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Mussolini Savinasi 
Visą Ęthiopiją K

Brooklyno Draugijos 
Pasisakė už Kongresą

Ethiopijos karaliui ir karvedžiams išbėgio
jus Italijai nebeliko su kuo kariauti.

Ir Anglija nusileis Italijai '

Išrinku Koinitetą iš 26 atstovų nuo 
draugijų 
— ........—

(Pran ešimasf‘Naujienom s”)

“KARAS BAIGTAS, ETHIOPIJA MUSŲ” ŠAUKIA MUSSOLINI
RYMAS, geg. 5.—Mussolini pareiškė šiandie: “Karas yra 

baigtas, Ethiopija yra Italijos”. • .
Jis tą pareiškė kalbėdamas visos Italijos žmonėms, kurie 

buvo susirinkę aikštėse švęsti italų pergalę Afrikoje.
“Aš paskelbsiu Italijos žmonėms ir visam 'pasauliui, kad 

taika yra atsteigta.”
“Ethiopija yra Italijos”. r
Taip kalbėjo Mussolini iš Venezia rūmų balkono, o jo žo

džius radio išnešiojo po visą Italiją ir visą pasaulį.
WASHINGTON, geg. 5.

Jungt. Valstijos gavo užtikrini
mų iš Italijos valdžios, kad gy
vastis ir turtas amerikiečių ir 
kitų svetimšalių Addis Ababoj 
bus apsaugoti

Italai švenčia pergalę
RYMAS, geg. 5. — Sirenps 

kaukė ir varpai skambino Rte- 
.me, šaukdami gyventojus įiųi- 
sinį šventimą italų užėmimo 
Ethiopijos sostinės Addis .^*ba- 
ha! Ir vi6ųr\ gįyęntojai issiri-, 
Įdavusiais* būriais ^•traukia į 
”aduntata”— nacionalį masinj 
susirinkimą, išklausyti Mussoli
ni pranešimo.

Tokį masinį visų gyventojų 
pašaukimą karinėj rikiuotėj 
rinktis į viešas aikštes ir laukti 
Mussolini įsakymų, Mussolini 
padarė jau antrą kartą nuo 
karo su Ethiopija pradžios.

Pirmieji italų pulkai įėjo į 
Addis Ababa

LONDONAS, geg. 5. —Ang
lijos ministeris Ethiopijoje Sir 
Barton pranešė užsienio reikalų 
ministerijai, kad skaitlingi Ita
lijos kareivių pulkai šiandie 
po piet trokais atvyko į Addis 
Ababa ir praėjo pro šalį Ang
lijos legacijos.

Tikimąsi; kad italų žygiavi 
mas į miestą tęsis per porą 
dienų.

Per, patsarąsias kelias dienas 
Addis Ababoj tęsėsi nepasiliau 
j antys plėšimai ir deginimai 

''miesto. Kitų šalių legacijos bu 
vo apgultos puolikų ir jas tu 
rėjo gelbėti Anglijos legacija, 
kuri turi savo kariuomenę ii 
yra gerai įsitvirtinusi. Angli 
jos legacija išgelbėjo taipjau ii 
Amerikos legaciją ir. visą jos 
štabą priglaudę pas save.

Svetimšaliai ir laukė ateinant 
italų, kad jie atsteigtų mieste 
tvarką.

Mussolini aneksuos visą 
Ęthiopiją

Su užėmimu sostinės, faktinai 
užsibaigia ir karas, kuris tęsė-

si septynius mėnesius' ir kuris 
kainavo gal šimtus tūkstančių 
gyvasčių iš abiejų pusių. Už
sibaigia karas todėl, kad nebe 
liko šu kuo kariauti. Ethiopi
jos karalius pabėgo užsienin. 
Pabėgo užsienin ir svarbieji kar 
vedžiai. Kariuomenė pakriko ji 
kariai gryšta į namus savolau 
kus dirbti. Organizuoto pasi
priešinimo italams, išėmus ma 
žus partizanų būrelius, nebeli 
ko. , ,
’ sti-
sirinkti savo atstovų butą ir 
jam praneš, kad karas užsibai
gė ir kad Italija sąvinasi sau 
ir aneksuoja visą Ethibpiją. Ita
lijai gi dabar belikę, tik prižiū
rėti tvarką ir išnaikinti pasku
tinius partizanų būrelius. Nors 
ištikrųjų italai yra okupavę dar 
visai mažytę Ethiopijos dalį. 
Okupoti gi likusius didelius Et' 
hiopijos plotus gal bus dar sun
kiau, negu kad buvo kariauti 
ikišiol.
Anglija nusilenksianti Italijai

Anglija yra prisiruošusi pri 
pažinti italų pergalę Ethiopi
joj e ir tautų sąjungoje, nors 
vistiek visų pripažystama, kad 
Italijos prekyba sumažėjo per 
pusę ir kad sankcijos ir karo 
išlaidos visiškai pakrikdė Ita
liją finansiniai.

Delei to nors karas faktinai 
ir užsibaigia, vistiek Italijai dar 
teks vargti per daugelį metų 
iki ji įstengs nors kiek atsi 
gau‘pi nuo šio karo. Be to ir 
pačioj Ethiopijoj ji negalės 
jaustis saugi, nes dar per ke 
lis metus teks tęsti karą su 
partizanais. Juk delei neramu* 
mų Eritrėjoj ir Italijos Samoli 
žemėj, kurių italai neįstengė 
pilpai numalšinti, Mussolini ir 
pradėjo karą su Ethiopija. O 
juk dabar dar tik labai mažy
tė dalis Ethiopijos yra tikrai 
užkariauta.

Prancūzai siunčia savo 
kariuomenę

PARYŽIUS, geg. 5. — 
sienio reikalų ministerija
skelbė, kad dvi kuopos Senega
lu kareivių iš Samoli* žemės vy
ksta į Addis Ababa apginti ap 
siaustą Francijos legaciją, ku
rioj yra prisiglaudę ir apie 
2,QQ0 kitų svetimšalių.

Anglai planuoja ekspediciją
KHARTOUM, geg. 5. —Ang

lijos Sudano valdžia svarstą

BROOKLYN, N.. Y., gegužės 3 d.—šiandie čia įvyko Brook
lyno ir apielirikių draugijų atstdvų konferencija . Demokratijos 
kongreso šaukimo feikaiu*.' \ 1 ■' " ‘ ' .

Konferencija buvo sėkminga. Dalyvavo įvairių srovių žmo
nės, kaipo atstovai nuo. draugijų, o ne nuo partijų. Buvo viso 
129 delegatai nuo 53 draugijų. / ; .

Konferencija vienbalsiai. Užgyrfc sumanymą šaukti Clevelan- 
de birželio mėn. 20-21 d. d. kongresą Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Ątsteįgti ir išrinko komitetą darbuotis šioje apielinkėje.

Nuotaika konferencijoje buvo gera. Niekas neuŽsi varinėj o 
ir nekėlė bereikalingų kivirčų. Į komitetą įeina 26 atstovai 
tiktai nuo draugijų. *

Devyni ząvo namui
sugriuvus

VERONA, Italijoj, geg. 5.— 
Devyni ar daugiau žmonių liko 
užmušti sugriuvus trijų ąugštų 
namui, pastatytain ant; griau
siu senovės romanų teatro.

Pabėgo užsienin pas
kutiniai Ethiopijos 

'karvedžiai

Už- 
pa-

Alvin Karpis (su šiaudine skrybėle), paskilbęs kriminalistas, su surakintomis rankomis 
vedamas į St. Paul, Minn., federalį trobesį. '

—........... .■1 1 11 . ................................ .....................

Anglija siūlysianti 
keisti tautą sąjun

gos statutą
Visoje Anglijoje jaučiamas kar

tus susivylimas dėl Ethiopi
jos .pralaimėjimo karo

yra

^ORFIS,,
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę ir šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje
Saulė teka 

7:53.

buvo 58°.
5:41, leidžiasi

LONDONAS, geg. 5. —Pre- 
mįeras Baldwin ir užsienio rei 
kalų ministeris Eden pareiškė, 
kad Anglijos valdžia svarstys 
pakeitimą tautų sąjungos sta
tuto, iš priežasties nepasiseki
mo pritaikinti sankcijas Itali- • • . jai.

Apie pakeitimą tautų sąjun 
gos statuto jie užsiminė pareiš
kime tautų sąjungos unijos de
legacijai, kuri buvo atvykusi 
pareikšti unijos ir abelnai Ang 
Ii jos visuomenės nusistatymą 
dabartinėje padėtyje. Delegaci
ja pareiškė, kad Anglijos vi 
suomenė yra “labai pažeminta 
delei tautų sąjungos nepasise
kimo išgelbėti Ęthiopiją nuo 
įsibridvimo ir nuo dujų karo 
baisenybių.”

Unija, kuri yra didelė taikoš 
organizacija, reikalavo neš vel
ninti sankcijų Italijai, nes ta' 
pažemintų pačios Anglijos mo- 
ralį autoritetą ir kartu pasta
tytų Europą naujo karo pavo
jum

Miniseriai atsakydami dele
gacijai- ir užsiminė apie pxkei 
timą tautų sąjungos statuto, 
bet kaip jį norima pakeisti, to 
jie nepasakė.

Visoje Anglijoje jaučiamas 
skaudus nusivylimas dėl Ethio- • > ■ . . 1 . k

apsaugojimui anglų interesų 
nuo galimų riaušių. Pageibos 
šaukiasi ne tik Anglijos, bet ir

pasiuntimą Nilu militarinės eks^ kitų šalių firmos, kurios prisi- 
pedicijos j vakarinę Abisiniją bijo galimu piešimų.

pi jos pralaimėjimo karo. Net' 
ir konservatoriai pripažystą, 
kad dabartinė Anglijos politika 
nepasižymi nė tuo griežtumu, 
nė tuo išmintingumu, kokiuo ji 
pasižymėjusi praeityje.

Liberalų “Manchester Guar
dian” pastebi, kad “visuomenės 
įstatymai Europoj susmuko” ir 
kad dar sykį jėga nugalėjo tei
singumą.

Tautų sąjungos šalininkai 
ypač jaučia, kad tai yra ne tik 
didelis smūgis pačiai tautų są
jungai, į kurią buvo dedamos 
didelės viltys, bet ir pačiai Ang 
lijai, kuri 
joms.

Bet kartu4 
dar skaudeshis tuo, kad jau
čiama, jog sankcijos niekad ne4 
buvo pilnai ir nuoširdžiai pritai 
kintos.

Nuodingos dujos buvo gabe 
narnos per Suezo kanalą. Ang 
Ii jos kompanijos pardavinėjo 
petrolių Italijos lėktuvams, kad 
jie galėtų leisti tas nuodingas 
dujas ir bombarduoti Raudojo
je Kryžiaus ligonines. O ir vi
sos kitos valstybės gelbėjo Ita* 
lijai laimėti karą, kurį jos pa
čios taip grieštai pasmerkė. .

Delei to daugelis anglų atsi 
sako priimti valdžios pasiteisi 
nimą, kad ji darė viską ką ga 
Įėjo ir kad sutrukdė tik tautų 
sąjungos tvarka.

Bet Etiopijai pralaimėjus ka
rą ir pati Anglija turės susi 
durti su dideliais keblumais. Vi 
sų jaučiama, kad Italija nepasi1 
tenkins vien Ethiopijos užka
riavimu, bet sięksis pasigriebti 
ir kitas kolonijas, daugiausia 
pačios Anglijos kolonijas, šiau
rinėje Afrikoje. Anglijos kelias 
į Indiją per Viduržemio jurą 
irgi yra pavojuje.

Europos krizis duos 
progos Vokietijai J 

sustiprėti

Bet Vokietijos ekonominė pads 
j tis nuolatos blogėja ir gali na 

cius išstumti į- avantiūrą

vadovavo sankci-

tas apsivylimas

| BERLYNAS, geg. 5. —Kairj 
išrodo, iškilęs Europoj krizis 
privers kitas valstybes bent 
laikinai užmiršti Vokietiją ii 
tuo budu Vokietija turės ma
žiausia visą vasarą netrukdoma 
stiprinti savo militarinę ir- tuo 
pačiu kartu ir diplomatinę po
liciją..-

j Tuo budu tikroji pergalėtoji 
Ethiopijos kare' yra Vokietija, 
nes jei ne tas karas, tai vals
tybės nebūtų pakrikusios ir bu* 
tų bendrai veikusios prieš Vo
kietiją. O dabar Anglija už
vilkino pasiuntimą jau senai 
pažadėtų savo klausimų Vokie
tijai apie' jos taikos mierius 
Neturint aiškausVokieti jos pla
no, nė tautų sąjunga, -nė kitos 
valstybės negali dagi ir svars
tyti Vokietijos atginklavimą 
Parėini’o ir jos, taikos pasiūly
mus; Vokietija irgi, nesisku
binsianti su savo atsakymu ir 
vilkinsianti kiek galima ilgiau
sia. • •' ■ ? ■>' A'/', J h;
| ' ■. * ? ■ . ■ : A A- A.-

• I ■ • , / r < į »

i Iš kitos pusės, nors Vokieti
ja ir turės visą vasarą kariniam 
pasiruošimui, bet delei to jos 
padėtis nė kiek nepagerės, nes 

■ Vokieti j ps ekonominė būklė vis 
labiau smunka. Todėl gal ir Hit
leriui teks eiti Mussolini ke- . ...z, ... , .. ..   . ,
liais ir bandyti pasigrobti nau
jus plotus žemių,, kad bent už
kariavimais pakelti gyventoju 
iupą.

Velykų džiaugsimai ■ 
ir skausmai Kaune 

■ 7 į- ■ ' ••• „ į-.Į -‘.V ' ■■■ •WV?'i

KAUNAS.—Kalėdos ?ir Vely
tos Kaune triukšrningiauąiai 
švenčiamos. • , ’ J

Pirmąją Velykų dieną visos 
Kauno bažnyčios buvo: užverstos: 
naujagimiais—.krikštais; ir su 
tuoktuvėmis’.' Del to Tnieste ju- 
dėj imas labai pagyvėjo-^- gerai 
uždirbo \ taksistai ir vežikai. 
Taksistai sako, kad. per šias Ve
lykas darbo turėję daug, bet 
kriziškas už tą darbą atlygini
mas; o benzinas brangus.

’ žmones per daug įsigėrę ne 
teko lygsvaros: apie 20 piliečių 
išsipagiriojo daboklėse. Garsusis 
Vilijampolės burtininkaą D; 
Gimbutas vakar rastas negy
vas. šiandie daromas jo lavono 
skrodimas.

Agentas K. Marijošius girtas 
pradėjo šaudyti gatvėje prie at
eitininkų rūmų. Policininkas jį 
nutempė į nuovadą išsipagirioti. 
Marijošius nuovadoje išsipagi
riojo, sugrįžo namo ir vakar 
savo bute, Mickevičiaus g-Veje. 
nusišovė. ; / .

Pirmą Velykų dieną grupė pi
liečių linksminosi DupnelaiČio 
g-vėje. Besilinksminant buvę 
ten batsiuviai broliai Buįkai 
sunkiai sužalojo . pil. •Fėtd, 
Smilgį, ■ Smilgys be sąmojiės 
nuvežtas į miesto ligbnmę, b 
Butkai areštuoti.

Viršužeglio km. A/ Panemu
nės valsčiuje, laukuose raštą 
nušautas pil. Balčiūnas. Balčiū
nas esąs nužudytas iš jkeršto. 
žmdgžudys slapsfoti. Velykų 
proga Kaime buvo eilė smuL 
kesnjų muštynių ir įvairių kon
fliktų, kurie kriminalinėje kro
nikoje nė nesuregistrųoti. Be 
to, mieste buvo daug smulkių 
vagysčių. Vogta, daugiausiai, 
velykiniai tortai, kumpiai; bab- 
koSj paršiukai ir kt. skanėsiai.

; ‘ pjifcOUTi; Francijos Samoli, 
geg? 5. — Ethiopijos karaliui 
Haile Selassie su savo šeimyna 
Anglijos karo laivu išplaukiant 
į Palestiną, Ras Nasibu, ethiopų 

įkpmągdUotojąjį pietinįaĮoąefr^- 
W"1rjo patarėjas, turkų kari- 
ninkasį- Wehib Paša, irgi atvy- 
ko į Djįbbflii; Vėjiau jie pa
bėgo į Anglijos Samoli. Tuo 
budū Ethiopija liko be karve
džių ir be organizuoto pasiprie
šinimo italams.

Karalius Haile nėra abdika 
vęs, bet jau nebesitiki atgauti 
sostą.- Jis sako, kad ethiopus 
nugalėjo ne italų ginklai, bet 
sukilimai jų pačių eilėse.,

Nacionalistai laimė
jo Egypto rinkimus

CAĮRO, Egypte, geg. 5. — 
Wafd (nacionalistų) partija lai- 
ritėjo 163 vietas atstovų buto 
rinkimuose. Likusi dalis buto 
pasidalino sekamai: liberalai— 
17, liaudininkai—8, opozicijos 
Wafd—6, unionistų 5, naciona- 
Ųstai—4, ir nepriklausomieji— 
14? ■

?

Nacionalistai kovoja už visiš
ką Egypto nepriklausomybę ir 
pasiliuosavimą nuo Anglijos do
minavimo.

BERLYNAS, geg. 5. — 
bar ruošiamani Vokietijos kri- 
minaĮiniame kodekse, plakimas 
kalinių, kurį naciai buvo atstėi 
gę, vėl busiąs panaikintas.

i

pasimirė farmerių 
vadas

EXCELSIOR SPRINGS, Mo 
geg. 5 
širdies ligos staigiai, pasimirė 
Milo Reno, 71 m., įš Dės Moi 
nes, Įa.

Velionis buvo ūkininkų va
das, prezidentas National Farm- 
ers’ Holiday Assn., kuri kiek 
laiko atgal organizavo ūkinin
kų streikus, ypač vakarinėse, 
valstijose.

Reno atvyko į Čia kovo 7 d., 
gydytis nuo šalčio, kuris .išsivys- 

, te . j influenzą ir reumatizmą.
Išrodė, kad baigė pasveikti, 
bet prieš porą- savaičių atkri 
tų po ūkininkų draugijos vir
šininkų susirinkimo, .kuris bu- 

’vo laikytis jo kambaryje.

- Vietos hotely nuo



SUV. VALSTIJŲ KTOŠlffljaJA IR JOS
pagrindiniai Dėsimai

4^**
Aplikantas». pxašydamasi, A-,..t.ąrpe...tU ,yrą,Alikęjimd laisvė, 

nierikos pilietybes, Jturi j$10i“ žodžio jr, spaudus. Jąisyč ir tei- 
kyti kvotimų, kuris parodo,"Sė ramiai susirinkti ir tt. Tie 
kiek aplikantas žino apie Suv? 
Valštijų Konstitucijų ir vald
žios formų, o taip pat ir tai, 
kaip tvarkosi valstija Ir ftiies- 
tas, kur jis gyvena. j

&e Uip sertfai įpš’įriifecijbš1 
bUVo išleišįoš ifatn^Iii^cifos! 
egzaVĄįbatoriams, kad jie 
ypač kreiptų dėmesį į ‘.‘geras 
doriškas ypatybes ir prašytojo 
užsilaikymų namuose,. Šęimy-. 
noje,su .kaimybias,. a^yjapkė-i

Žptižio Jr spaudos.;ląisyė ir tei- 

priedai toki- svarbus,-kad yra 
pavadinti “Bill‘ Of Rights”.

