlšfs švento. 
Kązijnitero kąpihėse,. -amžinai 
nutilęs ir hėgaledąmas ątsidė- 
kavdti tiems, kurie suteikė . 
jąm paskutinį patąrnąvima ir 
palydėjo' jį į ta peišvęngiamų 
ainžiriybes viėti.

Mes atnpndami iy apgailėda
mi jo prasišaliniriią iš mūsų 
tarpo, reiškiam'e giliausia pa
dėka dalyvavusiems (laidotuvė;

• sę žmonėms ir, sūteikūsieips 
'vainikus draugams. ’

Dėkavojame mųsp dvasiškam 
tėvui. Run. Mc Namee kurs 
atlaikė, įspūdingas pamaldas už 
jo siela: šv. Mišių aųkautp- 
jattiš, dėkavdjame grabriešiams 
ir pagąliOs dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žriortėmš; b tau musų my
limas Povile sakėme: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Moteris, suniip, padtikrė, 
žentas, pošuniš ir giminės.

Mes finansuosim, ir pabudavo- 
sim ant jusu. išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namų, kaip dabar. 
Jūsų naujas riaihas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir 
šeimynos.

Be Įmokė j imu!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansųojam sulig su jū
sų Įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasiturimas, Brie? 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!
H. M. ZEMON CO.

30 No. La Šalie St., 
Tel. STATE 7092

Atsakonįingi hamų statytojai 
nuo 1916 t— šimtai užganėdintų 
kostūmerių. ., ' '

Atdara iki 8 vai. vakare.

jūsų

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai pėr D.VI DIENAS... Už dau
giau pakartojimų reikes mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

EDWARD KISIELIUS

t Persiskyrę su- šiuo pasauliu 
#aiMci?i6 29 diena, 4:50 va- 
Unda ryto 1936 m., sulaukės 

,15 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cajer'oi.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Karolina (po tėvais’ 
Karveliutč) teVą Juozapa, bro
li Albina ir daujr kitų giminių.

Runas pašarvotas randasi 
5036 Š. Kostper Avė. Tel. 
Ltifayette 9432.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
gegužės 2 diena, 2:00 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines. ‘

Visi a. a. Edwardo Kisie
liaus giminės, draugai ir pa
žįstami ęsat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėše ir 
shteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekųme,
Tėvai, brolis ir giminės.

Pųtarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas 1138.

•r
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21st Place Tavern &
■ Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

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

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidaryto] ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, plūs, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marąuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musų užeigų 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

‘ LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose:
—----- - ---- --- ----- ' ......— ■’ .....

SUSIRINKI M AI
Pirmoš Gegužės—darbininkų šventės apvaikščiojime kalbės So

cialistų Partijos vadas Norman Thomas, “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis ir V. Ambrose. Dainuos Pirmyn, 

r Naujos Gadynės, Chicagos Lietuvą Vyrų ir Bijūnėlio cho
rai. Parengihias įvyks Lietuvių 4Auditorijoj,* 3133 So 
Halsted St., gegužės 1 d., penktadienio vakare. Įžanga 
veltui. Kam tik laikas leidžia, visi kviečiami dalyvauti.

. Rengia Liet. Soc. Sąjungos Chicagos Centralė kuopa.
Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo, mėnesinis susirinkimas įvyks 

penktadienį, gegužės 1-mą, Chicagos Lietifvių Aūdtori- 
joj, 3133 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame susirinkime. A. Kaula- 
kis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadienį, gegužės 1 dieną,. 7:30 valandą va
karo Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Visi nariai malonėkite laiku būti, neš randasi daug svar
bių reikalų aptarti.—S. Kuneviče, rast.

Balandžio 30 d. BuČerių ir Grocerninkų Sąjunga laikys susirin
kimą Lietuvių Auditorijoj. Gerbiami Sąjungos nariai bu
kite malonus atsilankyti į šį susirinkimą, nes bus daug 
daug svarbių reikalų aptarti. Prašome nesivėluoti. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vakaro. Taipgi nauji nariai pa
geidaujami, kad galėtumėm išvystyti juo didesnį Sąjun
gos veikimą.—Valdyba.

