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šeštadie

Naumiestyje

buvusioj Italijos legacr-

Mūšiai Sankcijos Italijai bus atšauktos

Marijampoužpuolė keturių

Italams užėmus sostinę

Musso

Naujas didžiu

Dvi ypatingos mirtys
byloje)

DU

3 žuvo lėktuve

3 kroatai užmušti
60,000 KIAUŠINIŲ

leidžias

Nacių agentas prisi 
pažino pagrobęs ra 
šytoją Šveicarijoje

Streiko pavojus išnyko ir nauja 
sutartis bus pasirašyta už po
ros dienų

Didžioji Ūkininkų 
Sąjungos byla

Addis Ababa gatvėse 
tebesitęsia

PARYŽIUS, geg. 6 
lini pranešė užsienio reikalų mi 
nisterijai, kad Franci jos ir An
glijos teisės Ethiopijoj bus ita 
lų pagerbtos ir išlaikytos. Fran- 
cija valdo ten geležinkelį, o An
glija turi teisių prie Tsana eže

B0WLING GREEN, Ky., geg. 
6.—Lakūnas ir pasažierius liko 
Užmušti susidaužius municipa
liniame airporte jų lėktuvui.

bando sa- 
budu užka

Italij 
aneksuos Ethiopiją

Eden bando patei 
sinti Anglijos pozici 

ja Afrikos kare

sekmadienio 
paskelbti save 
tuo nuraminti 
spekuliacijų ix> 

plaukimą, iš
Po Eden kalbos

Kavaliūnas
Adolfas

CHUNKING, Szechwan, Chi- 
Antras smar-

Bijojosi pritaikinti griežtas 
sankcijas, nenorėdama pati į- 
sivelti į karą, teisinosi užsie 
nio reikalų ministeris

WATERVILLE, Mę., geg. 5. 
—Mary Proulx, 7 metų,: kuri 
prapuolė pereitą sekmadienį, 
rašta išgėdinta, pasmaugta ii 
krūmuose šalę upelio pamesta. 
Panašiu budu pereitą rudenį bu
vo nužudyta Annie Knights 
12 m.

Didžiulis zeppelinas 
Hindenburg skrenda 

į Ameriką

MEXICO CITY, geg. 6. — 
prezidentui Lazaro Gardehas 
vakar buvo padaryta appendi 
eitis operacija.

Paskyrė sostinei civilį guber
natorių

Vėl užpuolė Ameri 
kos legaciją Addis 

Ababoj

Italija pagerbsianti 
Francijos ir Angli

jos teises

PARYŽIUS, geg.Jfi^— Ęran- 
ei jos ministeris A(|dis Abąboj 
Paul Bodard pranešė per fa 
dio savo valdžiai, kad nežiūrint 
italų okupacijos, mūšiai gatvėse 
tebesitęsia ir dar šįryt italams 
teko kovoti ethiopų ginkluotus 
burius.

MOKYTOJAI STATYDINASI 
POILSIO NAMUS

DANVILLE, III., geg. 6. — 
Čia įvyko dvi ypatingos mirtys.

Otto Gėrlach liko nuplikintas 
ledo dirbtuvėj. Jam einant tarp 
ledų sienos, nukrito šmotas le
do ir jį nubloškė į verdančio 
vandens kubilą.

James Ery Bryant, 68 m., 
per 43 m. geležinkelio agentas, 
pasiėmė plunksna rašyti savo 
atsistatydinimą, kaip stagiai su
krito ir pasimirė nuo širdies 
ligos.

KAUNAS.—Ministerių kabi
netas nutarė leisti žemės ūkio 
ministerijai išduoti lietuvių mo
kytojų sąjungos Zarasų apskri 
ties komitetui ligi 240 ktm. 
miško medžiagos nemokamai 
poilsio namams Zarasuose pasi
statyti.

JERUZOLIMAS, geg. 6. — 
Hassan Sidky ei Dajany, žytnus 
advokatas ir ųrabų generalinio 
streiko prieš žydus vadas, liko 
areštuotas policijos. Arabai 
bandė jį atimti iš policijos ir 
paliuosuoti, bet nepavyko.

nijoj, geg, 
kus žemės drebėjimas šią sa 
valtį supurtė šiaurvakarinę 
Szechwan provincijos dalį, /žu
vo keli gyventojai. Labiausia 
nukentėjo kalnų apygardos.

A. A. Adv. Juozas 
Stankūnas

DOVINĖJ PRIGĖRĖ 
ŽMONĖS

Prašo Francijos so 
cialistus paskelbti 

savo programą

RYMAS, geg, 6. —Papa Pius 
atlaikė speciales padėkos pa
maldas, iš priežasties užsibaigi 
mo karo Afrikoje.

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
daug šalčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoje buvo 76°.

Saulė teka 5:39

ZAGERB, Jugoslavijoj, geg. 
6.—Trys kroatai valstiečiai liko 
užmušti riaušėse, kurios kilo 
po dirmavonės Sesvete miestely^ 

Kitame miestely, Becej S ta
ri, 3,000 valstiečių užpuolė ka
lėjimą ir paliuosavo 50 kalinių. 
Atvykusi iš visos apielinkės po 
licija areštavo daugelį žmonių.

Italija paliksianti ka 
reivius kolonizuoti 

Ethiopiją

FRIEDRICHSHAFEN, Vokie 
tijoj, geg. 6 
lis zeppelinas Hindenbru'g šian
die vakare išskrido pirmai ke 
lionei į Jungt. Valstijas.

Zeppelinas gabena 54 pasa
žierius, tiek pat įgulos ir daug 
pašto siuntinių. Kelionė užtruk
sianti tris dienas. Zeppelinas 
Jungt. Valstijose nusileis Lake- 
hurt, N. J. Orlaivį, komanduoja 
Ečkener, kuris jau atgavo na
cių malonę.

Bet jai mirus išėjo aikštėn^ 
kad jos butą turtingos ir kad 
ji paliko apie $185,000 turto. 
Ir staigiai viskas pasikeitė. Iki 
šio laiko atsirado jau 300 gi
minių, kurie pareikalavo jos 
turto. Iš jų gal tik 65 bus pri 
pažinti teisėtais paveldėtojais.
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pasipylė 
klausimai, į kuriuos atsakinėji) 
Eden ir premjeras Baldwin; 
taipjau Chamberląin. Pastarasis 
pareiškė* kad dabar turės būti 
atšauktos visos sankcijos Italijai 
nes jas tęsti ne tik nėra pras
mės, bet ir pavojinga.

Jis taipjau užsiminė, kad An
glija turi visą laiką žiūrėti ir 
kitą, jai “artimesnį pavojų”— 
Vokietiją.

RYMAS, geg. 6. — Fašistų 
vadai jau svarsto kaip sutvar
kyti naujai užkariautą Ethiopi-

SOUTH BEND, Ind., geg. 5. 
—Stephen Varga, 53 m., 1923 
S. Catalpa St., pasimirė. Už 10 
valandų pasimirė kitas Stephen 
Varga, taipjau 53 m., gyvenęs 
kitame bloke, būtent 2102 So. 
Catalpa Avė. . Ne tik kad jų 
vardai, amžius ir gatvė sutiko, 
bet jie abu paliko po sūnų ir 
dukterį irgi vienvardžius — 
Steponą ir Elizabeth. Betgi jie
du' nebuvo jokie giminės.

LONDONAS, geg. 6 
išplaukiant iš Djibouti Anglijos 
karo laivu, bėgantis Ethiopijos 
karalius Haile Selassie vienam 
korespondentui padavė sekamą 
pareiškimą: f

“Aš neapleidau savo žmonių 
Tai nebuvo baimė tęsti karą, 
bet aš nemačiau galimybės są 
vo beginkliams, bet drąsiems 
kariams atsilaikyti prieš mo 
derniškus ginklus, ypač nuodin 
gas dujas. Todėl išvengimui 
tolimesnio'-kraujo liejimo ir su
naikinimo AddiA Ababa, o gal
būt ir užsienio legacijų, aš ap
leidau šalį”.

(Jo , finansinis patarėjas, 
amerikietis Colson sako, kad 
karalius neturys < jokio turto, nes 
visas jo turtas esąs investuotas 
pačioj Ethiopijoj. Tečiaus kitos 
žinios sako, kad jis išsivežęs 
daug pinigų ir brangmenų ir 
net savo 6 automobilius. Taip
jau jis turėjęs daug pinigų už
sienio bankuose).

UTENA.—Utenos pieninė per 
kovo 26 d. ketvirtadienį supli
ko 60,000 kiaušinių, o balandžio 
3 d. ketvirtadienį—51,000, nes 
daug kiaušinių prieš žydų Ve
lykas parduota turguj net po 
7 et. štuka.

LOS ANGELES, Gal., geg. 
6.— Ralph Stowers iš Mont- 
clair, N. J., liko išgelbėtas iš 
didelės La Brea dervos duobės. 
Jis nukrito nuo tvoros, kuria ta 
duobė yra aptverta ir ėmė skęs
ti dervoj. Atbėgę parko pa
tarnautojai ištraukę jį tam tik 
ru kriukiu. Ta duobė yra la
bai sena, gal 50,000 metų se 
numo, ir poleontologamš ji da
vė didelių turtų, pavydale pas- 
skendusių joj išnykusių gyvu-

MARIJAMPOLĖ. —Neseniai 
Dovinės upėj ties Daukšiais, 
netoli Žuvinto ežero, rasta du 
policininko ir miško žvalgo Ku- 
bertavičiaus lavonai.

Mussolini jau paskyrė Addis Ababai civilį 
gubernatorių. Bet italų mūšiai su 

Ęthiopais dar tebesitęsia sostinėje

NEW YORK. — Gegužės 1 d. demonstracija, kuri maršuoja Seventh Avė

Haile Selassie teisina 
savo pabėgimą

BRLYNAS, geg. 6. — Trys 
lakūnai žuvo, susidaužius .ties 
Berlynu bandomam naujam 
lėktuvui.

Mussolini kalboj ūkininkams 
davė suprasti, kad apie 500,000 
kareivių ir darbininkų, kurie 
buvo išgabenti į Afriką vesti 
karą;, dabar bus ten ir palikti 
kolonizavimui užkariautų plotų, 
nors jų klimatas yra visai ne
pakenčiamas europiečiams. .< 

' I tai i j a pasiimšianti visą pre
kybos ir ekonominį monopolį ir 
svetimšaliams nebus leista už
siimti prekyba, nėgi nebus duo
ta jiems jokių koncesijų, šiame 
klausime Italijai teks aštriai su
sikirsti su Anglija ir Franci j a, 
kurios turi didelių interesų Et
hiopijoj. •

nuomenes 
miestuose 
pareigas, 
nų buvo 
Nors jam 
ką toli nuo savo tėvynės, bet 
savo krašto nepamiršo. Nuolat 
palaikė santykus su to meto 
lietuviais darbuotojais pats, 
kiek sąlygos leido, prisidėjo 
prie tautiško judėjimo. 1905 m 
dalyvavo Vilniaus seime ir buvo 
to seimo prezidiumo narys.

Po karo, grįžęs į Lietuvą, nuo 
pat pradžios nepriklausomybės 
buvo Marijampolės apygardos 
teismo narys ir pirimininkas- 
Tose pareigose išbuvo iki 1929 
m. išėjo į pensiją ir apsigyveno 
Kud. Naumiestyje, kur vertėsi 
advokatūra. Nors visą laiką 
buvo silpnos sveikatos, bet ak
tyviai dalyvavo vietos visuome
nės gyvenime. Daug prisidėjo 
prie Kudirkos paminklo pasta
tymo. Velionis labai mėgo že
mę, todėl Kud. Naumiestyje bu
vo įsigijęs didoką ūkį ir pavyz 
dingai ukninkavo. Prieš mirtį 
keletą mėnesių sunkiai sirgo 
paralyžium. Velionis, didelei 
naumiestiškių miniai dalyvau 
jant, kovo 30 d. palaidotas 
Kud. Naumiesčio kapuose.

RYMAS, geg. 3 
ritetingų šaltinių patirta, kad 
Mussolini šeštadieny formaliai 
aneksuos visą Ethiopiją (pri
jungs Ethiopiją prie JĮt|Jijos).

Jis griežtai atsisakysiąs nuo 
tarptautinio sprendimo Ethiopi
jos klausimo, skaitydamas, kad 
Ethiopiją dabar yra grynai vie 
nos. Italijos teritorija.

Antracito angliaka 
šiai susitarė su ka 
sykių savininkais

HACKENSAGK, N. J.,' geg. 6. 
Eilėn Jane Ackerman gyveno 
visišku vienišu savo namuose 
Westwood primiesty. Niekas 
nežinojo jos giminių, niekas jos 
nelankė. Visiškai viena ir visų 
užmiršta ji ir mirė pereitą žiė-

ŠAKIAI.—Kud 
po sunkios ir ilgos ligos, eida
mas 69 m. amžiaus, mirė žy 
mus senosios kartos veikėjas 
advokatas Juozas Stankūnas.

Adv. J. Stankūnas gimė 1877 
m. Lauckaimio km., netoli Kud. 
Naumiesčio, Vilkaviškio apskr. 
Pradžios mokslą ėjo Kud. Nau
miestyje,
Įėję:— Aukštuosius ‘mokslus' ė j o 
Petrapilio universitete. Baigęs 
teisių fakultetą, išvyko į Mask
vos karo mokyklą. Kurį laiką 
buvo karininku. Išėjęs iš ka 

įvairiuose Rusijos 
ėjo taikos teisėje 
Nuo pat jaunų die 
susipratęs lietuvis 
teko gyventi ilgą lai-

LONDONAS, geg. 6.— Angli
jos užsienio reikalų ministeris 
Eden, atsakydamas į darbiečių 
užmetimus, pareiškė, kad Ang
lija paibijojo ne Italijos, bet 
paties karo, nors apie jo gali 
mas pasėkas ir nebuvo jokios 
abejonės, todėl ir nepritaikė 
Italijai militarinių sankcijų.

Esą, vienintelė sankcija, kuri 
butų sustabdžiusi karą, buvo 
uždarymas Suezo kanalo, bet tai 
neišvėngtinai butų privedę prie 
naujo karo—Anglijos ir Itali

PARYŽIUS, geg. 6. — Pre 
miero Sarraut kabinetas, kuris 
baigia savo dienas, susirinko 
šiandie ir nutarė vješai atsi
šaukti į “liaudies frontą”, kuris 
laimėjo pereito 
rinkimus, viešai 
programą, kad 
šalį, sustabdyti 
sulaikyti aukso 
Francijos.

Finansų • ministeris atsisako 
skelbti raukso embargo (uždrau
dimą išgabenti auksą), ar stvet 
tis kitų griežtų suvaržymų pi
nigų mainymo. Bet galbūt bus 
sutartos priemonės sulaikymui 
spekuliacijos biržoje.

dr. J, 
Pr. Mačiulis, agr,
A. Kubilius (prieš kelias dienas 
nubaustas “Maisto 
kun. Vincas Jarulaitis ir kiti.

Teismo posėdžių sudėtį suda 
ro teisėjas Šėpas Vazbys (pirmi 
ninkauja), Pranas 
(bylos referentas) 
Paulavičius ir Stasys Morkeliu*- 
nas (atsarginis teisėjas). Kai 
tins prokuroro padėjėjai Anta 
nas Kubilius ir Vladas Domeika.

Civilių1 ieškovų yra 27.
Prokuratūra kviečia 128 liu

dytojus, kaltinamųjų kviečiama 
13 liudytojų ir savo lėšomis, 
leista atsivesti 1 liudytojas. 
Prokuratūra kviečia 11 eksper 
tų, kaltinamųjų kviečiami 2 
ekspertai ir du leista atsivesti 
kaltinamųjų lėšomis.

Bylai svarstyki teismas re- 
zervaVosi laiko iki birželio 1 d.

WASHINGTON, geg. 6. - 
Valstybes departamento gauto 
mis žiniomis, Amerikos legaci- 
jos štabas, kuris buvo laikinai 
prisiglaudęs Anglijos legacijo
je, vėl sugryžo į savo rumus; 
Bet vos spėjus sugryšti ethio- 
pąi išnaujo 
amerikiečių štabą ^lr pradėjo j 
legaciją šaudyti. Amerikiečiai 
tečiaus puolikuos atmušė.