(5) .Kįuyditucija yra prievo
lė ŽmbfilSka teisiu. Konstit&I?

je ir ką jis mano apie valdžios 
agentūras ir, vięšų
rįe t& technikūlįškų žihdji^įų 
smulkmeniškų faktų apie val
džių.” Tos instrukcijos apima 
apįėmų pfųheši’mų apie Ame
rikos valdžios pagrindinius 
dėsnius. Nors sunku iŠ ankŠ-- 
to spėti, kokius' klausimus eg
zaminatoriai užklaus pilietyš- 
tės kandidato, bet, šitas apla^ 
mas pranešimas yra svarbpš 
patiems aplikantams, nes apie 
informacijas ten: paduotas bus 
užklausta nors keli klaųšimūi. 
Dar kiti klausimai ir atsaky
mai paduoti knygutėje "JHoyy 
to Becohie a Citizen of ėie, 
United States”, kurių išleido 
Foreign Langų,age Tnfdrdia- 
tlon Service, 222 Fourlli A,ve., 
New York City, ir kuri p ar si- 
duoda po 25 centus.

Pranešimas apie Suv. Vals
tijų valdžios pagrindinius dės
niu?. . 4..AT * į J

(1) Laisvė ir Lygybė. Visi 
žmonės yrO sutyerti laisvi ir 
lygus įstatymo akyse; jie turi 
teisę naudotis gyvenimų ir lai
sve. Tas reiškia, kad Įciefcyiė- 
nas asmuo turi teisę. gyventi,• 
būti laisvas . ir .ieškųti laimės 
sau, jeigu taip darydamas ne
atima kitiems,,teisių. ^Jas tei
ses negalima nuo

ųvięša v v ge¥W 
ikAlijškų žįtfdji

Gleii Eagles

Trečiadienis, geg, 6, 1936 
kortomis ir geriausios lošėjos 

i Į gaus dovanas. Kortomis lošti 
yra labai graži klubo salė.

Važiuojant į
dirvonus reikia važiuoti South- 
.West Highway iki MęCarthy 
Road. McCarthy Boad yra iš- 
keltas ir eina (tiltas Per South- 

lwęŠ’t ttighway. Ten, vietoj va
žiuoti po tiltu, reikia pasukti 
dešinėn j., kaina į McCarthy 
Road ir važiuoti į vakarus iki 
surasite dirvonų kairėje Uušč,j. • 

,, ■ . .. . . . Rasite tėn jaū jūs laukiant L.
Sųjėnga kviečia visus lietu- G s fcomisij^, 

vius jfolfihinkus į pfrmąjį šftj ’ ’ Vejk< £gt< Dr. Blx^s. 
metų turnarhėntų.

Pastaba: Kurios moterys ne 
loš golfo, galės lošti bridge • 

j 'į,. « f.***!-

~ advokatai

; .......... ...................... .. , . .

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia jėgų išbandymui turnad 
mentų sekantį sekmadienį, ge
gužės 10 d., 8 vai. ryto, Glen 
Eagles aikštėse — dirvonuose 
(Glen Eagles Coiliity Club).

Turnyras bus turtingas, nes' 
ciekvienas “foursome” gaus! 
dvi dovanas.

tė žn\bh^kų teisių. Konstit&i-į 
į įK- šbfelki^ asmeniui, gyVenio; 
j laisvi siekio pV

’gri'AklMš teises.
a) Tikėjimo laisvė. Tikėji

mo laisvė yra garantuojama. 
Kad gauti vietų Suv. Vaįstįįų- 
ąe nęreik išlaikyti jpkio. tikė- 
jiitiiŠkd kvotimo. ; Valstija ir 
bažnyčia atskirai laikoma.

! b) %6iTįiO ir stįhUddh &iivę. 
Ašrniio gM!i ŠAky’tl; rašyti, 
spausdinti arba išleisti kų tik 
jis npri, jeigu tas,, kų jis sa
ko,. rašo; S!p‘atis<dina arba išlei- 

yra teisinga ir ne žeidžia I 
kitų teises, j
- c) ^Rarriitė susirinkimas. At- 
^toviška valdžios forma reiš
kia tai, kad žmonės turi teisę 
susUiUkti^ ramiai . pasitarti 
apie., viešus dalykus ir prašyti 
pateisinimo,. Jęigu tik manp, 
tai kas iferą Tėišingė?, tfaV.,

Konstitucijos garantuojamos.
*J6) Ąpsdutgdjidib's , akmens.
Negalima nud žinėgauš at

imti jo gyya§tį, laisvę ar tur- 
fų be teišmiškoŠ bylos.

a) Kiekvienas žmoglfš turi 
teisę prie teisingo teismo ir 
progos butij. išklausytu, apgy
nimui jo turto teisių ir jo gy
venimo ir laisvės tesiu.

b) žmonių teisės turėti as
mens ir namų nepaliėČialriybę 
tai’pgi laisvę nuo bereikalingų 
kratų, ir užgriebimų ueprivaio 
būti laUžoMa be lėgališkO Va- 
ranfo.

c) Kriminališkuose atsiti
kimuose laikoma, kšid .apgy
nėjas yra nekaltas, kol rastas 
kaltūį^ir .^ne'igi galima versti 
žmog^ kad liudytų prieš sa-

d) Persunki kaucija neturi 
būti reikalaujama neigi per- 
didelės bausmės uždėtos, riei< 
Žiaurus ir nepaprasti nubaU- 
diniai; daromi.

e) Negalimų bent vieilų ais-
ipenį patrąuk|i už tų, patį nu- 
Sikąltinių ir du sykius statyti 
pąvojun jo gyvastį ar 
bausmę. < ;
C; (7) Valdžios pradžia. 
,Suvr( Valstijų valdžios 
originališkai ( paėjo nuo

?stoviška valdžios forma reiš-
>

cfiioti. Valstija negali atsakyti* 
įstatymų lygų apsaugojimų ąš-’ 
dienini teismiš*koje srityje, ne
paisant rases, spalvos arba; 
tautos, ir nei viena Valstija 
negali nuo piliečio atimti bal
savimo. teisę dėl lyties, rases,, 
spalvos arba. buvusios vergys-: 
tės,. . _

(2) , Įstatymo Viršenybė. Su-;
vienytų Valstijų valdžia yraj 
valdžia įstatymų, be žmonių;. 
Ne vienas žmogus šioje šaly
je augščiaus bestovi už įsta^ 

nužemintas ir toks nelaimin
gas, kad nebūtų įstatymų 
apsaugotas., Nę vienas žYnogus, 
ir keli žmonės daro .įstaty
mus, bet žmonių atstovai Kon
grese iš valstijų legislaturose. 
Taip. pareiškia augščiau#iaš 
žmęn'ių noras. i p r

(3) Demokratiška , valdžia. { 
Valdžios tarnai šitoje šalyje’ 
heįgija savo vietų gimimu, ątr, 
lia paveldėjimu, arba kariško
mis- pajėgomis, bet valdėhiU- 
jų pritarimu. , Suv. Valstijų, 
valdžios forma yra rešpiibli* 
kos forma, kurios visa galia, 
paeina nuo didžios grupės pf- 
Ųečių ir tų galių pildo jųat
stovai, k’urie yra išrinkti Vilio
nių tiesiu , arba netiesiu bal
savimu. Kiekviena valstija nu
taria, kas turi tęisę , balsuoti, 
paprastai visi piliečiai sulau
kę 21 metų amžiaus gali bal
suotų jeigu jie atsako valstijų 
išleistiems patvarkymams.

(4) Konstitucija tai yyvds
dokumentas. Konštifūcija yra 
gyvas, augantis dokn'mentbš, 
kuris aprūpina budus dėl pa
taisymo ir tokių permainų’ 
valdžioje, kokids žmonėins 
yra reikalingos arba pagei
daujamos. Aprųpipa kaip 
Hrria (įvykclyti rimtai, Jr, J 
kingai, permainas valdžią 
pačioje konstitucijoje., 
apsisaugo nuo pagrindinįį 
pėrmūinųv prievarta arba^ti$*, 
__ S- 2, *• r- L*J_* TA —U j J. 2Y L - • 1 A « «

kYlho

Visa 
galia 
žmo-

tymus, ir nė vienas nėra toks irių. Suv. Valstijų valdžia yra 
iš . žmonių, per žmones ir dėl 
izmonių.

Suv. Vdfstijų valdžios orga- 
iitidcija.

■J <■' ’ '* *} f. ! '*

■(8). Valdžia yra viena (lele- 
gįįbtos gailys. Feder^fė yald-i 
žiu—dpi deleguotų, galiųy, Kpn- 
šfitųcija yra musų- pagrindinis 
įstatymas-—jis. , aiškiai nurodo 
ir apriboja valdžios.. antprite- 

‘tų., Visos .galios, kįyioš p'eriu- 
sakytės fėderalei valdžiai per 
Konstitucija, yra,rezervuotos 
Valstijoms Urba Žrųdnem?.. .

. (9) /iįed^rcile sis/ema... tedė- 
ŠšTęįįtia, Koristitiicijos įs

teigtų, sVišidedk iš .’dVjėjoji'oš 
valdžios; nacibįkįės yįidŽiOs, 
kuri yra SuV. Valstijų Valdžia, 
ir valstijų . valdžios, knrioš 
valdo. 48 vafš'tijaš unijoje? 
Kiekviena ‘ valstija turi savo 
Kdiištifiici'jų, kuri riettiri prįė- 
Šin t'is f edc^alci kohšti tuci j ai.

T^ederalė ir Valstijų valdžios 
’šd skirtingomis gįliėfh’iš ir 
įižskStos skirtingiem tikšlains 

tai tik. žinobių ageiftki ir 
globėjai.

(tO) P^ki^tijniah galios, 
i 'FčdčYafės - valdžios galia pa- 
dalinarba tarpe trijų įkyrių 
arba šakųS .

a) Istktymdavyštinė, suside
da iš Senato ir Atstovų Bu'ttf, 
ji daro įstatymus.

bklPildoiboji — šūšjaeda iš, 

egZekutyyiskų . departamentų 
Ir agentūrų; ji pildo įstaty- 
mtš,ir: ’

c) Teisdarystė, kuri suside-

iš . žmonių, per žmones ir dėl

Ml

Dviifęšhfrt &/ptekihiai lai vai. negalė j o per kelias dienas plaukti Erie eŽėrii dėl ledų. Dėliai to
- į-; kė^pa^jps turėjo .gideĮįų nuostoliu.

ne-

;a- 
ir-s 
ir 

Todėl;
U

*’ k

7 ę

mens laisvę, yra priedai. Ir

Veik. rast. Dr. BLožis.

K.P. fiUGlS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom- St.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir huO 7 iki 4 
vai.. Nedaliomis . nuo 1'0 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

6122
iežis

s g i jam Mira’
Valandos, vakarais nuo 6 iki 8:30. I, Valandos: nuo j—.3 jr 7—8Tel. Boulevard IBlpi , I Sereddmis ir ned€l. pagal sutarti

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—| Rez. 3631 So. Californla Aveniu
• pagal nutarties J Telefonas Rspublic 7868

Valandos vakarais nuo <

ffaifcliži!
stato. aFba išaiškiūa įstatymus.-

Pastikrinimąs *ir išlaikymas^ 
lygsvaros. Kad apsisaugoti nuo- 
skubių ir blogų patarimų, a£ 
koncentraviitto galios vienaihe’ 
asmenyje arba grupėje vyrų, 
Konstituciją aprūpina, patik-l 
rina ir išlaikyįfio fygSvūrbšį 
sistemą. . OfeMUĖ -'J

a) Imtų pėU 6 [pietus pilnai’ 
atstatyti valPžįųV kliyi suside
da iš narių .(^ėPoš partijos, siu 
kitos, narais. i

Tai yra ^>del, kad Preziden
tas yra renkamas 4 metams. 
Atstovų . įėuto bariai, reiikajniį ? 
kas ' dveji įlietai, trečia dališu 
senatorių renkama kas dveji 
metai, bet tik ant Šešių ihetijĮ 
laiko. . : ? ' j

b) įstatyipuSj Senatų ąi| At-; 
stovų^BųhįįpS^^Kippi. ?už-m

tėl:: .^^faeįtū^^įi|.jiepąši-f 
rašyti po Kongresų■.> priimtu 
įstatymu, ir jo nepasįrašymų, 
^gali panaikinti tik 2/3 dūlis 
balsų kiekvieno buto.

d) Teismai turį teisę išaiš-1 
kinti priimtus Kongreso.. įsta
tymus , ir peržiūrėti legėlišku-į 
mų valdžios yąldįninkiį aktų^ 
kuriems pavesta jų- pildymas.^ 
Daugumoje atsitikimų teismai 
laikė Kon^esų- aktus nelega7 
liskųs,žkada jie priešingi Koii-" 
stitucijos aprūpinimams. ;

e) Senatas turi teisę svars
tyti .ir nepriimti• prezidentinį 
paskyrimų diploniėtinių teis- 
dąTyštinių ir kai kurių kitų- 
valdžios ; tarnų, / kąįp ir turi 
teisę užgirti; ar atsakytį; sutar
tis su svetimomis šalipiis. ’

f) Atstovų ’Butnšį tūri feisę; »i
kaltinti ir Senatas nuteisti ir 
prašalinti iš urėdo visus; Suv. I 
Valstijų civiliškus v^ldinin-r 
kus, neišskiriant ’ i nei patiek 
prezidento. —FLIS;5

* . ' ; j ■
— ‘ r."--' : .. <5 A

, , . i • ,. ■
\ ■ ; : ‘ i!'. •' .j ' "k,'' '■

Gegužės 3 dienų mano pažįs
tamas užkvietė mųne i francu- 
zų bankietų. 1 Sakė,, išginsi ir 
'lietuviškai' dainupjan'f lietuvai-

Nuvažiavau; į-;tų bankįętų< 
■Lietuvių, nesiniato nė vieno. Bfet; 
mano jdraiigns
prie baltės paneles ar ponios ir 
sako': tAi a yra lietuVaitė; kuri 

!dainUė$ šį. vakarui
< Užkalbinau lietuviškai. Ji 

[‘sako,, kad; jųi' labįi?<$iafonū ma
tytis su lietuviais. Kalba lietu
viškai gerai, h-

Klausiu kdiįlv' seniai ji dai
nuoja. Atšaldo,kad apie porų 
įnetų. Klausių jįęį^ kodėl negir- Cil/TT“ ’ V;;.:—Z—~”"T ..'i ~i . ri . .
Atsako, z kad . nętpvia 
girdėti• jų dainuo,fant;

Dainuo j a f raneuziškai, pabaigė 
daiiidbti,. PlOjinias. Vėl dainuo
ja, ir vėl nėsilįa:ujųs plojimas. 
Tris kartus dainavo ir visus 
tris kartus dainavo franeuziš- 
kai.

Ji- - jį;' ,į ’y į

Pabaigus dainuoti, pirminin
kas įitėikė jai rožių būkietą ir 
;prabilo į publikų, jogei jis ir 
visa publika labai linksmi, kad 
turi1 tokių dainininkę. Sakė, kad 
surengs šaunų koncertų daini
ninkėj pagerbti gegužės menesį.

Kada, kitataučiai tų lieluvaAr 
tę gerbia, tai ar lietuviai nega
lėtų pasimatyti su ja ir už
kviesti jų pas saev?

Naujienų škaity to jas.

Telephone: Boulevard 2800 Tel. Office Wentwortli 6330

rosEPH j. grish jeųgą*-tUi.Lietuvis Advokatas 1 •*’ »s,sa",,a slaKla
4631 SOUTH ASHLAND AVENĖ

Ries. 6515 So. Rotkyrell St.
Telephona: Renublic 9723

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
-Bridgeporto ofisas

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

t *, . ■ Miesto ofisas
i00 No. La Saite St. Room 910

Central 5541
. į . Rezidencija . . ..... .
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B; BORDEN
LIETUVI9 ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Setedos ir 
PStnyčios .6 iki 9.

. Telefonas CanaI 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600.

ir vaikų lijnj

Valandos 1—4 pb pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomii ir subatomls.

- . .- -- --- ........  -    ■;     -

Phone Baalevard 7042
Dr. C. Z, VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avfe.

.arti.47th Street 
Valandos nuo 9, iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV*. 
Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak, NedSlioj pagal sutarimų. 
Sfiso TeL: Boulevard 7820 

[amu Tel: Prospect 1930

prezidento.

a4 c. U Jai.'-k \ . i

Pirkit TIESIAI
' MUŠU i>VRŠTUVjfeŠi 'V-' ' '

Sutaupyk 810.00
Vertybė • žęnia , kaina. Tai v. gnliiiia, per* 

. kanL tiesiog 18 dirbtuves.

c p

šusidėda iš

Pirkite savo apielinkcs 
«f krautuvėse

• i ; . ,c k '

dėti jos dainuojant lįėtuviams.
*k ■ ................... . ................

nenorį 
bet pa

stebi, kad gal kada -nors padai
nuosianti it; $(ttfyiains.

• t T.ęįrąujųos'^kaip’. ji vadinasi, 
Paaiškina . kad gy
vena adresu \ 3358 Lowe avė., 
Vardas esąs Brbpė, o pavardė— 
Čia.ji nutraukė atsakymų’ ir ‘ 
nubėgo dainuoti.’

.Franęuzųs ‘perstatė jų. dai-< 
riboti. O, brulaii, koks balsas!

Mrs. Anelia K. Jarus?
> : v , Physical Therapy 

and Midwife;
6630 S. Wester« 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju < prie 
gimdymo namuo 
še ar lieroninžse, 
duodu t massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magrie- 
tjc blapkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A, SLAKIS
i-if'Į c i į < AD,VQKATAS..

111 W. Washington St) =
, , • Room 737

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

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

AKIU SPEČIALISTAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

,, 4157 ARCHER AVENUE
I ' “ Telefonas Virginia 003S 

‘Cfiso; .valandos. nuo? ?r-4 k. .nuą.

Kiti Lietuviai Daktarai;

Teln Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 y. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7

< SųlUH’‘Uvilnij gražiau* . 
siaa-. siutas — vėliau- 
sięs .mados, ir užtikrin
tas > pi-ltaikymasi* ■ Fasi- -

. reikimas iš, S.pOO., Vgi • • 
vmlerai kad tiktų aukš- > l tiems ir , žemiems,; , o 

Vįtaipgi. ir • vidutiniems, 
1 Konservativaus, vientiso 
7 ir dvigubo krūtinga sty- 

liaus. Tai rųšis, kuri 
parsiduoda už apie 
$30.00. Tai dėlto, kad 
jus pirkdami iš mųsų 
,lr mesi juos- dirbame .

. musų, dirbtuvėse, jus 
‘ sutaupote "pelnų ir .iš

laidas,1 . . .i

fflGSTON IfiSLOStf 
3?.3 ž5 SOUTH ?MRU.l ST. 
ln the He,r! of 'h» Whol,»«t« Oulrict

LAibO-rtivitr MfcĖKToriai

EUDEIKIŠ
REPublic 8340

CHICAGO. ILL.

Laidotuvių ;• Direktot iai
‘ Nariai Chicagos, Cicėros .Lietuvių 

Laidotuvių EHrektorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turini^ Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

gj A. PETKUS • ■ . 1AA
1410 South, |9th Cburt , ' Cicero Phone Cicero 2109

J  ................................................. ». .ii,    »l'»- ’ll l|l|'wi> . Į.l I ..............................—. .......................................................5 t , v

, J; F. RADŽIUS .'V, ....... : ...
668 West 18t.h Street ■ . , r : , Phone, Canal 6174

'■ SAUDAS , ...........1
718 Wešt 18lh Street Phone MonrOe 8377

... ■—    , .; j ’.■,.ž > 4,. . į------------------------ r------------ ---------------—

urj ' .■'.■i.S:. I.-J; ZOLP
.1646; Weąt ,46th Street, Phones Boulevard 5208-8418

DR. VAITUSH, OPT.
■; ..... LIETUVIS ........