J
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NAUJIENOS, Chi^go, III. Ketvirtadienis, bal..3O, 1936

Normali Thomas Kalbės Lietuvių Auditorijoj Pirmų Gegužės! classified ads. į
( ■

Norman Thomas, vienas gabiausių Amerikos 
kalbėtojų ir Socialistų Partijos vadas, pirmą 
kartą kalbės Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralės Kuopos apvaikščiojime 
Pirmos Gegužės — darbininkų šventės— ry
toj, penktadienio vakarą.

kalbėtojai: “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis ir V. Ambrose

----------- --------- -------------- --------------------------

Šiandien Pasibaigia 
Chicagos Lietuvių 

Draugijos Kon
kursas

Žinios iš Keistučio
Kliubo

Dainuos Pirmyn, Naujosios Gadynės, 
Lietuvių Vyrų ir Bijūnėlio chorai

Per konkufsą narių Skaičius 
pakilo iki 3,500; i 
“Inicijacijos ir Dovanų” Va
karas.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubas, savišalpos' ir kultu*rOs 
organizacija, , minėdamas / dvi
dešimt penkių, metų savo gy- 
vavi&id j utriliėj ų, . stovi pirmoj 

»nuiuiu« eil^e' didžiųjų lietuvių išęivF 
sekmadienį j°s savišalpos; organizacijų.

Apvaikščiojimas pradės 7: 30 valandą vakaro
Rytoj. vakare Lietuvių Audi

torijoj atsibus iškilmingas dar
bininkų šventės—Pirmos Gegu
žės jubiliejinis apvaikščiojimas 
dalyvaujant net 4 chorams ir 3 
kalbėtojams.

šį metą visame pasaulyje 
Pirma Gegužės bus apvaikščio
jama daug įspūdingiau, neįu 
kada pirmiau, kadangi ši metą 
sukanka lygiai 50 metų nuo 
darbininkų šventės įsteigimo.

Chicagoje yra rengiamas ma
sinis darbo unijų, darbininkiškų 
organizacijų, socialistų ir ko
munistų partijų jungtinis de
monstravimas ir prakalbos. De
monstracija prasidės 4 vai. po 
piet iš Grant parko ir maršuos 
per miestą Randolph gatve Į 
Union parką, kur įvyks prakal
bos. Tai bus tarptautinis ap
vaikščiojimas, 5r kam laikas 
leis tai turėtų ten dalyvauti.

Kadangi daugelis lietuvių ten 
negalės dalyvauti iš priežasties 
darbo, tai lietuviam yra ren
giamas apvaikščiojimas vakare 
ir lietuvių kolonijoj, kur visiems 
bus paranku atvykti.

čia kalbės Socialistų Partijos 
vadas Norman Thomas— pirmą 
kartą pas lietuvius. Jis yra 
skaitomas vienu* iš geriausių 
kalbėtojų Amerikoj. Taipjau 
kalbės “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis ir V. A. Ambrose. 
Dainuos “Pirmyn” ir “Chica
gos Liet. Vyrų” chorai po vado
vyste ’ Kaz. Steponavičiaus, 
“Naujos Gadynės” choras po 
vadovyste Jurgio Steponavi
čiaus ir “Bijūnėlio” choras po 
vadovyste Onutės Skeveriutės.

Kiekvienas darbo žmogus tu
ri skaityti savo būtina pareiga 
dalyvauti vienatinės savo šven
tės apvaikščiojime ir tuo bu 
du* pareikšti darbininkų klasės 
solidarumą.

Apvaikščiojimą rengia Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuopa ir kviečia 
Visus atsilankyti į Lietuvių 
Auditoriją, 3133 S. Halsted St 
PračĮžih * ne vėliau kaip 7:30. 
nes Norman Thomas kalbės pir
mas ir jis turės vėliau tą va
karą dar keliose vietose kalbėti.

—V. M.

dirbę per ke- 
besi varžydami 
jškėle draugi- 

iki 3,500.

