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Kai Blum baigė kalbą, pri
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fašizmo, ir socialio teisingumo

rinktas Ispanijos 
prezidentu

tielassfe 
nesimatė per 25 metus.

KAUNAS, geg. 10. — Esamomis žiniomis, po dešimties me
tų tautininkų partijos diktatūros, rinkimai į Seimą įvyksią bir 
želio 9 ir 10 d.d.

Tomis dienomis busiąs išrinktas Seimas, kuris susidės iš 49 
atstovų, kurių kiekvienas atstovaus 50,000 gyventojų.

Valstybių nusistaty 
mas linkui Italijos 

aštrėjąs

CLAYTON,
Miesto parke rasta nušauta, ai 
pati nusišovusi graži muzikos 
studentė Rilma Lenore White, 
18 m., iš Tuilia, Tex.

Francijos socialistai 
pirmiausia rūpinsis 

šalies gerove

Franęiįps kabinetas 
nieko neveikia su
stabdymui panikos

Hindenburg 
Vokietiją pirma 
jis jau kraunasi

DARJEELING, Indijoj, geg. 
10. — Vakar penkta ekspedi 
cija pradėjo sunkų kopimą į 
augščiausį
Everestą. Nuo 1921 m< jau 9 
žmonės žuvo kopdami į tą kal
ną, kurio viršūnės dar. niekas 
nėra pasiekęs, tik speciali lėk
tuvai yra perskridę. Kalnas 
yra 29,002 pėdų augštumo.

-pasaulio kalną

tarpais lietus

Italijos karalius paskelbtas ir Ethiopijos 
karalium, pradedant kurti Italijos imperi

ją. Francija atsisako pripažinti.

LONDONAS, geg. 10.—Reu 
terio žiniomis iš Jeruzolimo, 
Dagat Taye, sūnėnas buvusio 
Ethiopijos karaliaus Menelik. 
maršūojąs linkui Addis Ababa 
su 120,000 kareivių tikslu iš 
varyti> iš sostinės italtfs ir at
gauti (Haile Selassie sostą..

Dagį t Tayė yra didelis Haile 
priešininkas ir jiedu

vos spėjo

TACOMA, Wash., geg. 10.— 
William Mahan, kuris po ke
lių mėnesių gaudymo liko su
imtas San Francisco, už 8 va
landų. po suėmimo jau buvo 
nuteistas 60 metų kalėjiman už 
pagrobimą 9 metų George 
Weyerhaeuser ir išreikalavimą 
$200,000 išpirkimo.

Mahan po suėmimo liko tuo- 
jaus lėktuvu atgabentas į čia, 
atvestas į teismą, kur prisipa
žino prie kaltės ir tuojaus ta
po nuteistas kalėjimam

Mažosios valstybės stoja už pa 
likimą sankcijų, prisibijoda 
mos savo saugumo.

Finansiniai klausimai nėra tiek 
svarbus, kiek ekonominiai 
sako socialistų vadas Blum

Italij
Ethiopiją

nugalėjimą skriaudos”, tai vi 
sa milžiniška publika sukilo ir 
entuziastiškai pasveikino so
cialistų vadą.

atstovų~po vieną nuo 
50,000 gyventojų

WARM SPRINGS, Va., geg. 
10. — Savo ūkyje. pasimirė 
Miss Mary Johnstoh, 65 m., 
istoriškų apysakų rašytoja.

Mussolini 
baigti savo kalbą, kaip Fran- 

anešč

GENEVA, geg. 10. 
to ir buvo tikimąsi 
tautų rateliai su nuosteba pa
sitiko Italijos arbitrarį anek
savimą Ethiopijos ir pradėji
mą kurti Italijos imperijos.

Jau ir pirmiau buvo žinomas 
aštrėjimas mažųjų valstybių 
nusistatymo linkui Italijos, kus 
ris dabar pasidarys dar griež
tesnis.

Mažosios valstybės stoja už 
palikimą sankcijų Italijai ii 
jos tolimesnį baudimą iki Ita 
Ii j a atsižadės savo imperialis 
tinės politikos/ Tokis mažųjų 
valstybių nusistatymas yra to
dėl, kad jos pačios prisibijo už 
savo saugumą. Jos numano, kad 
jei Italijai nebaudžiamai bus 
leista grobtis svetimas šalis, 
tai ir kitos imperialistinės vai 
stybės gali pabandyti tą patj 
daryti. O kadangi kolonijų yra 
mažai, tai bandys grobti arti
miausias sau mažąsias valsty
bes, kurios negali atsilaikyti 
prieš stipresnes valstybes.

Jų nuomone, jei Italija bu 
tų nubausta ir suklupdyta, tai 
ir kitos imperialistinės valsty
bės, bijodamos! tokio pat liki 
mo, nedrystų savo imperialis
tinę politiką vykinti.
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PASSAIC, N. J., geg. 10. — 
Mrs. Emil Kasper iš Little 
Ferry, vietos ligoninėj pagim
dė keturius vaikus — vieną 
mergaitę ir tris berniukus. Di
džiausias jų ? sveria 3 sv. Li
goninė turėjo šauktis kitų pa- 
gelbos, nes pritruko inkubato
rių. yaikai, išrodo, yra svei
ki, bet dar negalima pasakyti 
ar jie gyvens.

Kasper dabar yra tėvas 6 
vaikų, kurių vyriausias yra tik 
3 metų amžiais. Jis dirba pa
prastu darbininku prie gele
žinkelio "ir uždirba tik $20 sa
vaitėje.

NEW YORK, geg. 10. — 
Hearst, visos grandinės gelto
nųjų laikraščių leidėjas, išpir
ko dar dvi radio stotis Texas 
valstijoj. Jis jau pirmiau tu 
re j o 6 dideles stotis įvairiuo 
se didmiesčiuose.

ADDIS ABABA, Etiopija. — Amerikos pasiuntinybė Etiopijoj ir Amerikos valdžios atstovas 
• • • ■. > - ■’ Engęrt. .
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PARYŽIUS, geg. 10. — So^ 
cialistų vadas Leon Blum, ku
ris yra numatomas busiančiuo
ju Francijos premieru, viešoj 
prakalboj, kurios su susidomė
jimu laukė visa Francija, išdė
stė - socialistų nusistatymą vi 
sais svarbiausiais klausimais.

ATHENAI, geg. 10. — Ka
riuomenė ' puolė streikuojan
čius tabako darbininkus ir iš
tikusiame susirėmime 30 žmo
nių liko užmušta ir apie 100 
sužeista. ’

Transportacijos darbininkai 
liko mobilizuoti, kad tuo bu 
du neprileisti jų streiko ir pri
versti juos pasilikti prie dar-

MEXICO CITY, geg. 10. — 
Iš Guadalajara, Jalisco valst., 
pranešama apie įvykusį neto
limuose kalnuose penkių valan
dų susirėmimą tarp kareivių 
ir maištininkų, kuriame 
maištininkų ir 8 kareiviai 
užmušti.

LAKEHURST, N. J., geg. 10. 
— Naujasis Vokietijos milži 
niškas zeppelinas Hindenburg, 
kuris įsteigia, reguliarį dirt ža
belio susisiekimą^ thfcp - Vokieti
jos ir Jungt. Valstijų vežioti 
keleivius ir paštą, vakar ank
sti atskrido į čia. Tai buvo jo 
pirma kelionė į šiaurinę Ame 
riką ir jis ją atliko į 61 vai. 
38 min., kuomet pirmesniam 
zeppelinui ta pati kelionė tru 
ko 95 vai. 22 min.

Bet atskridus kuone įvyko 
nelaimė. Hindenburg atskrido 
pusvalandžiu ankščiau numa 
tyto laiko ir įgudę patarnauto 
jai jurininkai dar nebuvo at' 
vykę į lauką. Tad jį nuleisti 
ir prikabinti prie stiebo teko 
būreliui neįgudusių žmonių, ku
rie buvo lauke. Jie jokiu budu 
milžiniško lėktuvo negalėjo su 
valdyti ir jis 
į stiebą.

Dirižabeliui 
nas reporterių 
beliu* užsirukė

į ita/ian * 
y Legation

\n Consulate
•Gerina n 
Legation .

Belgian^ /* 
Legation*J 
vS< Bri'tisfr* 
\ ^Legation

yra 
sake 
nėra

ELKADER, la., geg. 10.
Maynard Lenox, 18 m. pusber
nis, prisipažino policijai uz Mrs. 
Pearl Shine, 27 m., bučkį nu 
žudęs jos vyrą Daniel, 60 m. 
senį, kad ji galėtų paveldėti 
jo $3,200 vertės 80 akrų ūkį.

Tą senį Pearl vedė tik sa 
vaite atgal vieninteliu tikslu 
išgauti jo ūkį. Ji stačiai mu 
Šimu privertė senį apsivesti, o 
paskui jai aprašyti ūkį: Kada 
ūkis buvo aprašytas, tai ji 
bučkiu prikalbipo vaikinuką 
Maynard Lenox jos vyrą nužu
dyti. Nužudyti gelbėjo ir kiti 
jos giminaičiai, kurie irgi yra 
suimti. Suimtas ir jos tikrasis 
meilužis.

Nors jie ir simuliavo saužu- 
dystę, bet nepataikė ir policija 
išaiškino žmogžudystę, žmog
žudė jau buvo, vedusi du sy
kiu ir išsiskyrusi.

EDENTOBf, N. c., geg. 10. 
— Du automobiliai per atda- 
rą tiltą nušoko į Chowan Upę. 
Keturi žmonės prigėrė, bet kr 
ti keturi išsigelbėjo.

nusileidus, vie 
po pat diriža- 
cigaretą. O di 

rižabelis buvo pilnas 4,000,000 
kubinių pėdų smarkiai degan 
čių hydrogeno dujų: Lengvai 
galėjo ištikti eksplozija, ku
rioj butų žuvę ne tik lauke ii 
dirižabeliuje buvę žmonės, bet 
ir butų buvusi sunaikinta visa 
apielinkė. 1 /

šiaip skridimas buvo be jo 
kių prietikių.

Dėlei amžino eksplozijų pa 
vojaus, dirižabelis ketina 
dėti naudoti nedegančias 
jaus dujas.

Dirižabelis 
šiasi gryšti į 
dieny. Dabar 
kurą motorams ir pildosi du* 
jomis, kurių dalis išsieikvęjo 
kelionėj ir leidžianties.

WILMINGTON, Del., 
10. — Teismo įsakymu, 
ri kaliniai buvo pririšti prie 
plakimo stulpo ir viešai nu
plakti. Kiekvienam jų įkirsta 
po 10 rykščių. Tarp nuplaktų
jų buvo ir 19 m. negras.

(Delaware yra vienintelė val
stija, kurioj dar yra užsilikęs 
viešas plakimas).

“Ethiopiją yra pastatoma po 
pilna Italijos valdžia ir pilnu 
Italijos suverenitetu.

“Pagalios, Italija turi savo 
imperiją!

“Tai yra taikos imperija. 
Musų laimėtas teritorijas mes 
esame pasiruošę ginti ginklu”.

Tai buvo Mussolini prigru- 
mojimas visam pasauliui ir tau
tų sąjungai, kurios taryba ren 
kasi pirmadieny, nesikišti į 
Ethiopijos reikalus, nes dabar 
JĘįįįopiją yra tik dalis Itali-

VATIKANAS, geg. 10. - 
Vatikanas pereitais metais su
rinko $4,080,000 aukų vedimui 
misionieriškų darbų.

120,000 ethiopų mar- 
šuoją vaduoti Addis 

Ababa

MADRIDAS, geg. 10. — Pre- 
mieras Manuel Azana šiandie 
tapo išrinktas antru preziden
tu jauniausios respublikos.

Išrinko jį elektorinė konven
cija 754 balsais prieš 120; Ki
tų kandidatų ir nebuvo.

Azana yra 56 m. amžiais, 
yra pasižymėjęs advokatas, 
kalbėtojas, dramaturgas ir ga
biausias Ispanijos politikas.

Valstybes m misteris Barcia 
y Trelles, kaipo seniausias mi- 
nisteris kabinete, užims laiki
nio premiero vietą, iki bus re
organizuotas visas kabinetas.

Prezidento Azana inaugura
cija bus rytoj. z

Naujasis prezidentas pareiš
kė savo ištikimybę demokra 
tijos principams ir prisižadėjo 
visomis jėgomis rūpintis res
publikos gerove.

RYMAS, geg. 10 
torius Mussolini vakar paskel 
be pasauliui aneksavimą (pri 
jungimą prie Italijos) užka
riautosios Ethiopijos ir Itali
jos karaliaus Victor Emmanuel 
III priėmimą taipjau ir Ethio
pijos imperatoriaus titulo.

. Bet tuoj po to tapo patir
ta, kad Francija atsisakė pri
pažinti Italijos suverenitetą 
Ethiopijoje.

Kartu su* paskelbimu anek- 
savimo Ethiopijos, Mussolini 
taipjau paskelbė maršalo Ba 
doglio, kuris komandavo laimė
jusią pergalę italų armiją, pa 
skirimą Ethiopijos, Eritrėjos ir 
Samoli žemės vice-karalium su 
pilnomis karinėmis' ir civilėmis 
galiomis įsteigti provizionalę 
valdžią Ethiopijoj.

Apie Ethiopijos aneksavimą 
Mussolini paskelbė savb viešoj 
.kalboj; šu>.uktainę: .Rdę_ ją'.riį 
mų masiniame fašistų susirin
kime. Tokie pat • susirinkimai 
buvo sušaukti visoje Italijoje, ei jos valdžią telefonu 
Jiems, kaip ir visam pasauliui Mussolini apie jos atsisakymą 
Mussolini kalbą perdavė ra- pripažinti Italijos aneksavimą

sistatymą, jis klausimą., franko 
devaluacijos pastatė antron 
vieton, nes pirmiausia reikia rū
pintis svarbesniais dalykais —* 
nedarbu ir skurdu1.

Jis sakė, kad socialistai vi
suomet buvo priešingi devalu 
acijai, bet tie finansiniai keb- 
lumai esą mažiau svarbus uz 
visos šalies gerovę.

“Finansinės problemos 
svarbios problemos”, 
Blum. “Bet vistiek jos 
tiek svarbios, kaip problemos 
karo ir taikos, mažiau svar
bios, ųegu nedarbas, skurdas, 
žemos algos ir jos nepaliečia 
žmonių gyvenimo.”

Todėl busiančios 
reiga bus “kovoti 
mą demokratijos 
kovoti fašizmą.

Naujoji valdžia 
tautų sąjungą, 
taikiai Europai 
gauti pasitikėjimą savimi. Męs 
turime sužadinti, viltį, parem

^Stfedisn* 
o^Corisulate 
eek I oanonll

PARYŽIUS, geg 
laimėjęs rinkimuose Francijos 
kabinetas vakar per trjs valan
das tarėsi ką daryti su tur 
tuolių iššaukta panika šalyje it 
aukso plaukimu užsienin, bet 
nutarė nieko neveikti toš pa 
nikos sumažinimui, pasitikint, 
kad ji ,pati praeis.