Optometrically „ Akių . Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti . priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo,, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atithiso 
trumparegyste ir toliregyste, Priren
gia tęisingai. akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas darėmas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. , Spėcialė atyda atkreipiama ji 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsilikimų , akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Dr. A. J. Mimikas
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.
i Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI

o:xJ.KEUDEIKIŠ ••• <
4605-07 S. <IIęrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park ^icyrius^ 4447 S; Fairfield, Laf. 0727

■ LACHAWICZ ir SŪNUS;
2314 Wėst 23rd :Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

. S. C. LACRAVICŽ .
42-44 Ėast 108th St. Tel.įPullhian 1270 arba Canal 2515 ji

., , . j..liVeevicius ..■■<-1
4092 Archer Avenue Fbone Lafayette 3672

—Tj,----------- 1 — ..................... ■'

8319 LitUaiiica Avehūe .

mmmUi

4—

Phone Yards 1188

413^

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

--‘'•e'; ■ 7" • y ■:

i

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS..

~ YardB 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

t 1 « #' «f . - ■ ’■

- . kampas Halsted St.
Valahdos nUo 10—4. nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena
8

LIETUVIAI
•J’ ' ■

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
< Draugijos ^Nariai.

A. Montvid, M. D.
, West Town State Bank J31dg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki-3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330- .
Narna telefonai Rrnnawick 9617

Ofiso Tek Boulevard 5918

Dr, Bertash
756 West 35th St.

i Cor. of 8fith. and Halsted Sta.
Ofi«o valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:86 

NedAliomh pagal intartf.

IŠ RUSIJOS
F„, Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patylės gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

r Gydę- staigias ir chroniškais ligas,, 
vyru, moterų vaiku pagal,nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros , prietaisus. . .

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

' Valandos nuo 10—12 pietų, ir 
nuo 6 įld. 7.:3Q vai. vakaro.

TeL CanaI 811Ū
. Ręzidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 74«4

D£ Charles Sega!
n OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

.CHICAGO, ILL;
OFISO .VALANDČS:

Nuo 10 iki 12 Vhl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai, diena. r ■ -

Phone MlDtyAY 2Š80.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

_ Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dlona. 2 iki 8 po piietn

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tat Drexel 9191

Dri Ai Ą. Roth
RUsai» Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir viii 
/ - chroniškų ligų.
- Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned8«

Homis ir Šventadieniais 1G—13 - 
' ' dl«M. __ _  - J
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r* Trečiadienis, geg. 6, 1936

, Mikas

Naujienos, Chicago, m.
.................................................................... - •.....

T

PETRO RIMSOS KŪRYBA

SKULPTORIUS PETRAS RIMSAS
- * . . ’ - * ‘ • « .

(Tęsinys iš praeito ketvir- visuomet gludi paslaptis 
tadienio)

P. Rimša tas pats grafikoj ir 
natūralizme... . .

Petro Rimšos skulptūros p at
rodą nėra be įvairumo. Ji la
bai įvairi kaip grafikjniu sti
lium taip ir anatominio natū
ralumo formomis. Bet jo kū
rybinė mintis ir dvasinė pajė
ga visur liudija pastovumą. 
Grafikinėje jo skulptūroje 
jaučiasi kažkas nepaprasto, iš
kilusio augščiau paties auto
riaus asmens individo.

Atskirai imant anatominės 
Rimšos skulptūros'darbus, at
rodo, 'kad jie butų ankstyvų
jų, dar prieškarinių, metų 
kūryba. Palyginus ją su vė
lesnių metų grafikine skulp
tūra, atrodo, kad butų visai 
kito asmens darbas. Taip at
rodo tik paviršutinai žiūrint 
paprasto vizitoriaus akimis. 
Tikrenybėje tarp šitų dviejų 
techniškų skirtumų bei for
mos įvairumo, jaučiasi didelis 
ūpo giminingumas; matosi 
iniciatyvos ir kūrybinės min
ties analogija- siužetuose. J . 

■ Giliau paanalizavus Pątro 
Rimšos grafikos subtelingu- 
mą, primena kiniečio kantfru- 
mą ir ištvermę. Suprasti, 'ki
niečių arba japonų meną visai., 
negalima, kol nepažįsti jų psi
chologijos. Rytų tautų mene

net ir kai kuriuose mechaniš-.krautuvėj gegužės 23 pehkip- 
kuose dalykuose pas jį nesi-, likai dienų, turės daug įdomių 
mato sauso bejauslio techniš- kuriniu. Ne vien tik visokią 
kūmo. Vytauto Didžiojo mė- rankdarbiai, piešiniai, audi^- 
daliohas man labai patinka,’mai, bet ir kitokių įvairių lie- 
kad jis yra stilizuotas lyg tą-’tųviškų meniškų dalykėlių, 
pybos budu- Tokiu stiliumi Ypatingai nepap^sta bus Jat|i 
padirbtas medalionas visup-^kytojams šioj parpdojį maty- 
inet būna gyvesnis-aiškesriįs/ti mažiausią miniatiūrinį pie
nes veido bruožai,* vietoj lirii- šinį. . .
jų, paversti į lėkščias kantup- Piešinio didumas yra tik 
tas formas, , nepadarant jų pusė colio, bet aiškiai mato- 
perdaug mechaniškom ir šal-^i graži panorama: 
tom nieko nereiškiančiom, upė, ąžuolas ir kalnaisu gy 
Suprantama, ne kiekvieną as-.vom ir gražiom spalvom, šį 
menį galima šitaip stilizuoti, piešinį suteikė Kun. Ę. Ut- 
Tas priklauso nuo žmogaus baįtis, kuris be šito įdomaus 
raumenų ir amžiaus. Kas dAr Į paveikslėlio, pristatė keletą hi- 
yra įdomaus Vytauto Didžio- zinų visokio didumo vaizdin- 
jo medalione, tai pakraščių■ giį piešinių. P?as Liudkevičius,
ornamentika ir pačios raidės. | pienas mųsų senesniųjų męgė- 
Raidėš didelės dėl to, kad jų' tapytoji^,-j.pnątatė- mums jo 
Veido formos .irgi didelės ir 'padirbtą dievo- įnųką, — lįę- 
plačios, o tas ir sudaro, kaip1 tuvišką kryžįt], jokius riiate- 
sako, lygsvarą—balansą. Ant^nie Lietuvos ūkiuose ir ku- 
roje medaliono pusėje yra riais Lietuva, yra pasižymė- 
Lietuvos žemėlapis Vytauto jus. šis rankdarbis yrą labai 

įspūdingas ir sudėta iš kele
to spalvoto medžio; apkaišy
ta lietuviškais audimd raš
tais. šis kūrinėlis tikrai pri-j 
klauso “gražiojo meno sky
riui”/ Visus tuos dalykėlius ii* 
šimtus kitų įvairių įvairiau
sių matysite didžiojoj lietuvių 
meno ir dailės parodoj•

— Vytautas Belityjtts.

kuose dalykuose pas jį nesi-Ii
mato saus 
kūmo. Vytauto Didžiojo me-r 
daliohas man labai patinka, m

Piešinio didumas yra tik

dirvos,

v

Mes Padarom Gerų 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši 

Specialybi!
Ideal Beauty Šhop, 

Charles Stones, Vedėjas 
1747 SO. HALSTED STREET 

Atdara vakarais ’

DIXIE ŠOKIU MOKYKLA
Duoda privatiškas ins,- V 

trukcitas ■ 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

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

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

roję medaliono izymė-

lž Upkiiirih KKhhh,suke^i lsša? delegat« siunti 1S HU1SLUUUflliųuu mui jr kad nereikštų imti pi-
• ■ * • , 'm- -a i - .......

prie demokratijos 
g 'gynimo ' '
t-

j

.. ... • .. i
šeštadienį; gegužės 3‘ dieną, 

atsibuvo l^ištiičio Kliubo mė- 
nesihis susirinkimas. Be ki^ų 
:reiįalų įškląųsytą raportas de
legatų iš konferencijos Lietuvos 
-.clfemokrątijai ginti ir nutarta 
siųsti delegatus į Kongresą Lie
tuvos Defnbkrątį j af ginti, kur s 
įvykš birželio 20 d. Glevelande, 
OhiO. Delegatų rinkimas bu‘s 
susirinkime { birželio 7\ dieną. 
Taipgi teks išdirbti planai, kad

’M'- " r3 ’ *. v- ’!
• d . n-A......-------------

nigų iš kliubo iždo.
. -r-Kliubo narys.

Marųuette Park
“Mama”

P nia Felizija Kežas, 6837 S 
Talman Avė., jau 8 mėnesiai 
kai augina grakščią ir sveiką 
dukrelę vardu Elaine. Vakar, 
gegužėj 4 dieną, Elaine pirmu 
sykiu pavadino savo motiną 
“mama”!

žodis “mama” kiekvienai mo
tinai yra maloniausias ir bran- 
giauiias. Kuomet Prnia F. Ke-

zas išgirdo jį iš savo dukters 
lupų, tai labai džiaugėsi ir en
tuziastiškai apie tai savo drau
gėms papasakojo.

“Kaip aš bučiavau 
tavo pačia”

Tokiu antgalviu p. Tūlis yra 
parašęs knygą. Jis tą savo kny
gą atvežė ir dovanojo žino- 
rpam Mąrguette Park vaistinin
kui p. Kartanui, £555 W. 69 
St. Ant knygos yra autoriaus 
parašas. Suprantama, tokią 
dovaną kiekvienas brangina; 
brangina ją ir p. Kartanas.

bizny. -

/a.yS>

Virš GOGO 
čeverykai 
I ' ' ‘

yra 
Nė

■t.

— BARGAIN OUTLET —

MANAGERIŲ
Išpardavimas
NAUJI) ČEVERYKŲ

BALTU-ŠVIESIIĮ-MELYNIĮ-JUODIĮ
Chicago Mail Order Co. detalinis pardavinėjimas sulošė jam 
priderama vietą tiktai per metų metus taip ilgai kaip, mes

VIRŠ 6,000 PORŲ
porų išduodant laike šio didžiulio išpardavimo. Tie 
yra aukojami beveik už pusę kainos DAfiAR, dėlto,

kad jie y?ra Mail Order STAKO PERVIRŠIS. Galbūt, kad tai 
yra didžiausi čeverykų vertybė istorijoje. Ne $2.98; Ne $2.49;

dagi $1.95; Bet $149 yra jų kaina. '

. J

F

Pasirinkit iš šių Motinos Dienai!

novelty sty-
— Moti-
49c

trimuoti

laikais. '. . ' '
Medalionai ir grafikine \ 

skulptūra. <
Rimša šitai parodai davė 

daugiausia medalionų. Meda
lionai iš pagrindo yra grafiki- 
nė skulptūra ir tai savotiškai 
įdomi, graži, originali ir krop- 
ščiai apdirbta.

* Štai įdomus istoriškos reik
šmės medalionas, kat, numėu 
riai III-A ir B, “Unija ir 
Karas”, vaizduojąs lietuvių- 
lenkų uniją. Augustas Sig- 
mųndas, kuris priešinosi uni
jai, 1565 m. Po kojų šuo ir 
katė, kas reiškia, kad unija 
nėra galimas dalykas. Para
šas yra šitoks: “Wblni z w<jl- 
nymi; Rowni z rownymi” 
(Laisvi su laisvais; lygus su 
lygiais). Antra medaliųno pu
sė, pavadinto “Karas”, vaiz
duoja vytį—Lietuvos emble
mą ir lenkų erelį—Lenkijos 
emblema.

Gaila, kad dėl vietos stokos 
negalima aprašyti visų šitų 
įdomių medalionų, kurių yra 
virš desėtko, būtent: “Vil
nius”, paminėjimui 600 metų 
nuo įkūrimo Vilniaus Lietu
vos sostinės. “Vilnius’f, pami
nėjimui 20-ties m. Vilniaus di
džiojo seimo. “Klaipėdos At- 
gavimas”,, Vlado Putvinskio, 
Šiaulių Sąjungos įkūrėjo, ąt* 
minimui medalionas ir tt. į

Stovylėlė;- pavadinta: “Nak
tis ir Diena”, yra dviveidis 
plokščias siluetas, kaip ir “žąl- 
nieris”. šitos dvi stovylos yru, 
gal būt, labiau > detališkai iš
sagstytos, išmargintos^išdabin
tos gražiais ritmiškais skulp
tūriniais ornamentais, negu 
kitos. “Skausmas” taipgi ypa
tingai išdabinta detalėmis, ta
čiau jos nenustelbia linijų do
minuojančios vertęs.

Stovylėlė “Naktis ir Diena” 
(kartais vadina “Ryto ir Va
karo” giesmė) turi neabejoti
nai religinę sugestiją — jaus-'

i ir 
misticizmas., Bet mes supram 
tarne vieni kitus, todėl musų 
menininkas čia nieko negali 
užslėpti. Ką jis sukuria, kas 
yra gera* ir naudinga,—ati
duoda savo tautai, lyg nė 
jam vienam visą, tai priklau
sytų. . Petras Rimša kaip* tik 
ir yra musų tautos—Lietuvos 
Renesanso — darbininkas-ku- 
rejas, ne menkesnis už Čiur
lionį.- Skirtumas tarp jųdvie
jų yra tas, kad Čiurlionis bu
vo gilios fantazijos genijus, o 
Rimša dinamiško niasto skul
ptorius, kuris per savo paišo
mąją ir skulptūrinę grafiką, 
kurioj visuomet reiškiasi pap
rasto gyvenimo epizodai, są
monina musų tautinio prisi
kėlimo idėją.

: . zBaręljėfai ir Biustai.
Mažiau stilizuoti Petro Rim-

j t J f . • »" .• > . . » . Z
šos( skulptūros darbai yra ba- 
reljėfai ir. anatominės formos 
biustai. Ypatingai geras barel- 
jefąs.anglų rašytojo P. Parke
rio. ' Šitas bronzinis v liedinys 
yra daugiau, negu žmogaus 
panašumas. Autorius čia sėk
mingai iškelia aikštėn asmens 
psichologines ir intelektua
lias savybes kaipo geras port
retistas., Nemažesnės vertės 
yra.: «ir„. T amo, Naruševičiaus 
biustas. įdomu yra tai, kad 
Rimša daugiausia mėgsta pro
filius, kurie jam lehgvai duo
dasi stilizuoti medalionų for
moje. Kai kurie “vienašoniai” 
bareljefai, k. v. žemaitės, po
nios. Kalvaitienės, > Elizabeth 
Ortman jr k. yra pailgo pus- 
ritulio fonuos. Jau iš šitų tri
jų bareljefų išsiskiria žemai
tė kaipo stilizuotas darbas, 
kai pastarieji du padirbti tie
siai nuo pozuojančio modelio 
stebėtinai gyvai ir paprastai. 
Tačiau stilizuojant natūralias 
anatomines formas, reikalin
gas didelis pažinimas abiejų 
šitų formų, čia, suprantama, 
nėra ne kalbos, jog p. Rimša 
nebūtų geras meisteris, bet

' J. '/ . . • . A-.. ‘ , A«- .•...-į:

Išvažiuoja Lietuvon
■ ' ' . ■■ • >■. '■ ■ ■ 't

Justinas Matkevįčius, kuris 
užlaiko taverną antrašu 6915 
S. Western avę., tel. Prospect 
9044, išvažiuoja Lietuvon ge
gužės 8 d. 6 vai. vakaro iš 
Dearborn stoties, prie Dearborn 
ir Polk gatvių. i

Malkevičius žada aplankyti 
Lenkiją, Lietuvą, Franciją, Vo
kietiją ir dar kelias šalis.

i Gegužės 29 d. sėda į laivą 
Bremen., r;

Naujienų laivakorčių skyrius 
velija Justinui Matkevičiui lai 
mingos' keliones. į

’nąi religinę sugestiją 
mą kažkokio iškilmingumo ir 
poezijos. Šitos stovylėlės ori
ginalas buvo padovanotas Pop. 
XI atminimo pasirašyto Lie
tuvos konkordato su Vatika
nu? (

: *1

>■ . #
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DYKAI RODĄ
Visi kviečiami, nes veltui duo 

damas. patarimas. Dr. Ross Health 
Service yra privatinis klinikas, 
kur kiekvienas gaus atskirą pa
tarnavimą^ Ligonių: vardai ir sveiį- 

. katos . stovis -bus laikoma paslap
tyje. Ypatingai įrengti privatinio 
gydymo kambariai tarnauja Ilgo-, 
nių -patogumui. i'

TRISDEŠIMTS METU TOJ ;
PAČIOJ VIETOJ ‘

' Geriausi ir paskiausi gydymo 
budai bus pavartoti, kad' jus pa
statyti ant tikrojo kelio, i sveika*- 
tą. Nėra jokių ginčų dėl sveiką- 
tos pageidavimų. Buk pastovus., 
Ne atidėk rytojui, kas turi biįti 
padaryta šiandien. Užlaikyk svęiį- 
katą*-Gera sveikata jus užlaikys 
linksmais ir tinkamais gyvenimui.

LENGVUS IŠSIMOKĖJIMAI;
Mokesriiai < yra prieinami kiek- 

vięnam. Mokėkit kaip galite laike, 
gydymosi. Palengvinimai gali būti 
padaryti taip, kad ligoniui nereik
tų atidėlioti gydymosi dėl pinigų 
stokos. Tūkstančiai, yra skolingi 
gydytojams. Pasirinkit toki gydy
toją, kuris butų daug metų prak- 
tikavęsis tam tikroje šakoje. 
Laboratorijos ekzaminaidmas ne- 
... . .. brangus. . .

Dr. Ross Health 
Service and J

Laboratories į
35 So. Dearborn Street 

CHICAGO, ILL.
PriSmimo kapibariai: vyrama 500, ;
- r Moterims 508. ■

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. po plefr. Penktadieniais, trečiadie
niais ir Šeštadieniais nuo 10 ryto iki 8 
v. vak. Sekmadieniais' nuo 10—12 v. d. 
ELEVATORIŲ KELKIS IKI 5-KIŲ LUBŲ

Elevatorius eina ir sekmadieniais'

' J* ‘
j,-.,/

'! 1. / 3 ■'

Actualus stylius
! v • •, t’. .

ii-. daugybė kitų

Puspadžius Pridedant- 39c.; <Kad supažin
dinti su ‘ musų Naujų ' čeverykų < taisymo.. 
Departmentu.. Čeverykų valymo skrynelė 
VELTUI sų kiekvienu PUSPADŽIŲ: DAR-/ 
BŲu Ištvermingos rųšies Oak > skuros pus
padžiai’' ‘pridėdami prie bile mieros čeve
rykų. Darbas ir . .medžiaga garantuota.

, .,;;^ŠPADŽIAM3.PRIPĘDAM
čEVERYlfAMŠ 7

VALYMO lUn

■ SKRYNELĖ ■: (I . Ilj ;
/ VELTUI w ....

•Straps
• Spike ir

• Kids
• Calf skins> 1 •

•Oxfords
» ? ; , a, - <

Veik išmėtant per šį
1 * ‘ išpardavimą!