""U1",!* ..... :

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
PRANEŠIMAS

Draugijos vakaro dėmesiui
Draugai, kurie esate apsiėmę 

dirbti Chicagos Lietuvių Drau
gijos “Inicijacijos” ir Dovanų 
Laimėjimų vakare, šį sekma
dienį (gegužės 3 d.), Ashland 
Boulevard Auditorium, malonė
kite būti darbe 2 vai. popiet. 
Nepamirškite, kad jus 
atvykti į darbą:

William Nainis Jr., 
Peter Rūta Jr., 
Vytautas Galskis Jr., 
Algirdas Mickevičius Jr., 
Mittskus Jr., 
Kazimieras Matekonis 
Albin Smalelis Jr., 
Jonas Katilius, 
Mikas Kasparaitis, 
Petras Galskis, 
Jonas Gumauskas, . 
Juozas Ascilla, 
Xavieras Saikus, 

Jonas Milaševičius, 
Augusias žilė,, 

. Juozas Staugaitis, 
Antanas Shimkus, 
Apolinaras Palionis, 
Petras Kampikas, 
Mikas čepulevičius, 
Alex Ambrazevičius, 
Skurškis, 
Kazys čepukas, 
Povilas Milaševičius, 
Antanas Rulis, 
Antanas Sobeckis, 
Kanstancija Kungienė 
Ona Adomaitienė, 
Antanas Budvitis, 
Kastas čepulevičius, 
Jonas Tumosa, 
Juozas Vilis, 
Juozas Kraučitfnas, 
P-lė Bemice Abraškąitė 

ir
12 merginų iš °Pirmyh” 
choro patarnaus Dining 
Ruime j e.

turite

Jr.

Laukiame prekių iš 
biznierių

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai biznieriai, kurie esate 
pasižadėję savo prekės —- alų 
ir degtinę — teikti šiam Drau
gijos vakarui, kuris įvyks šį 
sekmadienį, Ashland Boulevard 
Auditorium, malonėkite prekes 
prisiųsti šeštadieny tiesiai į 
Ashland Boulevard Audito
rium. Kurie patys negalite pri
statyti prekių, tuoj meldžiam 
pranešti Draugijai, Tel. Canal 
0117. Draugija iš šių biznierių 
laukia prekių:

Antanas Stukas^
701 W. 21 Čl.,

Kazys Ūkelis,
3436 Lituanica Avė., 

John J. Pocius,
3313 So. Halsted 

Ignacas Orlakis, 
1730 So. Halsted 

MiĮce Tarutis,
3149 So. Halsted 

Joseph J. Ežerskis,
4600 So. Paulina St., 

Joseph K. Sharkey, '
10458 So. State St., 

AdAm Skworch,
1108 So. Jefferson St 

Mrs. P. Bačiunas,
) 3137 So. Halsted St.,

John Yuška,
2419 W. 43rd St., 

Popera-Drauglis,
1701 N. Pulaski Bd., 

Mutual Liquor Co.,
4707 So. Halsted St., 

Mykolas Jasnauskas,
2259 W. 23rd St., 

Charles Krisciunas, ’
4501 So. Ashland Avė., 

Antanas Jokantas,
3934 So. Rockwell St., 

Jonas t ir Juozas Jokantas, 
4138 Archer Avė.

St

st

st

Rūkykit Old Golds!
2 Eilės Cellaphane 
Apsaugoja jų šviežumą

šiandien, balandžio 30 d., 
pasibaigia didysis Chicagos 
Lietuvių Draugijos naujų na
rių konkursas.

Konkursantai 
lis mėnesius ir 
dėl pirmenybės
jos narių skaičių 
Konkurse dalyvavo kelioš de\ 
šimtys konkursantai, ir iš jų 
visų geriausiai pasirodė F. Bu- 
law, Kazys Steponavičius, Se
nas Petras ir V. B. Ambroše. 
Pirmieji trys įrašė 'Draugijon 
po 200 ar daugiau" 'narių, 
drg. Ambrose, su*virš 1150.