Neužilgo atvyko ir 50 italų 
sargyba, kuri ethiopus galuti 
nai^nuvijo. Nuo šio laiko ita
lą visą laiko saugos Amerikos 
legaciją.

NEW YORK, geg. 6. — Po 
kelių mėnesių derybų šiaip taip 
pasisekė antracito (kietųjų an
glių) angliakasiams susitaikinti 
su kasyklų savininkais dėl al
gų ir darbo sąlygų ir tuo bu 
du išvengti gręsu$io visuotino 
antracito angliakasių streiko. 
Paskutinis posėdis tęsėsi be jo
kios paliovos net 14 valandų.

Projektuojamą sutartį pa
tvirtino pilnas algų komitetas 
ir paskyrė atstovus paruošti 
naują sutartį. Ji busiant*! pasi
rašyta ūž poros dienų.

Sutarties sąlygų neskelbiama, 
bet manoma, kad pasiliks seno
sios algos.

KAUNAS.— Kauno apygar
dos teismas bal. 16 d. pradės 
nagrinėti buvusių Lietuvos Ūki
ninkų Sąjungos veikėjų didžią 
ją bylą. Kaltinamaisiais pa
traukta 48 asmenys, tarp ku
rių F. Mikšys, P. Josiukas, B. 
Sakalauskas, dr. Ę. Draugelis.

Urmonas, į), Trimakas, 
Valatka,

Maršalas Badoglio įsteigė Ita 
Ii jos ei vilę valdžią Addis Aba 
boj ir buvusios Ethiopijos sos? 
tinės civiliu gubernatorium pa
skyrė Rymo gubernatorių Giu- 
seppe Bottai. Tai yra vykini- 
mas Mussolini vakarykščio pa 
skelbimo, kad “Ethiopiją yra 
Italijos”.

Marš. Dadoglio, iškėlęs Italijos 
vėliavą virš buvusių karaliaus 
Haile Selassie rūmų, pats ap
sistojo

Iš auto- kariuomenė, užims ga Idar po 
ra dienų.

Pirmiausia į miestą įėjo čia 
būviai Eritrėjos kareiviai, o bal 
tieji tik juos sekė.

Įėję italai rado gatvėse krū
vas lavonų, o už jų pasislėpu
sius plėšikus, kurie skubiai pa
bėgo į kalnus, pasiimdami ir 
savo grobį. Dideli būriai ethio
pų bandė pulti iždo rumus, kur 
yra paslėptas valstybės auks- 
sas, bet italai atmušė riaušinin 
kus kulkosvaidžiais. Vyrų eilėse 
visu atkaklumu kovojo ir mo 
terys. F

Veik’ visos armėnų jr graikų 
sankrovos yra išplėštos ir su
degintos.

ADDIS ABABA, geg. 6. — 
Italijos vėliava liko iškelta virš 
buvusių karaliaus rūmų, o čia 
būviai gremėzdiškai 
liutuoti fašistniu 
riau tojus.

į čia atvyko ir maršalas Ba
doglio ir pasišaukęs korespon
dentus pareiškė jiems, kad da
bar prasideda kitas milžiniškas 
Italijos darbas, būtent užka 
riautoj teritorijoj įvykinti 
‘“taiką” ir pakelti jos gyvento 
jų “civilizaciją”.

Italai jau sustabdė riaušes. 
Gyventojai skubiai paslėpė savo 
ginklus ir bando rodyti italams 
draugingumą.

Bet italams teko atmušti ii 
keletą susirėmimų, kuriuose 
daug ethiopų užmušta.

Italai nepasitiki ethiopų ro 
domu palankumu ir apsisaugo* 
jimui nuo puolimų iš apielinkės 
kalnų, prie visų sostinės vedan 
čių kelių yra laikomos labai 
stiprios sargybos, o ir gatvės 
dieną ir naktį yra patruliuoja
mos šarvuotų automobilių.

Tuo pačiu laiku kas valan
dą pribuna vis nauji italų pul
kai. Iki atžygiuos visa italų

“Mes turime pripažinti tautų 
sąjungos nepasisekimą šiame 
ginče, taipjau pripažinti valdžios 
apsivylimą”, sakė Eden.

Bet visgi Eden pripažino, 
kad tautų sąjunga turi pasilik
ti, nes moderniniame pasaulje 
be tokios internacionalinių rei 
kalų organizacijos negalima ap 
sieiti. Tik ji, pamokinta ne 
pasisekimo; turės gerai apsi- 
svarstyti ir kitaip nustatyti sa
vo kelią ateity.

BASEL, Šveicarijoje, geg. 6. 
Nacių agentas Hans Wesemann 
prisipažino teismui, kad tai jis 
buvo pagrobęs Šveicarijoje ir 
slapta Vokietijon išvežęs pabė
gusį užsienin vokiečių rašytoją 
Berthold Jakob.

Teisiamasis Wesemann ver
kiausia susilauks aUgščiausios 
bausmės—8 metų kalėjimo.

Wesemann prisipažino, kad jis 
tarnavo slaptojoj Vokietijos po
licijoj ir kad grobimą padare 
tiesioginiais tos policijos įsa' 
kymais iš Vokietijos, kurie at’ 
eidavo per Vokietijos ambasa 
dą Londone.
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2 Ketvirtadienis, geg. 7, 1936

Clevelando ir Ohio Žinios
f

manadžeriaus

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ8

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai.. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SU
Tek Boulevard 1401

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

Tek Kenvood 5197 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio,
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Susituokia,
Arthur Kless (1453 Clear- 

aire Rd.) ir Adėlė Petraitis 
(25618 Highland Rd.) rengiasi 
susituokti. Vadinasi, rengiasi 
pradėti šeimynišką gyvenimą. 
Jaunasis yra 28 metų amžiaus,

1 o jaunoji 25. ! -

SLA 136 kuopos < 
parengimas . <

Balandžio 25 d. Lietuvių sa
lėje įvyko SLA 136 kuopos 
gražus vakaras. Publikos atsi
lankė ganą gausiąi. Visi links
minosi ir šoko geram orkes
trui griežiant. Buvo šiek tiek 
pasitarta ir šiaip einančiais rei
kalais. šios kuopos vadovybė 
yra pažangiųjų rankose.

Kongreso komitetas veikia
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Komitetas gana smarkiai dar
buojasi, kad viskas^ butų tinr 
karnai priruošta delegatams 
priimti. Svetainė jau yra nu
samdyta. Kadangi toms die
noms Lietuvių svetainės nebu- 

. vo galima gauti, tai liko pa* 
imta, kita svetainė, kuri yra 
lietuvių gyvenamoje • apylinkė
je. Tokiu budu delegatams, ku
rie atstovaus SLA kuopas kon
grese, nereikės be reikalo lai
ką gaišti besi važinėjimams.

Kitas parankumas, — lietu
vių gyvenamoje vietoje dele
gatams bute mažiau keblumų 
su kambariais, žinoma, komi
tetas ' pasirūpins surinkti visas 
informacijas, kur bus galima 
kambariai gauti.

1 Kongresui liko nusamdyta 
Grdino Hali. Vietos lietuviams 

• ta salė yra gana gerai žinoma, 
nes seniau jie ten savo paren- 

' gimus rengdavo.
Komitetas ir kitą darbą at

liko, — jis išsiuntinėjo visoms 
. draugijoms ir klubams paragi

nimus, kad rinktų delegatuą^į 
kongresą.

Piliečių klubo parengimai
. Piliečių klubas kiekvieną 

penktadienį Lietuvių salėje 
rengia savotiškute “šurum-bu- 
rum”, taip sakant, žuvies pa- 
res. Galima gardžios žuvies pa-

siyatgyti, šalto alučio; išsiger
ti, o priedu dar ir pasišokti.

Tie parengimai yra gana 
smagus. Su visai mažomis iš
laidomis galima šauniai pasi
linksminti. \

Kitas dalykas, kurį turime 
atsiminti, yra štai, koks: visas 
pelnas, kuris lieka iš tų paren
gimų, eina Lietuvių svetainės 
naudai. Mat, kartkartėmis sve
taine yra reikalinga remonto 
ir pagražinimo; Ypač tai rei
kalinga šiais metais, nes nori
ma svetainę tinkamai paruošti 
SLA seimui.

“Gegužinė Lietuvoje”
Balandžio 26 d. Lietuvių sve

tainėje Dirva turėjo parengi
mą. Buvo suvaidinta “Geguži
nė Lietuvoje”. Veikalas gana 
menkas, — jokio įspūdžio ne
daro. Gegužinė kaip gegužine, 
— visai mažai kuo tesiskiria 
nuo amerikoniškų piknikų.

Vaidintojų buvo apie dvide
šimt ir tik apie šeši jų savo 
roles mokėjo. Iš to jau numa
nau, kad vaidinimas visai silp
nai išėjo. Trukumų buvo gani 
daug.

Publikos dalyvavo vidutiniš
kai. '
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Maistas Tankiai 
Neįstengia Duoti 
Reikalingą Vidu

jine Mankštą
$

ALL-BRAN Palengvina
Paprastą Užkietėjimą*

NAUJIENOS, Chicago, III.

savo mandagaus; patarnavimo 
jis iš daugelio susilaukia kom
plimentų. P-as židžiunas yra 
nemažai pasįtarnavęst Piliečių 
klubui, ir Lietuvių salei*

žiaurus plėšikai
Piktadariai įėjo į krautuvę 

adresu 5829 Supęrior Avė. ii 
pareikalavo iš
pinigų. Kadangi pinigų pas jį 
nedaug terado, tai surišę jo 
rankas ir kojas pradėjo kan
kinti, — deginti degtukais ran
kas. Kankino ir vis reikalavo 
pasakyti, kur yra kiti pini
gai.

Vėliau tie patys plėšikai ban
dė;, apiplėšti kitą krautuvę, bet

■

l:

Amerikoniškoj dietoj labai tankiai 
stokuoja reikalingiausio dalyko, bū
tent minkštaus maisto “bulk”, ir to
dėl toks maistas netinkamai veikia 
j žmogų.

Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” yra rto pa-

• sėkmė, ši padėtis yra nesmagi, ji 
iššaukia galvos skaudėjimų, ir sto
ką apetito. Net ir labai rimtos ligos 
tankiai iš to gali išsivystyti.

Prašalinkit pavojų iš dietos, ku
rioj nėra pakankamai “bulk” valgy
dami Kellogg’s ALL-BRAN regulia- 
riškai. šis skanus cereal yra turtin
gas švelniu ir taip naudingu “bulk.” 

Kūne, jis sugeria drėgnumą ir su
siformuoja j minkštą - masę, kuri 
mankština ir sutvirtina vidurių rau- 

, menis ir išvalo systemą. . ALli- 
BRAN taipgi turtingas vitaminu B 
ir turi savyj geležies.

Du šaukštai j dieną su pienu ar
ba grietine yra pakankamai. Jeigu 
nepagelbės, pasimatykit su savo gy
dytojom.

Kaip daug smagiau yra vartoti 
ši natūralų maistą vietoj piliulių ir 
gyduolių. Paduokit ALL-BRAN ko
kioj nors formoj kasdien/ valgykit 
kaipo “cereal? arba vartokit ke
pant muffins, duoną ir tt. Valgykit 
reguliariškai dėl reguliariškumo.

ALL-BRAN parduodamas visose 
grosernėse. Padaromas per Kellogg,

• Battle Creek, Michigan.
* Užkietėjimą s vidurių paeinantis 

nuo neganėtino “bulk” valgiuose

Iš Clevelando lietuvių 
praeities

P-as Kudirka, senas Cleve 
lando gyventojas- ir veikėjas, 
kuris priklausė ir tebepriklau
so daugeliui draugijų, pasiža
dėjo suteikti labai įdomių in
formacijų apie šios lietuvių 
kolonijos praeitį. Pirmiausia jis 
suteiks žinių apie seniau gy
vavusias pašalpines draugijas, 
kurios jau yra pranykusios.

Taigi netrukus šiame sky
riuje prasidės senųjų draugi
jų aprašymas, — kaip jos su
sitvėrę, gyvavo ir pranyko.

‘ Prašau ir kitus senus vei
kėjus/1 kad 'atteikrdiptų į mane 
ir suteiktų žinių iš senesnių 
šios kolonijos įvykių. Tie at
siminimai bus aprašyti šiame 
skyriuje.

Laikai mainosi ir visas vei
kimas kinta. Naujoji karta lie> 
tuviškam veikimui pradeda nu
statyti visai kitokią kryptį. O 
vis dėlto daugelis norėtų žino? 
ti, kaip lietuvių veikimas šio
je kolonijoje vystėsi prieš po* 
rą desėtkų metų. Tatai įdomu 
butų patirti ir jaunesniems vek 
kėjams.

šiaip ar taip, o pagrindą 
Clevelando lietuvių organizaci
joms padėjo tie' senesnieji vei
kėjai, kuriems teko darbuotis 
daug sunkesnėse sąlygose.

štai kodėl aš prašau,, kad 
senesnieji veikėjai, taip sakant, 
atgaivintų savo praeitį. Vadi
nasi, papasakotų man apie įdo 
mesnius praeities įvykius lie
tuvių tarpe. Visa tai aš pasi
stengsiu aprašyti, ir tie apra
šymai sudarys savotišką Cle
velando lietuvių istoriją.

šį laikraštį skaito lietuviai 
įvairiose pasaulio dalyse. Skai
to jį tūkstančiai žmonių. Skai
tytojų skaičius didėja ir mu
sų kolonijoje. Ir nėra mažiau 
sios abejonės, kad visiems 
jiems bus įdomu patirti apie 
Clevelando JietiVvių kolonijos 
praeitį.

Vedybų leidimai
Leidimą susituokti gavo šie 

lietuviai: John P. August (970 
Maude Avė.) su p-le Stephanie 
Skukas (1128 E. 72

Susilaukė antro sunaus
Simonas ir Helen 

susilaukė antro sunaus. 
Pangonis yra popierio parda
vinėtojas ir gerai vietos lietu
viams pažįstamas.

Musų šeima linki p-iai Pan- 
gonienei greit pasveikti.
1 ' ■ i -

W. židžiunas
. W. židžiunas Lietuvių salė = .
ję prižiūri “check room”. Dėl REPublic 8340

I ' ’ • .

policijps liko pagauti.

Policijos kapitonui teks 
j “pakutavoti”
Jau kartą minėjau1, kad po 

licijos kapitonas Cadek per ke- 
li^liką^ metų pasidėjo “juodą
ja! dienai” $109,000. Pasidėjo 
daug daugiau, negu per visą 
tą laiką gavo algomis.

Ryšium su tuo jam liko iš
kelta byla.: Kaltinamas yra tuo, 
kad prohibicijos laikais ir da
bar ėmęs kyšius nuo butlege- 
rių ir gęmblerių. Kabinasi ir 
federalė valdžia. Mat, kapito
nas Cadek jokių mokesčių ne
mokėjęs. w

Nors byla dar nepasibaigė, 
bet kai kurie pranašauja, kad 
Cadek’as busiąs nubaustas 
šimtimi metų kalėjimo.

Valymo savaitė
Miesto administracija 

skelbė apsivalymo savaijtę.
Reikia tiesą sakyti, jog 

kia savaitė jatf itin buvo rei
kalingą. , • Ęer.. pąskutinius pęn- 
kis mėnesius mieste atmatų 
pusėtinai prisirinko. Kai ku
riose vietose atmatos buvo me
tamos tiesiog į gatvę. Ir nie
kas nežiūrėjo, kad švara butų 
palaikoma.

Kiekviena savaitė turėtų bū
ti švaros arba valymo savaitė. 
Piliečiai turi reikalauti, / kad ' » v* * • 
miestas tinkamai gatves pri- 
žiurėtų ir išvežtų atmatas. Jie 
juk moka mokesčius, tad ir 
turi teisės reikalauti, kad mie
stas nebūtų apleistas.

Patinka Clevelando žinių 
skyrius

Manau1, kad “Naujienos” ii 
“Keleivis” -> leis man pareikšti 
padėkos žodį tiems skaityto
jams, kurie parašė man kom
plimentus už įvedimą tuose 
laikraščiuose Clevelando sky
rių.