$5-99
Kautai, šešėliu, klėt-

47 colių swagsrer 
$9.98 vertės — Mo-

$7-99

^16 PAVASARINIU DRE- 
SIŲ, daug stylių, spalvų ir 
išdirbystės, $3.98 vertės — 
Motinos Dienai; $9,QQ 
kiekviena ....... ......
197 Checked T^eed Kautai, 
nelygaus miero, $6.98 verty
bė — Motinos Die- $4 
nai, kiekvienas ■
85 Kailiu trimuoti siutai 
$12.98 vertės — Motinos Die
nai, kiek
vienas
Fishtail
kūtėmis, 
styliaus, 
tinos Dienai 
kiekvienas ...
206 nauji kautai nuo lietaus, 
naujos pavasario spalvos, 
$4.98 vertės — Mo- $4 JQ 
tinos Dienai, kožnas ■

Cuban Heels
• Pumps
• Ties
didžiulį

Virš . 1000 haujiitėlės pavasa
rinės skrybėlės, originale ver
te iki $3.98 — Motinos Die
nai, kiek- ■ • gQ> 
viena* .......   >
5000 svarai chocolate crėams 
1 svaro krebutėse, specialiai
— Motinos Dienai,
svaras .........<........ fcvw
314 ridikiulių, 
liaus, vertė iki 98c 
nos Dienai, 
kiekvienas .____
802 open, stiteh - knit sweater 
blouses. $1.98 vertės — Mo
tinos Dienai, 
kiekviena __ _ ■ ww
Moterų megstiniai pajamas, 
Pastel Shades. $1.95 vertės
— Motinos Dienai, . "7C|f*
kiekvienas ........... į I Wv
Moterų juodo Mesh piršti
nės. 35c vertės, 500 poni — 
Motinos Dienai, 1 
pora ' I

C H I C A G O MAIL ORDER 
* B ARGAI N O UTĮ ET

. .i?.‘ . ■ Gįr: ... sjj; ■ .

11 South Paulina 'Street—-M<n \hf i' ld I and: SfrcH: Co> ' 1 o;t?i’C I ■ S/V 
Houi s 8 to 6—Thuridayęund Soturddy Evvs ’ to 8.30 P- M ; ’■ ’

h

Dizrrn dpnJ rUlllK rUlN

£ A

«*

reguUarža kainos

Mažiausias Piešinys 
Dailės Parodoj

Meno ir dailės paroda, ku
ri atsidarys Maudei Brothers

M ALEVOS
Didžiausios malevų išdirbsiu ir dlstrl- 
bu torių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevų už tiktai

,v-

7.000 sral. Sherwin William9 Trina Var- 
nišo, iš Majeatic Ratilo, kuriu suban
krutavo. $2.75 vertės QCA-
kaina ______ -_____________ _
Namams Maleva. Glosa ar Fiat. Great 
Lakęs rųšies. kitur $2.25, 
musų kaina U,___ ——__į.-™*1""™:
Montffomery-Ward certifikųota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau Aft 
$3.20, dabar____________ -
Juodas Screen Euamelis SO^ 
Dabar galionas ___ __________ _

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojanti nuosavą sandeli ir tu- ‘ 
rime savo malevų Žabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit! 

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEB AVĖ. 
6835 S. HAIJSTED 8T. 

2274 ELSTON AVB.
Telefonas: Armitage 1440.
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithnanian News Pub, Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telęphone CANaJ 85Q0

.. » ■ I •

Sįubscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year pųtside of Chicago
$8.Q0 pep year in ę^icągo 
dįs per ęopy.

Entered ąs Sęcpnd Class Mattjpr 
Marcb 7th i914atthe Post Office 
of Čhicagb, III. under the act pf 
Marcb 8rd 1879.

Naujienos eipa kasdien, i^skiriapt 
se&pądieniųs. Leidžią Naujieną ąfe- 
drovS, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111 telefonas Canai 8500.

I ................................ . ................ ■■ JI ĮIIĮI

JJgrtJšriso JitfM’'
P“RS»i« .

Metams 7-7.7 x.__ _ $8.00
Pusei metą ......................_____  4.00
Trims menesiams ....__________ 2.00
Dviem mėnesiams ____________ 1.50
Vienai# mėnesiui _______ ....... .75

Chicągpj per išnešiotojus:
Viena kopija -----------------------  8c
Savaitei •••••••• •••••■•• e«HM 18c
Mėnesiui •»•*•■•••<•*•<•• •••••••••••••••••••• 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_____ ........_________  $5.00
Pusei metų ........_____________  2.75
Trims mėnesiams ~______ ...... 1.50.
pįiern m^pęąįprąs 1.00
Vienam xp6nesiu| _ _____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........................___ _ $8.00
P“»eĮ “SIS 4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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,r nėra. Kai kurie žmonės, prisi- 
fašistų siautimą tam tikrose Bu-

DEMOKRATIJOS KONGRESO IDeJĄ 
Į J>OPŲLIA^A

mo pąyojąus kblW .4 
skaitę baisenybių apie 
ropos šąlysę? mano, kad ir^iP galį ątęitį koks nors Hit
leris arba Mussolini. Bet tąi įsįyaizdąvįmaę. Visi mėgi
nimai Ąmęrįkpję 
armijas arba kitokias 
du” priešakyje, iki šiol pąsibaigdavo juokingais fiasco.

Kadangi fašizmas Amerikoje nėra gyvenimo ręa- 
Įybė, tai ir’ pęgąpizjąyiipąą skirtingų politinių srpyių į 
vieną “frontą’? čia nesiseką, pęžiųpnt tp, kad Ijaįbąmą 
apie tai daug. Tos kalbos randa prįtąrimo kuone išum 
tinai tiktai tarpę atėnių, kurie seka daugiaus Europos 
politiką, negu Ąmęrik(»s,' ir per Europos akinius žiuri į 
tąi, kąą dedasi čipnąi. ,

Be tg, į kąį kųriąš ąteįyįų gyppęs yrą įsįąkyerb^ 
fašizmas. Tęnąį, kur i;as vįlfe. pąsįrddp, žpiopęs grie
bia kas pasitaiko po ranka ir ima jį vyti. ,

Pas lietuvius, sakysime, tautininkai' pradėjo rodyti 
fašistiškas Utis Susivienijime, todėl čia teko kąįriom- 
sioms srovėms sutartinai prįęš jųoę gtoti. Lįętųyp^ yęi- 
kąluose — taip pat, nes pętuvoje fą^istai spąųdpa vi
sus;

anizuoti f:siUabrjniu . marškinių 
ginkluotas gaujas su “tąiitos va

Dar dvi didelės lietuvių kolonijoj pasisakė už de
mokratijos kongreso šaukimą Clevelande birželio 20-21 
d. d« ~ PFOoklypąs įr Petroitąs. Bfooklypę parėmė 

idėją didęlę draugijų kppferęncija, kurioje 
dalyvavo 129 atstovai nuo 53 draugiją, Detroite irgi 
įvyko pąnąšį, tik, žinoma, mažesnė kopferenęija.

Tos koiįfęrępęijos delegatų į kongrpsą pęrenka. Jp^ 
tiį išdiskusuoja kongreso klapsimą ir išperka komitetu 
darbuotis savo kolonijoje ir apięlįnkese, kad dąųgįąu 
draugijų butų įtrauktą j 
kongresą rinks draugijos, nuo 50 narių (arba d$g$p|s 
to skaičiaus dalies) po vieną.

Nėra abejonės, kad kongresas bus dįdeląs ir įspū
dingas, — jeigu tik kuri- nqrs srovė neužsimanys į jį 
sptąuątij dalykus, kurie prąsilenkią su jo tiesioginiais 
tikslais.

ląžęsnė kopferenęija.

tiį išdiskusuoja kongreso klapsimą ir išrenka komitetą

ETIOPUOS VALDŽIA SUIRO
-'.'V -

Mussoliųi kar^ Etiopijoje ląimėjo. Imperatpriąųs 
Haile Selaąsie ąrrrįijps pebuvo sųnąįkintos, bet pąkfįkg, 
kadangi sųįro jo, valdžią. Prieš imperatoriaus ąptgpjte: 
tą sukilo kai kurių gepčįų vądąi. Jįą Į^lausJ jo' tiktai to
liai, kol jįe rpąpė, kąd jisai v-------- r>^
tik paaiškėjo, kad Tautų Są

bus pergalėtojas. ĮBet kai 
junga npnorii Etiopijos ka- 

’ z kurių įjisai ne- 
kariūomenės, -’atsi-

ralių gelbėti, tai puslaukinės pąd^mės? 
stengė apginti nuo įsiveržus ds^iiąių ka 
suko prieš jį. s>,

Haile Selassie pabėgo į francuzų teritoriją, o iš t^r 
ųąi apglų laivu iškeliavo į Palestiną.

Etiopiją paliko be valdžios, ir įvairiose jos vielose 
prasidėjo rįąušės ir plėšįmaip Europos valstybėms da
bar teks tenai padaryti tvarką. Gal būt, italai su ang
lais ir frąnęų?aįe tą krąštą basįdąĮĮns. O jeigu jį pasi
ims vieni italai, tąi Aųgjiją žįprės, kaįp juos iš tenai iš- 
stuųiųs, nes ji penpri, kąd įtąlai įsitvirtįntų po šonų 
Sudano ir Egypto.

Italijos žpąonės dąbar tų^ės ųžnąėkptį tos ekspedici
jos sąskaitas, kurios jąu sįe^įa miliardus lirų, o tgĮįąų 

lipi iips tą etiopų krąštą 
’ ‘ ' I ' ‘ , 1 ’ * >»■*

bus dar (Ji(Įesnė§, kai NĮyssę 
"ęiyijizugįi”.

ĘQVĄ ^RĮĘši FAŠIZMĄ

Kovoje prieš fašistų valdžią arba prieš rimtą fa- 
|ižjų6 pavojų šįąpdip įvairiose šalyse jungiasi visps kai
riosios partijos, pradedant liberalais, ir baigiant komu-: 
ąįstąis. Tokius susijupgįmuš arba ^liąudįes frpąįų§” 
męs matomą, pav. Ispanijoje ip Frąpcįjpje. Jię pasirodė 
prąktikoje jąbąi ęfektingį.

Apie partijų veikimą tosę šalyse, kurios jau yra pa
tekusios po fąšizmp jupgų, tįkrų Žinių eųnkų gątitk Pa
sislėpę požemyje, < fąšfenĮO prięsąį §ąvp tąfctiįą vįešai 
diskųsųotį Begali. Dąugiąų ąpįe ją kąftą gyvemptieji 
emigracijoje tų? partijų nąrįai ir vądąi, bet iį? jiP pegali 
visko atvirai pasakyti, kad nepasinaudotų fašistų šni
pai.

Italijoje, Vokietijoje ir Austrijoje fašizmo priešai 
dabar, rodos, vieni kitiems padeda ir kai kuriais atsiti- 
Kiipąis Veikią bendrai. Ar jie tenai laiko “bendrą fron
tą”, pe visai ąįškų.

Bet ęąlyse, kuriose fašizmo pavojaus nęrą, /srovių 
spsitaripiąs yrą sunkesnis dalykas. Pavyzdžiui, Anglijo^ 
je LĮąrbP Pąrtijos vadai nenori nė kalbėti apie kokį 
nors bendrą vejkimą su komunistais. Komunistę jie pęį 
nori pę j pąrtįją įsileisti, nors tos partijos ręjnąi yrą 
ganą plątųs. Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje įr Belgįr 
joje taip pat jpkio “bendro fronto” nėra.

Tąįgi reikią ąiškiai skirti dvi šalių rųęis polįtinės 
tąktikPe atžvilgiu: tas, kuriose fąšistai yąĮdo arba fą- 
šteįnp pavojus yra didelis — nuo |ų, kuriąs fašizmo ne-, 
bijp. ‘ ■ f >

Jfgriąį ryšiai priklauso Amerikos tlųpgtinęs Vąįsti- 
jos?

Nęrą ąbąjopės,, kąd antrajai. Amerikoje tąip pąt? 
kaip ir Anglijoje, Švedijoje arba Danijoje, rimto^fašiz-

/ J ’ ‘ 1 !

enijįmę, todėl čia teko kąįriom- 

es yptuvoje fą^istai spąųdpą yi- 

Bet tąi yrą ąpeciąliąį dalykai, kurių reikia nemai
šyti su bęp$Fą ĄlPprilioę politiką. Amerikai, kaipo to
kiai, fašįstiškąą bąpbas nęrą baisus, ^odėl Ąmęrįką neis 
nei įspąpų, nęį fiįancuzų kęįių.

šyti su bepdi’ą ĄlPpri

Mintys po Skridinio
Ifcišo Juozas Bukjtiškis

- I

Jau kelintas mėnesis bėga j 
įvykus antram transatlantiniam 
skridimui; gyvięjį ^Jąųsimai^ ąu 
tuo surišti, iJ:~‘ -
dalykas p^

visas 

gulti į i^g^. pte .palts Įgi
ltas šgltgi, Jįg gggųšgįinii|io gp- 
gvgpstpli 1$} nergmįps, 
ggryįngpg rėkgyirpus prieš fo 
sįridildo orgapįz^torius'! ir vi- 
sfe darbuotojU^. ‘

Tįęi Rėkavimai dar nesibaigia. 
Ęęį jau jie neturi kenksmįpr 
gos reikšmės prieš musų fer- 
bą, kuris, galima sakyti įlfe 
atliktas. Kalbų apįp gu
rėdamas Įpįpįyj femąža tąk8- 
tapti visu kąri? da#vgsi, 

diedas we- R?1 tą fefer W 
galimą be rusimą atsižvelgi 
ir sų ųęinaža rąmųm° doza ap- 
syąrstyti tuos skridimo dųrbp 
šrpeįžįmus, juos įvertinti.

Kur jų tautiškumas?

Rėkavimai dar np^įbaįgia. Jjp 
pesįbaigia ypgč įgn,' Hgr į-ejįė- 
.j o tiktis! ju teikis te H- 
fig Igkupgs tetef Vi-1 

v jų ' tag^ipkų7ggpįgriečib |i<j. 
gėryje tarėjo feigtis visi pe- 
diaįgoti rėkaviidai apie skrįdi-

_ _ jpk Lietuypjp 
tautininkai taip, kaip ir kįtps 
srovės, labai ir labai gerbę tp 
skridimo dalyką ir patį ląkųną 
F. Vaitkų. Juk ir oficialė Lie
tuvos tautininkija, jos valdiškų-, 
ji — vienatinė tos musų senų- 
Siųs tęvypės gąlia taip ųcjjiąi 
ir gausiai pagerbė šį nępaprąą- 
tą Įietųyiškąį pąsąųjįdį žygį pęr 
Ątląntiko vandenyųą. Pėl x> tį- 
kėtasi musų pusėje ir laufyįą, 
kad tų oficiališkų' vienvaldiąjtu 
taųtįnįnkų ideologai, kokįųis 
yrą Ąmerikos sąndąriečia!i-<tąų- 
fininkąi, tuo laibų jąų prisidės 
prie to unistąio, j pigų j ^u np 
savo balsu, tai nors savo ismįn- 
lingu tylėjimu-

■ '• . - <• ’ 4 «. • 4 ll i . \ I- .

Bęt jįp netylėjo Ūda, netylė
jo po to, netyli nė dabar. Da
bar kada tas dalykas gulą j is
torijos pątąlą, jie, tie 
tuoti musų tautos mylėtojai ir 
gąrbįntojai, dar ąršįąu ttefeu- 
ja. prieš buvusį antrąjį ękyidį- 
mą, jo yęngįmą įr vądoyąyĮmą- 
ligdos, jįe gąji sųppąstį, j fe tuo 
pat kartu jie rfeąfeą prife yį- 
są tautą, nes juk visą faųta 
taip linksmai, piąloniai, jaut
riai, entųziąąti$ką| pąąitįkp ant
rojo skridimo i§giifefdį|.

šimtai Amerikos fetuyį 
politikierių klausia sąv0-: 
čią tas tautiškumąs tarp 
tąutininkų?

Parvykusių  j į iš Lietuvon 
Amerikos lietuviai pasakoja 
mųmą, kąd tenąį įyąirįų feovįįj 
žmonės baisiai stebėjosi iš - to-

rup rengėjus. ■

Ue

i ne

raten

!^kui 
musų
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kio CleyęĮąądP tautininko, ku
ris iki p^t paskutinei Vaitkaus 
i^kriditob vąjąndąį
Ėaune,* jog “Vaitkus neskris, 
nelaukit jo, jis apgaus visus, 
kurie jo lauks”, žmonės klausi
nėjo amerikiečių:

“I$»s ppr viens tąs £•?” 
minių tų dį^yyrįo yar^o)... “Ąx 
#ąĮ nęĮiętųyis, |cąd tąįp šnę^ą?n

Sako, ne vienąpą žjnpgui lįąd- 
ngmP ąšąrą smvįlgė bįąk^tįąnas, 
įšgįridųs ątsąLyma* tąsąi 
lyg ūžįįįppąt  j^ąotas bambėto j ąs 
ę$£s ligįųyis.

Amžina kultūros g’arbė

^[ąšiąįnįs žmogągsį skrĮdįmąS 
oru, taip, kaip rądįo įr kilį ster 
betini išradimai, yra garbingas 
ddlykas ir tokid bus per visus 
amžius, kol žemės pasaulis gy
vuos.

Kąs prięšąis dabartinius skri
dimo bandymus išeiną, tas per
daug drąsus,5 ųęs išeiną prie
šais amžiną žmonijos kultūros 
ir cjyjįiząpįjps ątsiekįmų garbę 
ir kartu paneigia savo išmiųįį.

Išmįųįį? Tąįp. Paviršutiniš
kai žiūrint į šį to musų kulįų- 
rgs ir civilizacijos garbingo ąt 
sW"1<> teriipi$ĮHs,’ ttei 
joti apie ją išmintį. Daugelis 
ffipppį, ypač Lįftuvoį, tokį ąi1’ 
žiūrėjimą turėjo. Męs, Amęri-' 
kpje, d^mokyątiskęję htyjp 
pratę kritikuptis, demokratiš
kų, o kartai^ netyčia arba įy- 
Čįą dęmąwįškų budy §ąVo itįęb 
sęą įr teisumu apginti, tai ne 
įąįp jau baįsįąį stoįitoęs tgkiąis 
burnojimais prieš gerąjį lietu
vių pįsįrgdymą pąsaųlįųĮ lal^ų- 
nystės Srityje. Lietuvoj kas įei
ta. Ten žmonės per 500 mętų 
despotų pripratįnti užsičiaupti 
prieš saY9 tęįąęę įr gal įtik ne- 
žinomanį-negyyąpi $i^vui auko
ti sąyo įęįsiimą, kąd tasai ne
egzistuojantis išgirstų, iškląų- 
•sytų juos ir nuspręstu, ar jų 
Sąžiningas darbas yrą gęrąs, 
ąf pe. Lietuve j žfnopęs: tąos 

į širdį, negu męs, amerikiečiai.
Meš, kaip šakiau, ėmėm 

skaudžiai į širdį tuos kenki
mus musų darbui, kada turė
jom aktualiai dirbti, neryąyo- 
mės tada. 0 po'puskridiipp — 
pradėjo atsileistį nervai... Bept 
man. Ir tugmet aš pradėjau ra
šyti straipsnį. Pašįrodę? tašai 
neveda prie mano tikslo. Per4- 
dipbinėjau; dalimis beveik vį- 
^ 'strąipsnis iš kairės panko? 
nulėkę į gurinį. Dabąr visai 
nąąją strąįpjnį^ rąšąų, nes tįr 
kiu‘ jog ešd ; radęs tikslo 
pririęipa to pąyaino ŠĮpeįžįąiįj 
bįftįa, kun? taip sunku supjau
ti mums, o Lietuvos žmonėms 
fe "

tupdysiu toliąii. 
Dabar • pamifiišiu tiiiąi lyg ir

;jg, ,Įyg talffiką vedan- i 
čią tuo? špięįž,iįųs prįe jo.