Ir tikrai, atgaleivių sukur
styta panika pradeda aptilti, 
bankams nutarus neduoti pa 
skolų spekuliacijai ir frankui 
tvirtai laikanties.

Kabinetas taipjau nutarė 
prašyti atidėti tautų sąjungos 
ir Locamo valstybių veikimą 
dėl Vokietijos atginklavimo Pa- 
reinio ir Ethiopijos klausimu, 
kad tuo veikimu nesurišti ran
kų busiančios socialistų ii 
“liaudies fronto” valdžios.

Leon. Blum, vadas dabar di
džiausios atstovų bute socialis 
tų partijos, šalies nuramini
mui išleido pareiškimą, kuria 
me tarp kitko sako: •

“Liaudies fronto valdžia dės 
visas savo pastangas atsteigti 
šalies gerbūvį ir atgaivinti ša
lies industrijų veiklumą.

■’ • ■1 O* ' ' ■ • ,

“To negalima atsiekti be ge 
rų kredito sąlygų pačioje šaz

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

Veikiausia 
biskį vėsiau.

Saulė teka 
7:58.

United Statesni'Market
Legation ’K

Airline distances 
i n m iles to:

Addis A/am ee
Ankober so
Awash 90
Debra Markos hs 
\Diredawak an

pinės pagelbos ir progresyvio 
nusiginklavimo”, sakė Blum.

Prisiminęs apie dabar per< 
gyvenamą krizį ir paniką, jis 
kaltino nacionalistų kampaniją 
ir spekuliavimą franku.

Socialistams gi rupi tik kon- 
struktyvės idėjos ir todėl Blum 
išdėstė planus plačių ir nau* 
dingų viešųjų darbų, kurių tik
slas bus duoti darbą bedar
biams.
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Į šias fašistų iškilmes buvo 
pakviesti -atstovai tik tų val
stybių, kurios nėra prisidėju
sios prie sankcijų 
jos, Albanijos, Japonijos, Bra
zilijos, Austrijos ir Vengri
jos.

Mussolini pasauliui pareiš
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K;XI.I \
Iš ko kiniečiai gyvelift

Yra visa eilė gamybos sričių,“ 
kuriose kiniečiai jau seniai yra 
išgarsėję,, kaip geri meisteriai, 
šilko audinių gamyba Kinijoj 
buvo jau smarkiai išplitus 2600 
m. prieš Kristų.- Visiems y^a 
žinomi jų farforo bei akmens; 
medžio ir metalo piauštihSti 
dirbiniai. Kiniečiai jau 100 riie^ 
tų pr. Kr. mokėjo gaminti po- 
pierj iš bambuko plaušų. Ta
čiau visa šita jų pramonė yra 
išimtinai rankų darbo pramo
nė, jokios pažangos- gamyboje 
nežymu. Darbo budai, medžia
gos pasirinkimo budai paliko 
senoviški.

i Svarbiausias kiniečių verslas 
yra žemdirbyste. Kur bebūtų 
lanietis — ar svetimame kraš
te, ar miestę, kokiu darbu jis 
besiverstų, jo amžina svajonė 
vis' tiek palieka” įsigyti gabalė
lį žemės ir jame ramiai apsigy- 
Venti. Seniau pavasario ladkų 
darbAi buam pradediMi’ didelis 
Šventė. Patš‘ iriiperatorius, et- 
nant^ tbkstahčių mėtų>- papro
čiu, imdavo arklą ir nuvaryda
vo kelias vagas, o imperatorie- 
nė, paskui ęidama, berdavo' į 
žemę sėklas. Bet kiniečių dar
bo įrankiai yrar labai1 menki1 ir 
primityviški. Savo mažučius 
laukelius jie dirba, galima ša
ltyti, nuogomis rankomis ir išj 
dirba* gėriai;1 kaip pas mus dar
žus. Svarbiausios žemes ukid 
kultūros yra ryžiai* ■. afbątme- 
dis, - kviečiai; ir’ ankštiniai auga
lai; jah-tšė-ki^ngb upyno li/gti- 
mos yra ištisi ryžių laukai. Ry
žiai yra svarbiausias kiniečių 
maištas. Ir nors ryžių krašte 
užauginama begalės, vis dėlto 
kiniečiams išsimaitinti jų ’ nė- 
iižtenka ir tenka įsivežti iš ki
tų kraštų, d'augiaUšia' iš Indi
jos. Neseniai buvę svarbiausi 
arbatžolių statytojai pasaulinėje 
rinkoje kiniečiai dAbar užlei
džia vietą kitiems (Indijai). 
Junano ir Sičuano provincijoje 
daug auginama aguonų, iš ku
rių gaminamas opijus. Kinijoj 
opijo kasmet pagaminama apie 
5 milijonai klg. ir vis dėlto jo 
neužtenka — tokie dideli yra 
kiniečiai to narkotiko (svaiga
lo) mėgėjai, kiniečiai patys 
supranta šito narkotiko rūky
mo žalą, ir vyriausybė imasi 
įvairiausių kovos priemonių.' 
Bet čia kartais neapsieinama 
ir be juokų: 1906 m. buvo iš
leistas įsakymas, draudžiantis 
opijo Tukymą. Bet imperatorie- 
nė, kuri išleido tą įsakymą, 
buvo- didėlė - opijo mėgėja ir 
turėjo daiigiau kaip 60 metų; 
todėl įsakyme įdėjo straipsnj, 
pagal kurį įsakymas nelietė as
menų sukakusių daugiau kaip 
60 m. amžiaus.

Maitinasi kiniečiai beveik iš
imtinai augaliniu maistu. Be
turčiai mėsos valgo tik kelis 
kartus per metus, per žymiAtt- 
sias šventes; Ryžiai ir pietus 
kiniečiams turi tą pat reikšmę’ 
ir paprasčiausi jų pasisveikini
mo žodžiai yra “ar valgėte ry
žių Iš auginamų mėsai gyvu
lių pirmą Vietą užima kiaulė. 
Pažymėtina, kad kiniečiai visai 
neturi pieno ūkio ir pieno ne
valgo. Puikiausias patiekalas 
yra šuniena, ypač atšerti šuniu
kai. Originališkos kiniečių pa
žiūros į valgį bendrai. Liaudies 
išmintis tuo klausimu taip sa
ko: kas 'valgo daržoves — tie 
stiprus, kas valgo mėsą — nar
šus, kas maitinasi grūdais, yra; 
išmintingi, o kas minta oru, tie

Kiniečių šventes
Į vienodą, lygų kiniečio gy

venimą gyvumo įneša šventės. 
Teisybė', pastovių poilsio die
nų, kaip sekmadieniai, kiniė- 
šiai neturi, bet pčf rifetus jiė* 
turi kelias didėles šveritė's. Se
niau' 10 dienų prieš naujuš' me
tus ir 20 d. po naujų nietų vp 
sas viešas įstaigas visai uždary
davo, visos operacijos būdavo 
msitąįidomos, o valdininkai sa
vo antspaudus atiduodavo sau
goti savo žmonoms. Iki naujų’ 
mėtį vidurnakčio turėdavo bū
ti užbaigtbšk visos suskaitės- ir1 
liRvfdidtds* skolų1 prievdlės. Ke
lias dienas prieš n*, metuš' šei
mos židinid dvasiai atnašauda
vo saldžių, bet smarkiai' lipriių' 
valgių. Kiniečiai! tiki, kad * to
mis dienomis dvhfciĄ' ruošiasi 
javo metinei kelionei į dangų, 
hi kad ji ten neišplėpėtų' ne- 
•ėikalihgų dalykų ir' neuŽtrahk- 
:ų bėdos, duoda jai’ p'asmaįgii^ 
•iailti saldžiu1, bet lipfeiti idSly*- 
tu, kad j&Š1 lupos visai šulfį^-

Vbkiėčių dirižablis “Hifid'ėiib'ūfg” škTeffdA1 į Ameriką'’ su ‘ 51’ pasažieru

tų iri kad* ji nė žodžio dangujė 
negalėti” ištapti.

Pei* naujus įlietus viėhi ki
tus laĮilfo sū vižitais'; lanko 
kas tik' iš^Alf' it valdininkuš. 
Giminaičiai - iri .pfieteliiai naujų 
metų dovanoms gahha- “Žėlių” 
dovahų* — vaišių iri pyragaičių;' 
valdihinkai taip pat gaiitta noris 
“žalių” dovani^ bėt' po jomis' 
padeda'iiia ir šis’tas sausa; pav., 
popierinių ar sidabrinių pinigų. 
Susitikdami vieni ■ kitusr sveiki
na linkėdami linksmybės ir pra
lobti? Seniau naujieji kiniečių 
metai btiVd kilnojania'1 šventė’, 
bet nuo 1912 m. n. m. nustaty
ta š'v-ęsti pagal naują stilių. Da
bar jatt ir valstybinių įstaigų! 
trims savaitėmis neuždaro.

ĖalįĮri kiniečiai mokosi

Niekur mokyti žmonės taip 
nevertinami iri negėrbiaini kaip 
Kinijoj. Gal būt, dėl to, kad 
mokslai įgyti čia yra ■ labai sun
ku. didesnę! pusę savo gyveni^ 
jno žnlogus turi” pašvęsti lik’ 
vadihaihai Kinų ’ abėoėlėi iri tai 
ne visai išmokti. Kiniečių raš^ 
tas turi apie 40 tukst. atskirų, 
ženklų (ieroglifų) ir kiekviena 
tokį ženkleli sudaro daugybe 
(iki 30) brųlęspelių jv a irios e

•. z *>,<'. t į-irtrt***®*^***'

kyti nuo 5—Q metų ąinžiaus ir 
laiko mokykloje su nia'žottiis 
pertraukomis nuo pat ryto iki 
vakaro. Ir visą laiką moko 
skaityti ir rašyti ierbglifus,’ 
Vaikams iš karto kala filoso
fiškus ir kinų išminties posa
kius, pav.,

Maitinimas be auklėjimo — 
tėvo nušikaltimaš.

Nesimokęs jaunas būdamas 
senatvėj elgetauja.

14'ėgrudintks akmuo nė bran
genybė.

Yra trys jėgbs: dangus,- že
mė ir žmogus.
' Yra trys šviesos 'šaltiniai: 
šaiilė,. mėnulis ir žvaigždės;
* Yra trijų rųšių ryšiai.

Tarp valdovo ir valdininkų’ 
— teisingumas.

Tarp sūnaus iri tėvo — mei- 
le- !' 5 . i’W

Tarp vyro ir' moterieš — su
tikimas.

Kas ruošėsi' būti valdininku' 
rOandariilu, tas turėjo išeiti, dė- 
Vyiiias šventas knygas, jų skai
čiuje apeigų knygą,-Li tsi kny
gą; kurioje išdėstytas Kohfuci-' 
jaus' mokslas' apie žmonišku-' 
mą, apie valstybės valdymą, 
apie sunaus' ištikimumą' tėvui 
ir t. t. štai keletas pavyzdžių, 
iš' tos knygos.

Rūpinkis ne dėl' to, kad žmo
nės nepažįsta tavęs, o dėl to? 
kad tu nepažįsti žmonių.

Teisingas ponas p&našuš į! 
šiaurės* žvaigždę: ji stovi vie-’ 
toj ė, o visos ■ kitos žvaigždės • su
kasi apie ją;

Garbė ir turtas be gerų dar
bų'

; Kokius sunkumus su egza^ 
minais turėdavo žmonės? norė
jusieji užimti aukštas vietas, 
sunku čia ir suminėti.

Paskutiniu laiku Kini j 0 j įsi
gali eu'ropiški niokyriio budai. 
Kl rii j o j j au yra* daugybė žmo
nių, b^igūslų Europos univer
sitetus, o ir pačioj Kinijoj yra1

savo universitetų, aukštesnių jų 
ir vidurinių mokyklų.

Kiniečių rieligi jia-

Seridvės kiniečių religiją, su
darė. gamtoj iri.,protėvių garbi- 
nimaš? (kultas). ■ Pastarųjų kul
tas gyVašĄir šiandien. Vėliau 

dinamas Šanki j o

l^'mo

akimirksnio apgaulė.

siuskr- per;:
NAOJ8ENO 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Laidotuvių Direktoriail

(
REPublic 8340

ADVOKATAI
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS ' "!l ■ -4""-
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 

vai., Nedėliomij nuo 10 iki 12** 
3343 Stiith Halsted- St 

TeL Boulevard 1401

ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki' 8:30: 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal nutarties!

bhone Cana!_ 6122

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

Seredomis ir nedek vairai sutarti 
Rez. 6631 So. Californte AveiiM 

Telefonas* Republie 7868

susidarė 
atba trijų<niokymų kultas, bū
tent Lao Tse, Kogn—Tse ir 
Fu atba Tao, Konfucijaus mo
kymas' ir budizmas,

Iš senovėj natūralistinės re- 
ligijos yra išlikęs* tik- dangaus 
kultaš', nbrš'- dievas' riėtekb - as
mens pobiidžib^iį virto sunkiai 
sugaudoma bėasrūenine sąvoka. 
Tarpininku tarp dangaus ir že
mės paliko imperaitorius (bog- 
dychanas), kuris' buvo ir vy
riausias dvasiškis.
. Budizmas, gimęs liidijoj kaip 
labai painus religijos mokslas, 
Kinijoj pasidarė Apčiuopiameš- 
mįs, labiau prieinamas ir eįįį- 
nflam žmogui. Buda: pasak ki
niečių, yra žmonių išganytojas- 
ič jo išgariombjL e^a 
jo teisingumą Ž reįigijos 
šventieji yYai žmoįiiąužtarėjai, 
tačiau' jie nė^Wa)dyklbšė ne
gerbiami: ten! Imtųjų atvaiz
dų ir statulų! įvąįždbje žmo
nes ir mčt pre-

^ itikHą^įl^ p^tinką< beda.1 
Šiaip ’dięvM jl^įt s ųeręiitalingi. 
.Budbš. dvasiiWį i kiniečiuose 
taijp> pąf nepopSliarįš; žmonės

’ Tustų galvų ir 
“Jų • įsitikinimų

PETRUSKOS prieš 
AUGŠTO KRAUJO

į Spaudi m a 
’ Medikalis mokslas dabar 
tvirtina, kad česnako syvai 
tankiai sumažina augštą 

, kraujo spaudimu. Tuks
iančiai su auršto k r a uj o 
' spaudimu vartoja ALLI- 
MIN esenciją,—česnako- 

: PetruSkų tabletkas. Ga
rantuojant, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tablotkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Be vaistu. 
Reikalaukit jas vardu 
ALBIMIN ESS E N C E 16 

•Cesnako-Pctruškų.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Re«. 6515 So. RoekrMl Si. ' 
Telephone; Renublic. 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija'

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

D.vylika dienų Keturių sav. rtfl
Treatnientas Treątpientas *‘VV

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

AKUŠERES
Afr^ 'Atfėha K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu1 massage 
eHečtric treat- 
mėnt ir magne- 
tic -blankets ir tt; 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarai^: Panedelio, Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9.