Paskutinį laišką gavau iš 
Valstietės. Tai vieno asmens 
slapyvardė. Tas asmuo gerai 
yra susipažinęs su Lietuvos gy
venimu. Sako, kad tais sky- 
riais domisi ir Lietuvoje.

Asmuo, kuris parašė man 
komplimentarišką laišką, gyve
no Lietuvoje tuo metu, kai Dr. 
Griniūte buvo prezidentu išrink
tas. Rašo, kad dėl Dr. Griniaus 
išrinkimo žmonės labai džiau
gėsi.

Man malonu, kad skaityto
jai tuos mano vedamus sky
rius įvertina. Iš savos pusės 
aš galiu tik tiek pareikšti, jog 
stengsiuosi ir ateityje tuos sky 
rius vesti taip, kad jie 
skaitytojams įdomus.

Policija ilsėjosi
Balandžio 27 d. buvo 

prasta Clevelando policijai. Ne
įvyko nei nelaimių su automo
biliais, nei plėšimų, nei vagys
čių, nei kitokių nusikaltimų. 
Vadinasi, policija per visą diė : 
ną turėjo atostogas ir ilsėjo 
si. ’

de

pą-

to

butu

Tai esąs aukščiausias pasaulio 
medis. Tas paragino ir kitas 
vietas ieškoti aukščiausių me
džių.

Padėjo bombų
EAST LIVERPOOL, Ohio.

— Policija ieš^o piktadario, 
kuris padėjo bombą prie po
nios Augusta Springer namų.

Ekspertai sako, Jog bomba 
esanti “namų dlarbo”. Vadina
si, gremėzdiškai amatoriaųte pa
daryta.

35 metai kalėjimo
STEUBENVILLE, Ohio. — 

James Eddy, 28 metų amžiaus 
' ’ : I

ADVOKATAI

vyras, liko nuteistas 15 metų 
kalėjimo už vagystę ir 20 me
lų kalėjimo už pasikėsinimą 
atimti žmogui gyvybę. Tokiu 
judu jam teks kalėjime sėdė
ti 35 metus.

• Eddy yra kilęs iš St. Marys, 
W. Va.

— Jonas Jarus.

licijai, kad jis |Q5 gatvės apy 
linkėję patnetęs $950. Esą, pi
nigai jam iš^r^ę, iš kišenės.

Didins ligoninę
Fairview Park ligoninė ne

trukus bus pertaisyta ir pa
didinta. Tublyriipinasi speciali 
komisija, kuri apytikriai su 
skaičiavo, jog ligoninės pertai 
symas ir padidinimas atsieisiąs 
apie $200,000/

Kova prieš gembleriavimą 
TOLEDO, ; dilio. — šiomis 

dienomis policija padarė tikrą 
“ablavą” ant vietų, kur yra 
priimami “betai” arklių lenkty
nėms. Buvo surasta daug slap
tų telefonų iri‘kitų dalykų, ku
rie yra reikalingi greitam su
sisiekimui. Keturiolika i žmonių 
liko areštuoti.. Jie nužiūrimi nė- 
legalaus biznio, varymo.

Įlūžo medįbis tiltas
SANDUSKY/'i Ohio.

stijęs kelio No.» 165 tiltas, apie 
šešios mylios/nuo Oak Harbor, 
įlūžo ir trokagį ir automobilis 
įkrito į, vandenį. ..Troką vairą- 
,yo Albęrt,. Aįfonsęiš ^hieagos, 
o[ Paul. Lookwpod iš Oak HaĖ 
bor važiavo automobiliu. Abii 
liko lengvai sužeisti.

Susiginčijo ? ir nusišovė
| Bubi Fishel}' "‘26 metų am

žiaus WPA darbininkė, nusi
šovė savo kambaryje. Prieš 
pat nusišovimą ji susibarei sju 
vęduteiu vyru.;,kuris buvo pas 
j.ą atėjęs. J I
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ST. LOUIS, Mo. Bedarbiai miesto tarybos patalpose. 17 p P IT P I 0 
Kadangi taryba nesiskubino išpildyti bedarbių reikalavimą pa- * • U v <11 U
didinti pašalpą, tai pastarieji paskelbė bado streiką. Į ofj^Tia^Lrborn SL

Kamb. 1431-1434—Tel. Cehtral 4411-2
Mirė į ligoninę bevežama. I Namu ofisas—3323 So. Raistu SL „r, • Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.Gyveno adresu 5516 Whittiei Tel. Boulevard 1310. 

a Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
Ave‘ nasrai nutarties.

Pienų išvažinės trimis 
valandomis anksčiau

Clevelando gyventojai nuo 
dabar pieną gaus trimis valan
domis anksčiau nekaip ipirma. I 
Seniau pieno išvažinėj imas pra-) 
šidėdavo 7 vai. ryto. Dabar li
ko nutarta išvažinėj imą. pradė
ti 4 vai. ryto. Vadinasi, trimis 
valandomis anksčiau.

Taip susitarė unija su pie
ninėmis. Aišku, darbininkai 
anksčiau pradės dirbti ir anks
čiau darbą baigs. i

Nori surasti aukščiausi 
medį į

Vietos anglų laikraštis (Cle 
veland News) mieste ir apy
linkėje nori surasti aukščiausį 
medį. Asmuo, kuris aukščiau
sį medį suras ir praneš laik-l 
raščiui, gaus vieną dolerį.

Mat, Californijoje yra 300 
su viršum pėdų aukščio medis,

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell SL 

1 Telephon«t Renublic 9723

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas 

3421 S. Halsted SL Tef. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas 
100 No. La Šalie SL Room 910 

Central 55141 
Rezidenciją

3407 Lowe Avė. Tell Yards 251G

JOHN B. B0RDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 117,5. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

AKUŠERĖS I111 w- Washinffton St. 
/ r Room ? 7$7 r ' ' 
Vai; 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490 

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: ~ Hyde Park 8395

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therany 

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

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

Laidotuvių \ Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS •
8307 Lituahjča Avėntie ; Phone Boulevard 4189

c

1410 South 49th ępurt
" J. F. RADŽIUS

- 668 West USth Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

- _______ :___________ !__________ _________________________________________________________________________________ i______

j A. PETKUS
/ Cicero Phone Cicero 2109

L J. ZOLP
1646 West 46th Street ' Phones Boulevard 5203-8418

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—?, ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
, Moterų ir vaiku ligų gydytoja

6900 So. Halsted SL
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

AKIU SPECIALISTAI

V./

u '

Phone Bjulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
. Dentistas 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street - 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartL

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

' Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti LietųvidiDaktaral.

4
’t

f.

DR. VAITUSH, OPf 
LIETUVIS 

Optometrically Aldu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nęrvuotu- 

Įmo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

I iDaugely atsitikimu akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 Soūth Asiland Av.
Phone Boulevard <7589

TeL Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. na.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
: 3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

. >

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office. 4070 Archer Avė. 
Tek Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

į IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

j TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park. 6755 ar Central 7464A . ■ . - ‘ •

'f

Dr. Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
* 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

8nepa-

st.).

,1 ta

Nediliomi* d?

♦

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Pangoniai
P-as

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

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

Tek Seeley 7330
Namu telefonas Brnnswick 6597

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

V č:' ■ J.- i ; . “ ♦ » i t.J. ; . * l l '■ • . ■ f . / t ‘ ■ s '

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West Ž3rd Plabe Phones Ganai 2515—Cicero 5927

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ 
YĄRds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

Telefonas. Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

' S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

i EUDEIKIS
4605-07 S.^llermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brįghton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yardz 1829
Pritaiko Akinius' 

Kareivas Akis 
1 Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TRVAS

Pametė $250
Harry Green, Green Auto

Supply savininkas, pranešė po-
-■ z ■. i Ofiso Tel. Dorchester 5194 

Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir vi«i 
chronišku ligų.

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

liomis ir Šventadieniais 10—12 
dienu. -------j
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Kenosha, Wis
SLA. 212 kuopa laukia D-ri 

šliupo

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 212 kuopa nutarė kviesti 
kalbėti Dr-ą Joną šliupą kai 
tik jis atvyks i Chicagą. žmo
nės nekantriai laukia jį atvyks
tant iš Lietuvos. Nori išgirsti 
ką papasakos lietuvybės - vete
ranas.

Taipjau yra sudarytas be- 
srovinis komitetas sušaukimui 
masinio susirinkimo, kad išrink
ti delegatą į Lietuvos Demo
kratijos Gynimo Kongresą Cle- 
velande. Apie šio susirinkimo 
vietą ir laiką bus pranešta ve-

ti darbininkai. Konferencijos 
komisija pranešė, kad išsiun 
tusi visoms draugijoms pakvie
timus dalyvauti konferencijoje, 
kuri tarsis Amerikos lietuvių 
kongreso reikalu. Pranešė taip 
pat vardus tų draugijų, ku
rios sutiko kongresą remti.

Komisija išdavė raportą ir 
apie parengimą Stilsono nau 
dai. Parengimas pavykęs ne
blogiausia, — likę ir šiek tiek 
pelno.

Baigdamas dar noriu primin
ti dotroitięčiams, kad gegužės 
10 d. įvyks LSS 116 kuopos 
piknikas. ’ Prasidės 1 • vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. Vie
ta — Liberty Park prie Middle- 
belt kelio (tarp Sibly ir King) 
Visi esate kviečiami smagia*’ 
laiką praleisti.

— 116 kp. kor. M. K.

aš ląhkau S.L.A. 236 kuopos 
mokyklą, kad bučiau tikra lie
tuvė. Aš noriu kalbą mokėti, 
ne tiktai kad galėčiau kaip 
nors sUsikervezuoti, bet taisyk 
lingai kalbėt. Noriu išmokt is
torijos, geografijos, gramatikos 
ir visko, ką galiu apie Lietu
vą, kad grįžus į Lietuvą žmo
nės pasižiūrėję nesakytų “j? 
amerikone”, bet sakytų — “jiamerikone”, bet sakytų
lietuvaitė”. ■

,Genė Yokubynaitė.

Detroit, Mich

Detroit, Mich
LSS 116 kuopos susirinki

mas. — Gegužes 10 d. 
įvyks kuopos linksmas 
išvažiavimas.

Toronto, Ont

Balandžio 26 d. įvyko LSS 
116 kuopos susirinkimas pas 
draugus Keblaičius adresu 3535 
W. Vemor Highway. Trečią 
valandą po pietų susirinkimą 
atidarė draugė M. Veawerienė, 
organizatorė. Pirmiausia buvo 
perskaitytas ir priimtas proto
kolas. Į kuopą įstojo keturi 
nauji nariai. Būtent, draugai 
Baranauskai (vyras ir žmona 
— J. Baranauskas ir Monika 
Baranauskienė) ir J. 
mont su žmona F. 
tiene.

Tenka pasidžiaugti, 
metais turime labai
ganizatorę, todėl ir naujų na
rių pradedame vis daugiau 
gauti.

Toliau sekė 'komisijų rapor
tai. Pramogų komisija prane
šė, kad gegužės. 10 d. rengia
mas piknikas. Tuoj liko išrink-

Iš ALDLD 188 kuopos 
susirinkimo

Jurgis Stepanavičius ir A 
Varaneckienė, ALDLD 188 kuo
pos valdybos nariai, praneša, 
kad balandžio 30 d. įvyko kuo 
pos susirinkimas, kuris plačiai 
diskusavo Lietuvos klausimą ii 
priėmė atitinkamą rezoliuciją.

Rezoliucijoje, tarp kitko, pa
sakyta štai kas: didelį daugu
mą Lietuvos gyventojų sudaro 
darbininkai ir smuikus ūkinin
kai. Tuo tarpu dabartinė Lie 
tuvos valdžia atstovauja mažam 
nuošimčiui gyventojų. Valdžio
je ji laikosi tik ginklų pagal
ba. Ji brutališkai yra paver
gusi daugumą žmonių, iš jų 
yra atėmusi pilietiškas teises^, 
panaikinusi spaudos, žodžio ii 
susirinkimų laisvę. Ji draudžia 
laisvai organizuotis ir neleidžia 
darbininkams statyti savo kan
didatus į valdiškas vietas.

Todėl kuopos susirinkimas 
reikalauja, kad Lietuvos 
žia grąžintų Lietuvos 
čiams žodžio, spaudos ir 
rinkimų laisvę bei teisę 
nižuotis; reikalauja, kad
paleisti visi politiniai kaliniai, 
ir kad butų sušauktas seimas, 
išrinktas slaptu ir tiesiu bal
savimu duodant teisę visiems 
piliečiams statyti savo kandi
datus, neatsižvelgiant į jų po
litiškus, tikybiškufc ir kitokius 
įsitikinimus.

Toliau kuopos nariai pasisa
ko už tai, jkad jie jnutrauks vi
sokius ryšius su tais Ameri
kos lietuviais, kurie visokiais 
asmeniškais sumetimais prita
ria Lietuvoje siaučiančiam fa
šizmui. Ypač nariai smerkia 
visokius fašistiškus agentus, 
kurie atvažiuoja iš Lietuvos 
pasikolektuoti.* Esą, tiems agen
tams reikia pasakyti taip: kol 
jus laikysite pavergę Lietuvos 
liaudį, tol iš musų nieko ne
gausite.

'V-

. . Alvin Karpis

Alvin Karpis, paskilbęs bam 
ditas ir žmogvagis, kuris liko 
pagautas New Orleans mieste^

sis. Tai yra įstaiga, kuri su lie
tuviais vedą biznį per 18 me
tų* ~
. Suprąntąmą, savininkas šios 
įstaigos, vesdamas bižriį per 18 
metų, turi užtektinai praktikos. 
Jis žino kas yra būtinai reika
linga pagražinimui namų. Savo 
kostumeriąms duoda teisingus 
patarimus (jei tokių patarimų 
kuris klausia). Taipgi nurodo 
kokią maleyą arba sienoms po- 
pįerą pirkti. ‘

Šioj įstaigoj pirkdami galite 
sutaupyti net 25%, nes dabar 
šioje įstaigojįe eina .didžiausias 
18 mėtų sukaktuvių išpardavi
mas. į f .
- Ir iŠ tolimesnių kolonijų lie
tuviams apsimokės atsilankyti 
į ją ir nusipirkti sau reikalin
gų daiktų. (Šp.)

Praejusiame susirinkime nutar
ta surengti pikniką su serijo
mis. Kiekvienas narys turės 
parduoti arba sau pasilaikyti 
po vieną seriją, babar komi
sija praneša, kad serijos jau 
gatavos ir daržas paimtas pik
nikui. Piknikas įvyks birželio 
28 d. Binkio Darže, prie Archer 
avė., birželio 28 d. Nariai yra 
suaųkavę daug dovanų laimė
jimui.

Kita komisija pranešė, kad 
jau galutinai sueita krūvon su 
Lietuvos Piliečių Brolybės Kliu- 
bu, kurs turi 100 narių ir $2,- 
000 kapitalo. Taigi susivieniju
si draugystė dabar turės šim
tą narių daugiau ir $8,000 ka
pitalo—S. S-lis.

BARGĄIN OUTLET 
Penktadienį!
9 vai. rytą
Penktadieni tiktai

1000 DRESIŲ

10c
Taip poniutės

Atiduodame veik

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Motinų Dienai 
Čeverykai

Moteris pasikorė 
dukters namuose
Mrs. Agnės McNeive, 63 m., 

rasta pasikorusį namuose ad
resu 8139 Ingleside avė. Sir
gusi nervų pairimu. Moteris 
nusižudė savo dukters, p-nios 
Byler, namuose.

Dvi Draugystės susi? 
vienijo

dykai
Rayons, 
Acętates. 
"Novelties,

Keros nj- 
1- 

nos, Eye- 
^lets, prints 
3 ir panašiai.

Galima var- 
^toti dabar 

per visapa- 
ivasari ir va

sara. Ori- 
sd nales kai

nos iki
312.98.

Kataliogo 
kostumeriu 

: sugražinta. 
J Nėra tele
fono nė Mail 

Orders 
Planas 

k-ma QQp 
dresė www 
2-ra. 10c drese • w w

«/ Wll^*es bovel

Kita didele dresiu 
sensacija Chicago

Mail Ordėr 
išpardavime

Chicago didžiausiam bargenų cent
re., didžiam Chicago Mail Order 
Company išpardavime priėį 511 South 
Paulina gatves, kampas : -Harrison, 
prasidės kitas sensacingas dresiu iš
pardavimas, vienai dienai—Penkta
dieni tiktai.