Pirmoj vietoj, ko^ėl jie tąįp ' 
daug burnijo ir dar burniją są- 
vo prakalboj o ypąf savo 
laikraščiuose, kadą tik pajunta 
ant galo sąvp liežuvio spilp, nų- 
sistfeiųsfe prieš antrąjį feridi- 
nuj? ' . ’ ” ■

Pirmoj vietoj jie mane, kąd 
skridimo vadovai įgis didele 
garbę, o su ja ir savo biznįo 
pagerėjimą visuomenėje. Kito
kią bižnieriai tiems /burnytp- 
jams redaktoriams ir laikraš
čių leidėjams negalėtų būt tie- 
stoginiais priešais, konkuren
tais. Tokiu pavojumi jiems, 
biznyje, buvo ^Naiijienos’’, ku
rios vadovavo skridimo reikalą. 
Dėlto šis dienraštis ir jų rp- 
daktorius p. Grigaitis ir buvo

r ■ • «1 - r • ’ • 1
užpultas itų medūzų kompani
jos r— su gyvatėrpis vietoje il
gų pląuk^, sų gyliais vietoje 
ilgų’ liežuvių, su fauno nągpipis 
Vietoj žmoniškų letenų, žodžip. 
visa mytoĮogija užpuolė darky
ti “Naujienas?! ir Grigaitį.

Bet tai dą ne principas, bent 
ne visąs principas.

Jus sakysit, kad tai buvo pa
vydas. Tiesa. Jus dar sakysit, 
kad pavydas yra i-smertelnąg 
griekas’?, kaip mus kitados mo-

''i j •i*'r * ?• i1 •
kino visi katekizmai. Aš neti
kiu, kad toks baisus butų nu
sidėjimas. Mane už taį bedie
viu vadina tie, kurie tiki. 
“Draugo!’ leidėjai kunigai ir rp- 
daktoriai taip pat netiki, kąd 
pavydas yrą ’viena iš septynįų 
didžiųjų (“smertėlnų”) nuodė
mių, fcas juos pž 'tai pavadins 
bedieviąi s \

fš pavydą jie liejo baisias 
juodas nes^pipnes į savo įąiįc- 
rąščių pųšĮapius. Bęt paęt jie 
tikėjo, jog jų kųnkurent^s dięp- 
rą|tis pyąlęnks j|įosį gavime 
paųjp skai|;yį;pjų? taį ju tę pą-, 
vydo ‘ nesmerkiu: tpgul jįe povi- 
ijąsi tąją sąvo • mįb$ną nųpdė- 
mę kiki: Jiij^į^.!). t' >. ■

Rtyjpti jų |o 
rėkąvįmo priedus, jcųp sąko, 
ką^ “Nąujienps” ir ĄL^ĄS 
Sąjųpgą tiėąiog įšnąųdojo ^mp- 
ąi||i ąjikąs. lytės dąrėfn ąvįąci- 
jds dįępąę, pąĮ’dąyipėjom įikię- 
tųs, ^epkĮeįįųš, clėjpųi ęepį;ą 
prie cęptp — pieš ąųąųgę -yyr^i 

ir jaųpuęliąi- 
jąu’nuplps, — šąltį keirfem ąyi- 
ącijoą |ąųke? PjrkAP1 pajys sąu 
jžąngpą pegelįųą, : uz^mokėjpm kajbą pri‘eš

keliones lėšas, neręįkąlavom at
lyginti iš iždo, kad tik tas iž 
das butų didesnis. Ir nei iš šio, 
nei iš to ima mus niekinti, kad 
pinigai ypatiškiems tikslams iš
eikvoti. Įvairiose vietose įvyko 
po dvi tris aviacijos dienas, tai 
iš viso WWsu yepfūiiį sųsįdąrp 
nemažas tuĮistantis. Argi ipęs 
tinkame bų|i yąl4wH Mfifl 
mažo tautiniplfj^p rpd»Ktf>Fė- 
lio, kuris flMjĮtfįRįąjs &»ęĮįį- 
mais norį PWĮ[ti? Visą 
eilė tokių redaktorių pyjg ir 
pylė savo sųžįnės juodas pa
mazgas ąųt iiik?taniiio veikėjų, 
įtardami kąfpo yįgpfjmp^s 
sudėtų pjpigų $e
net ištraųljė įį įįętųvįąko są
šlavyno tąiųsų Kąiyahį, šnip^- 
detektyvft, įąd yąteHfS 
sistemat^k»fflę 
nime. Jię pęt į 
dų dėjo į$yp 
ant mus 
biznio aplipę pąyyęįo įpnppr 
je jie nępąj^ą ’ pp PHMfi x ___ ,
kad tuo ąpŠmWią ’
vius amękikppų Bpfl. jfe pą- 
tentuoti lietuviu tautos i‘myi& ir hępąrįyve

visą
ant

“Pą^ievinimąs”.
Kad lakūną Vaitkų taip 

entuziastiškai visą Lietuva, 
visa lietuvių tauta sveikino, 
tai “bepartyvio” laikraščio re
duktoriui “š|ykštu”. Ir 
“kaltę” už tai numeta 
“Nggjieng”.

“Mftetel ląkuno Vait- 
BtW0° žygio svarbos, 

mum? tiesiog šykštu darosi, 
|{UOippt toĮiįn nereikalingu 
Mmw (JiPtmmm » to viso 
reikąjp bątldpiflg sudaryti bur 
|es|dpįs YĮĮįflįmmfuS- Jau skel- 
biWW. H»4 ir isHffl’o Vaitkaus 
sKriflĮmą fllWgVP tik tam 
iilfFfi 4&li§ Afflfipkos visuo- 
mpftps, Kg?, žįgpipa, yra gry- 
b» wlte- Vf}Ulmus skridi
mą FWP ir fiBBPsavo visa 
Ątnppmgs Jietum visuomenė.” 
(Aiur- “T^ygm" spalio 25 d.) 

¥WPtmmė mi gal ir visa. 
Bfit reikm IMir|iiš i°s diktą 
dąli tflRilį, IfUFįe vadinasi vi- 
sųpmpnės yęįkžįąis. Ta dalis

tuvius Įįąyp 
nežino, jųg čįą gvąr^ąųąią 
lę lošia pątrįptpąįąikių P^vy^P 
nuodėmė, biznįo įtgnkųrenęįją.

Ne nuostabu, kad tokius 
ponus nori P. K-tas įtraukti į 
^juodųjų idėjų registrą’’, (žiū
rėk “Nąuj?’ gruodžio 23 d.).

Ištįesų, lietuvių kultūrai ir 
civilizacijai ateityje butų nau
dingas tokių gaivalų registras: 
tai butų lyg virvė, ant kurios 
jųjų kiti, tautai kenkianti sa
paliojimai pasikartų; tacįa 
kultūra galėtų kilti be šlykš
čių painių. Verta tokius gai
valus prikalti juodomis •vini
mis prie sienos. Jie toki ištižę, 
ploni, kad užteks “carpęt 
tackš0 priseglį JUQS prie gė
dos sienos. 1

Marijonų “Draugas” šyentą- 
blyyai suop.ia, kad girdi, 
transątląntinį skridimą rengė 
“gulbė, vėžys ir lydeka”... ir 
“nepabaigė Vait’kąus skridi
mo.”

Ąnąis ipetąis tie patys šven- 
tąblyvieji rengė Chicągos pa
rodoje Lietuvių Dieną, o 4a 
ir dabar nėpabaige: vykiau
sias jų bendradarbis (kuris 
Lietuvos atstovą apkrikštijo 
“sun-pf-a-gun”) išdulkėjo kur 
į vakarus ir tyli, neduoda at
skaitų. Tai tokių veikėjų auk
lėtojai ir proteguoto jai dabar 

yisųs pavydu.

mu. Gai- 
is “Tėvy- 

WS!.! rę4ąlffpr|iw dabar nuė.
i ate t«, Hurie Šmeižia. 

UptHVfflS li«H4iBinkų (demft- 
fltetovąi gąune valsty- 

bės teatre spalių 5 d. 1935 m. 
Vaitkaus 
pareiškė, 
rėmė-organizavo Amerikos lie
tuvių pažangioji visuomenės 
dąlis, “demokratinės grupės.” 
Taip pąsąkė “Lietuvos Žinių” 
redaktpriuę Kardelis.
. Kitas liaudininkų vadas, 
Šleževičius kitoj prpgąje pa
našiai išsireiškė:

“Tėy.” redaktorius iki pas
tarųjų laikų buvo L^tuyos 
liaudininkų įdeologu. (taip 
lyg ir išrodė); dąbar jis jau 
jų nekenčia — sako: “šlykš
tu”... “gryna netiesa”...
. Gailą, kad pažangiųjų skai
čius piažta...

Bet. kąd veidmainystės kąu- 
kės krinta nuo veidų; tąi ge
rai.

(Bus daugiau)

sveikinimo laiku, 
kad jo skrjęĮimą

Reįkąlaukite -°NAU- 
JIENAS’1 ant bile karn
oj kur pąi-iduodąip? Jąi- 
krąš^iaį, Pą^aypjąs ląi- 
kraščiy bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne sąvo sma
gumui, bet Jūsų PAto-

KITI SĖKMINGI MEfAI
t
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PASLAPTINGOJI VARNIŲ PRAEITIS
Aleksandras Poška Dr. Jonui Basanavičiui rin
ko padąyimųs. — Lietuvos dievaitis šerputis.

Vąičaįčiui. Ypątipgąi 
ąt?yipętinąą< jųbi|įąto piąjpąl 
nas, kad jis ištraukė ir į mu
sų kaįbos tyrinėtojų viršūnes 
pastatė velionį ’prpf. Kazįnjęrą

įvertiną Naujienas

Senas pensininkas Aleksan
dras Poška-Poškevičius, dabar 
gyvenąs Kaune, Liaudies na
muose, pasakoja savo atsimi
nimus, kaip jisai dr. Jonui Ba
sanavičiai padėjęs rinkti kai 
kuriuos padavimus ir šiaip is
torijos įvykius, liečiančius lie-

* tuvių tautą ir Lietuvos praei

Pošką yra kilęs iŠ Vąr- 
valsč.
70 metų Pošką j a vi prą- 
keliauti po Žemaitiją ir 
Lietuvos dalis. Vėliau jis 
Rusijoje, Sibire ir kitur.

Graužiu kaimonių
Prieš 
dėjęs 
kitas 
buvo
Poška su dr. Basanavičium su*- 
sirašinėdavęs ir lietuvių tau
tos atgimimo patriarchas j aną 
duodavęs nurodymų kaip rinkr 
ti istorinę medžiagą. Kai dr. 
Bąsąpavičius gyveno Bulgarijo
je, Poška tuo laiku tarnavęs 
Kaukaze vienoje geležinkeįio 
bendrovėje. Poška, prąšonąas 
dr. Basanavičiaus, buvo nuvy
kęs net į Persiją, o be to, ty
rinėjo kai kuriąs Kaukaze tau
tas. Dalį šios jnedžiagos Poš
ka nusiuntęs į Biilgąriją dr. 
Jonui Basanavičiui. Vėliau Poš- 
ka atvykęs į ir čia daž
nai susitikdavęs su dr- J- Ba
sanavičium.

Dabar tas seųąs Žemaitis ra
šo savo atsiminimus ką jis an
kščiau surinkęs Žemaitijoje. 
Kaukaze ir kitur. Be kitų sa
vo atsiminimų, Poška pasako
ja gana įdomią legendą apie 
Varnius, kurią jis jau Rusijo
je rašęs, tačiau karo metu tie 
užrašai žuvę.

Prieš 70 metų kai Poška bu
vęs dar jaunas vaikas, tai jo 
tėvai ir kiti senesnieji žemai
čiai apie Varnius ir tas apy« 
linkės taip pasąkodavę. Esą, 
žiloje senovėje, kai žemaičiai 
atsikėlę gyventi iš tolimųjų 
kraštų į Baltijos pakraščius, 
tai su savim atsigabeno ir Die
vaitį šerputį. Iš pradžių šerpu-

- tis buvęs pastatytas dabartį- mokslininkams pavykę kas nors
- - 1 ■ 1

niame Klaipėdos krašte Rus 
nėję. Kiek vėliau, kai kryžiuo 
čiai pradėję užpuldinėti žemai 
Čius, jie sąyo Dievaitį šerpu- 
tį atsigabenę į tamsius miškus 
netoli dabartinių Varnių apy
linkių. Tenai jie pasislėpę gar
binę šerputį. Kaip Vytaras 
Didysis apkrįkštįnęs žemai- 
žĮus, o į Medininkus atsiuntęs 
vyskupą, dąug žemaičių 0uvę 
nepatenkinti. Jie | neatsižadčję 
šerpučio įr jį garbinę toliau. 
Žemaičių vyskupas bijočĮamąs 
kad stabmeldžiai lietuviai jo 
neužpultų, prašęs Vytautų, jog 

'toje vietoje, kur’ stovi stab
meldžių dievaitis, butų iškirs
tas miškas. Po kurio laikų į 
Medininkų apylinkes tikrai at~ 
vyko Vytauto Didžiojo karių4o 
menė. Dalis miško buvo iškir
sta, o patį dievaitį šerputį ka
reiviai įmetę į Beržulės ežerą, 
esantį prie dabartinio Vąrnių 
miesto, šerputis paskendęs, ta
čiau žemaičiai jo neužmįršę. 
Jie ateidavę prie ežero k?9n' 
to ten mpls(lavfsi ‘ ir į vąąde- 
nį mesdąvę aukas.

Ta vięfą, Prieš 500-
000 mętų ątoyejo dievaitis šer 
pūtis, dabar vadinamas šęrpai- 
čių kaimu. Poška sako, kad 
jam mažam esant, jo parpuo 
se—Graužiu kaime ir kitose 
apylinkėse, girdydavęs žemai
čius tariant tokį posakį: “Ap 
saugok mus Šerputi”. Pasak 
Poškos, šerputis, greičiausia 
buvęs žemaičių šiaurės dievu, 
kurį ankščiau musų senuoliai 
taip labai garbindavę.

Dar irv dabar giedriomis va
saros dienomis Beržulės ežero 
dugne, įvairių didelių akmenų 
galima pamątytį. Prieš keliąs 
dešimtis metų -Beržulės ežerą 
tyrinėjo atvykę iš Petrapili'; 
keli rusų mokslininkai. Jie iš 
aplinkinių kaimų gyventojų su
rinkę padavimus, juos užsirakę 
ir išsivežę. Ar aniems rųsų

TRĘNTQN, N. J. — Johnny Spaįn, foedąrbių vadąs. Be 
darbiai reikalauja, kad butų pašalpa padidinta.

surasti Beržulių ežere, nėra ži
noma. Prieš keletą metų iš 
Beržulių ežero žvejai ištraukė 
nedidelį akmens kirvuką, ku
ris spėjama, buvęs vartojamas 
akmens gadynėje. žodžiu apie 
Beržulių ežerą dar ir ligšioį 
yra užsilikęir apie dievaitį 
Šerputį įvairių padavimų, su
rištų su žemaičių narsumu ir 
jų kąraįs su kryžiuočiais.

Kur Adomas MięRe 
vičius mokėsi liptų 

viškai

& Ar LUMBER
co.

1 (HKASO YARD WITH Alt THE
h WORLI>1
H wĮwX aSĮ < nM, yH t raja

PLUMBERIU 
ĮRENGIMAI

.Sudedame vanas 
ir sinkas už 

žemiausias kainas

Palyginkit!
Musų Žemas

, KAINAS!

SYTAI IR DURYS 

ir 1x4 Floorjng 
padaromi sen

sacingai pigiomis 
kainomis.

Naujas Uždengimas
Pilnas naujas izoliuotas uždengimas 
(sheeting) Nepraleidžia vandens, užtik
rina nuo Žiurkių ir 
purvo. Arkužo mieros 
4 pčdos x 5 pėdos, 
dtuka_ ;_____ ______ _ 45c

MALEVOS PRISTATYMO
Labai geros pušies m a- 
Ievos. Specialiai žemos K 1"J kainos. JjC'E
Galionas--------------------
Turime visą Shęrwin-Williąms 

ir Duch Boy Baltąją Alavą 
(Lead).

STOGAMS POPIERIUS 
Stambus geriausios rųšies 

Q? Ai Už Cash pinigus 
Musu ?! /lQfr be KOLKOS Kaina | B 

GERIAUSIOSIRUSIAS

GERIAUSIOS NAUJOS ŽOLY- f 't-
NAMS TVOROS 42” AUKŠČIO.
U. S. Steel Corp. ftlZ^
išdirbystSs. Pėda ___________ (“F

Tikrai naujas plaster board JT/8 colio 
storio už 1000’ ketvirtainių A &&& 
p^dtj
LENTELES kaip/ naujos
Ryšulys ....... --------- ......... 20č c<T”T P«Ma

Geriausias insulating board % colio 
storio, 4x6 iki 4x10 už 
1000 ketvirt. pėdų _________
2x4 coliai, kaip nauji

Truputi pavartoti pluęjberlu^^k^ghnaL^vunos,^ 8]f\i>,oVnS ”V”‘“ž-^a8 kainas — 
Ivairjjš sytal' Ir durys Žemiausiomis ^kkhioinis. 

įvairios ištyerniAs stiklai' už “ Jūsų kalnąf.
2x6, 2x8, 2x12 rąsteliai—-1x6 Iki 1x12 D. and M. lentoš, kieto piedžio.

Didelis Pasirinkimas
Pirm Negu Pirkaite Užeikite j Musų Sandelį

Pp Rietu ekąinbinti—Archer Avė. ir'
> Išpardavimas aprubežiuotas

Neparduodame pirkliams.

Weatern

T1-. -M.

Kairiajame Nemuno krąųte, 
tarp Vili jo&‘dr u Seredžiaus, ,y£a 
mažas ‘ žemosios Panemunės 
miestelis. Žem Panemunės pa
rapija įsteigta 1734 metais. 
Pavasariški .Nemuno potvyniai 
žem. Panemunės bažųyčią daž
nai apsemdavo ir dėl to ji 
greitai supuvo ir sulinko. Tik 
Į877 jrn. iš paliktų grafo Tiš
kevičiaus lėšų buvo pastatyta 
nauja, graži muro bažnyčia, 
kuri ir šiandien dar tvirtai te
bestovį.

Žemosios Panemunes parapi
jos ir miestelio istorija yra 
tampriai susijusi su to paties 
vardo dvarų4, esančiu netoli 
miestelio ir dvaro yietą yra 
ląbai graži. Iš vienos pusės Ne
munas, p iš rytų ir vakayų di- 
dęli į Nemuną įtekančių upe
lių skardžiai tą vietą daro ne
paprastai gražią romaųtįšką. 
Seniau tokia graži žem. Pane
munės gamta, derlingi laukai, 
į čia viliodavo įvairius Lietu
vos didikus, kurie mėgdavo, 
Žem. Panemunėje apsigyveų-

Pirmuoju Žem.- Panemunės 
dvaro savininku buyo Rasęinių 
apskrities seniūnas Jiroząs Kr- 
zastovskis. Jis 1677 m. dvarą 
-pardavė Lietuvos kąriuoąienės 
vadui Kazimerui Gedgaudui. 
Vėliau žem. Panemunės dvarą 
valdė kunigaikštis čertorįskis- 
Belozorai,’ grafas Tiškevičius ir 
Fergįsa. Tik devynioliktojo 
ąm^iąus pradžioje dyaras per
ėjo Žano žinion ir jo nuosa
vybėje pasiliko ligį Didžiojo 
karo. Visi čia suminėti tų dva
ro sąvinipkaį — tai žymus ąnų 
laikų žmonės, karo vadai, ka
štelionai ir 1.1.