. Telefonas Canal 1176. 
Kainai: 6459 S. Rockvrėll Street 

Telefonas Republic 9600.

juokiasi iš
abejoja nė ti$
širdingumu, bet ir jų gyvenimo
padorumu. x

(Bus daugiau) * -
■lį i* k ♦ L , , '• i n ■' 'Į1 J ■ ± v ’ J

Tel. Offiee Wentworth 6386 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Šlhlrite
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

Valandos 1^-4 po pietų. 7^8/▼. vak, 
iiskyru^ serėdomiš1 ir- shbatomis.

Dentistas .
4645 Š6. Ashlaiid Avė. 

arti 47th Street" 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaTo? 

Seredoj pagal sutarti*

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

vak; Nedalioj pagal sutarimų^ 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu TėL: Prospect 1930

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111' W. Washington St.
Room 737

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virpinta 0036

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

Prospect 1012

Kcnoslia, Wis. North Chięaero. III.
4124—7tli Avė. 1321 Jackson St. r

C. & M. Piasecki
ONDERTAKER

KENOSHA PHONE 
4873

NORU CHICAGO PHONE 
998

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Weštern Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

.6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
■*>- F < * »»__• a., Š«». . _ .-' j i •* W**L ■ _•■ * ■'.N ■ ’*-* '. -   - ._-Vi-1.--1*- 

i Ndriąf CfiidagdSj ^ičįerdiS Lietuviu
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. -

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
L ,TųrinĮę Kop]yčiąsr Visose Miesto Dalyse.
K Škc. ĖACHAVICZ
y 42^44 East lOSth’1 St Tel. Piillmair 1270 arba Girnai 2515
l' • * »«* , 

jpLim.ĖvicE&s
’ 4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

F'
f 8319 Litua

s. P. Mažeika
niča Averiuė i ’ phone Yards 1188

• r- / - T.>.* i i ' Ik * r •- •' *•*,• ' l j.1
r| 8307 Litua

■ Av'MAŠA4LSW'
hica AVeriue Phone Boulevard 4139 1

f 1410 South
A. PETKUS 1

49th Court Cicero Phone Cicero 2109 t- -• -t „v r a'—'1 •* ■ f ■ '*»'■ < ■■■!•  1 i i* . j- . ą ■ , »•( -"■■■ 11
Į5 668S : WeŽt į

J! F. RADŽIUS
L8th Street^ Phone (Janai 6l74

Į 718 West
S. MiSKUDAS .

18th Street Phone Monroe 3377 |

' 1G4& Weęt
L J; ZOLP

46th Street Phonės Boulevard 5203-8418
4 / • • k > • » \ • 4 y

’ 4G05-07 Si 
f Brigliton 1

J. F. EUDEIKIS
Hertnttagfe A'Ventie Phones Yards 1741-174Ž 
’arl; Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

■'v ■- *, : <■» wtv'-M> i • * ' i 4 f

LACHAWICZ ir SŪNŪSI 2314 West 28rd Place PhoĮneg Canal 2515^Čicero 5927

■ W įitetuvlaĮ DaktaraL 2

TeL Boulevard 6914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4.* nuė 7. 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. r*.

Dr. S. Naifceiis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Ofisas ir Rezidencija k 

3335 So. Halsted St 
, > ... .. CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Oftice 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

i ■ infiTAfriiiiį? ................. "iHBiAi

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optomėtrically Aldu Specialistai.
Palengvins alpu įtempimą, kuria 

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

mos be ■ akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

I& RUSIJOS
Gerai lietuviam^ žinoma*' put' 88 

metus kaipo potyres gydytoja*" chi
rurgas ir” akušeris.

Gydo staigias' ir chroniška* ligas, 
vyru, moterų ir vaiku- pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisu*.' 
t u Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St« 

Valandos nuo 10—12 pietį ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro;r

TeL Canal -3116
r . Rezidencijos telefonai: .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. G. SEKNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1820
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

i Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi'
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena, 
■m.... . ............. .. . —. ...................

8

.... 1           t ■■■■

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktare 
Draugijos Nariai.

Tel. Pūliniai! 5703

xz
A%tBUI,ANCE patarnavimas dieną ir naktį

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mięhigan Avė

A. Montvid, M. D.
West Towh State Bank Bliltf. 

2400 Węšt Madisdn Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6, ild 8 vak.

Tel. Seėley 7330
Name telefoną* Qrun*wiek' 0597

1 " 1 .  F—     " 1 ■—1—'

* Ofiso TeL Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2848
Di*. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted St*; 

ti«6 valandos nlio 1-3 nuo 6:80-8186
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr; Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubds , 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nub 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.'

Phone MIDWAY 2880;

Telefoną* Yard* 0991

Dr. Maurice Kahii
4631 SOUna ASHLAND A VE.

Ofiso valandos: ,
Niib 10 iki 12 dioną. 2 iki 8 po pUeta 

7 iki 8 vaL NedU. nūo lO iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2498

Ofisų Tek, Dorchester 6194 
Rez. T*L Drexel 9191 ,

Dk. A. A. Roth
Rusa, Gydytojas Ir Chirurgai

Moteriškų. VyriSkį. Valku ir virt 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney lsland Avė!
Valandos: 2—4. 7—9 vąt vak..Ned&» 

Įlomi* Ir šventadieniai* 10^-11

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurioM’ skelbiasi 
Naujienose;



NAUJIENOS, Chicago, III

SLĄ JJOl; kuopos darbuotę

Susivienijimoginčai dėl

susirirtkįmą
GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS(Tęsinys)

Kepu krašto praeitas

NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS I I iB IN' I• B*- v
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936Rimty Pasekmių BIRUTES DARŽE

Skanus Cereal Pataiso šią

Jūsų CHEVROLET DEALERISPadėtį Natūraliu Budu
Nida

skelbia
ĮSTABIAUSIAS VARTOTŲ KARŲ

VERTYBES
smėlis

SUTAUPYK
reginy

Rasytė

regnllarės kainos

va

$135

ŠIOS SAVAITES Demokratas

Eilra Sargeliai SALES

SAMPELINĖ
ELEKTRIKINfi
LEDAUNĖ
VERTĖS $150

ROOSEVELT
>165

ATSILANKYKIT PAS SAVO CHEVROLET DEALERĮ ŠIANDIEN!

rausvų 
sudaro

vienas 
ir ve-

Tai tik- 
puikiam

Christian 
830 So. 

užmušta

tatai ne
kliūto

paduoti savo 
užmokėjimui

NKLMN
1002

CHEVROLET 
Maywood, I1L

j pietus yra Rasytė, 
jau Vokietijos pusėje, 
yra garsioji paukščių

Jus galite įdėti paminklo paveikslų ir tinkamą aprašy
mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kartu paminėti metų sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą stovint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am
brose, Canal 8500 arba parašykite laišką į Naujienas.

priešino ir atsisakė

Nedabojimas 
Užkietėjimo'Gali 

Privesti Prie

Pirmadienis, geg. 11, 1936

■' Nepaprastą čia gamta, ne
paprasti žmonės. Žiūrint j vie
tos gyventojus kopų žvejus ir 
klausant jų kalbos kyla klau
simų dėl jų kilmės ir santykių 
su musų senove.' Jie kalba kur
šiškai, bet moka lietuviškai ir 
vokiškai, šių žmonių trobos, 

i, vietomis meb 
stogais dengtos,

Harold F. Juckett, 35 metų, 
trijų vaikų tėvas, šeštadienį už
simokėjo $212.75 apdraudos, o 
po to iššoko iš 11 aukšto Chi- 
cago Board of Trade trobesio 
ir užsimušė.

Sumušti tą oponentą buvo 
nesunku, reikėjo daugiau 
balsų tik poroj precinktų. Ka- 
wal visur ėmė viršų ant savo 
oponento, išskiriant distriktą 
septintą, kur buvo didžiuma 
lietuvių balsų. Ot čia Kawal 
ir gavo apie 100 balsų mažiau, 
negu jo opon^htas.

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilejus Kapų 
Puošimo Dienoje

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie yra 
palaidoti tautiškose kapinėse.

Cicero ^aldi

Atrodo, kad moteris mėgino 
kovotį su galvažudžiu, nes jos 
rankose užtikta žiupsnelis plau
kų nuo svetimos galvos.

O musų politikierius, kurs 
garsinosi, kad jis politinio 
darbo neieškąs, visgi 1935 me
tų pabaigoj gavo politinį dar
bą. Ir tada griebėsi dar aršes
nių priemonių kovai su kliu- 
bu. Sausio 30 d. 1936 m. teis
mo keliu mėgino sutriuškinti 
tą organizaciją, kuri iškėlė jį 
į priešakį, kuri dirbo už jį. 
Jis išėmė indžionkšeną net 
kliubo rengiamam vakarui. 
Ir dabar taip kliubo, taip pa
ties politikieriaus vadovauja
mos atskalos susirinkimai yra 
sulaikyti.

Remontuojia namus
Atšilus orui musų koloniją 

atrodo kaip koks sodnas. Apie 
namus dirvonėliai, šalygatviuo

1030 
Disc 
kiam 
era ir 
Chevrolet už šia 
kainą --------------

$45,000 už sužalo 
jimą

r®

ąe medžiai^ vaizdąs nepaprastais 
grąžus - ypač iš kituy atvyku
siam, . ; ;

. Paprastai pavasarį daug žmo
nių remontuoja, £aiso namus, 
ši darbuotė pastebėti ir šiemet. 
It ot mano. kaimynas Martin-: 
kilss pasitaiso, modernišką na 
mą. Viduj darbą atjięką lietu 
viąi, Andrijauskas, Jankeliūnas 
ir Stąišiunas. < ■

Jie yrą generaltai kontrakto- 
riąi ir dabar labai užimti. Juos 
šaukia darbui atlikti net į Chi 
cagą.

■■ 3400
1932 FORD V-8 ____ ____________
tikrą bąrgeną, 5 pasažierlų vartotą ka
rą- pamatykit ši už --------- *“
s nedalę išpardavimo kainą, ; 
tiktai • -------- --------------- - -v -

Walter Engei, 14 metų, 3834 
West 65 street, knisinėjosi 
miesto išmatų krūvoj prief 
Springfield avenue ir.Marquette 
road. Jam besiknisinėjant eks- 
pliodavo koki ten chemikalai ii 
bernaitis tapo sužalotas visam 
amžiui. Teismas išnešė nuo
sprendį, sulig kuriuo miestas 
ir keturi kiti asmens turės su
mokėti bernaičiui $45,000.

CICERO 
Lietuvių Amerikoj 301 kuopa 
turės mėnesinį 
šiandie, gegužės 11 dieną (va
kare), šameto svetainėj. Narių 
priWlumas atsiląnkytį į susi
rinkimą ir ' Užsimokėti .duokles. 
Kai busite užsimokėję duokles 
iš anksto, tai negrąsins sųšpęn- 
davimo pavojus, o ir ligai ar 
mirčiai ištikus nereikės aiškin
tis ir kitus kaltinti.

Šiame, susirinkime*- išgirsite 
pranešimą ajrię rengiamą vaka
rėlį. Parengimas įvyks ateinan
tį šeštadienį; gegužės 16 dieną. 
Pasiimkite tikietų išplatinti sa
vo draugų tarpe. Dėkite pastan
gas, kad vakarėlis butų sėk
mingas, nes yra reikalingos lė
šos seimo delegatų kelionei. O 
visi žinome, kad seimas yra 
svarbiausia sueiga, drganizaci 
jos pagrindas. Todėl visos kuo
pos deda pastangas turėti*juo 
pilnesnę reprezentaciją seime 
Taip turime ir mes daryti.

Toliau 
bet tai 
Rasytėj 
stotis, kuri žiuri paukščių mig
racijos, ypač pavasario ir ru- 

’den^ perlėkimų metu. Sužinoti 
kaip toli paukščiai nulekia, jau
niems paukščiams užmaunama 
ant kojos metalinis žiedas su 
Rasytės adresu. Tokiu budu 
pavyksta sužinoti, kad Lietuvos 
gandrai patenka į pietų Afri
ką netoli Kapštato; pajūrio 
kirliai į Meksiką, kielės į šiau
rės Afriką ir t. t.

žodžiu, apie Lietuvos pajūrio 
ir kopų krašto grožį ir įdomu
mą butų galima nupiešti tūks
tantis vaizdų, bet geriausia bus 
Amerikos lietuviams ten ypa- 
tiškai nuvažiuoti šią vasarą ir 
pamatyti savo akimis šį vaiz
dingą kopų kraštą ir pajūrį, ku
ris įrra gražesnis už visus kitų 
šalių pajūrio kraštus.

V. Byanska^.
Liepos 11, 1936, yra rengia

ma pirma' Amerikoj gimusių 
ekskursija j Lietuvą. Dėl kitų 
informacijų kreipkitės į Nau
jienas. 50 dienų tiktai $800.

CICERO 
ninku rinkimai praėjo, 
dar neužsibaigė 
klausimo, kodėl lietuviai pra
laimėjo. Lietuviai vieni ki
tiems išmetinėja, kad jie ne
balsavę už savo tautietį Ed 
J. Kawal (Kavaliauską). C 
jam tetruko 150 balsų opo
nentui sumušti.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtinai “bulk” valgiuose.

pušiai^ dūminės 
dų ar šiaudų 
kaip visur Lietuvoj, i

Įdomus šis kraštas istoriniu 
atžvilgiu. Nuo Pilavos ligi Pa
langos čia visi gryniausi lietu
viški vietų pavadinimai, paga
dinti tik per kokią 50 paskuti
niųjų metų, čia buvo sukurta 
legendarinėj Vaidevučio valsty
bė,' čia iš Irano kalnynų atneš
ta rūtos ir ąžuolo kultas, tai 
kažin koks nujautimas sako, 
kad jis pirmiausia turėjo pri
gyti čia. Įžymus Lietuvos se
novės tyrinėtojas prof. Bežen- 
bergeris savo raštuose sako, 
kad jis čia radęs seniausių lie
tuvių kultūros liekanų. ■

Ūmus atkreipimas atidos j užkie
tėjimą*) yra svarbus dėl dviejų 
priežasčių. Jis yra nemalonus ir ga
li iššaukti galvos skaudėjimą ir sto
ką apetito. Dėl jo taipgi pasidarot 
neveiklus.

Kai systema gerai neišsivalo per 
kai kurj laiką, jūsų abelnas atsparu
mas pasidaro menkesnis. Ir todėl 
nusilpnintas organizmas mažiau turi 
galės kovoti su užsikrėtimais, ku
rių pilna ant kiekvieno žingsnio.