Jie tūri dideli skaičių katoliogų 
kostumeriu sugražintu drjesių, kurių 
originalės kainos buvo iki -
dresės pasiūtos iš geriau 
rayono, novelties, bovelnu. 
ir t. t.

Tas dreses parduosim 
99c kiekviena, ir kiekvienas 
meris pirkdamas viena iš tu 
galės gauti antra už tikrai 10c. Ne
reikalinga kad ta antroji dresė bū
tinai butu to paties 'saifco,\ galima 
pirkti sau viena, kita dukteriai se
seriai, draugėms už tiktai 10c.

Atminkit, kad šitos presės yra 
vertos iki $2.98

$2.98. Tos 
tįsios

už

rųšies 
prints

tiktai 
kostu- 
dresiu

? ^Tūkstančiai 
gražių dova
nų tokiomis 
kainomis, ku
rias paneša 
kiekviena ke- 
šenė ir pa
stangos. Pir

kite Motinos Dienai detaliniame 
Bargain Outlet ir sutaupykite pi
nigų! ;

Pirkit Motinai Dovanų 
Bargąin Outlet

į Brolių ir Seserų Lietuviu 
Draugystės susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d. Dievo Apveizdos 
parapijos vetainėj 1 vai. popiet.

Ci.Ą (+‘£'1'9
Čh'uAGū .•JAu’ c. P Oi r- (0

BRIDGEPORTAS. — Visiems 
žinoma, kad tai yra didžiausia 
lietuvių kolonija Chicagoje. . ' . . t : • 1. 1 .
Šioje kolonijoje randasi įvairių 
biznių ir daugumas biznierią
tvirtina, kad šiemet biznįs kur 
kas yra geresnis, negu pernai 
arba užpernai.

Tarpe pasekmingų biznio 
įstaigų jau 20 metų randasi: 
Universal Shoe Store, 3337 S,i 
Halsted' St. A. Zaleckis ir jJ 
Martin yra savininkai šios mo-- 
derniškos čeverykų krautuvės.'

Sekmadiepį, gegužės 9 die-į 
ną, bus Motinų Diena. Beveik; 
kiekvienas berniukas arba męrs. 
gaitė, vienokiu arba kitokių bū
du, pagerbs savo motiną. Pa
gerbiant, suprantama, reikia 
pirkti kokią.-nors dovaną. Plan 
tųs, .patogus, ' stiprus ir ger 
čeverikai visada yra gera dova 
na. _ • ; ■ ■ ', - (

Universal Shoe Krautuvė tu 
ri dabhr mamoms, plačių ir tin 
karnų ; čeverikų,; tinkamą Moti 
nų Dienai, '

Berniukai arba mergaitės, at 
silankę į šią krautuvę, kląųski 
te Juozapo; jis visada malo 
niai ir gerai patarnaus ir pri 
rinks tikrai gerus čeverikus.

Jų skelbimas telpa “Naujie 
nose”. (Sp.)

SU MiltT 4000

Kampas Harrison St.

į

k

Shop,

1
regnliarėe kainos

Toronto S.L.A. mokyk-

negerbia?

kad šiais 
gerą or-

susipažinti 
kalba, bet 
geografija,

B. Nar-
Narmon-

vald- 
pilie- 
susi- 

orga- 
butų

Jane Kazlauskaitė.
—-o-----

lietuvaitė ir noriu iš-
nors kiek lietuviškai,

Reikia priminti, kad Helman 
Paint Store jau garsinasi kas
dien Naujienose antras mčnė-

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši

Specialybll

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais '

MALEVOS
Didžiausios malevų ifidirbėjų ir dlstri- 

. butorių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšiea malevų už tiktai

7.000 gal. Sherwln Williams Trim Var- 
niSo. ii Majestlc Radio. kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina -------------+--------------------
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųSies, kitur $2.25. SCO 25
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finisb. pirmiau C1 f)A 
$3.20. dabar _____________
Juodas Screen Enamelis 5D<£ 
Dabar galionas_____________

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILVVADKEE AVĖ. 
6830 S. HALSTED 8T. 

2274 ELSTAN AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

Lietuvių kalbos mokyklėlė
Greit sukaks pusmetis7 kaip 

Toronte S.L.A. 236 kp. pagal
ba gyvuoja Lietuvių kalbos mo
kyklėle. Nors ji dar jaunutė, 
bet daug jau nudirbo.

Galima pasigirti, kad kiek* 
vieno vaiko noras yra kuoge- 
riausias ir kiekvienas deda jė
gas sunaudoti tą trumpą, po
ros valandų savaitėje, pamoką, 
kad arčiau galėtų 
ne vien su lietuvių 
Lietuvos istorija, 
papročiais ir t.t.

Šita . vaikų grupelė, jeigu 
stengsis ir toliau kaip ligšiol, 
atneš mums daug naudos ir 
malonumo, nes mokiniai bus 
geri patrijotai ir nuoširdus lie
tuviai. Todėl kai kurie šios mo
kyklėlės vaikai nori sąvo žodį 
tarti j visuomenę kaip jie įver
tina lietuvybę ir jos mokyk
lą. — S. Batkienė.
Lietuvių kalbos mokyklėlės 

vaikų pareiškimai
Aš esu 11 metų mergaitė; 

lankau S.L.A. lietuvių mokyk-.’ 
lą. Mokausi lietuviškai dėl to, 
kad aš esu lietuvė ir noriu sa
vo kalbą žinoti. . J

Gailutė Frenzelyte.
----- o——

Gerbiamieji lietuviai, aš esu 
jauna lietuvaitė, turiu tryliką 
metų. Aš einu į lietuvišką mo
kyklą dėl to, kad noriu išmok
ti lietuvių kalbą geriau. Aš 
gimiau lietuvaitė ir gerbiu lie
tuvių tautą.

Elena Kazlauskaitė.
----- o-----

Gerbiamieji lietuviai, aš esu 
lietuvaitė, kuo didžiotis gali
ma ir noriu pasigirti, kad tu
riu laimės pasimokyti savo 
kalbos 
loję. t

Advokatai mėginsią 
paliusuoti Caponę

ŠIOS SAVAITES

Eilra Sargeliai
SAMPELINfi J
ELEKTRIKINfi jį

LEDAUNfi %
VERTAS $150

ROOSEVELT 
FURNITUREčo?

2310 West
Roosevelt Road

TeL Seeley 8760

Esu 
mokti 
kad nepažeminčiau savo tau
tos ir nelikčiau išgama.

Elena Maculevičiutė.
——o---- *

Gerbiamieji lietuviai, aš esu 
12 metų mergaitė, einu į lie* 
tuvių S.L.A. mokyklą. Mokau
si lietuviškai dėl to, kad aš 
myliu lietuvių kalbą. Aš neno
riu, kad mano tėvai manęs lie
tuvių tąrpe gėdytųsi, nes kiek
vienos lietuvaitės prievolė mo
kėti savo kalbą.

Adelė Matušaityte.
----- o-----

Aš einu į mokyklą mokytis 
lietuviškai, kad likti gera lie
tuvaitė. AŠ myliu lietuvių kal
bą ir stengsiuosi ją kuo ge
riau išmokti, kad butų man ir 
visiems lietuviams nauda.

Elena žarskaitė.
-—o-----

Kas yra lietuvis? Ar. tas> 
kuris nenori prisipažinti juo 
esąs? Ar tas, kuris bijo lie
tuvių kalbos ?
Lietuvos

Šiomis dienomis federalis 
teisėjas Holly išnešė nuos
prendį byloj, kurioj sprendi
mą nusvėrė du priežodžiai 
dažnai vartojami anglų kal
boj, būtent “a” ir “the.”

Dabar pora advokatų pa
reiškė, kad jie mano, jogei 
remiantis šiuo teisėjo Holly 
nuosprendžiu yra galimybės 
paliuosuoti iš kalėjimo paskil- 
busį savo laiku Al Caponę. 
Advokatai tarnaują federalėi 
valdžiai, kurie uždarė Capo
nę už grotų, šitų poros advo
katų pareiškimu yra suįdo
minti ir, sakoma, susirūpinę 
dėl- jo.

Namų švaros Laikas
Mąlevos ir sienoitis. popiera pas 

Helman Piaint Store, Ull S. 
Halsted Street.

Pamatykite jūsų pačių
LIETUVIUS

ŠOKĖJUS
ŠOKANČIUS

Tarptautinėje 
Šokių Šventėj

Kuria rengia

H E R A L D and 
EXAMINĖR

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS

PAVASARINIS

V.
■įV

ĮVYKS SEKMADIENY,

Gegužes-May 24,1936
Ligoninės apdrauda

Grupė Chicagos piliečių, va
dovaujama Chicago Hospital 
Council, išdirbo planus ypa
tingos apdraudos. Sulig kalba
mais planais kiekvienas turįs 
darbą (samdomas) vyras ar
ba moteris per pastaruosius 
šešis mėnesius galės užsimo
kėti metams $9.60 ir už tuos 
pinigus tiems vyrams arba 
moterims susirgus bus suteik
ta vieta ir globa ligoninėje. 
Tačiau už tą sumą jis arba ji 
negaus daktaro patarnavimo. 
Daktariškai ir kitokiai profe-

tas,. kuris sionaliai tarnybai ligonis tu- 
Ne! Todėl ręs mokėti atskirai.

STADIUM 
1800 W. Madison g-vej 

ŠEŠTADIENIO 
VAKARĄ

Gegužės 9 d., 8:15 pp. 
TAIP PAT ... 

, t ,, , , • « 1

Abe Lyman ir jo garsui! orkes
trą, GEORGE GIV0T, mistra ce
remonijų ir scenos, kino ir radio

TIKIETAI JAU PARDUODAM! 
The Herąld and Examiner. ąt 
Bond’sį 65 W. Madison gąt. ir 
prie. Stadium, 1824 W. Madison g.

Kainos 25c—-40c—•75c—$1.10

BIRUTES DARŽE

PROGRAME DALYVAUS PIRMĄ SYKI LIETUVIU

SAKALAI—GIMNASTAI MUZIKA-ŠOKLAI
’ ■ : ■- ■ - ; - <-• į ■ ■ ■

: UŽKANDŽIAI-G ĖRIMAI
1 . I *
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NAUJIENOS
The LiUxnanlan Daily News 

PubHshed Daily Except Sunday jby 
The LJthuąnian įNews Pub. Co., Ine 

1739 South Hąlsted Street
Tęlephoųe 8500

.  Į "
Subsęripyon Kates:

$8.00 pęr yeatf in Gonada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

?»’■>irrAr-j"1 jtu ■ ■ uu y........ g.1 .MrA f1 " 1 1 .t >

Koiered ąs Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

axI Chicago, jlh >under thę ąęt of 
-Jdarch $rą 187Q.

T

jau * i1.' .■1 ■ !»■*■ .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sękiąadieniųs. LąMfflą Naujienų Bęn- 
droyS, 1739 S. HąUted gU Chicago, 
JUt Telefonas Canai 850(^ Į

UlstfyVfai Kalnai
Chicagoje paštu:

Metama .... .........  .... $8.Q0
Rusėti metų - ------ -------------  4<00
Trims menesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam? 1M
Vienam mėnesiui _________  i75‘

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ _________ 8ci
.Savaitei —;,— A8ė(
Mėnesiui 75c

Suvienytoje yatatijosė, ne Chkągoj,
paštu: ■

Metams ___ _—.—M___ - $5.00
Pusei metų ...------- ----------- .... 2.75:
Trims mėnesiams 1.50
Dviem .mėnesiams _____ r l.Op
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitpr užsieniuose b 
(Atpiginta)

Metams ---------L__
(Pugei .metu —.
Trims mšnejiąms

Orderiu kartu su užsakymu.

98.00! 
, 4.00

__ w
Pinigus reikia siųsti pašto JUoney,

T i

i

DĘSI'ĘRAHSKA PADĖTIS VOKIETIJOJE
. v' 1 ■ '■ J

m ■■■n1"..  > i

Iš Geneyos prąpešama, -kad ^iplomatįniųose rate
liuose dabąr (bskus^ojaiųa Dr. H. Schachto raportas, 
.kurį jiąąi davė Tarptautinio Banko direktorių suvažįą- 
yįnąe Babelyje ((Šveicarijoje). Anot “Deutsche Informą- 
tionen”, iV< įetijos. banko prezidentas ir ekonąmijos 
nainisteris atvirai pasakė susirinkusiems įvairių šalių 
bankieriajns, kad fįnansįnė Vokietijos padėtis desperąį 
^šką. • | , . ;

Jisai, tolinus, pareiškė, kad finansinės kątastrofos 
pavojus įverčia Vokietijos yald^ią vesti ^markią” .tfžk 
;3iem pdUtįk^ jr jisai prašė bankierius, kad jie tą pa
dėt; .suprastų jr stengtųsi savo valdžias prikalbinti, kad 
jos Vokietijos politikų pąręmtų. Nes, sakė Dr. Scįacht, 

HStlęrip vadžia ;tąi Europos ęeptre jsjga- 
lėtų ibylšęyfeauas. I H L

Vienintelė išeitis, pasak Vokietijos banko pręziden-i 
to, tai .—- .duoti Hitleriui ‘“laisvas rankas” Rytuose, pa-’ 
remti jo pastangas sumobilizuoti i Europos vąlstyįęs 
prieš Sovietų Sąjungų. U

Bet kitų šalių bankieriai išklausė tų Schachto ra
portų šaltai ir pranešė p aęįe jį .dėl informacijos įvai
rioms valdžion^. ■’ , į '■ ! '\ J '

šitų žinių patvįrtina ir tas, neseniąi paskelbtus dĘiyį
.n nnamln Acin Av^nitllrAo ilnfllrv.nčiziiT'i niidlnrvnmon -Prvlr 4- n ei linansiniuose Amebos teikraščių puslapiuose, 
ikad Vokietijos 'banko .aukso -atsarga ' šiandie padengia 
įtik pusantro nuošimčio (1.5%) esančių apyvartoje po
pierinių pinigų. O Vokietijos kreditas yra visai išsisė- 
jnęs, naujų paskolų ji nebęgali gąųti.

Baime finansinės katastrofos stumia Hitlerį į “he- 
roiškus” žygius užsienių- politikoje. Žmonės iš despera
cijos žudosi, o valdžios iš desperacijos eina į karų.

w

Apžvalga
JIE NQRI NEDAUG

So. Bostopo “Darblnipkas”, 
polemizuodamas su fljiotuvos 
pasiuntinybe, ! kuri kritikavo 
amerikiečių norą matyti Jjįetu- 
yoje demokratinę santvarką, 
daro tokį tpąreįškimą:

“Liaukitės l.ępgę katalikiš
kas orgapizacijas Lietuvoje, 
tai tuomet savaime susidarys 
vieningas lietuviukas fron
tas.”
Tai nedidelis reikalavimas. 

Tik duokite katalikams teises, 
tai bus viskas gerai!

Jeigu bus engiami liberalai, 
liaudininkai ir socialistai, tai 
“Darbininkui” nerupi. Jisai no
ri laisvės tik saviškiams.

Bet šitokį savo nusistatymą 
jisai vadina “tikruoju” demo-, 
kratizmu. ' ?

LAĘĄI “JĮVOKR^GA”

“Naujienose” buvo pakartota 
Normano Thojmaso klausimas 
■“Sąjungai prieš Karą ir Fašiz
mą” ir komunistinei tos Są
jungos daliai: 
kviesti į savo 
jos nacionalistų 
Chen Wu, kuris 
karą prieš Jap 
pačiu laiku skei 
yoja prieš karą?

šitą
bando .paversti juokais. /Girdi 
tąsi generolas ne komunistas. 
Amerikos Sąjųpga prįeš 
ir Fašizmą “irgi ; “

~ tinę organizacija”:
“Joje yra

kaip jie gulį 
prakalbas Kini- 
gepęrplą Jjfcng 

stoja už “gerą” 
poniją, — ir tuo 
elbti, kad jie ko-

—-r-—------ ------- !- --------- ! --------- ----------

to —r .kovos prieš fašizmų? 
ir karą.