Dabar apylinkės žmoąėse 
1 apie žem, Panemunės dYar3 
yrą užsilikę gana daug pasa
kojimų. Labai gerai žmonės at
siliepia apie Fergisą. Tąi bu
vęs geras ir diVosnus žmogus. 
Panaikinus baudžiavą, Fergisą 
visiems savo dvaro baųdžiau- 
pinkapĮS pądovąųųjęs po du 
margu žemės. Jie atsidekoda- • Į- > <-*’ * \ i- > ■ k i. > r • * * *,* • • y ' į

mi‘ savo kąiipą pąvadino “Pą- 
miontka”, t. y. Atminimas.

Dyaro savininkąą Zanąs buvęs 
irgi neblogas žmogus. Jįs tU" 
rėjęs dar vieną savo brolį, Vil
niaus universiteto studentą, išr 
tikimą gąrsąus poeto Adomo 
Mickevičiaus draugą, šis poeįas 
Ząno dvare dažųai viešėdavo ir 
čia mokydavosi lietuvių kalbos. 
Mat, kelis metus Adomas Mic
kevičius btfvo Kauno gimnązi- 
jos mokytojas, žem. Panemu
nės apylinkių žmonės Adomų 
Mickevičių dažnai matydąvę 
pas Žanus ir SU juo kalbėda
vęs. Jis ypač labai mėgdavęs 
lietuviškas dainas, jas ūžrąši- 
nėdavęs ir pats dainuodavęs.

Dabar šio, garsaus lietuvių 
poetp, tašiusio . lenkų kalba, 
Adomo Mickevičiaus vardu yrą 
pavadinta .; vįęna .Kauno gatvė, 
tarp Betrąąįųmj ir Kauno esan
tis slėnis,' kuriame ir dabar po 
ąžuolu4 tuno akmuo,. Sakoma, 
kad ant to akmens Adomas 
Mickevičius; kūręs savo gar
siuosius veikalus, kuriuose j is 
dainuoja apie;, garsią Liętuyos 
praeitį ir jos gamtos grožį.

Tsb.

Nesėnįąi Vytauto Didžipjo 
universiteto p,vww^s Ed- 
uąrdąs ypĮtęris atšventė savo 
amžiaus 80 metų sukaktuves. 
Jubiliatas gimė metų ko
vo 19 d. Rygpje. Ten pat iš
ėjo įr ą^štęspįųs mokslus. 
Aukštupy ®j° Mąs
kvos, tattm ReiWW fr Gh^T“ 
kovo wivęrsit9tM9§e- Moksli
nių S^Odijq reikalais Uąrdąs 
Volteris amžmgjp vįsų Rusi
ja, Vaka
rų Pųrppą m D^’
prįę^ kąitą^jis kartd^ 
laikąsi ir Uętųyoje, kor std- 
dijąvo Vilnios, barnio ir ^9- 
vaiku, fube^iju wW°i°gįj4- 
čja jis ju
timo aW^tmo ąr? 
O RaMito mw - 
patą tąHR jų gynėjų 
priąž rųą^ Tw> PaČffl 

yer- 
.tiųtrųs seųpąigą Jįteratu- 
TAS pąinįp^liią. Yįąą tai savo 
lėšomis ęduardns
Volteris išleido atskiromis kny
gomis.

1885 metais Eduardas Vol- ■ A . I , * . ’Y • .4
teris buvo pakviestas Petrapi
lio universiteto privatdoceiitp. 
Drauge jis dirbo ir mokslų 
akademijos bibliotekoje. Tais 
laikais Eduardas Volteris dąug 
padėjo ir lietuviams studen
tams, ypač Kazimerui Būgai ii

m

ir

1918 metų V9^"
ris ątyyko į piętąvą. ’čįą tųp- 
jau praėjo organizuoti biblio
tekas, muziejus ir Vytauto Rį- 
džiojo universitetą, kuriame jis 
profesoriavo nuo pat jų įsį- 
steigimo. Tirdamas musų kra
što praeities paslaptis, Eduąy- 
das Volteris dar ir dabar (Ja
ro daug kasinėjimų musų pi
liakalniuose ir kitose istorike? 
se vietose.

Prpfesoriąųs Ecįųardp Volte
riu 80 mętų sukaktuvės buvo 
grąžiąi paminėtos koyo 21 c(ie” 
pą. Jubiliatas susilaukė gausiu 
sveikinimų iš musų oygąąiza- 
cijų ir mokslo įstaįgų. Juk 
ręiĮįią pažymėti, kad Eduardas 
Voveris, nežiūrėdamas savo 
senatvės, dąr ir dabar uoliai 
dirba visuomeninį savą darbą. 
Ypatingi jo nuopelnai yra lie
tuvių ir latyių tautų susiar- 
tininlai. Tsb.■r » » zr •

P-įą Įtyfągdaleąa ĮCiskte iš So. 
Bostono atsiuntė h}ąų j ienoms 
tuk j Įąįšką:

“Gęrbįąmą Naujienų Admi- 
nįstrąciją, — Jąu mąpo dien- 
rąš^io Nąąjięnų prępuĮnąpta 
įšgikąigę. Skųbją} SW$U 5 do
lerius ir prašau yė| nian 
dįenrąštį, qes bę bfąująęny man 
ilgu bus. Įš tikrųjų Naujienos, 
kaip svečiąs, kąs^iąų ątęiąą su 
visokiomis žiniomis.

Lieku ląųki^mii pągąrba

NAUJIENA*

to prašo Uew$ žmanėsįr 
pataria yetiMąs

ŠIOS SAVAITES

litro Bergeno!
SAMBELINĖ J 
ELEKTRIKINR Į N 
LEDAUNfi 
VERTĖS $150

ROOSEVELT 
fUmiĮiynii^! 

2319 West 
Roosevelt Road

Teį. SeeĮęy 8760

“NAUJIENŲ”
linksmas

PAVASARINIS

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglu Kalbas,- Gra
matikos; Šintakšes, Aritmetikos, 
Knygved’ystęšį. Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalyku, l^ųsų 
mokyklos nauja sistema štebėtirįai 
greitai užbąįgiąm^ PTadįąi Ulbksla i 
devynis mėnesius; aukštesnį mok
slą i vientis' metus, šita mokykla 
įąū davė m q$ s i o r tąHsJąąčiamš 
žmonių, Ir tai pądaryfa per 
šiibt tris ■inetus. -Todėl kyiečiame 
brolius lįetiivius Amerikos Lietu
viu Mokyklon' įširasyti ir mokytis.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 Šo. Halsted Si., Chicaeo, Į1I.

LOTV ŠAVININKtJ 
. ATlf)AI!

Budavokit Dabar!
Mes finąnsuosim ir pąbudavd- 

sim ant’ jušu ' išmokėtos" žeipės, 
niekad daugiau nebus taip 'leng
va pasistatyti ųama, kaip dabar, 
jpsu nąūjas narnas buS suplaijuo- 
tas ’ ir smagus dėr"’jūs ir jūsų 
šeimynos.' - *. ■ ■ t ■

Be Imokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojanti sulig sų liu- 
sujplaukomis. Lengvus mefiesinjąi 
išmokėjimai. ’ Ta^itd'rim&s? Brie- 
žiniaj ir Apskaitliąvimaš DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St.,

(Del. STĄTK WAtsakomingi namų statytojui 
nuo 1916’ ’—■ Šimtai -užgahėdintd 
kostumerių. ♦ '• I 

' ' Atdara iki 8 vai. vakare.S „ i? 1 r r „ uį n,,*. . ...

■ ■— a F rl E E
yjSUąĄJET ŽEMAS KAINAS 

, K-RA Y :
Vai.: S :?0 iki 8:30 v. vak. ,

TEL. HARRIŠ0N 0751“

! įvyks sekmadieny,
■ ' jj* '■ •. -it'A*».■ » j - “ '

Gegužčs-Mąy 24,1936

BIRUTES DARŽE

PROGRAME DALY Y Al S PIRMĄ SYKI LIETUVIŲ
. A • ■ " 1 '* »• .J,’’’’ ' ' ■

SĄEALAI-GIMNASTAI MUZIKA-ŠOKIAI
UŽKANDŽĮAŲ-GĖRIMAI
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AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIAI
Gerbiamieji Lietuviai ir

Lietuvaitės!
Pavelykit mums tarti į jus 

žodį svarbiu reikalu. Mes turi
me viltį, kad musų žodis ras 
pas jus gilų ir širdingą pritari
mą. šitas reikalas yra musų vi
sų reikalas.

Me^ kreipiamės į jus, gerbia
moji visuomene, musų lietuvių 
SVEIKATOS KLAUSIMU, ši
tas klausimas apleistas kaip 
Amerikos lietuvių tarpe, taip 
ir Lietuvoje. Nesveikata yra 
nelaimė musų visų. Sveikatos 
padėtis, ypač musų brolių Lie
tuvoje, turi būt pagerinta ne
atidėliojant. „ x

Daug amerikiečių grįžę iš 
Lietuvos aprašinėja savo įspū
džius apie “vandravones” ir 
“gerus laikus” Lietuvoje. Bet 
aktuališki gyvenimo vaizdai 
tankiausiai lieka net nepami
nėti. Vienas iš musų pamirštų 
klausimų yra SVEIKATOS REI
KALAS.

•
Amerikiečiai lietuviai, kurie 

buvote nuvykę į Lietuvą ir ne
susipažinome su ta sveikatos 
ieškojimo “mekka” vadinama 
Kauno miesto valstybine ligo
nine, padarėte sau nuostolį. Ta 
“mekka” tai yra nuožmybės ur
vas, kokį žmogus tik gali įsi
vaizduoti. Dantės “Inferno”, 
rodos, lengiau butų kentėti, ne
gu tame degradacijos urve svei
katos ieškoti. Ta “Mekka” yra 
perpildyta ligoniais iš visų Lie
tuvos kampų. Tai yra musų 
broliai, gentys, pažįstami, drau- 
gai, kurie veda kovą už gyvy
bę. Tenai rasi daug Amerikoje 
buvusių lietuvių, guli ir laukia 
paskutinio dekreto. j

Sveikatos padėtis Lietuvoje 
yra labai bloga. Tuberkulozas, 
vėžys, užkrečiamos ligos, nesa- 
ni tari j a viešpatauja visuose 
kampuose. Bet yra dar blogiau, 
kad musų broliai susirgę netu
ri nei kuo, nei kur tinkamai 
gydytis, nes stoka ligoninių, 
sanatorijų, gydytojų, žodžiu 
sakant, visko.

Mes žemiau pasirašę turėjo
me daugiau progos pažinti svei
katos padėtį Lietuvoje. Mes 
esame dirbę Lietuvos ligoninėse 
ir studijavę jos sveikatos pa 
dėtį. Mes esame sutikę ir gir

dėję nusiskundimus ir apverk
tiną Lietuvos žmonių padėtį. 
Mes esame kalbėję su daugeliu 
Lietuvos gydytojų. Jie visi mus 
prašė pagelbėti pastatyti jiems 
modernišką ligoninę, nes, Lie
tuvos prezidento žodžiais sa
kant, “musų tautos aruodas 
tuščias.”

Gerbiamieji, mes amerikiečiai 
kovojome, už Lietuvos nepri
klausomybę, mes dėjome auk^s 
milionais dolerių įvairiems Lie
tuvos reikalams, bet apleidome 
ar pamiršome sveikatos reika
lą. Pamiršome tą svarbiausią 
musų tautos šaknį, ant kurios 
pasilaiko valstybės ir lietuvybės 
kamienas. O reikalas didęlis, 
tik musų visuomenė mažai' jį 
pažįsta.

Mieli Amerikoš kontinento 
lietuviai ir lietuvaites! Jus ži
note, kad sveikata yra bran
gus turtas, , pesveikata — di
džiausia nelaimė. Niekas nuo 
mirtės nepabėgo, nepabėgsime 
nei mes lietuviai. Bet reikią 
gintis, kada galima. Sveikatą 
reikia saugoti labiau už,viską.

Todėl mes, grįžę į Ameriką, 
kreipiamės į jus, gerbiamoji vi
suomene, Lietuvos liaudies svei
katos pagerinimo reikalu. Kad 
pagerint sveikatos stovį musų 
brolių Lietuvoje, reikia pradėti 
darbą nuo pat pamatų. Inicia
toriai kalbėjo ir tarėsi su dau
geliu žymių musų veikėjų. Pri
tarimas yra. Todėl mes ir krei
piamės į plačiąją visuomenę su 
šituo sumanymu. Bukim dar 
kartą nuoširdus. Sutaupykime 
nuo savo kasdieninių išlaidų 
nors po truputį ir visi sudėję 
pastatyk i m Lietuvos liaudžiai 
modemišką ligoninę. Tai bus 
nemirštamas paminklas. Jūsų 
duotas centas gal išplėš iš' mir
ties nasrų ne vieną jūsų brolį 
lietuvį! Argi gali būt dar gra
žesnis ir mielaširdingesnis dar
bas? -

Gerbiamieji, sumanymas gra
žus, reikalas gyvas ir darbas 
neapsakomai didelis. Bet ar šis 
sumanymas ras pas jus pritari
mą, paramą, pasišventimą 'ir 
nors krislelį mielaširdystės ? Ką 
jus į tai pasakysite?

Mes prašome visus lietuvius 
ir lietuvaites, ateivius ir čia gi
musius, prisidėti prie šito reika-

džiumoj kaltininkams dėdavo 
pinigines baudas. Bet teisėjas 
Gorman pastaruoju laiku pra
dėjo rimčiau bausti neatsargius 
važiuotojus ir štai John Dvo
rak, 2417 So. Harding avė., už 
pravažiavimą šviesos “stop” 
tapo nubaustas 10 dienų kalė
ti. i

t I —■

Slattery paskirtas 
svarbiai vietai

Plutarco Elias Calles

Advokatas James M. Sla
ttery, gubernatoriaus Hor- 
nerio nominacijų vajaus 
menedžeris Cook kaunteje, 
tapo paskirtas Illinois pirk- 
lybos komisijos pirmininku. 
Paskyrė jį gub. Horner, kai 
iš pirmininko vietos rezig
navo Benjamin L. Lindhei- 
.mer.

Priešingi Sujungimui 
salos su krantu

Politika
5

John T. Zuris Boosters 
Kliubo darbuotė

John T. žųris Boosters Kliu
bo susirinkimas įVyko Lietuvių 
Auditorijoje gegužės 1 d. Tar
tasi apie budus sukėlimo reika-• 
lingu lėšų rinkimams lapkričio

3 d. Nutarta surengti “out- 
ingą” rugpiučio 30 d. Ryan’s 
Woods (miškely).

Į pikniko komisiją išrinkti 
Dr. J. Poška, pp. Juška, Am
brose, B. Jakaitis ir J. Juozai
tis.

Sekantis Boosterių susirinki
mas įvyks Holywood Inn. Susi
rinkimo laikas bus praneštas 
vėliau.—Felice Nausėda.

Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų UITI R 
kreipkis j VULftfi 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA
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a Tvnnci dėl gero Ali UUO1 PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-T AM ASAUSKAS

MEXICO CITY. — Lazaro Cardenas, dabartinis Meksikos 
prezidentas, kuris ištrėmė Plutarco Elias Calles, buvusį prezi
dentą, į Jungtines Valstijas, žemai Calles ištrėmime pas savo 
dukterį.

lo. Pirmiausia mes norime iš
girsti jūsų nuomonę šituo rei
kalu.

D. Pilka, M. D.
F. A. Weiksner, M. D.

P. S. Prašau šiuo reikalu at
siliepti viešai per spaudą arba 
parašyti asmeniškai apie šį su
manymą sekančiu adresu.

Dr. D. Pilka,
456 Broadway, S. Boston, Mass.

šių, kurie lankėsi Saddle & 
Sirloin Kliubo patalpose ir 
sprendė vietos žmonių likimą 
ar kure veikalus, kurie Chicago 
visam pasaulyj išgarsino.

Neatsižvelgdamas į išlaidas, 
“Pirmyn” choras pasirinko tą 
vietą, savo rėmėjų vakarienei, 
kad parodyti lietuviams nauje
nybę, su kuria daugelis ikišiol 
nebuvo susipažinę. ,

Ties Grant Parku yra ežere 
nedidelė sala. Miesto . tėtušiai 
buvo sumanę sujungti ją su 
krantu dviem plačiais tiltais. 
Tam planui dabar betgi rodo 
griežto priešingumo City Club, 
Chicago Lake Front Protective 
Association ir jachtų organiza
cijų atstovai.

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAKROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020
I '

mAster window shade co.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
#803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Malevų Specials
NAMAMS MALEVA, balta arba QQf> 
spalvuota ....................................... Gal. vOv
GRINDIM IR TRIM VĄRNIŠAS QOa

Galionas ...............................................
MALEVOS ar VARNIŠO REMOVER QQk

Galionas .......................................-..... Ovv
SCREEN ENAMELIS. OEm

Kvorta ........................ .......
ŠEPETYS malevai 4 inčų, 

Special ........................... IvV
ED. STANKIEWICZ

Sienom Popiera—Maleva ir Varnišas.
1747 West 47th Street

BOŲLEVARD 1211 MES PKISTATOM VISUR

PAINI

Motinų Dieną Pir
myn rengia bankietą 

Rėmėjams
Saddle & Sirloin Klube pagerbs 

tuos, kurie teikė choi ui fi
nansinę ir moralę paramą.

Pastatęs scenoje entuziastiš
kai publikai Qperą “Cavalleria 
Rusticana”, “Pirmyn” choras 
dabar rengiasi pagerbti savo 
rėmėjus, kurie jam suteikė ga
limybę ir operą pastatyti ir 
kitus didelius darbus nuveikti.

Rėmėjų garbei choras rengia 
iškilmingą bankietą su šokiais 
Motinų Dieną, tai yra, šį sek 
madienį, „gegužės 10 d.

Parengimas ir iškilmes įvyks 
garsiam “Saddle & Sirloin” 
Kliube, kuris randasi Chicagos 
Skerdyklose, prie 43-čios ir 
Halsted gatvių.

Kliubas istoriška vieta

Bus pagerbtos ir motinos
Laike 'vakarienės įvyks mu- 

zikalis programas, kurį ruošia 
choro vedėjas Kazys Stepona
vičius ir jo žmona Anelė Ste
ponavičienė. Programas pašven
čiamas ne vieii rėmėjams, bet 
ir visų motinų pAgerbimui, nes 
gegužės 10 d., kaip jau minė
jome, yra Motinų Diena.

Po programų ir vakarienės 
įvyks šokiai, kuriems gros G. 
Stephens-Steponavičiaus šokių 
orkestras.

Visiems rėmėjams bilietai 
yra išsiuntinėjami veltui. Paša
linei publikai, ne rėmėjams, 
vakarienė bus $1.50. Įžanga 
vien šokiams — 75c.