Paprasčiausias užkietėjimas paei
na nuo neganėtino skaičiaus minkšto 
maisto “bulk” valgiuose. Kellogg 
ALL-BRAN yra šaltinis skanaus ir 
veiklaus minkšto maisto “bulk.”

Kūne tas “bulk”, kuris randasi 
ALL-BRAN sugeria drėgnumą, susi
formuoja j minkštą masę ir švelniai 
išvalo systemą. šis vyliojantis cere
al taipgi suteikia jums vitaminą B. 
ir geležies.

Du šaukštai j dieną yra pakanka
mai. Paduokit įj kaipo cereal su 
pienu arba grietine, arba kepant 
muffins, duona ir tt. Kaip daug ma
loniau vartoti šj natūralų liuosuo- 
jantj maistą negu piliules arba gy
duoles.

ALL-BRAN garantuojamas per 
Kellogg Kompaniją. Parduodamas 
visose grosemėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle Creek, Michigan.

MALEVOS
Didžiausios malevų ‘išdlrbėjų ir diatri
be tori ų įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevą už tiktai

Tai yra vienas

$335

1034 CHEVROLET % TON 131” CHAS- 
SIS, CAB. Dnal ratai. Nauji IMrai.—Mo
toras visai atnaujintas 
ir paremtas musų OK, 
kas reikšminga ___ __

1034 FORD TimOR SEDAN. Sis karna 
numnlevotas gražia juoda spalva ir tal- 
rai kain nauji. Mohair išmušimas. sau
gus stiklai. Motor atidžiai nnflekiun- 
tas ir yra puikiam stovy. 
Paremtas musų OK, 
kas r^lkSm’nga .......... ...... ..

ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES 
5430 So. Ashland Avė.

Musų politikieriui 
patiko. Jis , pradėjo 
darbuotojus atakuoti per laik
raščius, susirinkimus ir abel- 
nai visiir, kur tik pasitaikyda
vo progos. Politikierius aiški
no, jogei kliubo darbuotojai 
norį gauti politinius džiabus, 
norį kliubą išnaudoti, o jis 
pats tai darbuojąsis tik kliubo 
gerovei ir nereikalaująs jokio 
politikos darbo, ba turįs pel
ningą savo biznį.

Matydamas, kad ir šitokia 
kampanija neišgąsdino kliubo 
darbuotojų ir jie nešoka sulig 
jo muzika, jis užsimojo dar 
toliau lėkti. Atplėšė dalį kliu 
bo narių, parsitraukė kliubo 
čarterio kopiją ir. pradėjo lai
kyti susirinkimus kitoj vietoj.

Tuo tarpu Improvement 
Kliubas perorganizavo valdy
bą ir vėl veikė kaip veikęs, 
nebekreipdamas dėmesio į po
litikierių, kurs ‘.dėka kliubo 
paramos išėjo į priešakį.

1931 STUDEBAKER COMMANDER SE
DAN. Šis karas turi puikų mekanizmą. 
Gerai išbaigtas. Jeigu norite gerą karą 
dėl šeimos, nusipirk!t šį 
karą. Tai tikras 
pirkinys ----------------------

NIEBURGER CHEVROLET CO.
, 7744 So. Stony Island Avė.

1930 WILLV8 6 SEDAN, 4 DURŲ, 
Šio karo mekanizmas puikus. Geri tai- 
rai. Jus galšsit be baimes važiuoti dau
gelio mylių. Specialiai įkal- £ A E 
nuotas šiam išpardavimui * fj 
už tiktai -----------

DUNATVAY
• 011 So. 0th Avė.

šitoks lietuvių prastas pasi
rodymas praėjusiuose rinki
muose lemia ir prastą ateitį 
tięms iŠ jų, kurie nori daly
vauti politikoj. Atrodo, kad 
lietuviai nebepasitiki savais 
politikieriais.

Ir gal tokiam, nepasitikėji
mui yra pamatas, štai pora 
metų atgal vietos lietuviai bu
vo užsispyrę pravesti lietuvį 
į mokyklų tarybą. Jų kandi
datas anuo laiku buvo vienas 
iš žymesniųjų Improverųent 
Kliubo darbuotojų. Kliubo ki
ti darbuotojai sukėlė rinkimų 
vajui finansus ir davė darbi
ninkus. Pačiam kandidatui, 
galima sakyti, vajus nekašta
vo nė cento. Rinkimų vajumi 
lietuviai buvo taip sujudinti, 
kad jų kandidatas lietuvių dis 
trikte .sumušė savo oponentų 
dviems prieš vieną.

Kaip jau žinome, lietuvių 
kandidatas tuose rinkimuose 
pralaimėjo. Tačiau rinkimai 
parodė, kad Improvement 
Kliubas turi įtakos savo tau
tiečių tarpe.

O kas atsitiko toliau? Atro
do, kad tas lietuvių kandida
tas apsirgo didybės manija ir 
nusitarė Improvement Kliube 
savo diktatūrą įvesti. Ir dar, 
tur būt, pažadėjo kitiems po
litikieriams paramą viso kliu
bo vardu. Bet kliubo darbuo
tojai tokioms užmačioms pasi

jo klau-

1929 BUICK 4 DURŲ SEDAN. 
ros transportacijos įrankis. Yra 
stovy. Jums reikia pasisku
binti gauti šį. karų 
už tiktai ------- -------------------

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR 
2004 Milwaukee Avė.

Young Women 
Association patalpose, 
Michigan avė., rasta 
p-ia Lillian Guild, 62 metų am
žiaus, ekspertė ir prelegentė 
apie senovės daiktus, ypač 'va
dinamų kolonijų laikų. Moteris 
buvo užmušta kambary, kuria
me gyveno.

0943
1034 CHEVROLET MASTER DE LINE 
COACH. Didelis ruimingas Fisher body. 
5 pasažierlų karas. Pamatykit ji ir jus 
duosite jam pirmenybę prieš 4>OAE 
kitus kartis ant marketo siu- 4*J4A A 
lomus už šių kalną ________

JAMES LEVY CHEVROLET CO. 
4400 Archer Avė.

$425
INC.

CHEVROLET
ratai, maroon Duco 
stovy. Pasinaudokit 
nusipirkit sau

Nusipirko namus v
J, šum&kąris ir Ben. Tuma' 

vičia nusipirko namus. Taigi 
dabar jie turi daug darbo, kad 
sutvarkyti Sėdybą taip, kaip 
jiems patinka. Ypač p. Tuma 
Vičia deda daug triūso. Ir ne 
veltui jis darbuojasi, turės gra
žų pagyvenimą; —D.

$425
NICKEY CHEVROLET SALES, INC. 

4104 MIIwaukee Avė. 
1934 OLDSMOBILE TOURING SEDAN. 
Originalus išbaigimas. Išmušimas yra 
kaip naujas. Su turret viršų, JI 
knee action, shock proof 

styriavlmas ........... ..... ...... .....
MILLER CHEVROLET. INC. 

1810 Irving Park Blvd.

FURNITUREčo
2310 West 

Roosevelt Road

1934 CHEVROLET MASTER 4 DURŲ 
SEDAN. Gražiai išbaigtas žalia spalva, 
su pritaikintais fenderiais, 41A AE 
Knee action. Tai tikras 4**f AA
bargenas ..._ __ __________ _____

S0UTHWE8T CHEVROLET CO. 
9220 So. Ashland Avė.

1932 CHEVROLET DELTVERY. Geri tat- 
rai. Puikiam stovy. Geras 4»OAA 
pirkinys už šią 
žemą kainą __________ .....__

SUPERIOR MOTOR SALES CO. 
Halsted St.

7.000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
nišo. iŠ Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.70 vertės 
kaina ___ ____ -______________
Narnama Maleva. Gloss ar Fiat. Great
Lakęs rųšies, kitur $2.20. d? i 
musų kaina ...___________
Montgomery-Ward ' certifikuota maleva 
Sand Kote finish. pirmiau AA
$3.20. dabar .................  .......
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionas _____________

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavą sandelį ir tu
rimo savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit t

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO

1007 MILWAUKEE AVK.
6830 S. HATJ3TED ST.

2274 EL8TON AVĖ.
Telefonas: Armitage 1440. t '

COACH. 
_ važiuo- 

Mažai' va-

$470

1934 TERRAPLANE DE LUKE COACH. 
švarus, geras išmušimas, geri tairai. 
Originalus numalevoiimąs. šis kąrąs yra 
nučekiuotas ir jo išpildymas ^^"9 ĮP 

geras. Paremtas musų O ■ 3 
OK, kas reikšm’ng* ... __

CALEY BROS.
10024 So. Michigan Avė.

1933 CHEVROLET ' 4 DURU MASTER 
DE LUXE SEDAN. šeši ratai, fende
riams apsauga. Originalia Duco išbaigi
mas, puikiam stovy. Labai geri tairai. 
šis kartus pilnai perdirbtas 4  ̂A Al? 
ir paremtas musų OK, 
kas reikšminga _____ ________

GAMB1LL MOTOR CO. 
20th Ir Michigan Avė.

1933 FORD DE LUKE COUPE. Maleva, 
išbaigimas ir. tairai išrodo mažai var
toti. Mekaniškai puikiam CAOF 
stovy ir yra labai geras vi-
sais atžvilgiais ---------------------

SCHELLENBERGER CHEVROLET 
4114 Irving Park Blvd.

1934 FORD VICTORTA. Č_:
iš geriausiai Išrodančių karų Chicagoje. 
Stabdžiai ir tairai yra pui- 4»AAC 
kųs, išbaigimas Švarus. Tai 
tikras pirkinys —-------------- -

DIVISION CHEV. SALES, INC. 
1725 Divlsion St.

Moteris nužudyta 
Y.W.C.A. patal

pose

Iš Juodkrantės vykstame į 
Nidą. Už Nidos tuoj į pietus 
yra didžiausi lekiančio smė
lio kopkalniai, “Lietuvos Sacha
ra”. Yra čia vietų, kuriose ga
lima nugrimsti žmogui į smėlį 
ligi kaklo. Pasakojama, kad 
kadaise tokiu budu nugrimzdę 
atskirų žmonių ir net 
kaimietis su pora arklių 
žimu.

Vėjuotomis dienomis 
šioj “Sacharoj” rūksta bango
mis ir nešamas iš vienos vietos 
į kitą. Tos pūgos prie 
ir gelsvų vakaro spalvų 
nepaprasto keistumo 
“fata morgana”.

Nidos apylinkėse tarp 
pievose yra vietų, kur galima 
sutikti labai retą šiaurės gėlę 
“linnea borealis”, kuri kopų 
kraštui tokios pat reikšmes tu
ri, kaip šveicarų kalnams “edel
veisas”.

1935 CHEVROLET SEDAN 4 DURU- 
Tamsiai rusvos spalvos, naujai numale- 
votas. Geri tairai. puUcųs stabdžiai, šva
rus išbaigimas. Tai yra 4LAAA 
puikus pirkinys.
Pamatykit. ---------------- -------

KRALOVEO MOTOR CORP. 
2013 So. Laflin St. 1935 DODGE DE LUKE. Numalevotas 

puikioj metalo spalvoj. Hydraulic stab
džiai. Geri ratai. Mažai važiuotas. Iš
baigimas švarus. Paremtas musų OK. 
kas reikšminga. Tai 4> 41A t? 
tikras pirkinys 3
už tiktai ....____ ___________

GARFIELD CHEVROLET SALES 
2 E. Garfield Blvd.

1932 PENKIŲ PASAŽIERIU CHRYSLER 1935 CHEVROLET MASTER 
COUI‘E. Su fenderių. apsauga. Jeigu no- šis karas buvo labai < atsargiai
rite penkių pasažieriij . coupe, pasinau- tas ir yra .puikiam stovy.
dokit šia reta proga. Už šią kainą jus žinotas. Tairai, išbaigimas 
galite mokėti . per daugelį C A j| E kaip naujas,
mėnesių ir sutaupysit švarus ...........—
ant operavimo ... ORME CHEVROLET COMPANY

U1’TOWN MOTORS CORP. 5200 Lake Park: Avė.
■ • ■ 4859 Broartway , ' . . J .

1935 .CHEVROLET 4. DURŲ SEDAN. 
Labai mažai važiuotas. Fisher no-draft 
ventiliacija, mohair išmuštas, išbaigi
mas ir tairai geri. Paremtas 4sJIOE 
musų OK, kas "■ V

OGDEN CHEVROLET, INC. 
0839 Ogden Avė., Berwyn, III,

1930 FORD TUDOR STANDARD SEDAN, 
Įbudavotas radio, heaterls ’ ir daugelis 
extrh. Pulkus juodas’ išbaigimas su ža
liais trįmingais. Buvo sąvas- d* j| 
tini garsios North SKSre šei-4*4įfl|A 
mos. Mažai važinėtas ____

D. K. VOGEDING, INC. 
1111 Chicago A ve., Evanston, III,

1934 CHEVROLET DE LUXE MAS
TER SEDAN, šeši dratiniai ratai, tren
kąs, knee action. Fisher no-draft ven
tiliacija. švarus mohaįr išbaigimas. Gra
žus juodas Duco finish su raudonais 
ratais ir striping. Su $41- "f A 
mnsų OK, kas yra U
reikšminga ......... J...............

KUSHLER MOTOR .SALES 
. . 6330 Broadway■ . ■ • • , ■

insti CHEVROLET COUPE, šis karas 
buvo labai gerai prižiūrėtas. Mažai va- 
žiiiotas. Tikra vertybė sįjr ‘ J| A E
musų QK, kas yra reikš- 
minga. Tiktai ........   ■

8HEET8 CHEVROLET SALES 
6522 So. Cottage Grove Avė.

1934 OLDSMOBILE EIGHT' SPORT 
SEDAN. šis karas yra puikus pirkinys 
vyrui, kuris ieško puikiaus karo. Jis 
turi ilgą vrheelbase. ir yra1 puikiam me- 
kaniškam stovy. Paremtas 4^4| AE 
musu OK, kas yra ^403
reikšminga ...... :--------------- :----

McINERNEY MOTOR CO. 
2715 N. Cicero Avė.

★
 1931 AUBURN EIGHT 4 DURŲ 

SEDAN. Visai naujas viršus, pui- 
kniT motoras, šis karas duoda 

puikų išpildymą. Nusipirksit 
už kainą kurią noriai • 
u žmokėsi f -------

RAY O’CONNELL MOTOR CO, 
4625 W. Madison St.

1931 FORD 4 DURŲ T0WN SEDAN. 
Puikiam mekaniškam stovy, švarus Ir 
gražus, šį kaina yra 4*4 41E 
daug, žemesnė marketo 4* I A A 
kainos ...........     ■

BRUCE EGAN CHEVROLET 
. 611 Matn . St„ Wilmette, III.