Konkurso vedėjas buvo Chi
cagos Lietuvių Draugijos pir
mininkas, Julius Mickevičius, 
kuris šiandien, paskutinę kon
kurso dieną, kartu su finansų 
sekretorium P. Millęriu bus 
Draugijos ofise, kad ’ įrašyti 
suvėlavusias kandidatę į na
rius, pirm negu ateis paskuti
nė konkurso valanda. i
>. Draugijos ofisas randasi 
“Naujienų” rūmuose, 1739 So. 
Halsted Street. Ofisas bus at
daras iki 8 vai. vakare (nuo 
pat ryto). Įrašantiems terei
kia užeiti į ofisą ir išpildyti 
aplikaciją.

Kiekvienas įsirašęs
konkurso metu gaus visai dy
kai bilietą į Inicijacijos ir Do
vanų laimėjimo vakarą, kurį 
Chicagos Lietuvių Draugija 
rengia konkurso užbaigimui.

Tas vakaras įvyks Ashland 
Boulevard Auditorijoje, prie 
Van Buren ir Ashland bulva
ro kampo. Parengimo tikslas 
iškilmingai priimti, “inicijuoti” 
į Draugiją visus naujuosius na-, 
rius ir. apdovanotijuos kelio- 
3nis brangiomis dovanomis. Tos 
dovanos bus išdalintos trauki
mo keliu* ir kiekvienas vaka
ro svečias tame traukin^e/da- 
lyvaus.

> • Dovanų viso yrą 11, o pir
moji iš jų yra 1936 metų nau
jas Pontiac Automobilis^—se- 
dan. Kitos dovanos yra “Din
ing Room” setas, Radio apa
ratas, lempa, laikrodis ir ke
lios dovanos pinigais.-

Iškilmių programe dalyvaus 
penki chorai, garsi dainininkė 
Barbara Darlys ir keli kiti so
listai ir šokėja. Iš chorų, • dai
nuos “Pirmyn”, “Birutė”, 
“Naujoji Gadynė”, Vyrų Cho
ras ir Kanklės.

Nors konkursas pasibaigia šį
vakar, nenariai dar gali įstoti 
Draugjion, užeidami į jos ofi 
«ą, 1739 So. Halsted St. Kiek
vienas įsirašęs narys, gaus do
vaną, bilietą į Inicijacijos va
karą ir dovanų laimėjimui.’

(Sp.)

O

Paniekti tokios aūgštumos 
bėgyje dvidešimt "penkių metų, 
kokioję dabar raudasi Lietuyių 
Keistučio Pašalpos Kliubas, 
reikėjo įdėti daug darbo per 
kliubo darbuotojus bei narius. 
Taipgi reikėjo gerų sąlygų ir 
jas sugabiai išnaudoti; be to 
kliubas nebūtų .pasiekęs dabar
tinės aųgštuifhdd.

Minint dvidešimt . penkių me
tų sukaktuves kliubiečiai yra 
pasiryžę su pabaiga šių metų 
Keistučio Kljubą r padvigiibintį 
narių skaičiumi * Rodos,' kad 
pasiryžimas nebus tuščia sva
jonė, nes KliUbo vajus eina 
sėkmingai. ^Balandžio 5 d. 
kliubo susirinkime įvyko vaji- 
ninkų pirmas pasirodymas, ir 
tai labai geras, net su 26i nau
jais nariais. Reikia tikėtis, kad 
sekančiame kliubd tsusirinkime, 
būtent gegužės 3- d., aplikantų 
skaičius bus padvigubintas. ,

Prie progos: norėčiau visiems 
kliubo nariams priminti, kad 
Keistučio Kliubas? nutarė minė 
ti savo 25 metų sukaktuves ne 
tuščiais žodžiais ar pasigyrimu, 
bet darbu. Tad 'kiekvienas kliu
bo narys privalo" pasidarbuoti. 
O pasidarbuoti galima ve kaip: 
Kurie galime,; J-tie stokime į 
kontestą—vajininkų eiles. Del 
informacijų reikia kreiptis pas 
Walter Sharka, 4635 So.-Wash- 
tenaw avė. Negajint stoti į kon- 
testus būtinai ręikia prirašyti 
nors po vieną narįj į kliubą. Tą. 
padaręs jausis atlikęs gero na
rio pareigas ir /kartu busime 
užtikrinti, kad sįų pabaiga me 
tų turėsime kliube tris tūkstan
čius narių