Kadangi rėmėjai turi iš anks
to žinoti kiek vietų užsakyti 
■vakarienei, tai visi svečiai yra 
prašomi neatidėliojan padaryti 
rezervacijas.

šaukite, telefonu . Lafayette 
7552 arba Canal 8500. K. Ste- 1
ponavičius ar sekretorė Milda' 
Baronaitė jūsų rezervacijas su
tvarkys.

Pirmyniet’s.

BUDRIK FURN1TURE MART
VISKAS DĖL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS!

3347 South Halsted Street

II10ST BERUTIFUL REFRIGERBTO R
■ i -&R4HrLE¥-
5HELVADDR

What an array of features: Feather Touch 
Knee Action Door Handle, Ice Tray Release, 
Shelvador Glass Jars, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Temperatūra Con- 
trol and many others.

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTE R

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentueky 
Bourbon

Lietuviikos 
Degtini*

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St. 

T.L TAROS 0803

Rėmėjai ir kiti vakaro sve
čiai bus pavaišinti skania va
kariene. Saddle ir Sirloin Club 
yra pagarsėjęs’ maisto gerumu. 
Nepraeina nei vieni metai, kad 
Chieagoj užsukęs prezidentas 
Rooseveltas, gubernatoriai ir 
kiti aukšti valdininkai ar pa
garsėję rašytojai nesustotų 
Saddle ir Sirloin Clube suval
gyti skanius pietus ar vakarie
nę.

Tas Kliubas- yra vienas iš 
įdomiųjų Chicagos istoriškų 
vietų. Jei to kliubo sienos ga- 
lėtų kalbėti,- jos daug pasaky
tų apie senovę, apie tuos me
tus, kada skerdyklos pradėjo 
steigtis, apie pirmųjų imigran
tų darbininkų vargus1, apie Up- 
toną Sinclair, kuris aplankęs 
skerdyklas, Saddle & 
Kliube bepietaudamas, 
parašyti revoliuciją 
veikalą “The Jungle”,
kalboje išleistą, vardu “Rais
tas””. (Tame 'veikale figūruo
ja lietuviai, paprasti skerdyklų 
darbininkai, vargę purvinose,, 
higienos užmirštose ir nepaken
čiamose darbo sąlygose). Tos 
sienos, jei> galėtų kalbėti, pra-

K. G. Urnežio pareis 
kimas

Sirloin 
sumanė 
sukėlusį 
lietuvių

Stephanie Lankauskas, 6422 
So. Maplewood avė., įstojo į 
Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Tai jauna tik sulaukusi 18 me
tų mergina. Gabi muzikantė, 
skambina pianą ir groja pui
kiai koncertiną. Geriausios jai 
ateities.

Taipgi pranešu, kad kas no
rėsite Naujienas gauti per ma
ne, tai dar turite kdntestą šį 
visą mėnesį. Malonėkite mane 
pašaukti telefonu Hem 
arba pasiųskite vieno 
virutę adresu K. G, 
3847 W. 66 st., Chi 
Aš mielu noru patam

Kf/ 3149-95 W
Model IJlustrated—GAQ-60. 

AlI Prices Include Delivery, Installation, 
One Year Free Service.

Striking beauty that i* smart and diffcrent 
. . . convenience* that only Shelvador can 
offer to lighten daily tasks and make 
houtekeeping a pleasure ... greatly in- 
creased u s abi e capacity .. . wor’1-leading 
value! There’s a model for every pūna 
and purpose. Come in —a real treat 
awaits you.

ock 5912 
cento at- 
Urnezis, 

cago, III. 
ausiu, 
rnezis.

PAMATYKITE PAS BUDRIKĄ VISŲ IŠDIRBYSČIŲ ELEK-

Kalėjimas iiž neat 
sargų važiavimą

Iki šiol už neatsrgų vžiavi-
biltų apie daug garbingų sve- jmą automobiliais teismai di

■ • i*■ ''• ■ " 1’

TRIKINES LEDAUNES SU 5 METŲ GARANTIJA.
i Išmokėjimai net iki 3 Metų.

Jos. F. Budrik, Ine.
Tel. BOUlevard 47053417 SOUTH HALSTED STREET,

Budriko Programai: Nedėliomįs WCFL, 970 k. nuo 7 iki 7:30 vak. 
PeTNYčIOMIS: WAAF nuo 7 iki 7:30 valau- 

dos'vakaro.
BUDRIKO RADIO METINIS PIKNIKAS GE
GUŽĖS 17 D„ BIRUTĖS DARŽE.

............................... ■ ..................

PANEDĖLIAIS: WAAF. 920 k. nuo 7 iki 7:30 
. vai., vakaro. ,

KETVERGAIS: WHFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 
vai. vakaro.

.................. !—*—■■■ ■ IĮ I  .........................................  11.1 ■!■■■*■*.................... —..... į
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Buvęs amerikietis Dr. Jonas 
šliupas tikrai Atvyksta Šį mė
nesį į Jungtines Valstijas, kur 
jisai ketina praleisti dvejetų 
ar trejetų mėnesių. Vakar ga
vo nuo jo laiškų Dr. A. L. Grai- 
čunas, su kuriuo jisai jau se
niai dėl savo kelionės susiraši
nėja.

Dr. Šliupas atvyks su žmona 
ir keturių metų šuneliu. Jisai

...

JUSŲ TELEFONAS GALI JUMS PADĖTI'

Tvarkyti jūsų Vakacijas
Pirm negu rengsitės i vakacijų 
kelionę patelefonuokit i vieta dėl 
patogumo—-tai daug padės jūsų 
kelionės smagumams, lies žino- 
sit iš anksto, kad jus turėsit pui
kia kvotėra, žavinčia aplinkuma 
už patenkinaiičia kaina. O kada 
busit išvykę, vėl 
foną, kad nuolat

ILLINOIS

naudokit tele- 
pranešti na-

TELEPHONE

GRAHAM & SONS, Ine.«
, “Malevų ir Sienų Popieriaus Krautuvė” ;‘

1821 W. 35th St. 1638 W.'79th St.
Tel. LaFayetfe 3873 Tel. Radcliffe 3886

PAMATYKIT NAUJUS 1936

SIENŲ POPIERIUS
Kviečiame jus, pamatyti musų riaują ir gražų sienų popierių ^rinki
nį. Turime virš 1,000 skirtingų spalvų ir raštų, įskaitant vėliau
sios mados kblohiaiius, periodįnius, augmehiriius, sceniškus, klėt- 
k uolu s, lygius, aūdiminius ir figūrinius.

WATERFAST, SUNFAST VIDUTINIŠKAI ĮKAINUOTA~ .r

Special paint ir var- 
nish remover 85c

DIAMOND GLOSS 
arba FLAT PAINT

Balta ir spalvuota

..... 95c
Sienų popieriaus va- 
lyklis. Visų branda

3 kuT..._ 21c

Diamond
Greit džiūstantis

Spar Varnish'
Vidinė ir išlau
kinė Waterproof

S >100

• 1 • . t . * 4

Ekonomiška .
GLOSS PAINT

Balta ir spalvota * ■

G r aha m ’s Special Gloss arba 
Semi-Gloss Paint

Maleva su EnameI finišu. /Sije- 
noms ir medžio dar 
bams. Už gal. ........... 

1-COAT WHITE ENAMEL, už gal. ................  $1.69
SHERWIN-WILLIAMS FLAXOAP, 5 sv. kenris 95į f 
DIC-A-DOO PAINT VALYTOJAS, didelis pakelis 230

Autorizuotas lįeaieris Nu-Ėnamel, Jewel, Wallhide, 
Pratt & Lambert & Old English Products

VELTUI PRISTATYMAS At(laras ’antrądięhiais. ketvirtadieniais . 
< ir Šeštadieniais vakarais.

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimą, pla
čių ir gerų čeverykų. Oįa 
visa šeimyna gali gauti ge

riausius Čėverykus brangiomis kainomis.

Universal Shoe Store
A. ŽALEČkiŠ ir J. MARTIN, Ša v.

3337 SO..HALSŲED .STREET .1.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883-5810
Fotografija yra. am- i; 

žiną atmintis

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

rengėsi balandžio 28 d. apleis
ti Klaipėdų ir sėsti Švedijos 
uoste į laivų, kuris išplaukia 
pradžidje gegužės,jei šuspė- 
siųs pasiruošti kelionei; o jei 
nė, tai išplaukti iš Švedijos ge
gužės 16 d. ir, pasiekęs Šitų 
pusę Atlantiko, tuojaus važiuo
ti į Chičagų, kad galėtų su
spėti i Tautiškų Kapinių jubi
liejines iškilmes ^gegužės 30 d.

miškiams — tai užtikrins jūsų 
mintims ramybę, neš jus žino- 
sit, 'kad jie laimingi ir bus ma
lonu Žinoti, kad jie taipgi link- 
mijs ir patenkinti jūsų šventė
mis. Tegelbsta ' jUsų smagioms 
vakacijoms LONG DlSTANCE 
telefonas. Iš kur Jus nepašauk- 
tumėt, mokestis yra mažas.

C O.

Pratt & Lambert’s 
UTILITY VARNISH

Visuokiam vidiniam- paviršiui
S1.QfZ Džiūsta per 4 valau- , $9.J|Q 

,1 das. Už gal.............

......... Į |

i jį p

Atvyks Chioagon
Laiške, datūotam balandžio 

mėn. 17 d. 1936 m. Palangoje, 
Dr. šliupas rašo:

“šio mėnesio 21 d. važiuo
siu į Kaunu: teii gausiu pa
sų, leidimų kiek pinigų pa
siimti galėsiu kelionei — ir 
jei suspėsiu, tai 28 d. šio mė 
nešto iš Klaipėdos išplauksiu 
į Švediją, o iš Gothenburgc 
į Ameriką. Q jeigu hėsuspė- 
siū, tai kitas laivas išeina 
tik 16 d. gegužio... Kiek die
nų kelionė užims, nežinau.; 
Bijau-, kad, gegiižyj išplaukęs 

•.Wįš Kląipėdos — riepasiekšiu 
Chicagos laiku. Todėl steng
siuosi išplaukti dar šį mėne
sį — jeigu pasiseks...” ; 
Tuo tarpu New Yorke jau 

gauta žinia, kad Dr. J. šliupas 
tikrai galėsiąs atvykti į Ame
riką gegužės 11 d. i' • •

Įgalioja komitetų rengti 
maršrutų

Amerikoje svečias nori ap
lankyti keletu stambesniųjų ko-, 
loiiijų, pasitarti “su pažangiais 
lietuviais” ir pasidarbuoti Iaisr 
vos minties reikalui. Dar šių 
metų kovo mėnesį- jisai prašė 
Dr. A. L. Graičunų sudaryti 
’tūb tikslu komitetų, kūris pa
ruoštų jam prakalbų maršru-

Komitetas, sulig tuo Dr. J. 
šliupo prašymų, bUVo sudary
tas iš sekančių, žmonių: adV. 
Kazys Gugis — pirmininkas, 
Dr. A. L. Graičunas —- sekre
torius; P. Grigaitis, Ed. Čepu
lis ir S. Dombrow — nariai. 
Apie tai buvo Dr. šliupui pra
nešta, užklausiant jo, ar jisai 
sutinka pagal Šio komiteto pla
nų maršrutų atlikti. Dabar ji
sai rašo, kad sutinka, ir duoda 
suggestijų, kuriose kolonijose 
reikėtų ’ jam paskaitas rengti. 
“Daugiau vietų kaip 10 aš var
giai įstengsiu aplankyti”, sako 
Dr. šliupas.

New Yorke jisai ketina su
stoti pas sūvo dukterį Aldona.

Cent^ahąįi.v maršruto ^eifgL 
mo komitetas netrukus susi
rinks ir pradės veikti. Maršrū- 
to reikalais 'visi yra kviečiami 
kreiptis į ŠękYefprių, Dr. A. L. 
Graičunų, 3310 Š. Halsted St., 
Chicago,. iii. ■'

Chicag'os Lietuvių Vyrų cho
ras, kuris susideda iš senųjų 
veteranų, irgi neiniega. štai 
neseniai turėjo surengęs sma
gų vakarėlį sūsėlpimui savo Se
nojo draugo A. Lekavičiaus. 
Dabar gi Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras Vėl rengia drau
giškų vakarėlį, kuris įvyks se
kantį šeštadienį, tai yra gegu- 
gės 9 dienų, Keifo svetainėje,- 
2435 S. Leavitt st. Įžanga tik 
50c. Už šių mažų įžanga gaus 
labai skanių vakarienę ir dar 
kai ko kito. Visi Chicagos Vy
rų Choro rėmėjai ir šimpŪti-:

Siunčiam GSięflTekgramu i Visas 
/ Pasaulio, Dalis' t

KVIETKININKĄS
Gėlės Vęstuvėtn.s, Bankietams 

i ir. Pagrabams
3316 Sd. Halsted St.

Tek, 7314 ;

a v 
>4.v

f .'*x į

■< A. .' Z

Kai tėvai demonstravo, tai jų vaikai New Jeršey senato 
patalpose, miegojo. Demonstracija buvo surengta ryšium s'u: 
pašalpa.• •„ .j < '•

zūotojai kviečiami atsilankyti, 
nes už tokių mažų įžangų ga-; 
lėšite linksmai praleisti laikų, 
su savo’ senais draugais ir pa
žįstamais. Be tb, paremsite vie
nintelį Chicagos vyrų, chorų, 
kuris gyvuoja ne kokiam biz
niui, bet palaikymui pažangaus 
lietuvių judėjimo. —X. š.

Jaunuomėnes 
rodą

šiuo laikūj nuo gegužės 5 iki 
gegužės ; 10 d., yra paskelbta 
Jaunuomenė Savaitė. Kasdien 
įvairiose Chicagos dalyse ren
giama įdomus ir naudingi jau
nuomenei programai. Ypač gi 
rūpestingaiįpriruošti programai 
patiekiama. InternūtionAl Am^' 
phiteatre ‘ trobešy prie flalstėd 
ir 43 gatvių. ( ?. į

Ir vienas tų programų punk
tas turi nep’ųprišto svarbos ry
šy, ,‘su- jhi^0i$ei}e pastangomis 
gauti dubą., Tas^biAėirt punktas 
parodo vaizdžiai dvi darbo ieš
kojimo metp,das. Pirma tų įrįeį 
todų tai tįę^įA: jaunuolis eina 
iš vienos, dirbtuves į kitų, klau
sia ar nęy.eįkA darbininkų, $ąu 
na atsakymų,, kad pereikia,i 
maršuoja .toliaū, ir pavaįrięs 
grįžta namo nieko nepešęs. Ki 
ta inėtoda tai Illinois State ir: 
National Reemployment agent’.- 
jų pa^eiba; tes agentijos hiiro-: 
do jaunuomenei kokios© vieto
se yra daugiau galimumo gauti 
darbų. Patartina aplankyti In
ternational Amphiteatre šiu ša-;

Apžiūrėjimas (ki- 
cagas

.. . Sekmadienį, gegužės ' 1'0 į d.,. 
Motinų Diena Morgan Parko 
apiėlinkėjkariuomenės para
das ir kitokie numeriai.

STANISLOVAS MARCINKUS
Persiskyrė, šit šiuo ųasatiliu • 

gegužės 3 d.., 11:30 vai. vaka- > 
re, 1936 m., šiiląųkęs 59 metų , 
amžiatiš,, gimęs Mariapdlės ap- ; 
škr., KalvhrŲoS pkrap.. Puric
kiu kaime. Afeeffeęj išgyveno 
36 fbęttis.' Paliko: dideliame riU- < 
liūdime nloteri Elęha, PQ tė- 
vriis Ąlekniutę, .2 sunu , Stanis
lova ir Vladislovą, 3 dukteris į 
Heleri Ryan, Adelįne Mutiny 
ir Mildred, pusbroli Jupgapa 
Marcinkų, šfcšeri Grarid Rabids, 
Mich. Rožė Petraitis, ir giriii-

! ries., . ... . . L , ■■ •
> KUnas pašarvotas randkši , 

6751, Šo. Artesiaih Avė..- Tęl. - 
Prošpect 3288. Laidotuvės.Įvyks 
Ketvirtadieni, gegiižės 7 dieipa, 
8:00 vai. iš .namų i Gimimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už . velionio sięla, o iš 
tęn buįs nulydėtas i šv. Kaži-.: 
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Mar
cinkaus gimines, draugai ir 
pažystami esat .. nuoširdžiai 

. kviečiami; dalyvauti (aidėtų-?: 
vę.se ir stiteiktt jam paskutini 
patarnavimų. ir atsisyeikinima.

Nubudę liekame, 
Moteris, sunki, dukterys, pus

brolis, sesrio ir gimines. 
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius Lachawicz 
ir Sunai. Tel. Canal 2515.

£

Gegužės 12 d. Goodwill Pra
monės ; įdomios dirbtuvės, kur 
iženos medžiagos suvartojimas; 
naiZj ų reikmenų padirbimui.. ‘ J 

. Gegužės 13^-The Midvvay and; 
ithe University;. ajtlankymaS: 
Chicagos .universiteto.

Gegužės 14.—LaSalle Street į 
atlankymas Pirklybos Tarybos, 
Biržos ir apžiūrėjimas kaipvAu 
romą prekyba biržoj.

Gegužės 14.—Chinatown; gal 
būt įdomiausia ir keisčiausia 
daugeliui Chicagos dalis.

Gegužes !15— Čhurches ot. 
Hyde Bark and Kenwood; ap
lankymas žymesniųjų žydų, 
baptistų ir metodistų bažnyčių, 
ypač pagarsėjusių savo archi
tektūra.

. Gegužės 16—Bfookfield Zoo; 
atlankymas pagarsėjusio Chica 
gos zoologinio sodno.

Lietuviai it lietuvai

vėlyboms
Šie lietuVįai ir lietuvaitės iš 

ri'eme laisnius (leidimus) Ve- 
dybpms: - .

I , John Baniewicz 26 m. ir Te 
rilonica Wozgirl 23 Ūfi. .

John Maribsh 25 m. ir Mary 
/Marcin^tf 20 m.

Mitchel Jasinski 23 ir Leoną 
DanbwŠki 22 m.

George Urbūh 25 m. ir Julia 
Žoberis 19 m.

Emil StarČevich 21 m. ir Rose 
Tobias 19 m.

John Radcky 25 m. ir Ma- 
kowski 22 m.

Stanley Randelunas 33 m. ir 
Roše Serkauskas 33 m.

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

k' '4Ž\-. C i

JONAS PAMPARAŠ
Persiskyrė su šiūo bksaulįu ; 

gegužės .4 dienų. 9.:0Q valžinda 
vakare, 19Š6 m., šulatikes pu
sės amžiaus, gimęs ŠįaŪlių ap- 
škr., Žagarės pata'p., GrąžaičiU 
kainie. Amerikoj iŠgyVepo 25 
įlietus. Paliko dideliame, puliu- i 
dime gimiiies, Joįim Norkų jr ; 
jo šeimyna ir jona , GursJkį ir į 

j^ jo šeimyna ir draugu^. Laido
tuvėmis rUpiriasi JonaS Nor
kus, Lafayette 1855. Kūnas pa
šarvotas randasi 4523 South 
Talman Avė. ' ,

Laidotuvės įvyks pėnktadie- 
ni. gegužės 8 diena. 8:00 vai. 
ryte iš namų i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos: pamaldos už. 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes, ' . . . . , '

Visi A. A. Jono Pamparo 
! a'imihČS/. draugai fe pažystam! 

esat nUoširdžiaUdfeiečiami da
lyvauti, laid6thVČSe ir suteikti 
jahi paskiitini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. 1

Nuliudęj.iiėkamę, 
Giminės ir Draugai.