1935 CHEVROLET STANDARD COUPE, 
Mekaniškal yra geram stovy.- Body. ir 
išvengimas puikus, kaip naujas. Parai- 
duoda su OK, 
kas yra reikš
minga .............
A. J. OOSTERBEEK MOTOR CO 

7541 So.* Halsted St.
1932 CHEVROLET 4 DURŲ DE LUXE 
SEDAN. Tairai ir. išbaigimas kaip nau
ji. A-l mekaniškam stovy. Su musų 
OK, kas yra reikšminga. Rei- CA'j|E 
kla pamatyti, kad įvertinti.
Pulkus ■ pirkinys ..... ........................ •

GATEWAY CHEV. ; SALES,1 INC. 
’ 5145 N. Mllwaukee Avė.

1932 PONTIAO 4 DURŲ. SEDAN. Su 
fenderių apsauga. Karas kuris puikus 
perdėm, su musų OK, kas yra 4»OAA 
reikšminga. -Sutaupyk $75-
už musų žemą kainą __

MID-CITY CHEVROLET CO.
z 1147 W. Jackson Blvd.

1983 WILLYS CUSTOM SEDAN. 6 dra
tiniai ratai. Startex, liuesas wheelinga,s. 
Puikiam mekaniškam stovy, 4ąA/fE 
Didelė vertybė . už šią epe-, 
daliai žemą kalną *—...........

HMICH MOTORS CORP. 
6501 N- Western Avė.

« : .. 7 . * . ■ ■,

1933 FORD TUDOR. Labai švarus ka
ras, Maleva,, guma ir išbaigimas kuo- 
puiklausląs. Mekaniškal OK. 4>AEA 
T’kras pirkinys ,
už .............. .v...................... ..

ŠElP CHĘVROLET SALES 
8622 Commercial Avė. '

Iš to, kas pasakyta, bus aiš*? 
ku, kodėl lietuviai piliečiai 
nebepasitiki savais politikie
riais. Atrodo, kad lietuviai 
prieina išvadą, jogei pasidaro 
sunku susikalbėti su tuo poli- 
tikierium, kurį jie patys iške-^ 
lia. Gal dėlto ir Kawal pralai
mėjo. >

1935 FORD DE LUXE COUPE. Stako 
numeris- yra 8016. šis karas turi nan- 
io karo garantiją. Išbaigimas, tairai, 
išmušimas ir motoras yra puikiam sto
vy. $75 (mokėt. Galite £ JĮ ĄĘ 

sąlygas 4*AnA 
balanso ... ....... .. ■ — ■

CHEVROLET SALES 
W. Diversey Pkwy.

1931 CHEVROLET COUPE. A-l sfnvvi. 
šiuo karu galėsit be baimės 4>4 "9ĮP 
važiuoti dar daugeli mylių. 4* I į A 
1B mėnesiu išmokėti...........  ■

HEJNA AUTO SALES 
5928 So. Kedzie Avė.

1933 CHEVROLET COACH. Mažai
žiųbtas. Išbaigimas kaip nau- C A JĮ Į" 
jas. .'Geri tairai. Tikras 4*^ A A
pirkinys už tiktai tw

EMICH CHEVROLET
133 Madison St., • O4k Park, III..

1935 CHEVRbLET MASTER SPORT 
SEDAN. . Originalis Duco finish. Išmuši
mas kUopulkiauslas,, Ratai gėri. Mažai 
važiuotas. Tai yra vienas iš_ geriausių 
'vartotų karų ' iiirkihių 
mieste. Beveik .naujas 
karas .1................... .—

HI-1VAY CHEVROLET SALES 
Tnuhy ‘ A, Busse Hway, Park Ridge, III. 
1934. CHEVROLET TOWN SEDAN. Iš
baigimas be. dėmės, puikus tnlrai, knee 
action, saugus stiklai, pui- 4u4AA 
kųs. stabdžiai. Tikras 4*Jj4ll 
pirkinys už tiktai -------------

ALBANV PARK MOTOR SALES 
3100 \V. Lawrence Avė.

1033 CHEVROLET SIX-WHEEL SEDAN. 
Visai .atnąujintas . ir nufinišuotas. Tai 
yra karas kuriuo galėsite važiuoti dar 
daugelio mylių. Specialiai jjEA AĘ 
įkainuotas šiam išparda- 4*J£A 
vimui už tiktai ....................   «

LEWIS AUTO SALES, INC. 
Ogden Avė.

COACH. Jeigu norite 
- * :.j-

$195
McMANUS MOTOR SALES 

6711 Sn. Western Avė.
1934 CHEVROLET MASTER SPORT
COUPE. Pilnai išrengtas. Knee action, 
no-draft ventiliacija. 4*^^ F
Paremtas musų OK, 4*JJAA-
kas reikšminga ------------—

DREXEL CHEVROLET CO. 
4733. Cottage Grove Avė.

★
 1933 GRAHAM PAIOE SEDAN. 

šeši ratai, fenderiams apsauga. 
Keturių durų sedan. Jeigu ieško

te tikro bargeno, karo dėl
didelės šeimos, pamatykit 4*^ f A 
šį karą  ............................. " ■ w

- BERGL CHEVROLET SALES 
5342 W. Cermak Road

1935 FORD DE LUXE COUPE SO 
RADIO. Šis . puikus dviejų pasažierlų 
karas yra tinkamas keliaujančiam vy
rui. Yra pakankamai vietos užpakalyj 
dėl krovinių. Pasiskubinkit 41 £
jį nusipirkti *443
tiktai už __________________

CLARK-MAPLE CHEV. CO., INC. 
1036 N. Clark St.

DURŲ SEDAN. 
spalvos, pui- 
šia reta pro- 

$100
DRIJE MOTOR SALES

■ 6527 W. Roosevelt Road
1935 CHEVROLET MASTER COUPE. 
Pažiūrėkit į šią .kainą. Pamatykit šį be
veik naują karą. Palyginkit jo išžiūrą, 
išpildymą ir jus paslrinksit ji iš visų 
siūlomų ant marketo 4> Ji AE
karų, už šią >*4O0
kainą -------- ---------------------■-—

RUBY CHEVROLET, INC, „ 
7158 Stony Islimd Avė.
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DĖL LIETUVOS SANTVARKOS

žinių Associated Press pereitų šeštadieiii
pranešė iš Kaunoj kad birželio 9 ir 10 d.d. įvyksią paH 
lamehto ririkihiai. fitisią išrinkti 49 ątstdyaii po vieita 
nuo kiekvienų 50>000 gyvento jį. Ėėt kaip tAs seintas 
bus rėhkaihaš — kas galės balsuoti) kds turės teisę sta
tyti kandidatus ir ar bus spaudos ir susirinkimų laisvė 
rinkimų kamjiahijos niėhi — žiniojė nėįas^kytn.

Yra didelis pavojus, kad rinkimai nebus laisvi, kad 
kandidatai bus valdžidš nomiiiųoti ir kad balsuotojams 
nebus leista net laisvai apsvarstyti kandidatų tinkamu
mą. šitaip wišrinkiaš>> seimas butų nė taUtdš 'Atstovybė, 
bet jos parodija.

JUb daugiau tenka bijoti, kad toks pAVdjtiš iŠ tiėsų 
grasihA, matant, kad net kai kUriė rife valdančios parti
jos žmonės Lietuvoje šiandie turi labai keistų suprati
mų apie parlamentarizmų. Štai, pav. Dr. J. Šliupas re
komendavo sudaryti tokį “pariAmėnt^”:

“Seimo narių skaičius — 40; šeimininkas bent 
30 metų amžiaus ir išėjęs bent vidurinės mokyklos, 
mokslą. Dal; jų (15) skiria valdžia', o Ž5 riariii's rferi- 
ka gyventojai.”1 - . t

“Valstybės Taryba’* Arba ŠehAtas iš 30 narių, 
kiekvienas bent 40 metų amžiaus ir išėjęs aukštąjį 
mokslą. Valdžia skiria iš jų 10 narių.”
Tokį planą Dr. Šliupas išdėstė savo kalboje, kprią 

jisai norėjo pasakyti kariuomenės šventėįe.
Nuostabu, kad apšviestas žhidftis gali šiandie da

ryti tokių pasiūlymų. Kad ^parlamentas susidėtų iš dve-j 
jų rūmų! Kad trečdalį arba daugiau narių abejuose ru4

"* - — 1- . . J Ik '* . A • « • k' ’

vusio kapitaliznio ramsčiu 
skelbė, dabar staiga virto 
demokratijos gynėjais.”
Bet kas gi draudžia komu

nistams arba kam kitam pa
keisti savo nusisrtatyihų?

Ar nekeitė savo nuomonių 
sandariečiai? Po gruodžio 17 
d; 1926 m. perversmo Lietuvo
je, ttiušą sandAriečiai (Vini- 
kas, Vitaitis, Strimaitis, Vaidy- 
l'a ir k.) griežčiausiai smerkė 
Lietuvos tautininkus ir ilgų lai
kų savo spaudoje nevadino jų 
kitaip, kaip “smurtininkais”. O 
tuo pačiu laiku velionis Sirvy
das, Klinga, Karpius, Valaitis 
ir k. Lietuvos tautininkus kaip 
įmanydami gynė ir teisino. Dėl 
šitos priežasties Sandara pami
nėtuosius tautininkų rėmėjus 
išmetė iš savo organiziaėijos it 
apšaukė juos “fašistais”.

• Bet paskui sandariečiai su 
tais fašistais sudarė “bendrų 
tautiškų pruntų”, kadangi jie 
norėjo su jų pagelba pasigrob
ti į savo rankas Su'siViehij imą. 
Susibičiuliavę su fašistais A- 
merikoje, sandariečiai Užmiršo 
“smurtininkų” nusidėjimus Liek 
tavoje ir ėmė kovoti jau ne 
prieš fašizmų, bet prieš tuos,: 
kurie fašizmų smerkia. ;

Taigi sandariečiai pavirto iš 
demokratijos gynėjų fašizmo; 
talkininkais.

O dabar Strimaitis} ir jo sėb
rai ve ką skelbia:

“Mes fytihių valstijų san- 
dKriežiAi it šiaiį demokrate 
Ufč hušiš’tatyUid tauitininkai 
visu nuoširdumu pasisakome: 
mes stovime it štoVė'Sihi’e Už

grųžiniibų Lietuvojfe dėttib- 
kfatirtiė p^rianient^irizhio 
santvarkos.”
Vadinasi, jau jie vėl atvirto 

prie demokratijos, kurių jie 
buvo užmiršę.

Bet kartu jie. pasižada daly
vauti Glevėlando Katpiaus šau- 
kiainbje “bendroje tautinėje 
konferencijoje”!

O ar KArpiuš pritaria “dento- 
kratinio pariahieritarizmo san
tvarkai”? Nė. Jisai visų laikų 
tokių santvarką niekiiib ir hiė- 
kihai Jisai per metų metus 
kalbėjo apiė deriiokratijų su 
pasityčiojimu.

Tačiau StriMaitiS ir jo sėb
rai '“visu hUoŠirdųinu” p'ftšišĄ- 
kę už “dėihokratihj parlamen- 
tarizftių” — eina į talkų šitam 
atvitafti demdkratijoš priešui!

Taigi sandariečiai nė tik pft- 
kėltė šAVo pfitiČiįAis, bet dar 
taėgina apdumti akis publikai. 
Jie patys todėl yra pirmos lij- 
šies vfeidhiAinidl it žinohių ihUL; 
kintojUi.

Demokratijos gynimo kon-‘ 
gresų, kurį tie “tautiški” piu- 
dikai bando apjuodinti, šaukia; 
ne komunistai. Jį šaukia stam-i 
biausiiįjų lietiiVių kolonijų 
draugiją komitetai. Chicago j e 
tokį koniitetų išrinko 75 draU- 
^ijdš', turinčio^ daugiad kaip 11 
tūkštahčiy narių; Brooklyne — 
53 •draugij'o^ Bdštonė — 13 
draugijų ii* L t.

Tik aicii ghli sakyti, kad vi
sas šitUs milžiniškas Višdoftie- 
nes judėjimas tai viehnš arba 
kitos pai-iijėš intriga.

rius yra ftiario parapijonaš. 
Tarp kitko, jis štai ką rašė:

“Linksma girdėti, kad jus 
ahterikiečiai žadate stoti į ko
vą ir ’ kovoti prieš fašizmų už 
Lietuvos laisvę. Tiėša> kad. da
bar Lietuvoje žmonėms irbar Lietuvoje 
spaudai lupos užrakintos su pa
tentuota spyna^ todėl niekas 
negali savo jausmų ir širdies 
troškimų laisvai išreikšti. Tuo
jau papulsi. Laikraščių leidė
jai gali tiktai rašyti tai, kas’ 
vyriAusybei patinka ir kų ji 
diktuoja. Pažangesnes draugi
jas uždarinėja ir panaikina 
Visai. Jokia draugija negali be 
valdžios leidimo ir kontroles 
gyvuoti. Jie nori visų Lietu- 
vų padaryti tautišką^ jr kad 
visi butų tautininkai. Jus pa-

tys žinote, kad iš to lietuvių 
pasaulinio kongreso išėjo. Nie
kai patys. Laisviems žmonėms 
nėdave nė žodžio tarti; — tik 
tautininkai ir katalikai nebu
vo varžomi. Butų labai gerai, 
kad visi amerikonai stotų į ko
jas ir pAdėtų kovoti ūž spau- 
ddš; žodžio ir organižAVimosi 
lAišvę. SAkiau ir sAkyšiu, kad 
niėkur tdkios laisvės nerasim, 
kaip AiUerikoj. Tiesa, Anglijo
je ir Prancūzijoje yra daug 
didesni laisvė, kaip LiėtUVoje. 
Turėtą ir Lietuva imti pavyz
dį iŠ kulturihgėsnįų šalių ir 
dubti" žihon^mš lAišVę. Daug ką 
galėčiau parašyti, bet patarle 
šakb vdaūg žinok, bet maža 
kalbėk’

MARGUMYNAI
ŽMONA IŠ VARŽY

TYNIŲ
Užsienių spauda tvirtina, kad 

paskutiniosios varžytynės žmo 
nai. parduoti įvyko prieš 104 
metus Anglijoje, Karleilyje. 
UkiriiiikAš Josephas TomsOnas 
atvedė į jomarkų savo žmo
ną, privertė jų Užlipti ant kė
dės ir pradėjo savo “prekę” 
siUlyti norintiems ją pirkti. 
“Džentelmenai, — rėkęs Tom- 
sonas miniai^

— R. šniukas.

Žalioji Savaitė 
Lietuvoje

(Miišų specialaus korespdndėhtd Lietuvoje)
........... ii
šitoms organizacijoms 
giausia '

KĄ ŽMONĖS MANO
|_aaiiaBBaaHiaB^«^g|^^<Z2^^^

DEL SAUKIAMO AMERIKOS ElMVlV 
KONGRESO

• / - * '• f • f
» .f

' . «

Abiėrikdš- 'pažkffgibji lietusių ViS$šr eiriliž^toš - VAtet^
muose sklftiį valdžia! Kad atstovais ir Senatoriais butijšhinAhš'Šakitti 
renkami tik gimnazijas Arba totfvėfšitetus baigę as- K?diWAš įvyks biržė-!
mens!..