; Keistučio Kliubo parengimai 
praeitais metais davė įdiubui 
apie tryliką šimtų dolerių ^ pel
no.; > Kodėl gi mes .negalime pa
daryti dar daugiau šiemet. Ga
lime, tik visi, iš bpeties ir nuo 
širdies padirbėkime. Kiekvienas 
kliu*bo narys yrą gavęs iš kliu* 
bo pikniko tikietų. Juos, reikia 
išparduoti iki piįkniko, kuris 
vyko 14 d. birželio. Parduoti 
labai lengva, nes yra didelis iš- 
laimėjimas. Tik/ prie progos 
reikia pasiūlyti savo priėtelivi; 
kaimynui ar draugui, ir jis mie
lu noru nuo jūsų paims. Tada 
bus nauda jums Įr klitfbui. In-

Sweet Potato Balis
I ■ ’ ■ - • . 't f ’ 1 , ■ ‘ '

5 ar 6 virtos saldžios bulves (5 puod. 
sugrūsta)' ;

puod.. trintu, ^pinęąpple į • (vienas; 9 
und. kehasj

1 šaukštas 'sviėštb'- 
šaukštelio druskoj į (

6 ųr 7 marshmallows
l/2 puod. Corn Plake trupiniu (2 

puod. Corn . FlakesK
Išvirk bulves. Nulupk ir su

trink. (Galima vaitoti ir vakaryš- 
čias), pridėk . pineapple, , pirma nu
sunkus, svietą ii* druska; Suda
lyk kamuolėlius, idėdant i kiekvie
na nq .viena marshmaĮlow. 
liok su Č, ’
dėk i ištepta blėtr 
me . . , _
Pakanka septyniėrti

iriena marsnmanow. l Apv.Or 
Čorn Flake'trupiniais. Su- 

T Atepta blėtU ir kepki karšta- 
e pečiui (425° , iki paruduos, 
akanka septyniems^

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......

Garsinkite Naujienose

A MALEVOTOJAMS IR
/YtyaOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Q7f* 1. galionas enamel 
..... V ■ v special ............

Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta $4 OQ
darbui, ....................... gal. V ■ V maieva ............

iš ir trim varnish, ' , \ h it daugiau
išdžiūsta i 4 valandas 97cfegalionas pirmos kh 93c 

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. \ 
virfaMis,ce^

HELMAN P2
1411 So. Halsted St

formacijos, dovanų sąrašas xir 
kur jas manyti randasi ant ti- 
kietų.

Balandžio 5 d. Keistučio Kliu- 
bas vienbalsiai užgyre šaukia
mą demokratijai ginti Lietuvo
je kongresą, kuris įvyks birže
lio 29 d. Clevelande, Ohio. Taip
gi vienbalsiai nutarė dalyvauti 
19 balandžio Chicagos Lietuvių 
Konferencijoj, tuo patim reika
lu. Į konferenciją pasiuntė 15 
delegatų.

•Sekantį sekmadienį įvyksta 
Keistučio Kliubo mėn. susirin
kimas.

Gerbiami kliubiečiai prašomi, 
kam laikas pavelija, dalyvauti 
susirinkime. Turėsime svarbių 
reikalų; be to, išklausysime de
legatų raportus iš Demokrati
jos Gynimo Konferencijos.

- Beje> po susirinkimo turėsi
me linksmą šokį toj pačioj sve
tainėje. Teko nugirsti iš Bjz- 
hio Komisijos, kad jie turi ko 
kį tai supraizą kliubečiams ir 
svečiams. Na, pažiūrėsime.

’ —J. Kondroska.
Keistučio Kliubo koresp.

Automobiles
TAISOM AUTOMOBILIUS

Perkam ir mokam cash. Parduo
dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karą i mainus. Matykit musu 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

VVOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė. .