“Kiek čia komunistai gali 
; būti atsakomingi už genero- 
? lą |Fang -Ghen Wu

'■‘Tįek, driek k -sbcialįstąi, 
į,pes įr soęialistai yeikia ;toj 

orgąpizacijoj.”
Kad jjuųktis, tųi juųktis!
Jeigu Np^nan fthomųso klau

simas, kurį męs {pakartojome, 
yrą ‘“juokingas”, (|ai ^‘Vilųies’i 
^atsakymas j jį, yięų tik iiš' 
♦įdžokų” susideda.

Didžiausias “džpkas” ėja itasj 
kad komunistai veikia kartu su 
įvairiais elementais (net savo 
priešais) i vienoje organizacijo
je, kuri tapo įsteigta kovai 
prieš karą, <p Ją organizacija 
dabar rengia prakalbas ir kvie
čia už kalbėtoją karo šalininką. 
Ir komunistui ‘teisinasi: Mes 
už tą kalbėtoją “neatsakomin- 
gi! ; ' ’ f

1 Atsakomingi esą socįalistai, 
Kunigui ir komunistų priešai, 
kurie -toje .organizacijoje .daly
vauja, —i tik ne mes, kurie to- 
j.e organizacijoje ne tik daly
viu j ame, ; įbąt ;ir iVadoyąųjamę.

iDidesųio jucjko, dš .tiesų, ne
galima ne Sugalvoti.

Tiktai dabar kyla dar vienas 
labai “juokingas” klausimas: 
kodėl koinunistai giriasi, kad 
Amerįkęs Lyga Prieš Karą ir 
{Fašizmą i. buvę sutvertą jų fpa- 
stangomis ir kodėl jie už ją 
agituoja?

- .kovos prieš fašizmą'

giu ji yra panaši i “Vięnybę’’, 
kųrj savo kailį mainė dąųg kar
tų — ir nevisuomet geroj on 
pusėn.

Savo gyvenimą “L.” pradėjo, 
kąip pažangus nępąrtįnis laik
raštis, kuris žadėjo tarnaut:, 
“kaipo žibintuvas visai lietu
viškai visuomenei”. Bet to pri 
žado ji neiyąikė ir, Prusęikąi 
atėjus ją redaguoti, yjrįp par- 
tyyiškų, nors ir ne partijos val
domu, socialistų organų.

Socialistų judėjime ji ilgokų 
Jąiką .ėjo sų dešinįuojų sparnų. 
Kuomet tarp socialistų ;kiic 
ginčai su “kairiaisiais”, “Lais
vė” ' rėmė tai vieną, tai antrą 
pusę, taikydama eiti “aukso 
viduriu’’. Bęt paskui, kai ųžąi- 
darė “Kova”, aplink kurią buyo 
susispietęs “kairysis sparnas”. 
“Laisvė” staigiai pasuko į kraš
tutinę kairiąją jr, socialistų 
skilimo .metu, nutabalavo pas 
komvųiatus.

Gi šiandie tas laikraštis jau 
vėl bando .imti Ųtą kryptį ir iŠ 
Siauro partijos p.rgano pasida- 
•ryti “kur kas platesniu revę-į 
lįuęmiu liaudies dienraščių.”

Laikraštis,, kurio prąeįtįs be
veik taip margą, k^įP -spalvos 
laumės juostoje, galėtų daug 
įdomių dalykų .apie aaye papa
sakoti, minėdamas .savo 80 me-’ 
tų gyvenimo sukaktuves. Bet 
“L.” jubiliejinėje laidoje tilpę'’ 
atminimai pusėtinai palši. Be- 
yęilp 'viskas .(išimant D,r. Mont- 
yido straipsnį) ten parašyta' 
sų tikslu “įrodyti”, kad d’abar- 
.tiųė .laikraščio kryptis tai .vie
nintelė teisinga*kryptis, o kas 
buvo .praertyję, -tąi buvo 'tik 
ieškojimas tos “tikrosios” tie-' 
sos, kuri seiliaus dar nebųyo 
“atidengta”, žodžiu, dabartim,' 
{komunistiška ‘^Laisvė” tai —< 
(įrankis ^Naujojo Testameųto”' 
evangelijai skelbti, o “Laisyė’’,, 
ikųri ėjo'dki to laiko, kai ji pa-? 
tapo 'komunistų organu, bųyo! 
“Senojo Testamento” idėjų' 
skelbėja. i

Bet žmonėms, kurie šįtąip 
tempia praeitį ant dabarties1 
kurpalio, yra sunku ^ką 
įdomaus papasakotu * ąpie tąi; 
kas buvo; Todėl nenuostabų,? 
kąd vienas buvęs “L.” redąk 
torius, Paukštys, jubiliejįriįa- 
me .numeryje aiškinasi, kodėl 
jisai negalįs nieko parašyti; o 
kitas, dar svarbesnis už jį “į.” 
.istorijoje ąąmųo — Pruseiką — 
.papasakojo tiktai apie “L.” tpąr- 
tųerįųs įr bendradarbius, be- ' 
.yeik yįsąi peliesdamas laikrąš-' 
,čip idėjinės pusės.

važiavo, tįlf stąčįąi į Chicagą, ’ 
kur buyp 'sųb^^įnisjuotą bendro-, 
vė “Nąujiepoms” leisti.

Korporaciją organizuoti Gri- 
gąįtis “ląisyiečiams” neąiulė, 
bęt tąi buvo jų pačių sūmąny-' 
nąaš ‘(ftįųr būt, velionio Juozo 
Neyiaękp sugalvotas). Tąįp pat 
ne .Grigaitis steigė “Naųjįenų”' 
bendrovę: jį buvo jąu įsteigta' 
ir inkorporuota, kuda -Grigaitis,’ 
atvyko į -Chicagą.

“Naujienos” niekuomet nėjo 
du kartų savaitėje, bet nuo va
sario mėn. 1914 metų įki rug
pjūčio mėn. tų. pačių metų ėjo 
kartą ęąyąitėje, o paskui virto 
susyk dięnrąšcįių.

Ne gana to,' kad “Laisvės” 
pasakorius prirašė visai nebūtų 
dalykų, bet jisai savo “atsimi
nimuose” dar bando Grigaičiui 
įkąsti. Esą, kada Grigaitis pa- 
reikaląvo nesvietiškai didelės' 
algos ($25.00), o “laisviečiai”; 
nusiskundė, kad jie labaį bied- 
ni, tai Grigaitis šitaip juos iųo- 
kinęp: ...

'“Gi antra vertus, ką koks 
Jurgis, kuris,; ųi?' »protu, bęt 
ševelu protauja, supranta 
apie tokius dalykus ? Par
duok jam Šerą, įtikink, kąd1

jis yrą tau lygus', ir. jis dirbs 
tau kaip durnas!” 1
Tokio pasikalbę j imo, žinomą,: 

niekuomet nebuvę, nęs visos 
derybos dėl algos buvo vedą-! 
mos laiškais.
I-'M# - a I

Bet labai galimas daiktąs, 
kad Jakštys čia atyaizduoja! 
tuos santykius tarpe yądų ir1 
darbinįnkų, kurie yra, pas KQ- 
^lUNISTUS. Kpmųnį^tai sako,1 
kad darbininkams reikia dįkįtą-^ 
turės, 0 tąi juk įr reiškia: Ęą! 
tie Jurgiai darbininkai išmanų! 
Atimk tu jiems, visas teises, bet 
įtikink juos, /kad jie “tau ly-: 
gus”, ir jie dirbs tau “kaip dur-’ 
niąi”, įsiyąisdubdąmi, kąd jie 
dirba sau ! i

' , ' 1 • ■; ; j

Senas Vincąs, įęųriiį atmintis, 
ląbąi silpną,.piątyt, sumaišę :fąi 
.eyaųgęliją, kurią jisai puo 
metų jgirdį įš kppmm^tų., ku, 
Grigaičio ^od^ąįs, kųrįe jam; 
galėjo bu.t tik kitų perdųpti, 
nes 'Grigaitis jokių derybų įsu, 
Rakščių nevedę.

Jeigu Grigaitis laikytų dar
bininkus nieko pęiŠĮnąnančįaįs 
durniais,’ itaį jisai nekovotų už. 
jų laisvę ir demokratines tei
ses.

Mintys Po Skridimo
ĘąŠo Juozas -Buktiškis 

(pabaiga) \ 1
Pagerbs valdžią?

Kiti bėdavojo, kad transat
lantinis skridimas sutvįrtįs įr 
bagerbs Smetonos valdžią. <Iš- 
.ėjo kitąįp, fkas ir buvo seniai 
{numątyįą. Tauta' pagerbta 
Ląsaillyje. Bet Ųįętuyos žino-' 
hės dmč garsiai pągęidąpti; 
'dempkrątįnės tvarkos, laisvės;1 
įięt įr griežtą kova, valstiečių' 
štręikąi prasidėjo. Prįe šito 

i eknpomįniaį-poįįtinio yalstie-: 
žiu sąjundžio gimimo dąųg 
prisidėjo garŠiųipias-rengimąs' 
pasaulio lietuvių kongreso;! 
įuo pačiu kartu prisidėjo įr 
transatlantinio^' skridimo gar
das. Prisidėjo^ tat netiesiogi
niu budu. Čia skubinų* paaiš
kinti, kad tūli “kritikai ne-< 
įdarytų klaidingos išvados, jog

TOn prasimanymai

komunistai
-

PALSI PRAEITIES
ATMINIMAI

nėra komunis-
i 

et ir kunigų -iijr 
komunistam^ priešingų. Jie 
•ten veikia greta komunistų;

. sutikdami tik #nb X iSJB> JMP-

“Laisvė” irgi išleido jubilie
jinį jnųmerį pereitą sąvąitę. iii 
minėjo savo 30 metų sukaktu- 
ves. Kaip paprastai būna tp-( 
kiuose -atsitikimuose, daug prP 
rašyta apie praeitus laikus. Bet 
“Laisvė”- savo gyvenime vieno 
!mwip .Šituo .atžvil-.

Dąųg įdomeąm “laisviečįų” 
-atsii^uįmai apie jų pergyven
tus vargus ir ibėdas. Gaila, (ta-; 
čiau, kad į juos jdrėbė kaušų 
smalos “Laisvės” beletriątąš, 
poetas ir feljetonistas V. J. 
Jakštas-Senas Vincas.

Jisai parašė neva istorijų itq, 
kaip “laisviečiai” derėjosi (19į1^ 
m.) su P. Grigaičiu, norėcĮųpp 
jį gauti už 'vyriausiąjį redakto
rių. Toje jo pasakoje piktumo; 
daug, o tiesos — beveik nė .yįe- 
no žodžio.

Jakštys rašo, kad Grigaitis 
“prabirbino ‘Pirmyn’ laikraštį” 
ir, atyykęs iŠ BalUpiorės, <ęįų- 
įęsi “Laisvės” leidėjams už vy
riausiąjį .redaktorių, reikalau
damas, įkad jie inkorporuotų 
savo .bendrovę ir pardavipętų 
serus, idant butų iš ko mąkėti 
jam algą. O kai “laisviečiai^’ ttų 
jo pąsįųlymų nepriėmė, tai —

“jįs Išvažiavo į Chicagą, su- 
‘tvėrė ‘korporaciją ir pradėjo 
leisti, rodos, dukartsavailjinęs 
‘Naujienas’.” |
Niekuomet Grigaitis “laisvįe- 

čiams” nesisiulė, bet, prię’šįn- 
įgai 1. _ , r. , . -
<ti ^Pirmyn” ir eiti-pas j uos ,re
daguoti jų laikraštį, kurį jię 
-tuomet repgėsi kelti iš So. Bos
tono į Brooklyną. Kada Gri
gaitis pasitraukė nuo ‘jPįr- 
myn”, šis laikraštis dar ėjo, ro-j 
dos, su viršum metus laikp jir 
buvo padidintas; ir iŠ Baltjipor 
,rės .Grigaitis .niekur Kitur pe:

jiejabąi kalbino j j paes-

BųK(iškis -kvailybę .rašą?,. $kri- 
(dimas, .ųęreydįįucipis dalykas,’ 
jękėlė tiesiog^■jnįųėto ,politi^ 
nip ūpo nė valdžios jiaųdąi,’ 
nė valstiečių sukilimo naudais 
Valdžia 'butų galėjus savo 
-garbei ir galiai panaudoti tą 
1 skridimo sumanymą, garsinį- 
mą ir įvykdymą, jeigu ji ne
būtų buvus gremėzdiškai ikon- 
ięryątyyišką. Ji matė hlpgu- 
mą priešais ją aųgaptį. L>ėltto, 
ėmė rengti pasaulio lietuvių 
kppgęesą įr bandė įšųaųd°ti 
transatlantinio; skridimo gar- 
šą. TJąyianb bandė pro pa-, 
gąlba suvienyt padaryt 
ją “vieninga”, . .suvienyta sų 
valdžia. Tauta tapo iš tikrųjų- 
suvienyta įabai puikiai, ;bęt ne 
su yaldžia. Valdžia .materia
lių dalykų nekeitė į gerąją, 
pusę,' nedavė permainų vals* 
Uečių ir kitų darbo žmonių 
naųdfti. Jųu? ųi-ų ji .mailiui 
Ir čia pasipriešinimas kjlo 
(prieš ją. Tautos eųtuziaznąas 
buvo nęapęakpmas: tai buvo 
visai žmoniškas, nekaltas, ne
politinis karštis. Bet valdžia 
nepašalino parako statinaites; 
Iš to ;kąrščįo kįbiųkščiukė qią 
atlėkė, netyčia įkrito.

Jokia (daspptiška yąldžįa, 
negali ireformomiis užtikriųti 
savo .gyvąyįmo ąteįtį, pegąli, 
gudriu budu pašalinti valdo- 
mUĄU Žpmpių pąrako; Ųk sįo- 
pinįmu itąt mari atsiektį. Ji tu
rėjo bept kąkiąs permainąs 
pradėti darytį, dyejį-tyeji n)eJ 
tai -atgal. Tada tas skridimo 
entužiazmas hut buvę galiipa 
j ai pasįd.ąryti 'lĮąųrais.
Mes , žįnpjoių, į<ad ji negalės 
•fp paryti. Kas iš pįrmęiyįų fto 
nežinojo? Išrodo, kad io neži- 
n$o |ię, J^UĮĮįe ąąkę, jog pieš 
4¥kridimp .darbu padarysim fa
šistinei valdžiai garbę dr jPap- 
,į%, gnl^- ,WS valdžią pvįsįdė-’ 
jlP Rijįę dp enįųzia^niP, ihet (gąr- 
he-nę jai, p ;tįk ‘įą^ąį. ' ‘

Ęezultatai diapietraliai prįę-

ypkie.tijos nącįų 
įr dąbar tebedaro, 
nešąma į Vokietijos hitleriz- 
mo lombardą.

Jų pĄinątpas.
Tie šmeižimai nėra jų prin

cipų; yra taktika. Bet takti
kos negalėtų būt, jeigu jos 
pamato arba principo nebūtų., 
Jeigu mes nerastume tų burnį- 
jįnįy principo, tai turėtume 
tik stebėtis jais, daugiau nie-f 
ko. Nieko mes, visokį pirmeK 
viai, negalėtume veikti preš; 
tąjį sistematiškąjį purvų drą-, 
bstymą. Ir nežinotume, kaįpį dams ^rosi baisu> jo? gali

Musų v gerbiamas lakūnas F.
‘Pranešimai, 
etc., parda-

vyriausybe, 
Lietuva

verkti.

sako:

- - i C
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šingi. “T.autjne” valdžia ,dųbąr 
eįna sau, ,0 tauta ^U. Vald
žiai gęistas . “didingas yien^įn-! 
gumas” griežtai pažeistą^. į Ji; 
eina tik represijomis. Niekad 
pirmiau visu Lietuybs i^ejįri-j 
kįausomybęs laikų negirdėti; 
aršus slopinimai dabar eina 
iš vaįdžįos puses priešais tUf 
tautus “didįųgą vięnyb.ę’*.

Valdžios reąkelįja šęnjia sa,ui 
stiprybę. Bet šita stiprybė .sėd 
miąma ne (iš skridimo gą^ės, 
,ųe iš .pasaulinio kongreso ir 
fne (iš praeities.” Jį ąęm.iąmai 
iš kitų žąlįų fąšįsmo, kųris.or-i 
ganizųojasi ,į sayąjjį įnl^a-l 
cionalą. šitas medųzų jnterųa-* 
cionaląs duoda .kįekyienaųn* 
musų tautininkui fąšiąįųi po 
gyvątę įr 'ipęvę^mįiųneivįai,4ąu- 
kiame dar didesnių bjaures
nių ant ipųs puoįin^ų.