Pagal Dr. šliupo nustatytas kvalifikacijas, tinkan
čių į jo proponuojamą “senatą” lietuvių visoje Lietuvo
je kažin ar besusirastų daugiau kaįp pora tūkstančių. 
JiShi Atmeta Visus, kurie nėra baigę aukštųjų mokyklų 
ir kuriėmš dar iiėra štikakį 40 mėtų amžiaus. 1

Jb sugalvota sišteifta duotiį Lietuvai ne dėriibkrati- 
ją, bet prasčiausius rųšieš oligarchiją*.

Taigi, kuomet net tarpe įtakingu LiėtUVOS inteli- 
gėhtiį pasirėiškiA šitokfų keistį idėjį aį)ie krašto san
tvarką, tai reikia bijdti, kad ‘^fi'Amentaš”, kurį dabar 
rengiasi šaukti Lietuvos valdžia, bUs riė ką garushi's už 
esAUčiąją taritinirifc’į diktatūrą.

Amerikos lietuviai turėtų sUkrŪš'ti^ kol dAF he V'ėlU, 
ir ga’rstai pareikšti Lietuvos VaMdvamš, kad jie reika
lauja demokratiniu budu išrinkto seimu. Tokius reikala
vimus turėtų siųsti Lietuvon (paštu- arba telegramomis) 
draUgijū komitetai kdlbnijose ir atskiros drAUgijoš.

ČiA tėA /ta AŪo valstybes at
skilta; Kodėl to hėgaliBĄ pa 
daryti LiėttivOj’ė? Jūk kAda 
bažnyčia biis apkirta, tai ti
kinčiųjų teises nieku bUdū nė 
bus varžomos. Niekas nedraus, 
kad žmonės nelankytų bažny' 
čių; kaip hiekas iiedraūdžia to 
daryti Amerikoje, katalikai ga 
les inojavas gi’ėddti, kaip jie 
•gieda ir dabAr. GAlds pasni- 
kauti ir išpažinties eiti nors 
kiėk’vieh'ą sėkriiadiėnį. Tai kiek-

«' ....... . ................

Apžvalga
gAliaU, kėttkiA n'ė liečiamiems 
asmenims, Jbet pačiam auto
riai it taiktaŠčiui!” 
TikrA' tiesA.

atšaukė jakseiu
ŠMEIŽTUS

“Laisve” įdėjo P. Grigaičio 
atsAkyftrą į JakšČio-Š'ehd Vinco 
prasimanymus, tilpusius jubi
liejiniame to lAikrašČfo nume
ryje. Prie atsakomo ted'Akcija 
pridėjo paStabA, aiŠki'ndAfriašk 
ka'd “Laisves” redakcijoje da- 
bar dirba tik viertAš Ašrttfo 
(PruseikA), kiltis b'ūVo prie 
laikraščio tais laikais, kai “lai- 
svTečTai” kvietė Grigaitį už vy- 
riAUšiąjį redaktorių; o asme
nys, kurie redagavo jubiliejinę 
laidų, bežibą, kokids buvusios 
tos derybos. Pagalios, “Lais
vės.” redakcija dėl to melagin
go | JAkščte rašinio pastebi:

■ “Prie’ progos prirnėharh vi
siems 'rfi’ušU bČn'drAdarbiams 
ir atsiminimų rašytojams

tus faktus, kad be reikalo 
nebūtų užgautas rtei vienas 
asmuo. Kraipymai faktų, pa-

ISTERIŠKI PLŪDIMAI
■ f, ‘ * • i t - i * '

Tfė pa‘tys ‘‘sargybihinkai”, 
kurie ■ netbli metus laito virė 
fašištiškžį stnaTd SUsiViehijime, 
dhbat i'sfeldd i^teriškį Mslšau- 

prieš Arbefikėš lietuvių 
kongresų Lietuvos ' dehYokrhti 
jai ginti, pfo&MYiYi jd sumany- 
tajtft *JVMmaSWĄ it VfstfdUte- 
n’ės prigMiįfnčtojaiS’'.

’J?e šĄukfa:
“bidesnės visuomenes Vei- 

dmafriystės tdAJr ftebūVo Ame
rikos ^Vuvfų i&ivijbj'e, Bip 
■mįftiisttį mjiWš J dėttio- 
trhtljos gynėjų ėiTės. šitas 
Rusij-^' talMtjAhtfs elemen
tai, kUris ^hribina. kruvina 
Btf&jbš 'dik'tatii'rį, kuriš nie
kina kiekvienų liet’uVybės ir 
tautini^ jUdėjimU žygį, kuris 
dar taip neseniai Lietuvos 
nepriklausomybę kabutėse: 
rašė, kuris ligi pereitų me-j 
tų rit&pįj ličio Bėbėsid j de-1 
mokratijų spjaudė ir supti-:

lio 20 ir 21 dd. ČlėVelah'de. ;

Kai kurios stovės tam suma
nymui nepritaria ir pasisako 
prieš kongreso šaukimų. La
biausia nepritaria kongresui 
tiė; kurie dedasi didžiausiai s 
patriotai^. Vadinasi, jie neno-; 
ri, kad Amerikos lietuviai pa-Į 
dėtų savo brbliariiš Lietuvoje 
Atgauti Sąžinės laisvę; susirin
kimu, spaudos ir žodžio laisvę, i 
feM .saKanĮ,jle h.eWon kad žings reikMaS.
jų broliai LfėtĄVoj’ė naudotųsi1 
tokiomis teisėmis, kokiomis ,jie! 
naudojasi čia Amerikoje. ., : 
’ .. “ • ’ ■ 
* ^A žmonių, kurie už sald-J 
žios sriubOš biiudų gali savo* 
įsitikinimus pakeisti. Visokie 
ordinai tuos žmones, supranta--

dar labiau vilioja. Keistai 
ir tai, kad į Lietuvą nukelia-' 
vę vadinamieji lebėralai-demo- 
-kratai susižavėjo diktatūra, kai; 
^aVb progos šU Šnietoha prie 
vieno štate Sėdėti ir arbatėlę 
-gerti.

Butų įerai, kad tie paten-j 
tubti patriotai nuvažiuotų j 
LfetifiVų ir kokį pusmetį pagy-1 
veritų tarp kaimiečių, mažaže 
mių ir darbininkų. Taip, jie 
turėtą ne tik* is Šalies stebė*;' 
ti; bet ir draugė su jais gyvenu 
ti; Vadinasi, turėtų naudotis, 
Vlsd1 t'uO ^kA^ortir\ kuriuo 
nA^udojAsi Lietikvoš darbininkai, 
ir daugumas valstiečių, jei ta .i 
tai padhfytiį, tai kitokių dainąj 
nžtrmtiį. jiė su-
prastų, įd'įr LiėtuVOŠ žMhės. 
ilgiai taip nežali. gyVėiiti, jog 
ji*e turi a’tžA’uti laisvę. 

. D’Ab^r žodis kitas dėl ei vi-i 
lės .< metrikacijos. Kiekvienas 
išmintihg&& žfiib'žUs turi pripa-f 
žliiti tą faktų, jog' yra kvaila’ 
versti žmbhės, kad jie iihtų' 
šiiiiba bažnyčioje, kada jie vi
sokius tyšTU'S ’stf bažiiyčia yra 
nutraukę. Pagaliau, kodėl vis 
dar statomos kliūtys steigti 
laisvas kapines ? Kodėl laisvi; ’ j 1 'f ' k" 1 į ' *
žnjonės yra verčiami savo vdi- 
kus krikštyti? :

Iš kitos pU’Šėš laišVai ptoto 
j anty s žmonės įsigys pilnas pi- 
lietiška's tėišes (f nebiiS vėr 
^fattii Vėidmaibiauti : jie jalės 
elgtis taip, kaip jiėftiš šųžinė 
diktubk

Dabar &pie politikį. Tiėsiog 
nėi^nilhlA šilĮiifešti, kaip gali
ma priešintis taS, kad Lietu
vos žbloflėŠ tUi-ėtiį teisę sau 
valdžių rinkti. BiUkti tokia 
Vnidžių,' kokios jin pngeidėuja. 
Iš tiesy, kokių teisę tūri tau-; 
tininkai Vaidyti kraštų, kada 
ztaones jieinš1 visai nepritaria.' 
^rije'š perversmų tautibinkai; 
juk nėtiirėjo jokios reikšmės. 
Ir štai silpninusia grupė žmo
nių dabar atsistojo priė val
stybes vairoi v J

Jeigu tautininkai mano, kadį 
LietuVoš žmones yra patenkin
ti. ir pritaria jų valdžiai, tai 
kėdėl6 jie bijosi rinkimų ? Ko-i 
d'ėl jie nešaukia seimo? Juk 
j ei žmonėš gta, patenkinti, tai 
tikrai, juos išrinks.

Bet 'čia ir yra didėlis klau- 
Simas. Tautininkai tik giriasi 
tUb, kad Lietuvos žmonės ■jų'! 
valdžia y ta.. putenkinti, o iš 
tiesų jie gerai žino, kad taip 
bėra, štai kodėl j'iė bljd^i sei- 
mą /šaukti. į,;

Amerikos lietuviai turi pa
dėti ŠaVO broliams morališkai 
ir kitaip iškovoti bent tokių 
laisvę,; kokių jie turėjo prieš 
perversmų.

šiomis diebotais gavau iš 
Lietuvos ■ laiškų^ Laiško auto-

(Pabaiga)

šitų organizacijų nariai^ ži- 
nOhia, pirmoje eilėje ūkinin
kai. Jali, tur bub amžiams 
dingo' tie laikai, kada grynai 
ūkiškoje organižacijoje pirmi
ninkavo ir jos veikla vadova
vo kunigas. Dabar jau jo vie
tą užima agronomas, kunigui 
palieka tik klebonija, nors jis 
vis dar pro savo- špitolės du
ris mėgina veikti gyvenimą. 
Bet jei dar kitose srityse ku
nigas skaitomas daugelio au
toritetu, tai grynai ūkiškam 
gyvenime jis nustumtas> čia 
ekonomiški išskaičiavimai ku
nigų nulėmė. Juk visai dar ne 
taip seniai šitokių ūkiškų 
draugijų pirmininkai buvo 
klebonai, kurie ne tik mokė 
kaip žmogaus sielų reikia iš
ganyti, bet kaip reikia šerti 
kūil^sf Jcaip j autis,: dri
gantas, kad jis neliktų impo
tentu... Kinta taikai...

Nėbutlį taip pat galima ša
kyti, kad šitose organizacijO- 
sė dvariiiinką elementas yta 
žyiiiuš. 5tat, dVarihirikai daU- 
giatisia būviisią dVdrij, dabar 
jau išparceliuotų linkučiu, o 
jų savininkai daugelis buvo 
lenkai, tai dabar iš viso jiems 
sunku su lietuviais šūtapti.

1 dau- 
priklauso vidutinis 

ūkininkas, o paskui seka ma
žažemiai. Tik tam tikrų poli
tinių sąlygų dėka čia to maža
žemio tikro nuoširdaus balso 
nesigirdi. Jis dar nemėgina 
visai savistoviai rišti savo 
klausimus^ bet juos derina su 
vidutinįd ūkininko ekonomi
niais reikalais.

VišuOšČ šifūose suvažiavi- 
ntaošė šiurkščią, nėnlandagių, 
užgatdingą iššireiškitaą neiš
girsi; Akmuo asmens Čia nc- 
Užga\i‘s. Štais metais behe 
šiurkščiausias iŠsireiškinias 
būVo kuris berods turi savyje 
daug politinių cleūiehtų ir tei
singai padėtį charekterižūo- 
jahtis, tai

—Ką-gi, mos dabar viską 
ekšportuojahi: vežam sveti
miems šviestą; parduodam ki
tiems kiaušinius, grudAta be
koną, o dabar net gyvus žmo
nes pavidale darbininkų eks- 
įjortuojain ir mutaš ūkinin
kams kas lieka? Špyga!

Taigi ši “špygA” liko dienos 
sensacija. Aį)iė ją visi kalba. 
Bet tai tarifo Šiurkštus • “išsi

ners labai būdin- 
— Betkas.

sonas miniai, — kreipiu* jūsų 
dėhiesį į savo žmonų Ohų Tom- 
soniėhęį kurių norta parduoti 
iš varžytynių. Ji man buvo 
tikta gyVatė> Užauginta prie 
mano krutinės. Tai jos neigia
mos savybės. Dabar aš jums 
pasakysiu apie jos gėrusias pu
ses. Ji moka skaityti rofoanUs 
ir melžti karves. Ji moka ly
giai lengvai verkti ir juoktis. 
Ji neihoka pagaminti romo ar 
džiUho, bet abu gėrimus labai 
mėgsta gerti”* Niekas iš mi 
nios nesusigundė pirkti Tom- 
šono žmonos. Galų gale kaž
koks praeivis pastalė už jų 20 
šilingų ir šbnį priedo. Vyras 
labai nudžiugo, žmoną pardavė 
ir nepažįstamasis moterį nusi 
vėdė.

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

Atėjo Kultūra No. 2
.. Turinys labai įdomus, štai jis:
B. Anialviš — Tarptautinis saugu

mas ir Klaipėda.
Prof. P. Leonas — Iš Britu Indi

jos,. gyvenimo,
A. Pavilionis — Sieliai.
J. Radžviliš — Apie musu moder

niąją tapyba.
Maksim Gprkij Mergaite.
J. Radžvilas — Žlugimo kronika.
S. Eseninas — Eilėraštis.
Ą. Michailovas — Miego fižiologijė 

ir miego tedrijos.
Kaina 45 centai.

m» S. Htisted Si. ’

reiškimas
Su
kaunąs, balandžio 6 d

Reikalaukite ‘“NAU
JIENAS* ant bite kam-

kramčiau Pardavėjas lai* 
kraščii} bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma* 
gurnui, bet Jūsų pato
gumo delei.
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Pirmadienis, gėg. 11^1936

Dr. J. šliupo Maršruto’Reikalw
ghų, Baltimorę^ Philadelphijų, 
Scrantoną; Bostonų, Waterbury 
įr Brooklyn^. Yra pakvietiimj 
taip pat iš Toronto (Kanados), 
Binghamtoho, Kenoshos ir t.t. 
Bet ar tas viųas kolonijas ji 
sai galės aplankyti ir, jei ga
lės, tai kuriuo laiku, priklau
sys nuo aplinkybių, kurios kol- 
kas dar nebuvo galima išaiš
kinti.