Lafavette 1329

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortglčiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.1 

Hemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.‘ 

Local and Lcng Distance 
Furnitūra and Piano Moving

3406 S, Halsted Street 
Phone Yards 3408

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja' rasite mūšų 
VHrdo* 

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

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS žmogus dirbti i 
Taverna. 3510 W. 63 St.

REIKALINGAS darbininkas .ant 
farmos. 7157 S. Lincoln St., Chi
cago. UI.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

REIKALINGA patyrusių opera- 
torkų ant siuvamų mašinų prie dra- 
perių. Atsišaukit 413 S. Market Št< 
G floras. T . t;

REIKALINGA patyrusios sku- 
ru sortotojos. Geras mokesnis. 
Kreipties Fairfield Iroh & Metai 
Co., 1140 So. Ęairfield Avė;

. -rr-o—

REIKALINGA patyrusiu Sheep— 
Casing graders. Oppenhėimer Casing 
Co., 1020 West 36 St.- ;

—o—

REIKALINGA moterų skudurams 
sortuoti.-- Turįbutipatyrūfcios ir 
junk šapoj. Bėrger Bros., . 2248-; 
Lake St. •

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

Lituanian Newš Loan and 
Buįlding / Ass’n metine apys
kaita bąigėsi kovo 31 dieną.

Todėl, visi nariai esate pra
šomi prisiųsti savo knygeles 
Revizi j os Komisij ai patikrinti.

T. Rypkevičius, sekr.

$1,500 Dovanoms

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus... Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.
‘ BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 So; Halsted St.
jį;-. . Victory 4965

yy- 
nariais

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui - 
rjji ir moteriai būti h’.h in«!t
Chicagos Lietuvių Draugijoj, 
įstojimui -sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų . laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashįand Boulevard, Audi
torium, Įžangos tikietas $1,00, 
bet naujiems nariams bUS su
teiktas tikietas veltui.
: Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertes —- Pontiac auto
mobilius, radio, parlor sėtai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, dL 
džiausios .lietuvių organizaci
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų ’konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S.' 
Halsted St, — ofisas adaras 
panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va- 
karei nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$16, $16 savaityje, pomirtinė 
— $200, palaidojimo reika-— $200, palaidojimo 
lams $50 extra. Į ' • ■ . * • .

Nariais Draugijoh priimami 
huo 13 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi j narius skaitlngos Drau
gijos. . Laukiam.

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

SIUSKIT F ER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
fiįp pataria Lietuvos banlsi

AfĘRGINA bendram namu darbui. 
Geri namai. Drexel 0225. 

----- -O-------
■ —U.     ■■■—■ ...

MERGINA bendram namu darbui.
2 mokyklinių) vaikai. . Puikus na
mai. Kenwo<jd 7785. - . .

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savinihkams reikale nesusipratimu Su 
rendauninkąis. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorįus ir Slpgius.

Leonas Roofing Co. 
8750 'Wallače Street 

/ Tel. Boulevatd 0250 r

Miscellaneous
' Įvairus .

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — • ’humus” ~ 
25c. už pušėli, 5 bušeliai 4-'.$l. fce- 
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir ’kviet- 
kynų. Pristatom tik- South . sidėj. 
Charles . Gavcusr,. 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

’ * f ....... 1/

JUODŽEMIS\25c. ųž bušeli, & bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda« ar
ba vežimais. Del gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t. -t. Prista
tomi visas dalis miesto.
Perkrauštom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III. '

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItaisaI

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les/ registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Rome Furniture Co.
.3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50
5-ų gab. Dinętte Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ... * 1 $15—$20—$25
$150 Amer. Oriąnt kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor 

setai
r—
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................................... C
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

.... $39—$49 
$375 vertės 3 kamb. Įrengimas $125

$175

PARSIDUODA dining room setas 
ir Buggy — Mažai vartoti.