Patarnauja Laidotuvių Direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741. j

Šiandie baigiasi Pet
ro Rimšos kūrybos 

paroda
Šiandie yra paskutinė diena 

besisvečiuojančio Amerikoj Lie
tuvos skulįjtoriaūs Beiro Rifh- 
šos kūrybos parodos, kuri yra 
laikoma Sherman hotėly, prie 
Clark ir RandOlph gatvių (kam
bary 214-B).

Įėjimas į parodų yra nemo
kamas. ? .•

Parodoj yra išstatyti jo gar- 
sieji kuriniai: “Artojas”, “Lie
tuvos Mokykla” ir keli kiti/ 
taipjau dau'g medalionų, paga
mintų paminėjimui įvairių įvy
kių Lietuvos istorijoje.

Paroda atdarė iki^lO vai. va-
* • ' . 7kate ir verta kiekvienam jų ap

lankyti.—k. b.

4. .iŠ Ij . i . i >. <z .Įdomus koncertai
Illinois. Symphohy Orkestrų 

duos koncertų Orchestra salėj 
šį vakarų, gegužės 7 d. Or
kestrai vadovaus Dr. Frėįėričk 
Stock; solo planų skambins sve
tys Rįidolph Gariz. Pradžia 
8:15 vai. vakaro. Įžanga tik 
tarp 35 ir 606 parkete, taĄ> 35 
ir 65 c. balkone, o galerijoje 25 
c, ftęikia tikėtis, kad ne vie
nas ir iš lietuvių pasinaudos tį> 
progax išgirsti puikų programa 
nepaprastai prieinamomis sųly- 
gomis.

Šauni siurpraiz pare
CHICAGO LAWN.—Praėjusį 

šeštadienį buvo surengta siu4r 
praiz parė p-lei Stellai černaus 
kaitei. Ta diena buvo jos gim
tadienis, taigi šia proga susi 
kų namus ir visi su dovanomis 
kų namus irvisi su dovanomis 
laukė pareinančios iš darbo. ,p> 
Stellos. < ; t

O kadangi 'p-le ČernaiiskAitc 
dirba net iki 9 valandos vaka
ro, tai laukti jos paeinant te
ko gana ilgai. Kada ji parėjo, 
tuomet visi prAdėjb šaukti 
“siurprizas!” ir uždegė šviesas.

Lietuviu Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirihkiihhi ir. prkitibgų ’pra'neŠimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS.,. Ųž dau
giau pakarto] ithU ‘.reiKės nįękėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

PETRO RIMŠOS 
Iš LIETUVOS 

SKULPTŪROS 
PARODA

SHERMAN HOTELYJ 
Clark, ir Randolph Sts. 

Kambarys 214-B
Atdara Kasdien: 

nuo M v. ryto iki 10 v. vakaro. 
Užsidarys Gegužes 6 d., 1936 • 

Įžanga riemokainū.

SUSIRINKIMAI
■ ’

Bridgėjtorto Lietuvių Namų Savininkų Bendrovė (Association. 
d’f lįithuahian Property Owherš of Bridgeport) laikys mč- 
riėšinį susirinkimų trečiadienį, gegftiŽSš 6 dienų, 7:30 va- 

’landų Vakaro Chica^Os Lietuvių 3133 S. Hal-
stėd Street. Visi n&rl&i namų škVinihįk^i įnalonėkite lai
ku susirinktu iies randasi dauį svarbių Reikalų, kuriuos 
bulihai tūrime Aptarti. Kurie eSafe Šiais lietais dar ne- 
ū^šimOtėję hjdkėšČių, tai Šiame susirinkime malonėkite 

,, užšimbketii-^S. fcuheviČė, rast.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kuopos susirinkimas į- 

Vyks gegužės 6 dienų J. Grigaičio svetainėje ddresu 3804 
Armitage1 avenue; pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi nariai 
malonėkite būti stiprinkime, nes .ftfrČši&e daug svarbių 
dalykų Organizacijos reikalu aptarti., Netolimas nė lai- 

v. kris iki ^LĄ. ^imp,; tai geri sumanymai Seimui dabar 
kŪip tik^aikas Suformuluoti. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime.—^Bėh Aluzas, užr. sekr.

ŠLA. į6 kdOpa laikys mėnesinį susirinkimų gegužės 6 d. 7:30 
Vžtl. .VSkaro Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st 
Prašau visus narius būti susirinkime, mes randasi svar
bių reikalų aptarti.—J. Balčiūnas, rašt.

Mat ^viešos name buvo ūfeėsin 
t<5fe, kai jau tikėtasi, kad ji ne
užilgo bus namie. Stalgus ir 
garsus šauksmas iš karto ja 
net nugąsdino, bet ji greitai 
pamate, kad visi susirinkusieji 
buvo jos draugai, ir suprato, 
kad tai jų pasveikinti jie su
sirinko.

. v",.-,. k ‘ \ > » I

Viena geriausių dovanų buvo 
jos pačios tėvų—tai miegrui- 
miO setas pirktas iš Peoples 
rakandų krautuvės.

Parės dalyvių tarpe buvo no 
vien jaunuomenė. Matėsi pav. 
pp. Daraškai ir kiti. Be Rau
to,, žinoma, irgi nebūtų buvę 
jokiės parės.

Gimtadienio puota užsitraukė 
iki 4 valandos ryto. Q pp. čer- 
hauškai nepagailėjo vaišių. Sve 
čiams ir viešnioms būvo užtek . 
tinai gerti ir valgyti kiek tik 
kas ’nOrėjO, ir esu tikras, kad 
šios parės dalyviai ilgai neuž
mirš tų vaišių.—Rautas.

Salntarąs Drug & 
Chemical Co. /

Salutaro Biteris yra vienas gesu
sių Biterių ka šiandien rrindasi ąnt 
marketo. Jis žfeomas kaipo, gera gy
duolė dėl viduriu ar kitų nesmagu
mų. Plačiai parduodamas atmo
kose ir vartojafnas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi, fe visados .SalųtaraS Ri
terio. Pašaukite telefonu Chnal 1133.

639 West 13th St.

J, MIKŠIS
RAMOVA AUTO SĖfoP 

Taiso visokius automobilius 
goriausiai nepigiausiai 
834 W, 35th St.

Tel. Yards 6547 * •

Tavernoš
Vinewood Beer Garden

Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher,' TeL Willow Springs 43.

u .411 U ~ zf :------------------------------- *----- --

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

21st Place Tavern & 
. Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
i Savininkai

761 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas, - Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manor 
gyventojas įrtsilankyti į musu užeiga 

P. V. 1»RANSKAI, savininkai 
6538 ?So. Western Avė.

pfiTfc’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge- 
fos rušiefe degtinė, Graden City alus 
cigarai,, cigaretai, saldainiu, Šalta- 
koŠės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
'tautišku > kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

. PĘTE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.
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komplimentas nieko pardavinėja

jonas Dunč

Ligoninių diena

CHAPMAN & CO

darosi Franklin 0576

kas daroma lituose
40 namuose

ĮW«lj»W

inio

. 3.50
$3.50
$6.50
$5.50

$12.50

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

kraft 
PiMCNTO

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

blėties 
pagei-

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! c

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

"Personai
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paskolos

Kelnes veltui kad 
įtikti pirkėjams

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

bakerio pagelbi- 
patyres. 111749 
M. Lawnfcki.

PATAISYK STOGĄ IR 
rynas Dabar

tai naudo- 
(kuris, 

liečia ir Kanados lietis 
Money Orderį 
Ūž tuos pini 

siuntinėti dien- 
i/15 mėn.) nu-

IEŠKAU DARBO kaipo porteris. 
Esu patyręs. Galiu dirbti ir už baro. 
Kreipkitės John Kamarauskas, 3454 
So. Halsted St., Tel. Boulevard 8939.

1000 svarų 
bačka lapi
nio tabako

pąsendinim 
omą.

Chicagos miesto , meras E w- 
ward J. Kelly išleidę proklama
ciją, kuria gegužes Į2 dieną 
paskelbė kaip šalies Ligoninių 
Darbuotės Atžymėjimo dieną;

šią. prelekciją turėtumėm ne 
praleist, nes daug ką pamoki 
nančio išgirsime.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

tyrinėjimo skyriaus pasidarbavimu 
išvystyme lengvo užsirukymo, krei
piant atyda i rugšties-šdrmu lyg
svara 'yra tai nuosavas Lucky Strike 
procesas

Tokia tema Rokiškėnų / Kini 
bas rengia prolekciją ateinantį 
sekmadienį, gegužes 10 d., pir 
mą Valandą popiet Neffo svet, 
2435 S. Leavitt Sj.

REIKALINGAS bučeris. mokas 
lietuvių kalba. 4001 So. Campbell 
Avė.

Preferred by> 
miliions 

to mayonnaise

ši bargeno
pusė tikrosios vertės. Bet, kad 
susipažinti su didesniu skai
čių draugų, Nąujienų skaity
tojų tarpe, jie nusitarė išduo
ti kiekvienam pirkėjui prie 
virš kalbamo parduoto siuto 
vieną porą kelnių iki $5.00 
vertės absoliučiai veltui, t.y. 
magaryčioms.

Nepamirškite 
Morton Tailor 
Market gat-, ...I 
Van Buren gatvių/ 

(Apskelb.)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGOJE 
Gitaros taip pigiai kai 
Smuikos taip pildai kai 
Kornetai tiktai po ......
Klarnetai tiktai po .... 
....Bass Drum tiktai po 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

3003-3039 S. Halsted SL 
VICtory 1272-1273

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

< Įžangos jokios nebus, nes R,o 
kiškėnaį yra sportai, duoda ki 
tiems, o patys 'iš kitų 
nereikalauja.—A. V. GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojaip. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Standardizuoto vie 
nodumo reikalingu 

mas cigaretams

— džioviųįųiąs 
tabako, tai tas čia dar.

Tūkstančiai bačkų lęngvo nunokusio ta
bako guli po šituos stogus , . . tik guli čia 
pasendinimųi ir pasaldinimui ir nunoki- 
nimui dėl Chęster^ę|c| cigaretų.

Lygiai kaip Rip Van Wlnkle, jie miega 
— tabakai tfpsta švelnesni ir lengvesni 
cigaretui kuris Patenkina.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

• JUODŽEMIS 25c. už bušeli. 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t. t. Prosta
tom i visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

now in new-design 
Swanfcyswig glasses!

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

procesas. “It’s Toasted”. jūsų gerk
lės apsaugai, pri$š knitėjimus, prieš 
kosuli. v ,

Betgi reikia pabrėžti, ,iog ir ge
riausios pastangos tabakų parinkti, 
sumaišyti ir prirengti butų veltui-, 
jei pats cigafetų išdirbimas bus vyk
doma nerūpestingai. Nes paprasčiau
sios mechaniškos smulkmenos yra 
stebėtinai svarbios.

Nuo jų priklauso fizinės ypaty
bės, kaip kad svoris, dydis, diržin- 
gumas, drėgnumo-palaikymo ypaty
bės, prikimšimo vienodumas — pro
dukto vienoduąias — nes visa tai 
giliai veikia' i jo degimo būda ir 
sudėtines jo durno dalis.

Lucky Strike cigaretu gamyboje 
visos šios ypatybės yra rūpestingai 
standardizuotos, ir sąžiningai tyri
nėjimu skyriaus tiesioginėj priežiū
roj palaikymos. Visa tai atliekama 
su pagalba įvairių įrankių, nes dar 
ir naujų pramonėj, kurie buvo iš
vystyta kad pagerinus lengva užsi- 
rukyma. (Advertisement).

asą. Tlie 
į.323 South 

tarpi/ Jąckson j r

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’U want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acųuainted
with all seven z * "‘"s 
of the delicious
Kraft Cheese * «
Spreads. They’re h i * /
marvelous for I 
sandwiches,8alads *1 *
and appetizers. ____ _

Pašauk mus dėl dykai apskait 
iavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 

z Tel. Boulevard 0250

P-as Jonas, Dunčikas rašo 
laišką iŠ ROsemčnt, Montreal, 
Canada:

“Gerbiama Naujienų^ •Redak
cija ! Kadangi mano prenuįiiė- 
rata Naujienų išsibaigė balan
džio 18 d. X m. ir mes jaučia
mės, Kad be. tokio puikaus dien
raščio kaip Naujiehos ir tolinti 
pasilikti negalime, f 
damasi Jūsų kontestu 
rodos.
vius) siunčiu $5 
per Seną Ęętrą. 
gus riialopękitę 
raštį Naujienas 
rodytu adresu/.

Su* pagarba, - 
kas, Rosėmbrot, Montreal/ £ 
tanada. j"

Teisėjas Leon Edelman pa
skyrė metus laiko kalėti p-iai 
Marie Flaherty, 7 vaikų moti
nai, gyvenančiai adresu 1366 
Hudson aye. Ją rasta pasigerti - 
rią, beveik be sąmonės jos bu
te >nt grindžių, o jos vaikai 
buvo alkani, purvini ir nusku
rę. Moteris yra 29 mėtų am
žiaus. , ■

Jos vyrąs John Flaherty ras
tas taipgi girtas. Jis pareiškė, 
kad nesąs priešingas, jei ■ vai
kai bus pasiųsti į auklėjimo 
prieglaudą. Girdi, $75 gauna
mų iš viešųjų darbų fondų 
visvien neištenka šeimynai už
laikyti. Vyro bylos nagrinėji
mas atidėtas kitai dienai.

PENKTADIENI 
SOKIV PROGRAMAS 

8 VAI,. VAKARE 
(C. S. T.) 

45 a»ni. Šoklų orkestrą 
THOMPSON, RAY 

ir ritmo dainininkai.

Vienu iš didžiausiu žingsnių Ame
rikos pramonės išvystyme yra tai 
modernišku išdirbimo metodu išto
bulinimas Koks mažas atrodantis 
nesvarbiu dalykėlis išdirbimo proce
se gali ištikrųjų nusverti gaminio 
kokybe. ■

Atyda ■ smulkmeniškiems dalykė
liams ypatingai yra. reikalinga! iš- 
dirbime .cigaretų. Lucky Strike či- 
garetiiosė, pavyzdžiui, vidurinieji 
auksčiausios kainos/ turiningo, bran 
daus-kupo tabako lapai naudojama. 
Pirm perkant parinkto tabako pa
vyzdžiu cheminis ^nagrinėjimas da
roma ir taipgi atyda kreipiama tin
kamam išsistovėjimui ir moksliš
kam tabako sumaišymui. Vienu iš 
svarbiausią Lucky Strike i šdirbė ją

Dvi linksmybės savaitėj 
trečiadieni 

LILY PONS 
7 VAI.. VAKARE 

(C. S. T.) 
KOSTELANETZ 
Dalyvauja KAY 
IIEATHERTON .. _

COLUMBIA SISTEMA

The Morton ;Tąilors, urmo 
gamintojai prie 323-325 South 
Market gatves.
vyrams/ ir. vaikams iš jų pa
čių dirbtuvės vien suktų vil
nų ir vėliausio styliaus siutus, 
žemiausia ir viena khina už 
liktai $15.75. . /

Urmo pardavimo distrikte 
kaina pripažinta

Tema , svarbi ir .domi, nes 
dąvZgelis iš musų nežinom kam 
mest tikim, kokie dievai seniau 
buvo, kokie dabar yra ir kokia 
naudą iš; jų turi žmonija. Prę- 
(eĮcaiją laikys vienas iš geriau
sių prelegentų, tai K. Augustas, 
Naujienų redakcijos štabo na
rys. ‘ Ir ot ' tokie klausimai 
svarbu žinoti visiems. Kas mes 
nebūtumėm, ar laisvamaniai ar 
katajikai, ar bolševikai, ar so
cialistai, ar tautininkai, visi 
turim susidurt su tokiais klau
simais. . , - :

Taigi tokių pamokinančių 
prelekcijų bima labai retai ir ..... •' »• f, .

Miscellaneous
/ _ .^JXaĮ:r”S - - -

JUODŽEMIS. vardais arba veži
mais, specialė žemė — • ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kybą. Pristatom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth' 7942.

1 galionas malevos 
visokių spalvų .... . f
Specialė maleva medžio 
darbui, ...............į...... gal. O f Ji
1 gal. grindims ir trim vamish 

išdžiūsta i 4 , valandai

Septynių vaikų mo 
jinai metai laiko 

kalėti

REIKALINGAS vyras, kad butų 
ne girtuoklis i ruiming house. Ant 
vietos gyventi ir mokestis. 2126 S. 
Halsted St. '

. REIKALINGAS 
ninkas, nevedes — 
So. Michigan Avė,

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
> ’*«**"'Avimas

1 galionas enamel $ 4 
špeoiai ...... ■ ■ v w
; ■ ir daugiau
1 galionas flat balta $4 OQ 
maleva •............ ...... '■
. ir daugiau
1 galionas pirmos kl.

Taipgi (Visos kitoė malė Vos, kempinės ir šepečiai, 
irš 500 Įvairią sieniniu 'popierių po 4c ir daugiau.

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%__ ST0RE

Tel. Canal 5063

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų 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. Dinette Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

"r 11: ........ ai

KAM reikalingas per 17 metų pa 
tyres bučeris. Kalbu keturias kai 
bas. Pašaukite Lafayette 1734.

i ....................... III ■■■■,———u—
HėĮp jYąpted—Female 

Darbininkių reikia -

REIKALINGA MOTfcRU skudu
rams sortuoti. Nuolatinis darbas— 
gera alga. Ideal Junk Shop, 1505 
W. Ąustin Avė.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui. Reikalinga referencas. 
Maža šeima, be mažų vaikų. Kreip
tis M. Felkson, '3550 Lindale Avė., 
3rd Apt.

REIKALINGA moteris ar mergi
na namu darbui. Savas kambarys, 
nėra skalbimo. $4.00 savaitėj. Doug- 
las Brennan, 4431 Adams St., Mans. 
6796.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui — truputi patyrimo. 
Geri namai. S. FRIEDMAN, 620 W. 
47th Street.

, For Rent
STORAS tendon — garu apšildo

mas. Privatus basementas; dideli 
langai, gera vieta dėl wholesale 
liųųor house arba dry goods store 
arba kitam bizniui. Renda priei
nama, 3341 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA ofisas su pagy
venimo kambariais daktarui arba 
dentistui. Gera vieta. 2816 W. 63rd 
St. Krikščiūnas.

ANT rendos gera vieta dėl kriau- 
čiaus, nes apieljnkej niekur nėra 
tokio biznio. 657 W. 81st St.

Furnished Rooms :
RENDON fornišiuoti kambariai— 

dėl vyro ar moters—2 šeimoje. 6938 
So. Campbell Avė., Prospect 0144, 
1-mos lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir mėsi
nė labai prieinamai. Gerai išdirb
tas biznis. Gera ^padėtis.

2953 W. 59 St.

PARDAVIMUI Grosernė, Ice cream 
ir smulkmenų krautuvė. Parduosiu 
'už cash arba priimsiu maža karčia- 
ma Marquette Parke i mainus. 2534 
West 45th Place.

GROSERNĖ, BUČERNĖ pardavi
mui labai nebrangiai. North-East 
kampas 93-čios ir South Park avė. 
Commodore 1617.

PARSIDUODA pigiai grosernė, 
kendžiu ir ice creamo krautuvė, se
niai išdirbtas biznis Bridgeporte. At
sišaukite Victory 5206.

Situatįon Wanted 
Darbo Ieško

4- *
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