Tuo tarpu .pavesta komite
to sekretoriui Dr. Grkičunm 
susižinoti su New Yorku ir 
laukti tikslesnių žinių apie Dr 
šliupo atvykimą Amerikon. 
Pirmadienį arba antradienį jau* 
turės būt tikrai žinoma, ar j i 
sai pasieks New Yorkų šių sa
vaitę. — Rp.

Paaiškiiiiittns dėl 
Lietuvių Tautinių 
Kapinių Knygos

P-ia Ona C. Aksomaitienė 
(Žilinskaite) — Detroito žie
das rašo iš Detroito:

Tuomet aš, Ona Žilinskaitė, 
buvau narė Biriites choro Chi- 
cagoj. Choro vedėjas buvo Mi
kas Petrauskas. Jis ir mes vi
sas’ choras tuokart buvome 
kviesti imti dalyvumų atidary
me Lietuvių Tautinių kapinių 
Chicagoj.

Miko Petrausko direktorys- 
tėj visas choras sudainavome 
keletą dainelių. Taipgi vienas 
anglas (neatmenu kas) kalbė
jo angliškai. Savo kalboj jisai 
sakė: “The Lithuanian people 
mušt have a place to būry all 
their dead” (Lietuviai turi tu
rėti vietą palaidoti visus savo 
mirusius).

Diena buvo graži ir šilta. Aš 
(Ona Žilinskaitė) irgi ėmiau 
dalyvumą iškilmėse, kurios pa
darė neapsakomai gražius įs
pūdžius.“

Kaip p-ia Aksomaitis, taip 
Zidor Milių iš Camp Hėntučk, 
Eagle River, Wis., p. A. Ma- 
slauska iš Roselando,' p-ią Wi- 
tty iš Bridgeporto ir kitus, ku-

Užvakar, ge^. D d., laikė su' 
sirinkimų Centralinis Dr. J. 
šliupo maršruto komitetas, da^ 
lyvaujant pirmininkui adv. K. 
Gugiui, sekretoriui Dr. ;A. L. 
GraiČunui ir nariams Dambrau
skui ir Grigaičiui. P. Čepulis 
negalėjo atvykti.

Susirinkimui buvo perskaity
tas tik-kų gautas nuo Dr. šliu
po laiškas, kuriame jisai dar 
kartų rašo, kad svarbiausias 
jos tikslas kelionės į Ameriką 
tai — pasidarbuoti laisvama
ny bes siistiprinlmui Lietuvoje 
ir išeivijoje?

Musų senas darbuotojas 
“aušrininkas“ praneša komite
to sekretoriui Dr. Graičurtųi, 
kad savo darbų Amerikoje ji 
sai nori pradėti nuo Ghicągos, 
pasitaręs su komitetu; Taigi 
komitetas nutarė prašyti lietu
vių kolonijas rytuose nerengti 
Dr. J. šliupui jokių prakalbų 
prieš gegulės ’ 30 d., išimant 
tas kolonijos, kurios gaus tie- 
siogflriį įgaliojimų iš Centrali- 
nio komiteto Chicagoje.

Pirmas svečio pasirodymas 
dideliame viešame parengime 
Chičagoje bus’ Tautiškų Kapi
nių iškilmės kapų puošimo 
šventėje gegužės 30 d.

Kadangi dar nebuvo tikros 
žinios apie Dr. J. šliupo atvy
kimo laikų į Jungtines Valsti
jas, tai smulkesnių planų apie 
jo maršrutų nebuvo galima 
svarstyti. Bet komitetas ma 
no, kad svečio atsilankymo pro
ga butų pageidaujama sureng
ti visos Amerikos lietuvių lais
vamaniui konferencijų.
Planuojama laisvamanių kon

ferencija Clevelande.

Komitetas nutarė pasitarti 
su4 veikėjais Chicagoje ir kito
se kolonijose ir, jei bus pri
tarimo, šaukti tokių konferen
cijų Clevelande birželio 21 d., 
popiet arba vakare, iš vaka
ro prieš SLA.. Seimą ir tuo- 
jaus po Demokratijos Kongre
so.

Dr. J. šliupas galės atlan
kyti Amerikoje tik kokias 10 
didesnių kolonijų — Chicagų. 
Detroitą, Clevelandą, Pittsbur-

GERKIT ARBATĄ NUO

VIDURIU UŽKIETĖJIMO
MĖGINK MARA' VELTUI!

Mara Laxative šakniį atbūta yra ganitos gydymo būdas. Tai yra' malonaus 
skonio pastiprintojas. Tinka ir vaikams. Ji greitai ir švelniai' siireguliuoja 
vidurius taip, kaip laikrodf. Pašalina gasų skausmus, svaiginančius galvos 
skausmus ir nevirškinimo rūgščius, pasidariusius nuo vidurių užkietėjimo, 
o jus, to viso pasekiriėse, kas rytą atsikelsite su šypsą veide. Pareikalavus 
ir prisiūntus savo vardą ir antrašą į Mara Products Co., 189 W. Madison 
St„ Chicago,’ III., siūhčiame ” ’* ’ * * “ - •

SpečiM
ŠIĄ- SAVAITĘ

sampelį VELTUI, arba pirkit jakelį ir po vie
no bandymo jei ne..butumėte patenkinti, jūsų 
pinigai biis grąžinti. —

(())’ cilgreeja m <’> i< e s

MAMOMS W
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 

Musą krautuvėj rasi;
te didelį pasirinkimą pla-'

11 čių ir gerų čeverykų.. Čia-
1 vjga šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREET

JUS IŠG ARSINS e
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti1 viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

; DI LE
• Neprijdausomybėš Aikštė’ 3; , KAUNAS, LITHUANI A-

ST. PAUL, Minn. — Alvin Karpis už geležinių grotų
L-/.... ......... * . ■ , ■ ■

rie galite įdomiai -parašyti sa-, kratai 
vo atsiminimus ir įspūdžius iš 
prabėgusių Lietuvių Tautinių 
Kapinių gyvavimo 25 metų 
laikotarpio, prašome parašyti 
juos arba pamatyti adv. Kl. 
Jurgelionį ir jam žodžiu papa
sakoti kų žinote’ apie tas kapi
nes.

šia proga dėkoju Jos. Kaza
kevičiui už gražiai parašytas 

kurias jis paaukavo Lie- 
Tautinėms Kapinėms.

R. šriiukas, sekr.

eiles,

Vieni ir kiti toki pat

Jau buto atžymėtas faktas, 
kad praėjusiuose primary bal
savimuose Cook kauntes demo-

C

£

j

ANTANAS 'KALUNAŠ'
Persiskyrė su šiuo pasaulių, 

gėg. 9 d., 2:15 vi ryto', 1936’ 
iri., sulaukės pusės amžiaus, gi-‘ 
mes Ukmergės apskr.. Siešikų 
parap. češoniu1 kaito; Amerikoj 
išgyveno 23 m. Paliko didelia
me nubudime broli Motiejų, 
sesėri ir - švogeri Barborą ir 
Petrą Butyil, sesers vaikus: 
Alfonsą ir Aldoną Butvil, pus
brolį Baltramiejų Maskoliūną . 
ir jo šeimyna, pussesere Ona, 
Leasis ir jos vįyrą. O Lietuvoj 
3 : brolius, seserį su šeimyna ir

j gimines. Kūnas pašarvotas ran- 
’ dasi Mažeikos koplyčioj, 3319“ 
t Litūanica Avė.' 
.. Laidotuvės ivyks Antradienį, 

gegužės 12' d.. 1 vai. po piet 
iš koplyčios i Tautiškas kapi/ 
nes.

Visi A. A. Antano Kaluno 
giminės, draugai ir bažystami 

" esat nuoširdžiai kviečiami da- 
w lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam paskutini patarnavimą ir’ 
į atsisveikinimą.

.Nuliude, liekame,
» Brolis, Sėsėsrys, švogeriai 

ir Giminės.
t Laidotuvėse patarnauja L'ai- 
r dotuviu Direktorius S. P. Ma

žeika. Tel. Yards 1138

ANTANAS PATKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu’; 

geg. 9 d., 9:45 vai. ryto, 1936 
m., sulaukės puses amžiaus, 
gimęs Šiaulių apskr, Gruzdžių 
parap. Pakamiu kaime. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Pali
ko dideliame nubudime myli
ma, moteri, Ona po tėvais Bra- 
čitė. dukteyi Antanina, žentą

j Juozapa Miklošius ir 2 anūkų 
Juozapa ir Patricia ir giminės, 
o Lietuvoj brolį ir sesėri.

Kūnas pašarvotas randasi 
5915 So. )Vhipple St. Tel.' 
Hetolock 6889. Laidotuvės įvyks

’ Trečiadiėriį, gg. 13 dieną. 8^:00 
vai. ryto iš namu i Gimimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atstotos gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. \

Visi A. A. Antano Patkaus- 
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat, nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse* ir su
teikti jato paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, -
Moteris, Duktė,, žentas, 

Anukat ir Giminės.' .
Laidotuvėse patarnauto' Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikiš? Tel! Yafdš 1741-

politikieriai ypatingai 
pasižymėjo balsų sukimto.
. Dabar betgi senatoriaus 
William Borah’o vajaus mene
džeris įteikė skundus valstybes 
gynėjui Courtnęy ir Suv. Val
stijų priokurorui Michael Igoė, 
kad ir rėpublikonai politikie
riai buVę riegeresni už denio- 
kr^tuš; SėhateiA'tis BbtaK’o 
menedžeris sak’o, kad teisingas 
balsų suskaitymas butų paro
dęs, jogei Borah, o ne p. Knox’ 
laimėjo'’ Illinois valstijoj noini- 
nacijas kaip republikonų kan
didatas į prezidentus.

-----------------------—---------------- -- - -- ■ - . _ -j .........—

Skelbimai-Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad' pačidš Naujienos 
yra naudingos. ,

' WALTERIS KAZLAUSKAS
t Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

■' gegužes 8' diena,’ 7:50’ valandą 
h vakalįė’, 193fi j to', šutoiikbš PU- 
r sės amžiaus, gimęs Parečėrių 
" kaito., Meteliu parap. Alytaus 
J apskr. Amėrikoj išgyverio 35'' 

metus.
Paliko dideliame nubudime 

motėri Stase po tėvais Mili-
* niūkė, 3 dukteris: Marijoną ir 
; žeritą Kupsųs, Eleną, Stella, 2 
i sūnūs: Antaną * ir> Vincentą; 
į broli Tamošių Kazlauską ir jo 
" šeimyną; pusbrolius ir gimi- 
J nės. *
... Kūnas pašarvotas randasi

7259 So. Talmail Avė. Laido
tuves ivyks Antradiehį, gėgu!*’ 

, žės 12 diena, 2 vai. po piet iš 
namu i Tautiškas kapihėš.

Visi A. A. Walterio Kaz
lausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse iri 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą'.

Nuliude liekame, 
Moteris, Dukterys, žentas 

Sunai ir Giminės.
Įi Laidotuvėse patamduja I/ai- 

dotuviu Direktorius A. Petkus* 
' Tel. Cicero 2109.

JONAS JAKUTIS
Si Peršiskyrė su šiuo pasauliu 
j Gegužės 7ta dieną, 7:30 vai. 
1 vhk.‘ 1936 m., sulaukės 51 me- 
t to amžiaus, gimęs Lietuvoj, 

Raseinių apskr., Nemakščių 
parap*., Užkalnių kaime. Atoe-

- rikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Pranciška (po tėvais Ta- 
mašanškaitė), dūktėre Moniką, 
2 sūnūs Petrą ir Joną, sese- 
rė Monika ir švogeri Pranciš
kų Petkas, 5 pusbrolius Stanis
lova, Antaną, Motiejų Rūką ir 
Povilą’ Jonuti, švogeri Stanis
lovą" R u ,k e 1 į ; dvi pus
seserės Maribną Krupinskienę 
ir Mariona Jocius, jų šeimy
nas- ir giminės Amerikoj. Lie
tuvėje 4 sęsferes, brolį ir gi
mines.’ Kurias ’ pašarvotas rari- 
dasį 3236 So. Emerald Avė.

Laidotuves ivyks Antradie
nį, GfegužėŠ 12tą dieną, 8tą 
vai. iš ryto iš namų į šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
doms už velionio sielą, o iš tęn 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. •

Visi A; Ą. JOnO Jakučio gi
minės, draugai ir paŽyšfatoi 
esat nuoširdžiai kviečiami jdą- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

. Nubudę" liekame, 
Moteris, Duktė, Sūriai; SėSuo, 

švogerys ir Giminės.
Laidotuvėse' p.ątarriąųją: Lai

dotuvių Direktorius A. Masal-

Rezoliucija S. L A. 
122kuopos
Skundų reikale

Kadangi Naujienų* No. 88, 
balandžio 18, š. iri. tilpo kores
pondencija šmeižianti ir’ inkri
minuojanti suktybėj' SLA 122 
kuopų ir jos narius; ir

Kadangi, pašireirtUnt ta 
korespondencija, arba nežino
mo ir neatsakaiičio■’ ašmens 
kudu, neteisingu: užmetimu, 

SLA prezidentas , adv. F. Ba- 
gbčius, reikalauja panaikinti 
bendro Valdybos' ir kuopos de
legatų rinkimus, ir
i Kadangi SDA prėžideritas, p. 
pagočius, atšisakb išduoti skun
dikų vardus, tai SĖA 122: kuo
pa savo susirinkime gegužio 3 
dienų, 19'36 metais, laikytame' 
J. Dimbelio svetainėj* Chicago, 
Illinois; nutarė':

11 Parėikšti ir patvirtinti, jog 
SLA 122 kuopos balsavimai Į 
Pildomųjų Tarybų ir seimo de
legatus buvo teiširigi ir tvar
kingai atlikti, pvisilaikaii't SLA 
konstitucijos, kų paliudijo visi 
trys balsų skaitytojai, valdybos 
nariai, ir taš faktas, kad susi
rinkime nebuvo keliama jokių 
tame reikale abejonių,*

2. Reikalauti, kad’ SLA pre
zidentas; adV; F. BagOčius, iš
duotų neteisingų skundų davėjo 
vardų, ir

3. Pareikalauti, kad Naujie
nos atšauktų savo koresponden-

............   ' .. .....e-
Sliihčiam' Gėlės Telegramų 1 Visas 

Pasaulio Dalis 

loveikis 
KVIETKININKAS'

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
..... ir' Pagrabams .