Kada diliausias }payoįj,ųsi 
Lietuvai įr jos įPep^įkląų^O-' 
mybei yra iš Vokietijos ųąęių; 
pusės, kąda visą lietuviu tąųtai 
tikėjosi, jog jjos yąldžia 'eis 
tautiškos vienybės keliu, ' yie- 
nys tąutą (prįeš tą (Payojų, 
tuo tąrpu jį, valdžia,, prądėjo' 
daryti taiką įr bendroyę

Nįekądi

Vaitkus 
kad .aš medalius, etc., parda
vinėju -yra purvinas melas/’ j 

Jisai mielu no m parodytų, 
/tas dovanas, gauti 
jei .tik pas jį nuvyktų tie, ku 
rie .tvirtina, jog , 
pardavinėja jas. Pagalios jisai; 

, diplomatiškai užbaigia 
dabar tie, kurie p 
atakavo ALTASS 
parodo, ką jie gali padaryti;1 
(“Naujienos”, sa 

■ Tąi įąbai manlagus nusią 
tatymas. Nors pu 
pąvądino bęt jkvįc 
tuos purvytojus • 
kad jie persitikrintų, jog ne
tiesą kąlbą.

Seniau įr aš cnanįaų, kąd. 
juos galimą įtįkįnlį įr pagalįos' 
,nutils, paliaus eikvoję be jo-! 
kįos naudos įaįk^y. 
pięrą, skaitytojų 
numeratą, už kulrią jie buvo 
apsiėmę jiąudingų skaitybų 
duoti. Bet, kąip sakiau, pana
šios .rūšies straųisnį parašęs 
dąlimis siunčiau į gurbą. Ma
no studija įtikino mane, kąd‘ 
juos niekas neįti 
šmeižimai nenaudingi, 
-kalingi. Juos net 
plyta nęnuyiliotuih pas lakuųą 
•Vaitkų pažiūrėti 
apie dovanas. Jįe : 
Ii... 1 
ja, jie netiki sa 
bet jie džiaugias 
menką priekabę 
nė nėmanykim, 
jpęrsitikrmtb JOg 
yra yįęn jlik žmleižįmas. 
šmeiš, kol bus 
Paskui jie kitą p 
■rūpins ir kitaip hnieiš.

toėl ko ? Koksą ’ tikslas ? Ar,- 
I gi »be jokios naudoj jie šmei
žia? Argi be jokio reikalo?

•Ne. Jie .šmeižia ne dėl to, 
kad jiems smagu šmeižt. Jie 

* išineįžįa, kad jie dar .neturi le
su gališko aštrąu$

as Juietuvoje,'

jis ištiktųjų

“iai 
|er visą laiką 
ir skridimą,

k 

usię 13 d.).

rvais, melais 
čia pas save 
— melagius,'

(i įr pagąlįoS;

rašalą,. .po
akis ir pre-

ų skaitymų

į gurbą. ;Ma-

kiųs, jog šje 
” \ herbi
nė šu aųkąo

tikrų fak(ų 
ne toki kvai-' 

«> ■ - ♦ . ■ • » ’ •- v . » (

Jie žinojo, ‘kad jie meluę^ 
vo žodžiais;5 
ii gavę nors 
šmeižtams ir 
kad jie eis 

ta jų MUM' 
Jįe 

klausytojų, 
riekabę pa^i- 

~•Y * * 1

nukauti. Jie kovoja. Jie įr ko
vos. Kovos už įvedimą fašis
tinės valdžios Amerikoje. Jie 
tame mato sau naudą, mate- 
rialę naudą ir galią. Kuomet 
valdžia bus fašistų, ne žmonių 
rinktą, jiems, nereiks tiek 
daug šineišt žodžiais ir įaš- 
.tais; jiems užteks pąsąkyti 
diktatūros poUcijai ir — mus 
nudaigos.

Fašizmas yra tai imperialis
tinio kapitalizmo kovotojų 
būrys. Ais surėdymas taip jau 
aukštai išsivystęs, kad jo va- 

i 
netekt vietos pasaulyje toliaus 
vystytis; j 
perkeis t į sau 
tvanką, jeigu bus tebelaikoma 
žmonių ląisvė, demokratybe 
ir itt. Nors demokratybe buvo 
{kapitalistinio surėdymo politi
nė tvarka, ibet ji jau pradeda 
netikti aukštai išsivysčiusiam 
Šiam surėdymui; dęl to jojo 
kovotojų būriai atsirado ir 
kovoja šmeižtais, melais, vi- 
sokiąrippais nelogiškąis sapa- 
lioįįiųąįs įr pagalios aštriais5 
ginklais. Tai dėl to, kad šis 
surėdymas bijo tęliaus logišku 
kelįų vystytis, t. y. vystytis į 
geresnį, visuomenei tinkames
nį surėdymą.

Carizmo surėdymo laikyto
jai buvo toki pat nelogiški 
šmeižikai ir kpvoįojai. Jie bu
vo vadinami juodašimčiais. 
Ponas Puriškevičius buvo di
džiausias šmeižimo mcist,ris.

Fašistai nori išlaikyti esan
tį surėdymą, bet be demo
kratijos, t. y. pavergti viąus 
žnmųes įr naudotis jais amži
nai. Fašistai patys sako ir 
sakys, jog tai daro dėl žmonių 
meilės, žmonių gęrovei reika
lingą (tokia kįęta valdžia. Bet 
tai yra nauja vergija. Žmonės 
b.us tįkrąis vergais kol ’nenu- 
vefs pavergėjų Ttyarkos. Ar 
galima išvengti tos vergijos į- 
vykinimo? Jeigu yisoįi pir
meiviai išvien neatlaidžai ko
vos prieš fašizmą, tai vergi
ja neįvyks laisvoj šalyje.

gali visuomenė jį 
tinkamesnę

"v

,ginklo mus

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
lęęąšęiai. Pardavę jas laj- 
kraščių bus gatavas 
Jwus patarnauti. Jisai 
tęaai ^tovi me savo sma
gumui, bet .Jūsų pato
gumo ,dęlęt

TAUTŲ SĄJUNGĄ “NĘŲ ®^QPJJOS šĄŲKįSMG

J**
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Pranešimas Naujienų Skaity
tojams ir Visiems Lietuviams

Neabejojama, kad jau jus žinote, jogei 
šįmet Naujienų pavasarinis piknikas įvyks 
sekmadienį, gegužės 24 dienų, Birutės 
Darže.

Programe dalyvaus pirmu sykiu va
dinami “PIRMI LIETUVIŲ SAKALAI”. 
Tai bus jaunuolių grupė, pasirėdžiusį vie
nodais * rūbais, kurie visi vieningai darys 
įvarių įvairiausius gimnastikos žygius.

Tai bus didelė naujiena ir pasigėrėji
mas žiūrėti, kaip jie mikliai ir ritmingai 
atliks gimnastiką.

Įžanga į šį Naujienų pikniką—5 kupo
nai iš Naujienų. 0 kas neturės 5 kuponų 
iš Naujienų išsikirpęs, tas turės mokėti 
įžangos 25 c.

Tie pikniko kuponai Naujienose pra
dės tilpti pirmadienį, gegužės 18 dieną, ir 
tilps visą savaitę iki pikniko, geg. 24 d.

Taigi nepraleiskite nei vieno Naujie
nų numerio ir išsikirpkit tuos kuponus, nes 
jie turi savo vertę.

MAISTAS TAI VAIKŲ IR TAUTOS SVEIKATOS 
RAKTAS

A BARBARA B. BROOKS .
Home Economics Department J

Keliose Company
Battle Creek, Michigan

Pasauly priimta gegužės mėnesi 
paskirti tam tikra savaite ar diena 
vaikų sveikatai ugdyti. Vaiku svei
katos klausimu yra labai daug pro
gramų, bet maistas ir kaip jis turi 
būti taikomas vaikams, šiandien, 
yra svarbiausias klausimas.

Maistas yra toks elementas, kuris 
priklauso daugiausia nuo žmogaus 
kontrolės. Ka vaikas valgo, nuo to 
priklauso ir jo ateitis. Tauta, kaipo 
tokia yra užinteresuota savo pilie
čiais. o už vis daugiausiai jos vaikų 
maistu. Tačiau kiekvienos tautos 
paskyrimas bus geriausias tik tada, 
kada ji tinkamiausiai išspręs vaikų 
dieto problema.

Džiaugsmu tenka pastebėti ta fak
tą, kad jau veik visos tautos ta su- 
pratusios stojo i rungtynes ir run
giasi viena už kitos už tai, kas ge
resni rekordą atsieks. Kad tai yra 
tiesa mes matome iš to, kad šian

dien prie Tautu Sąjungos veikia net 
specialus maisto komitetas, čia ban
doma eiti tuo keliu kuriuo šiandien 
mokslas, geriau nutritionistai nuro
do.

Nutritionistų programas labai pa
prastas,, bet ir tai .žymiai daliai pa
saulio neprieinamas. Todėl, musų 
visų pareiga dirbti tam, kad užtik
rinti vaikams šiAos kelis paprastus 
dieto dalykus, būtent: nuo vienos 
pintės iki kvortos pieno kasdien, cie 
lu grudų maisto (cereal), truputi 
šviežių, žalių daržovių ir vaisių, tris 
ar keturius kiaušinius savaitėje, mė
sos, žuvies, sūrio, arba kiaušini die
noje, o šalyse, kur nėra pakanka
mai šaulės spinduliu, concentruo- 
toj formoje vitaminų t>, kaip antai, 
viosterol, kuris šiandien yra mokslo 
budu tam tikram maište pagamintas 
arba žuvies taukų.

Tik tuo keliu eidami mes užtik
rinsime žmonijos progresą.

Mrs. Mary Makutenas Užprašo Visus 
Lietuvių Draugus ir Pažįstamus 

atsilankyti
Nedėlioj, Gegužės 10 dieną

į Pirmą Šiemet
Birutės Daržo Atidarymą
Prie 79th ir Archer Avenue

Įžanga visiems veltui. Bus gera orkestrą šo
kiams ii- galėsite smagiai pasilinksminti ant 
tyro oro. Visus užprašo

MRS. MAKUTENAS, 
Savininkė Birutės Daržo 

. V— .............................. ...... ■ ■

Žinios, žinelės iš mū
šy krašto

CICERO. — Jau ‘ pavasaris, 
gamta atgijus, medžiai pasipuo
šę naujais rūbais; Atsidaro va
saros sezonas. Ir štai šio mė
nesio, t. y. gegužės 24 dienų 
įvyksta Naujienų piknikas. Vi
si važiuosime į tų piknikų, nes 
ten suvažiuoja minių minios 
žtnonių. Visi laukia Naujienų 
pramogos.,

Ateinantį šeštadienį, gegužes 
9 dienų, šameto svetainėj, 
prie 15 ir 49 avenue, rengiama 
iškilmingos vestuvės p. Reka
šiaus su p-le N. Bermontaite. 
Abu jaunieji čia plačiai žino
mi ir turi galybes draugų. Ves
tuvės žada būti nepaprastai 
šaunios. Net Kareivių Unifor
mos skyrius dalyvaus. Mat C. 
Rekašius yra to skyriaus na
rys, o p-lė Bernotaitė yra žino
ma dainininkė, narė bažnytinio 
choro. ...

Laimingos jiems ateities.-
Kitų gi šeštadienį, būtent ge

gužės 16 d., Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 301 kuopa tu
rės savo šurum burum. Paren
gimo tikslas yra- sukelti fondų 
seimo delegatų kelionei ji Cle- 
velanda. Susivienijimo nariai 
ir šiaip geros valios lietuviai 
paremkite šį parengimų. Už 
vienų kvoterį įžangos galėsite 
gražiai pasilinksminti prie, ge
ros lietuviškos mtazikos. Tai 
bus paskutinis viduj, reiškia 
svetainėj, parengimas einamuo
ju sezonu, nes jau kiti paren
gimai įvyks po atviru dangum.

Chicagos Lietuvių Draugija 
f— prie to vardo reikėtų pridė
ti ir Cicero Lietuvių Draugija, 
nes čia randasi daug tos drau
gijos narių biznierių ir šiaip 
piliečių. Praeitų sekmadienį 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
iniciacijos parengime ciceria- 
čiai gerai reprezentavo savo 
apielinkę. Kur tik nepažvelgsi, 
visur / Cicero "piliečiai; jie ir 
prie baro gerai ūžė todėl, kad 
turėjo smarkių lyderių, kaip 
tai Lukoševičių, F. Danauskų, 
A. Mankų, V. Ascilų, J. Stau
gaitį, V. Arlauskų ir daug ki
tų. Tik bėda ta, kad eicerie- 
čiam neteko nė viena dovana. 
Gal neteko todėl kad vienas 
teisėjų buvo Ciceronas. O yra 
pamatas manyti, kad jo noras 
buvo, idant ciceriečiams kliu* 
tų ne viena, beit kelios dovanos. 
Na, kas daryti — nekliuvo, tai 
nekliuvo. 
< »

Dabar visų musų akys at
kreiptos į pačių draugijų, t. y; 
į jos tėtušius. Mat pabaigoj šio 
mėnesio jie žadėjo šaukti visų 
pasitarimų. Visi to laukia.

K. P. D.

Ruošiasi šaunioms 
vestuvėms

MARŲUETTE PARK.— Sek
madienio rytų, gegužės 10 d., 
šioj kolonijoj laukia iškilmingų 
apeigų jauna pora—tai Šliubo,

Jaunoji yra p-Iė Olga jfasep- 
hine Pollock, duktė pp. Pdlloc- 
kų. P-nas Mataušas Pollock 
yra žinomas SLA. 260 kuopos 
darbuotojas.
. Jaunojo vardas ir pavardė 
yra Felix John Adamson. Jisai 
paeina iš Clevelando, Ohio.

Šliubas bus duotas jiems Gi
mimo Panelės Švenčiaifsios 
bažnyčioj prie 68 gatvės ir 
Washtenaw avenue,. O po 
bo įvyks šauni vestuvių 
ta.—VBA. ■'

šliu> 
puo-

Gražiai palaidota 
Valerija Yagman

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
tembro s> i#

Republikonų suva
žiavimas

Kaip šiandien Springfiėlde 
susirinks Illinois valstijos re
publikonų partijos vadai.. Jų 
suvažiavimo tikslas yra ap- 
tarti ateinančio rudens rinki
mų vajaus planus. Tarp kitų 
kviesta dalyvauti suvažiavime 
gavusieji partijos nominacijas 
valstijos valdvietėms.

SOUTH SIDE BREWINC COMPANY
CONRAD

PHOTO STUDIO
420 W. 63rd St.

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

Englevood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

Grane Coal Co.
6332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402 d

3225 So. Lituanica Avenue L. M. NORKUS
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. YARDS 2084 Pocahaatas Mine Run Screened 

5 tonai ar daugiau. $7..8O tonas 
Smulkesni $7.05 tonar

date?”, never answer, “No 
thanks, būt TU have a fig.”

Gentlemen care not for girls 
'that pun. This disclosure is the 
prodUct of somę master minds 
down on, the campusės ot 
Evanston and Loyola.

The College boys assert in 
no mean terms that girls that 
pun, baby-talk, chew gum, gig- 
gle durihg rehearsals and make 
“ga-ga” eyes should 
up against the wall 
at sunrise.

be 
and

lined
shoi

Gegužes 5 dienų palaidoti 
Valerija Yagman, 24 m. am
žiaus. Iš namų adresu 6108 
So. State st. ji buvo nulydė
ta į St. Anselm bažnyčių1, km 
atlaikyta pamaldos, o iš baž
nyčios būrelis (apie 35 auto
mobiliai) veliones Valerijos ii 
p-nios Anna Dovgin draugų 
palydėjo kūnų į amžino posil- 
šio vietų, šv Kazimiero kapi 
nes.