6408 So. Francisco

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

IEŠKAU pirkti Taverna. Pagei
dautina geram lokeišine ir su kam
bariais pragyvenimui, galiu mokėti 
nuo $500 iki $2500. Rašykit Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 434, 
Pažiinek kiek nori, Chicago, III. .

*'... . i - j " ; .

PARSIDUODA grosernė, kampine 
padėtis, nėra kompeticijos. Geros 
sąlygos. 1258 W, 63rd Edwtfrd 
Lehmann. <

PARDUOSIU arba priimsiu PUSi- 

tavefna. Priešais Stock Yardu di- 
Naujos mados

ninką su mažai' pinigų i modemiška 
taverna,. Priešais Stock Yardu di
džiuosius vartus- — Naujos mados 
irepgimai '-rr taipgi gaminam ' val
gius, Biznis gerai Išdirbtas. Kreip- 
kitės: 417| So. Halsted St

..... . T
PARDAVIMUI 'Testauranas su vi

sais gerais Įtaisymais, sęniai ; Iš
dirbtas Pardavimo priežastis lijęa. 
Parduosiu pigiai. 1527 S. State St.\

Si
j'; For Kent

PĄSIRENDUOJA šuoras su bū- 
černės fikčėriaiš ’ arba - getą vieta 
Tavernui, 4 kambarifli pagyvenirpui. 
Parduosiu arba , mainysiu, narna ant 
mažesnio namo, randasi- 4550 Sb. 
Marshfield Avė. Savininkas Tel. 
Lafayette 0591.' ' \ ’

ŠTARAS rendon
• i . * k

STORAS rendon garu apšildo
mas. Privatus basementaš; dideli 
langai, gera vieta; dėl vholėsale 
liouor house arba . dry goods stbre 
arba kitam bizniui. Renda priei
nama, 8341 So.,Halsted St.

it i ■ i ii iii... ■m i

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fomišiuoti kam

bariai, štymu apšildomi, dėl pavie
niu vyru. 1900. S. Union Avė.

—- - J - ■ - - * • ;

RENDON furnišiuoti kambariai 
dėl lengvos Šeimininkystės. šviesus, 
šiltas vanduo, telefonas.

Tel. Seeley 5792.

Ęyčhange—Mainai -
— ĖXCHANGE 

Mainysiu lota ant automobilio.

Mainysim bizniavę narna ant pri- 
vatiško namo, ant1 Southwest ■ side.- 

4322 So. Hermitagė. Antros lubos.

Real Estate For Sale 
Nainai-žemė Pardavimui
; Tek Boulėvard 2800 

PAUL M, SMITE & COMPANY 
Real Estate and Insurance 

4631 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 

L .Ii ar su ko- 
kreipkitės pir-

mainymo, ^ norėdami pirkti 
kiais kitais reikalais krai.___
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ąnt naudos. 
’ .įiHiiijiiM.i,,!rįž.,a./.<

PARSIDUODA 4 akrai Žemės 
sklypo, 2 namai, 2 dviejų karų ga
ražai, vištinihkas. vaisių medžiai ir 
tt. 3638 W. 107 Str.

patarnavimas jums bus ąnt naudos.

TURIU parduoti 2 flat frame, 4 
kambariu kiekvieną, pečiais šildo
ma, nuosavybe be skolų. 4745 South 
Westem Avenue Boulevard.

■'

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai ............ 3.50
Smuikos taip pigiai kai .......  $3.50
Kornetai tiktai po ................... $6.50
Klarnetai tiktai • po .............  $5.50
....Bass Drum tiktai po .......  $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

PARSIDUODA bildingas
Loopr. _ ___ _________
Kotelis, šokiamš grindys, ir Barbėr- 
nė. Parduosiu pigiai. 514 — 512 
Moen Avenue. Rockdale, Illinois. 
Savininkas Dan Lukša.

Tavernas, Restaurantas

PARSIDUODA dvieju aukštu ply
tinis namas, štyrtiu šildomas 4642 
So. Wentwortli Avė,, moderninis 
Tavernas ir 5 gyvenimui kambariai 
ant pirmu lubu ir 14 kambariu* ant 
antru lubu. Mrs. Opste