Kadangi velionės Valerijos 
tėvai ir gimines buvo išmirę, 
tai ji gyveno pas‘p-nių Annų 
Dovgin per aštuonius metus 
kaip augintine, ir Valerijai mi
rus p-nia Dovgin* rūpinosi jos 
laidotuvėmis. ■

Už skaitlingų atsilankymų j 
laidotuves, gyvų gėlių vainikų 
suteikimų ir palydėjimų velio
nės kūno į kapus p-nia Anna 
Dovgin visiems laidotuvių da
lyviams taria Širdingų ačiū.

: —Senas Petras.

Automobilis užmušė 
žmogų . - I

Automobilis užmušė Louiš 
Forwars‘kį, 876 North Paulina 
st. John Malek, automobilio 
operuotojas, suimtas, 
gyvena adresu 1215 
Hoyne avė.

Malek
North

PIRMYN
SUARĘS and FI.ATS

won *and 
from

.Secondly, if you’re not up 
to date with your dues, do not 
fail to see the Secretarv the 
next time you’re at Neffaę*.

Thirdly, for Sunday, May 
lOth, put on your best Sunday 
sint or gown and come down 
to the Saddie and Sirloin Club. 
Above all, do not forget to 
lave Mother and Dad come 
along, for 
will pay hirnage in gratitude 
for all the 
chorus.

The occasion 
Sponsors’ E: 
venture fo:

to them “Pirmyn’’

y’ve done for

will be

the

the 
inner-Dance, a nevv 

“Pirmyn” in newventure ior “Pirmyn" m n< 
and distin^uished ąuarters.

for cuisine and

•----- o-----
Now that Italy 

Haile Sellasie beat it 
Ęthiopija to more hospitable
shores, taking with him all thė 
jewels and cash he could la/ 
his hands on, while Mussoliiy š 
worrying how he could aęt 
some of that cash to foot tlie 
bills of the war; and, sihce 
Kelly and Horner signed an 
atmistice, while the Republic- 
ans are down at the mouth, 
granting* that Roosevelt will 
play guinea-pigs with us f oi 
f our more years, nothing rė
mams. to distract us from our 
musical endeavotfrs.

Once more we may retuni 
to i our grazing grounds. Thosė 
that štili wish to be wander- 
ihg astray may resort to the 
dead grandmother gag, būt wė 
believe that the majority ot 
our good; friends will return 
home and will try to puti that 
home in order.

There is much to be done. 
To begiu with the minor du- 
ties, may all good Pirmynites 
be reminded that lašt week 
we annuonced a “Return-Your 
Music-Week”. There is a lot 
of music, belonging to the 
chorus, scattered throughout 
the pariorš & bedrooms of some 
members, Gather the sheetš 
together and bring them down 
to the next rehearsal. Do not 
forget

Famous 
boasting ojf su*ch patronš as 
presidents, kings, ambassadors 
and, certainly, movie stars, The 
Saddle and Sirloin Club wili 
have “Pirmyn” to add to its 
ist of celebrities that pęrtook 
of food there. The spot is lo- 
catėd at 43rd aųd Halsted and 
is a part of the Stock Yards 
Inn in the Union Stockyards.

The dinher will be followed 
by some short tributes to the 
Sponsors and Mothers gather- 
ed there ( 
is Mothers’ 
ai program, said to bring out 
some hidden 
chorus.

George Stephens will troop 
down to the Club with his band

(Sunday, you know, 
’ Day) and a music-

to supply music for dancin^ 
that will continue to the wee 
hours of the moming.

All Sponsors receive tickets 
gratis. For others less fortun- 
ate the Dinner-Dance fee will 
be $1.50, and for dancing, mi
nus food — 75c.

Reservations for the Dinner 
mušt be made before Saturday. 
Call Miss Milda Baronas at 
Canal 8500 or Mrs. Stephens 
at Lafayette 7552 and. they’ll 
see to it that you’r,e properly 
taken care of and fed, 

—-o------ .
“Pirmyn’s” famotfs 'Strollers 

will come to life once more 
to this time brighten up the 
“Herald and Examiner” Dance 
Carnival, taking place this Sat
urday, May 9th, at the Ghica- 
go Stadium.

----- o-----
Lašt, week we promised to 

inform you of “Dillies”, hu- 
morous contrivances by Frank 
“Audrey” Pūkis and his hench- 
men, būt we’re told its time 
to wind up. 
matters akin 
week.

Mėanwhile, 
Sunday, May 

The

Of “Dillies” and 
you’ll hear next

do not forget 
lOth.

Silent Partner.

do so.

LOTŲ SAVININKŲ
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
•; Mes finansuosim ir pabudavo- 
sim ant jusu, išmokėtos žemės,

i niekad daugiau nebus taip lėng- 
rva pasistatyti namą, kaip dabar.
Jūsų naujas namas bus suplanuo- 
tas ir smagus del‘ jus ir jūsų 
šeimynos. >

i ■ Be Įmokčjimų!
F. M. Ar Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su ju
su iplaukomis. Lengvus mėnesiniai

| išinokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St.,

Tel. STATĘ 7092
Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 —r šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare, k ........ — „ ..........  , /

talents of the
i . K

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
bus talpinami Naujienose 

DVI DIENAS. Už dau- 
tojimų reikės mokėti. 
“NAUJIENŲ” ADM.

,„l , UBU.—

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ka Šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1183.

639 West 18th St.
DYKAI 
tiktai per 
giau pakar

Kai Sveikata 
PAVOJUJE 

Tuomet ne laikas dėl 
abejotinų 

Eksperimentų .
X-RAY

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamą Gydymą.
\Atsllankykit šiandien ir padarykit Pir
mą Žingsnį prio Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai serga ir 
sirguliuoja dčl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Kiekvienas ligonis 
bus specialičkai prižiūrimas ir lengvai 
gali pasinaudoti medi kalio mokslo pada
rytais išradimais.

Vyrai virš 40!

J, MIKŠIS r
R AMO V A AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

Tavernos
; Kw Snabealcą Lietuviai 

i>Vihewood 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 
parengimu! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 bioeks West' of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43;

We’ve come to conclusive 
evidence that whatever the di- 
rector may call us or think of 
us,’ we, the malė members ot 
the chorus, at least are gentie-- 
men. ;

According to the figtfres re- 
cently released by an organiz 
ation of Beauticians of Chi- 
cago, all malęs engaged in mu
sical activity, į.e. vocalists, 
pianists, eonduetors, directofs, 
too, and radio announcers 
thrown in for good measure, 
all are gentlemen, good and 
true. They, very Idefinitely pre- 
fer ' blondes. Ali remaining 
classifications of manhood de- 
part a step downword from thė 
select' caste of gentlemen, with 
their preference for brunettes.

Taxi-cab drivers and police- 
men, according to the figures 
of the beauticians,, will never 
become Sir Walter Raleighs, 
unless they realize the error 
of their ways and reform. They 
gavę an. overwhęlming vote to 
red heads. . i L

‘ —L-oį----  .•
A solemn woj^d of warning 

we have for the girls, too.
Never pun. 'b
When your beau calls you 

and asks, “Hon, how about a

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevąrd 7314

JONAS PAMPARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 diena, 9:00 valandą 
vakare, 1936 m., sulat/kęs pu
sės amžiaus, gimęs Šiaulių ap- 
skr., Žagarės parap., Gražaičiu 
kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nubu
dime gimines, Joną Norkų ir 
jo šeimyną ir Joną Gurski ir 

i jo šeimyna ir draugus. Laido- 
*■ tuvėmis rūpinasi Jonas Noj> 
j kus, Lafayette 1855. Kūnas pa- 

šarvotas randasi 4523 South
* Talman Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni, gegužės 8 diena. 8:00 vai. 

i ryte iš namu i Nekalto Praši- 
dėjiimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kažimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Pamparo 
giminės, draugai ir/.pažystami? 
esat nuoširdžiai kviečiami da-,1 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jaįn paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Giminės ir Draugai, 

f patarnauja Laidotuvių Direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 

-Yards 1741.

Medikalis mokslaa .... _ __
vyrus virš 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostate gilės, ”2 
nebeveikia kaip reikia. Nebent ji bus 
gydyta, ji gali pablogėti. Tam tikras 
tobulintas treatmentas 

(šią gilę, pračaliną l_.__ _____________
"cirkuliaciją kraujoJ nutonuoja ir stimji- 
liuoja. Daugelis ligonių reportuoja pa
gerinimą beveik per vieną naktį. Kiti 
vėl sako, kad jie į savaite laiko jautėsi 
pajaunėję.

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

MĖŠLINĖS LIGOS
Be peilio, be deginimo, be skausmo meS- 
linės ulccrial Kraujini tumerlal, Flssu- 
res. Fistulos, Frurltus! (Niežančios Pi
lės) Prostatitis ii 
pagydomos musų 
Metodu. 

Daugelis žmonit 
nuo RHEUMATIZI
VIŠKUMO, INKŠTI , _______
.chroniškų ligų, kuomet liga tikrai pa
eina nuo VARICOSE GYSLŲ, ULCERIŲ, 
SKILVIO LIGŲ ’ ---- -----------
SUIRIMO. 

JEIGU TURITE 
apie kurią nenų 
pas mus pasitarti 
VARICUR Metod 
linksmais—KODMC

atrado, kad ligos pas

Si ' gilfi sutinsta ir 
pa- 
pa- 

kuria paliečia 
sutinimą, pagerina

visos MešllnSs ligos 
Švelnia V A RIO C B
mano, kad jie serga 

!O, NEURITIS, NĖR- 
r, PŪSLES, arba kitu

irba nuo ' MĖŠLINĖS

KOKIA NORS LIGA, 
įimanote, atsilankykite
is padarė tūkstančius 

- ----------------NE JUS F 
REIKALAUKIT MUSŲ KNYGUTES 

DYKAI!
Mes nelmam nieko už Ištyrimą Kraujo 

ir i šlapumo ,
OFISO VALANDOS: 9—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais tiktai 9 iki 
6.—Sekmadieniais^' —9 iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph Street 
4-tos lubos Garrlck Theater Bldg.

SPRINGINN
Musų 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 Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Canal 7522

Peter Pranskus Tavem
Musu 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. pažjstamus ir Marųuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musų užeigą 

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

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Graden City alus, 
cigarai, cigaretai, saldainių, šąlta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.

SUSIRINKIMAI
Rokiškėnų Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ge- 

# gūžės 8 d., 8 vai. vakaro p. F. Micko krautuvėje, 4146 
Archer Avė. Esantys ir nauji nariai kviečiami atsilankyti. 
A. Vilis.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimų gegužės 7 
dienų, 8 val.’įvak.’\kliubauzėj 2007 North’* Avė. Draugai 
malonėkite dalyvauti susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. M. Chepul, rašt.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks pelny
čio j, 8 d. gegužes,-7:30 vai. vak. Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd. Malonėkite visi dalyvauti. 
Valdyba.

JU®,
A ■>.,



NAUJIENOS, Chicago, III.

Adv. K. P. Gugis ir adv. J. J. Gorman įrodi
nėja, kad bevardis Kelly buvo lietuvis i s ■ ... -4

Kiti 32 advokatai griežtai sa
ko, kad Kelly nebuvo lietuvis

Apie 15 mėnesių atgal James 
Thomas Kelly vaikščiojo po 
Madison gatvę kaipo bevardis, 
benamis, paprastai vadinamas 
“hobo”, flapauzių distrikte. 14 
mėnesių atgal jisai pasimirė ir 
nuo tada tas pasakiškas pakas
ta Kelly pradėjo būti žinomas 
Nes tas “biednas” elgėia, pa
sirodė) palikęs apie $140,000 
turto.

150 žmonių nuo Bostono iki 
New Orleans daro pareiškimus, 
kad jie yra jo artimi giminės, 
k. t. žmonos, vaikai, pusbroliai, 
dėdės ir teitos ir, žinoma, 
sako, kad jie velionį labai 
Įėjo.

Paveldėjai išklausyti

Klausimas tų paveldėjų au
tentiškumo įvyko vakar ofise 
adv. Irvin N. Walker, kuris 
yra paskirtas kaipo komisionie- 
rius šioje byloje per teisėją 
O’Connell.

VlSb 
my-

Pirmutinė tapo išklausyta 
p-ia May Thomas, 43 m. am
žiaus, gyvenanti adresu 4211 
N. Crawford aye. Ji pareiškė, 
kad ji yra nabašninko Kelly 
žmona ir kad nabašninko tikra 
pavardė būvo ne Kelly, bet 

— suamerikonin-John Thomas
ta lietuviška pavardė iš Tarno 
šaitis. Ir' ji tikrino, kūd tokia 
jo pavardė buvo Lietuvoje.
' Adv. Paul O’Donnell^ atsto
vaudamas pusbrolius ir pusse
seres iš Newfoundland smarkiai 
puolei įrodinėti, kad Kelly pa
vardė labai aiškiai įrodo na
bašninko tautybę. Tačiau p 
Thomas ir du iš jos penkių 
vaikų, Juozas 26 m. ir Made- 
line 23, tęsė savo pasakojimą 
toliau.

/

Apleista 19^3 m.

Tamošaičiai, pasirodo, 
vedė 1908 metais. Kelly 
kriaučius. Betgi 10 metų vė-. 
liaū jis tapo butlegeriu. Jis ap
leido savo žmoną ir šeimą. Iš
važiavo iš Spring Valley 1923

apsi
buvo

m. ir nuo to laiko jie nesimatė 
daugiau. Betgi jie atvyko pa
matyti pabastos. kūną kuomet 
jis mirė ir tikrai pripažino, kad 
tai. y ra tikrai kūnas keliaujan
čio Jono (Tamošaičio).

Clifford Rogers, Kelly drau
gas iš Spring Valley, taipgi da
vė pareiškimą, kad jis manąs, 
jogei tas kūnas esąs James 
Thomas Kelly.

Balsas iš New Orleans
Tardymas- iš naujo bus pa

kartotas gegužės 11 d., kuo
met James ir Forrest Kelly ir 
'jų sesuo ponia Gilbert Vigreux, 
kurie atstovauja franeuzus iš 
New Orleans su 100 metų is
torija apie Kelly šeimą,, tikisi, 
kad jie taipgi pasirodys.

Apie 12 žmonių iš Boston, 
Mass., kurių visų pavardes yra 
Kelly, bus išklausomi gegužės 
18 d.

Ponas Walker pareiškė, kad 
jis tikisi išklausyti visus, ku
rie * yra atsišaukę paskirtame 
laike ir rezultatus priduos tei
sėjui O’Connell birželio 5 dieną.

F. Bulaw.\ •

...  —T—į——•p-———l« 
Dalyvaus Tautiškų kapinių ap- 

vaikščiojime. RengLi pikni
ką. Padovanojo Lietuvos Mu- 

;.tzėjui įviihdų eksponatų.
Balandžio 12 d. nutarta da

lyvauti Lietuvių Tautiškų Ka
pinių apvąikščiojime. Be to, 
Draugystės Piknikas įvyks lie
pos 26 d. Big Tręe miške.

Draugystė įteikę Dr. Račkui 
įvairių eksponatų Lietuvos Mu- 
zeJui- . .

Visi nariai-ės įsitėmykite, 
kad sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks ateinantį sekma
dienį, gegužės 10 d., 12 vai. per 
pietus Lietuvių Audįtorijoj. 
Daugelis narių Tikote išbrauk
tais nuo praeito susirinkimo. 
Todėl sekančiame susirinkime 
bukite ir pasiąlškių^ite, o, be 
abejoz busite priimti atgal.

--St. Narkis, Teisybės Mylė
tojų Draugystes sekretorius, 
4353 S. Talmaąi Avė.

Lietuviai ir lietuvai- 
^įPaėinė? leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės' iš

siėmė laisnius l(leidimus); & ve- 
duboms

Alex Šimkus 33 m.'ir Mary 
Joselėnas 21 m.

Michael Suzvvill 26 m. ir So 
phia Jaskevičius 20 m.

Jošcph' Ryan 23 m. ir Ma- 
rianne Kuras 19 m.

Harold Beavęr 21 m.
Jesickas 21 m;

John Mosteka 45 m.
Patelunis 59 m.

Stanley Stakėnas 19 
stanče Navųrskis 18 m.

ir Anne

ir Nell

ir Con

' Ketvirtadienis, geg. 7, 1936

Prasidėjo holdąperių 
teismas

Prasidėjo teismas trijų vy
rų, kurie yra kaitinami pa
darymu . holdapo St. Charles 
National bankui sausio 31 d. 
šių met . Banditai iš 
ko pasįšlavė apie 
Kaltinamieji yra Fred 
Philip Dimenzia ir 
Bongiorno.

to ban- 
$15,000. 
Hansenu 
Samuel

Nepraleiskite progos 
pamatyti šios Šokio 

Šventės

CLASSIFIEDADS
tom i....................................

Miscellaneous
 i,. ......  Įvairus   

JUODŽEMIS, yardais arba vežh 
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų i j* kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus. 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

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. Prista
tėm i visas dalis miesto.
Perkraųstom Pristatom ahglis.

A*

7118 S. Talman Avė. RĖPublic 6051
STANLEY GAVCUS.

Chicago. III.

,. F

V

’. A T’V’rkiTYCI DEL GER0 Ali M Uo! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU | •
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAKROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020
... , ......... ■ .• ■ .

70 metų amžiaus 
persenas automo

biliui operuoti .
Jacob Delveroy (70 metų se

nio) automobilis^ antradienį su
sidaužė su kitą mašina. Teisė
jas Gorman nubaudė senį de 
šimčia dolerių už neatsargų va
žiavimą ir pareiškė, kad asmuo 
70 metų jau esąs persenas au
tomobiliui operuoti Chicagos 
gatvėse.

Rokiškėnų KliuboP 
prelekcija ir 

kitkas

Medikai ir visi biz 
nieriai rengiąsi i 
‘Pirmyn’ Bankieta

Atsilikę tik teisių profesijos 
atstovai; bankietas šį sekma

dienį.

Keletas menesių atgal

A*——| MALEVOTlOJAMS IR AtyaOStau savininkams 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
Q*7f* 1 galionas enamel $4 
v I V special ...................... ■ w' ' *’ f J'., , . . * “

Speciale maleva medžio 1 galionas flatį balta
darbui, ......... ............ gal. v I U maieva I «ww
lx gal. grindims ir trim varnish, j • ’ ir daugiau

išdžiūsta i 4 valandas Q7a 1 galionas pirmos kl.
V' vi U removal

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.
Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. ‘ 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted Si Tel. CanaI 5063

Teisybės Mylėtojų 
Dr angy stėschroni- 

ka ir jos ateitis
Draugystės* chronika nuo 1897 

iki 1936 m;
■■ • »■ ■ > -iii s

1 galionas malevos 
visokių spalvų .....

ir daugiau

Keletas menesių atgal pas 
Chicagos rokiškėnus kilo mintis 
sukurti rokiškėnų organizaciją. 
Po atskirų . pasitarimų prieita 
išvadas, kad žodžiai be darbo 
neturi jokios reikšmės. Tą 
“šventą tiesą”' pirmieji supra
to rokiškėnai drg. K. C. Če- 
pukas, A. ir J. Viliai, P. Jur
gelionis ir kiti. Ir dėka jų pa
stangų jau turime Rokiškėnų 
Kultūros Kliubą.

. šią kliubas yra suorganizuo
tas laisvės ir demokratijos pa
grindais. Tikslas kliubo organi
zuotis, šviestis, šviesti ir remti 
u*ž laisvę kovotojus lietuvius čia 
ir užjury.

Nariais gali būti asmenys pa
einą iš bile valsčiaus ar para 
pi jos Rokiškio apskrities ribo
se. vyrai ar moterys, kurie su 
tinka su kliubo |įksįais.

Penktadienį,, .gegužės 8 d., 
7:30 vai. vakaro tarano Micko 
krautuvėje, 4146 . Archer avė., 
įvyks Rokiškėnų .svarbus susi
rinkimas. Rokiškėnai prašomi 
atsilankyti. . •

O ve sekmadienį, gegužės 10 
d., 1 vai. popiet jNeffo svetai
nėj Rokiškėnų Kliubas rengia 
paskaitą tema “Kaip išsivystė 
religija”.

Paskaitą laikys K. Augustas’. 
Tema, kaip matote, yra svarbi. 
Rokiškėnai užprašo visu*s atsi
lankyti į prelekciją.—Jonas.

MAMOMS Platus CEVERYKAI
* 1 jį * ; i • / . ■ ■ .

Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimą pla- 

______  čių ir gerų eeverykų. Čia
■ visa Šeimyna gali gauti ge-'

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREET

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos ‘
Degtiniu

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

Jau* prabėgo 39 metai, kai 
būrelis lietuvių pirmeivių suor
ganizavo šitą draugystę. Di
džiuma tų organizatorių jau 
yra mirę, bet jų pradėtas dar
bas pasiliko lietuviams naudin
gas iki šiai dienai.

Per tą laikotarpį šimtai lie- 
tuvų buvo aprupnti liūdnoj 
mirties valandoj. Keliolika šim
tų lietuvių tapo sušelpti laike 
ligos. Be to, draugystė visa
da gausiai rėmė įvairius tau
tišku^ ir darbininkiškus reika 
lūs paaukaudama įvairiasz su
mas pinigų.

'Draugystes investmentai
šita draugystė yra įdėjus 

nemažai investmentų į įvairias 
lietuviškas įstaigas. Blogausias 
investmentas buvo tai Lietuvų 
Auditorijos Šerai, bonai ir 
judgement notos. Į viršpažy 
mėtą įstaigą draugystė yra su 
kišusi kelioliką tūkstančių do
lerių, kurie yra 'jatf “sušalę”. 
Na, o Universal banko j irgi gu
li, pusėtinas pluoštas ‘‘bumaš* 
kų°, kurias kažin kada atgau
sime. Turime porą 1-mų mor- 
gčių, kurių stovis irgi neper
geriausiai atrodo,

Draugyste gerai gyvuoja
Nežiūrint tų visų aukščiau 

sužymėtų painiavų, draugystės 
stovis yra geras, nes kas metai 
ji auga turtu ir nariais. Pa
vyzdžiui, 1930 metais buvo 389 
nariai ir $12,412.96 turto, 1931 
m. buvo 487 nar. ir $13,915.52 
turto, 1932 m. buvo 437 nar. 
įr 13,021.42 turto, 1933 m. bu
vo 543 nariai ir $17,873.71 tur
to, 1934 m.,buvo 516 narių ir 
$17,958.75 turto.

šiandien draugystės stovis 
yra dar geresnis, nes ji turi 
315 narių ir $20,921.90 turto.

Akyvaizdoj viršsužymėtų
skaitlinių galima padaryti iŠ- racija'. P-nia Novickienė yra 
vadas, kad Teisybės Mylėtojų narė Chicagoaf Liettfvių Drau- 
Draugystė! gerai gyvuoja ir tu- gijps, taipgi gera 
ri gerų prespektyvų t ateičiai/

Dr. Yuška, Vežei, Strikolis, 
Juozaitis ir visa eilė kitų mar- 
ąuetteparkiečių jau užsisakė 
vietas “Pirmyn” Choro Rėmė
jų Bankiete, kuris sekmadienį 
įvyksta Saddle and Sirloin 
Kliube.

Be medicinos ir dentisterr 
jos atstovų, bankiete dalyvaus 
ir eilė kitų, marąuetteparkie- 
čių, pp. Narvidai, Nekrošiui, 
Skusevičiai, etc. Trūksta tik 
teisių ’ profesijos atstovų, bet 
gal iki šeštadienio ir jie su
krus. j

“Rirmyn’’ rengia šį bankie- 
tą Mptinų Dienų, šį sekmadie
nį, gegužės 10 d. kad pagerb
ti rėmėjus ir kitus gerus tau
tiečius, kurie finansine ir mo
rale pagalba palengvina cho
rui darbų praėjusį sezonų.

Vietų Bankietui choras pa
sirinko garsiam Saddle and 
Sirloin Club’e, prie 43-čios ir 
Halsted gatvių.

Svečiai, kurie “ žada daly
vauti bankiete, yra prašomi 
iš anksto užsisakyti vietas, 
nes yra būtina žinoti kokiam 
skaičiui reikės parūpinti va
karienę. Bilietai ir vakarienei 
ir šokiams yra $1.50 asmeniui, 
o vien šokiams—75c.

Vietoms užsisakyti šaukite 
pp. Steponavičius, Lafayette 
7552, arba sekretorę, Mildą 
Baronas CanaI 8500.

i — Choristas.

. . •— ---- —•
šeštadienį, gegužės 9 d. He- 

rhld and Examiner pastango
mis įvyksta Stadiume, prie 
1800 Madison gatvės, didžiule 
tarptautinė Šokių Šventa.

Šios šventės nematyti butų 
lygu atsisakyti paduoti savo 
jaunajai kartai pagalbos ran
kos, nes tų dieną grupė jaunų 
lietuvių, vadovaujama K. Ste
ponavičiaus, puikiais lietuviš
kais tautiniais rūbais pasipuo
šę,’ išeis garsinti pasauliui 
Lietuvos vardą, lietuvių pol
kutę, musų gražųjį suktinį ir 
klumpakojį. Jie, žodžiu, pasi
rodys ką yra naujo išmokę ir 
ko nebūtų galima suprasti iš 
rašto, jei nebusi matęs savo 
akim juos šokant.

Todėl, lietuvi, jei dar plaka 
lietuviškoji širdis tavo krūti
nėj, nepraleisk šios progos, 
nes tuo paskatinsi tuos jau
nuolius jų sunkiam darbe. Te
nai pamatysi ne tik šokius, — 
išgirsi taipgi ir dainų ir dau
gybę kitų dalykų—dalykėlių. 
Tai bus tokia paroda, kokios 
Chicago j e iš tos 
dar buvę.

Tikietai jau

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
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.
M —O—

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.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ■ 1 — —— $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.

—0—

rūšies nėra

parduodami 
Herald and Examiner, 65 W. 
Madison gat. ir Stadium Grill 
1824 W. Madison gat. Kainos 
nuo 25c iki $1.10. Apsk.

KADA JUMS REIKĖS ko nors iš 
rakandų, ateikit pas mus. Jūsų se
nus rakandus mes priimsime mai
nais. West Side Furniture Co.. 1325 
West 18th St

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Kiek kaštuoja dan
ties išmušimas

Kiek kaštuoja danties išmu
šimas ?
domus ypač tiems, kurie turi 
nesuvaldomus kumščius ir no
rus šios rūšies “operacijai”; At
sakymą į klausimą galima ras
ti tūlo Lubbenoj byloj.

Lubbert Lubben, 38 m., West 
77 Street, išmušoį savo kaimy
nui Rudolph Kubli iš burnos 
penkis dantis. Teismas nuspren
dė praėjusį trečiadienį, kad 
Kubli turi gauti iš Lubbeno $60 
atlyginimo. Taigi išeina, kad 
vieno danties išmušimas kaš-> 
tuoj a daug maž $12. žinoma, rei
kia turėti omenėj* ir tą faktą, 
kad ne visų dantys vienodi.

-tai yra klausimas į

Sunkiai Apsirgo
P-nia Paulina Rapsienė (Rap- 

ševic), 6924 So. Talman Avė. 
sunkiai apsirgo plaučių įdegi 
mu. Nugabenta Southtown 
Hospital, ruimas 312. P-nia 
Rapsienė yra narė Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Sunkiai apsirgo p-nia Martha 
Novickienė, 671 14 St. Li
gonė raridasi Evahgelical Hos- 

• pi tai, padaryta apdendikso ope-

naūjienietė;
• • ‘ —N.

$1.00 SPRING TONIC 
50 CENTŲ .

ATSINEšKIT šita apskelbimą pas 
“PUR-ERB”, 4738 So. Ashland Avė. 
(antros lubos).

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, • 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CLASSIFIEDADS
■— - < • ■ ■ ..... ..... J

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS, 
MUZIKALIU INSTRUMENTU ’ 

", CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai ..........  3.50
Smuikos taip pigiai kai ........... $3.50
Kornetai tiktai po ................   $6.50
Klarnetai tiktai po ................. $5.50
....Bašs Drum tiktai po ........ $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

Help Wanted—Malė
Darbininkę Reikia '

REIKALINGAS bakerio * pagelbi- 
ninkas, nevedęs —< patyręs. 111749 
So. Michigan Avė., M. Lawnicki.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui — truputi patyrimo. 
Geri namai. S. FRIEDMAN. 620 W. 
4Yth Street.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

MERGINA namu darbams dirbti 
—prižiūrėti 2 vaikus Būti naktimis. 
7131 So. Wentworth Avė. Triangle 
3872. Mrs. Green.

Teplanszkio ekskur
sija į Lietuvą

Ponas Eugene Teplanszky, vado
vas Vasarinės Ekskursijos birželio 
14 d. laivu “Bremen” iš New Yorko, 
yra gerai žinomas tarpe per Atlan- 
tika keliaujančiu keleiviu. Kaipo 
keleiviu palydovas i Centraline ir 
Rytine Europa, p. Teplanszky yra 
jau padaręs aštuoniąsdešimts dvi 
keliones i abu tealu laivu “Europa”, 
kuris yra lygaus panašumo laivui 
“Bremen”, ir jo pažintys su šimtais 
vyru ir moterų, kuriuos jis sutiko 
kiekvienoje savo kelionių, davė jam 
neapsakomO patyrimo studijoms žmo 
nią ypatybių, keleiviu reikalavimu 
pasilinksminimams ir visapusiško 
supratimo savo sankeleiviu. Jis nuo
sekliai yra susipažinęs su Europos 
Žemynu ir jo vadovaujamos ekskur
sijos keleiviai ras jo patarimus ir 
vadovybe neapsakomai naudingais.

Viso to priedui, dar reikia pridėti 
prižiūrėjimas visu kelionėj smulkme
nų jo vadovaujamu keleivių laike 
kelionės per Atlantika. o pasiekus 
kita pusę, jjs pagelbės keleiviams 
muitinėse peržiūrėti jų, daiktus, ba
gažo pervežimą ir ypatiškai duos pa- 
patarimųs kaslink vykimo i Lietuva.

“Bremen” laivas yra 51,656 tonų, 
vadovaujantis North German Lloyd 
laivyne, gerai žinomas savo greitu
mu, puošnumu ir patarnavimu, šio 
laivo Trečios Klesos įrengimai, ku
rių daugelis yra buvusieji Turistų 
Klesos kambariai, yra dideli ir ori- 
ngi; Dvi pasilinksminimų salės, du 
valgymo kambariai, dų rūkymo kam
bariai, specialis vaikų kambarvs,\_. . \
gimnastikų . salė ir išlaukiniai dė- llffVimų. 25 metai patyrimo— 
niai—visa tai yra įrengtą patogu- — ’ * ‘
mui ir patenkinimui keleivių. Spe
cialus pasilinksminimo programai 
bus surengti Teplanszkio .ekskursi
jai ir kiekviena vakarą > bus kalban
tieji judriai bei šokiai 
nimo salėse. .

CARR BROS. WRECK1NG CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1273

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So.,Halsted St. 

Victory 4965

blėtifes 
pagei-

co.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotai 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mūs dėl dykai apskait-

pasilinksmi:

Blekorius ir Stogius.

Leonas, Roof ing Co 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

For Rent
RENDON 5 kambariai — garažius- 

—refrigerator. Prižiūrėti boilerius 
dienos laiku $35.00. 6632 So. Rich- 
mond St. Galima matyti po 6:30.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2953 W. 59 St.
—O—

PARDUOSIU Tavern Wisconsin 
valstijoj. Turiu 2 vietas tai viena iš 
jų parduosiu. Viena yra Woodruff, 
Wis., o kita Mercer, Wis. Parduodu 
pigiai. Atsišaukit 5335 So. Halsted 
St.. S. Burba .

PARSIDUODA KEPYKLA. 2238 
West Cermak Road. 

—O—

VALGYKLA' parsiduoda pigiai; 
geras biznis, tarp dirbtuvių, arti 
Madison St. 22 So. Racine. Mon- 
roe 6007.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

KAM reikalingas per 17 metų pa
tyręs bučeris. Kalbu keturias kal
bas. Pašaukite Lafayette 1734.

Exchange—-Mainai __
— EXCHANGE — 

Mainysiu lota ant automobilio.
Mainysim bizniavę narna ant pri 

vatiškp namo, ant Southwest aide. 
4322 So. Hermitage. Antros lubos.