3316 So. Halsted St.
“ ■ Tel, BOŪlevard 7314
> . , « < -I •>»-, <• ■, V V l f , > » • V »'• _• : *

* PAtoĖKAVONĖ
A. a: PRANCIŠKA 

r - ’ - r AMBRAZlENfi, 
‘ kuri mirė 30 d. balandžio ir 
į pdlaįdota tapo gegužės 4. 1936 

o dabar ilsis šv. Kazimiero 
d kapinėse, amžinai nutilus 
J ir negalėdama atsidėkavoti 
„ tiems, kurie suteikė jai pas-
* kutini * patarnavimų ir palydė- 
)■ jo ja i ta neišvengiamų am

žinybės vieta. Mes atmindami 
ir apgailėdami jos prksišalini- 
ma, iš musų tarpo, reiškiame 
giliausia padėka dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir su
teikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiš- 
( kam tėvui, kun. BriŠkai ir ki- 
’ tiems kunigams, kurie atlai

kė įspūdingas pamaldas už jos 
siela; dėkavojame graboriui J. 
F. Eudeikiui, kuris savu geru 

'ir manddgiū patarnavimu gar
bingai nulydėjo ja i amžinasti, 

t o.', murnš palengvino per kęsti 
nuliūdimų ir rūpesčius, dėko

ja jatoe AuŠrdS Vartų Vyni ir 
į Moterų draugystei. Taipgi Mo

terų ir Merginu Aušros Var- 
5 tų; AbaštalystėŠ Maldos ir 
| Tretininkų draugystėms, kar- 
į tu' dėkavojame visiems, kurie 
c suteikė geleš ir visiems, kurie' 
j aukavo ant mišių šv. ir' vi

soms giminėms ir pagalios dę- 
' “kaVojamė visiems’ dalyvavu

siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylima motinėle sa- 

tkbmO: ilsėkis šaltoj žemėj ė.
M Mrs. Ųankett

8326 Muškėgdh avė., 
w „ ... . - .. South Chicagp

BRANGIOS DUKRELĖS
ALDONOS ATMINTIS

Sukako du metai 12 d. 
-gegužes kaip žiaurioji 
,vmirtis išplėšė iš gyvųjų 

L pasaulio tik pražydusių 
pačiam gražume sulau- 

C kus 18 metų amžiaus. Ju- 
f sų daribai, jūsų troškimas 
' kovot prieš šį neteisybe 
' perpildytų pasaulį — su
pratai darbo žmd'nių 
skriaudas! Bet mirtis pa
kirto jūsų gyvybę, 
negalim Užmiršti 
užmiršim niekados, 
gioji dukrele. Tu

f nasties ramybėje, šaltuo- 
: se^kapposeh o iries $ likęA 
£, kovojam už gyvybės pa- 
k laikyriių.- /

Jūsų’ tėveliai, Oliašie, 
Viktoras ir Brolis

Algirdas, Urbonai.*

Mes
• » Uir ne 
bran- 
anlži-

to neteisingus šmeižtus prieš 
musų kuopų ir jos darbuotojus.

SLA 122 kuopos valdyba:
Frank Railai pirm., 
Juozas Bubriekas, pir. p.1 
Liudvikas’ Geležinis, ras. 
Kazys Kolelis, kasin.
» » »■.»

Redakcijos pastaba. Dėdama 
šitų rezoliucijų, “Naujienų“ Re
dakcija turi nurodyti jos auto
riams, kad’pati KuOpos Valdy
ba pripažįsta,’ jogei SLA Prezi
dentų pasiekė žinios apie ko
kius tai nereguliarumas kuo
pos: balsavimuose. Apie tai bu
vo rašyta ir korespondencijoje. 
Bet suprantama, kad SLA Pre- 
^ide’ntas negalėjo remtis kores
pondencija, tilpusią laikraštyje, 
bet turėjo gauti pranešimų tie
siog iš kuopos narių. Iš to ma
tyti kad korespondento paduo
ta žinia apie tai, kų “nariai kal
ba”, nebuvo iš piršto išlaužta.

Pagerbė seniausių 
motinų Chicagoj

. Chicagos valgyklų saviųinkų 
asociacija sekmadienį p'agerbė 
Falmeri House viešbuty p-ių 
Mary Adelman, 614 West 47 
st., 107 amžiaus senumo rfiote- 
rį, 14 vaikų motinų. Manoma, 
kad ji esanti seniausia Chica- 
goj motina.

; TeL Republic 8492
Grane Coal Co.

Pocahantas Mine Rūn Screened 
5 tonai ar daužau S7..80 tona* 

Smulkesni S7.0& tonas'

Mes' Padarom ' Gerą
DARBA PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents musu 

Specialybil

Ideal Beauty Shop, 
, ” Ch'drlėš Storifeš, Vedėjas 
? 1747 SO. HALSTĘD STREET

Atdara vakarais

FviSUbMET ŽEMAS KAINAS I
P X-RAY
f Vai. : 8:30 iki 8:30 v, vak.

TEL. HARRISON 0751 1-
____ a -y ....... y  <».. . „y ../..g- M

32 6 S STATE ST 
Opposite Pavis Sfore, 2<l Hoor

MONIKA' LUKAUSKIENĖ 
po tėvais Ramanauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 8 diena, 3:00 valan
da ryto 1936 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Telšių ap- 
skr., Kalvarijos pftrap. Ameri
koj išgyveno 25 metus. Paliko 
dideliame nuliudimė vyra Pet
rą, 2 dukteris Emily ir Loret- 
ta, seserį Eva Roman ir' gi
mines, o Lietuvoj du brolius 
Kazimiera ir Pranciškų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran-. 
dasi 3702' Kenihvorth Avenue, 
Bei,wyn. Tel. Berwyn 1751-R.

Laidotuvės ivyks Pirmadieni 
Gegužės 11 diena. 2:00. vai. po 
pietų iš namų i Tautiškais ka
pines. . ....

Visi A. A. Monikos Lukaus- 
s. kienės giminės, draugai ir pa? 

1 žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
* čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
r suteikti jai paskutini patarna- 
: vima ir atsisveikinimą.
N Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Sesuo 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius S. P. Ma- 
žeika, tel. Yards 1138.

SUSIRINKIMAI
f — I >■!— .

ROSELAND.—Laisvamanių kuopa šaukia susirinkimą ant
radienį, gegužes 12 d., 7:30 vai. vakaro Darbininkų salėj, 
10413 Michigan avė. Visi kuopos nariai ir norintys tapti 
kuopos nariais malonėkite atsilankyti, nes turim daug svar
bių reikalų apsyhrstyti. į <

Taipgi kuopa kviečia Chicągoj gyvuojančius kliubus, kaip 
žagariecių, rokiškėnų ir t.t., prisiųsti savo atstovus arba val
dybas apsvarstyti Dr. J. šliupo priėmimo reikalų. Taigi lauk
sime visų gegužės 12 d.—Antanas Jocius, 185 East 114 pi.

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

■ Budavokit Dabar!
Mes finansuosito ir pabudavo- 

sito ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jūsų* naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir ’jusų 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!
. F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam suįįg su jū
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

Hi M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie SU 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintu 
kostutoerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

J. MIKSIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Sdlutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duole dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptio- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Re i
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai .

K

Vinewood Ėeer 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 visokiu
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR
j . BERTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. Te!. Willow Springs 43.'

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros , rušifeb 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skahuš užkandžiai Platfortoa' dSJ 
šokių- veltui* draugijoms, išvažiavt- 
, matos ir parėtos. Savininkai'

KUCHINSKAI
82th and Keai Avė. Willow Sotinki

21st Pikete Tavem & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti Šilti valgiai, 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Catoi! 7522

Peter Pranskus Tavei’rt
Musų, naujai atidaryto j ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados rahdaSi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manbr 
gyventojus atsiląnkyti j musų užeiga 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So,. Western Avė, . .
—— j-1-. u"yr- a ■ i ■■■■■■-■i u wi ■■ ■■■■

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi sfe
ros rūšies degtinė. Garden City alūs 
cigarai, cigaretai, saldainių, šalta* 
košes, užkandžiai ir mandagus r>a- 
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia 
visus savininkas.

82-nd Avė.

siuskiTpėk
NAunruAS
PINIGUSLIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
^pataria Lietuvos badėsi
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Masinis Draugijų Komiteto Mitingas
Chicagos Draugijų Komite

tas, išrinktas rūpintis šaukia
mo Clevelande Kongreso Lie
tuvos Demokratijai Ginti rei
kalais, rengia masinį susirinki 
mą-mitingą.

Mitingas Įvyks penktadienio 
vakarą, gegužes 15 dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos di
džiojoj svetainėj.

Kalbės geriausi kalbėto j aų iŠ 
visų srovių.

Programai paįvairinti dai
nuos trys chorai .— Chicag/js 
Lietuvių Vyrų Choras, Naujo-

sios Gadynės Choras ir Lais • 
vės Kanklių Choras.

Tai bus mitingas turįs di
delės svarbos Chicagos ir Ame
rikos lietuviams, o dar dides
nės Lietuvos . gyventojams. 
Amerikos lietuviai jaučia pa
reigą padėti Lietuvos žmonėms 
kovoti už tai, kad butų sugrą
žintos politinės teisės, kurias 
atėmė iš f jų smurtininkai. Ir 
juo didesnėmis miniomis Ame
rikos lietuviai savo reikalavi
mus pareikš, tuo galingesnis jų 
balsas bus. Todėl pageidauja
ma, kad ir šis mitingas butų 
juo skąitlingesnis.

Nelaimė Antanui
Bieleniui Rose-

lande
ROSELANd. — šeštadienį 

kaip 10:30 vai. ryto Antanas 
Bielenis, kuris turi taverną 
antrašu 122—105th St., pasi
ėmė iš West Pullman bankos 
$1,600 išmainymui darbininkų 
čekių ir dar taip savo reika 
lams. Jam grįžtant namo, prie 
113 gatvės ir Indiana Avė., di
delė mašina, kurioje sėdėjo 4 
vyrai, prisuko prie jo maši 
nos. Tie vyrai, atstatę revol
verius į Bielenių atėmė iš jo 
$1,600.

Daimantai virto pa 
prastais akmenimis

P-ią Goldie Paplan, 7740 
Kingston avė., užkalbino du 
vyrai kai ji “šapino”. Jie pa
siūlė moteriškei nusipirkti iš 
jų pigiai daimantų. Tuo laiku 
prie jų trijų priėjo dar ketvir
tas ^asmuo. šis pasisakė esąs 
auksorius ir apžiūrėjęs neva 
daimantus pareiškė, kad jie 
verti $800. Moteris, išgirdusi 
tai, sumokėjo $10, kuriuos tu
rėjo, o prie jų pridėjo savo 
brangų žiedą ir ausažiedžius. 
Tuo budu ji sumokėjo apie 
$400. Vėliau, kai jau daimantų 
pardavėjai nežinia kur dingo, 
moteris patyrė, kad ji nupirko 
nieko nevertus paprastus akme
nukus.

Clovvns

The savvdust ring Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už* dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

T. Barnum į

Mfi

'S

King of beasts

NEW YORK. — P. T. Barnum nepaprastai išpopuliarizavo cirką. Tačiau šiais kino (garsinių 
Kai kurios cirkų kompanijos planuoja likviduotis.filmų) laikais cirkui nekažkaip sekasi.

Iš Keistučio Kliubo
i

darbuotės

CLfiSSIFIED APS Į

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$1.00 SPRING TONIC 
50 CENTŲ 

ATSINEŠKIT šita apskelbimų pas 
“PUR-ERB”, 4738 So. Ashland Avė. 
{antros lubos).

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

’ . ' CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai ........ .. 8.50
Smuikos taip pigiai kai ......  $3.50
Kornetai tiktai po .............  $6.50
Klarnetai tiktai po ..........  $5.50
....Bass Drum tiktai po ....... $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

CLASSIFIED ADS
-- •............... -

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

Partners Wanted.
Pusininkų Reikia

DAUGĖLIO muzikalių veikalų au
torė, rašėja, tikra rusė moteris ieš
ko partnerio w vyro ar moteries i 
restaurano bizni, kuri planuoja ati
daryti. Pasisekimas užtikrintas. Ra
šykit Box 442, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

univeksal storage
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

REIKALINGAS ALL AROUND 
darbininkas prie namų darbo, kuris 
supranta apie painting ir papering. 
Mary Anderson. 919 W. 35th St.

Help Wanted—Feniale
 Darbinį 

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverna. 8216 Vincennes Avė. Vin- 
cennes 1143. / 

------ O------

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų saviftinkų priežiūra. Naujai išremontuota išmaleyota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Svvimming Pool.

Phone CANal 9560

A MALEVOTOJAMS IR
a OŠINAMŲ. SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 gali< 
v I V special

Specialė maleva medžio C 7 f* 1 galionas flat balta 
darbui, ..................... gal. G ■ G maleva ........  ■

lis ir un»i Vainiau, ' 1*
4 valandas 1 galionas pirmos kl.

□ I G removal ............................. OOU
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.

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

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

1 galionas malevos 
visokiu spalvų .......

1 gal. grindims ir trim varnish, 
išdžiūsta i *

1 galionas enamel $*f OQ
1 ......................... I »vv

Įr daugiau

ir daugiau

Keistučio Kliubas nutarė sių
sti delegatus į Lietuvių Kon
gresą Clevelande, kurs- įvykš 
birželio 20 ir 21 d. d. .

Ir jau pradėjo veikti, kad 
sukelti didesnį fondą tikslu dau
giau delegatu pasiųsti i Kong* 
resą. Per susirinkimą aukų su
rinkta $8.40.

Dabar yra išrinkta komisija, 
kad surengtų Bunco and Dance 
parę. Parengimas įvyks sekma
dienį, gegužės 17 dieną, Holly- 
wood svetainėj. Komisija pra
šo į talką visus kjiufop narius, 
norima padaryti šį parengimą 
pilnai pasisekusiu. Butų labai 
gerai, kad nariai pasiimtų ti- 
kietų platinimui. Tikietus gali
ma gauti pas Mrs. M. Adamai- 
tis, 3145 West 40 place, telefo
nas Lafayette 7521. *

B. Rudg(alviutė, rast.

A. Bimbos prakalbos 
Chicagoj

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vedyboms

Teisėjo automobilis 
užmušė žmogų

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BŲDAVOJIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų
- varde. 

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1273

MERGINA patyrusi bendram na
mu darbe. Valandos 9 iki 3. Irving 
1624.

o-----

šie lietuviai iif lietuvaitės iš 
siėmė laisnius
dyboms:
- E. Tiskus 27 m. ir Jewel

Zinka 23 m.
James Zeritis 22 m. ir Opai 

Fuoss 19 m.
Joseph Kelly 36 m. ir Lu- 

cille Selenis 33 fn.

ve-

Užsidegė pedlioriaus 
veži į

šeštadienį per ĮĮJ dieną vargęs 
pedliorius ir prįsiririkęs pilną 
vežimą senų laikraščių, knygų, 
skudurų ir šiaip[ “niekam” ti
kusių geležgalių tautarė baigti 

Bet, 
sako

jela

Penktadienio vakarą munici- 
palio teisino teisėjas Jay A. 
Schiller sustabdo savo automo
bilį prie “stop” šviesos ant 
kryžkelės Outer Drive ir Ros 
coe Street. Iš paskos atvažia 
vęs kitas automobilis smogė j 
teisėjo mašiną, ši' nuriedėjo 
pirmyn ir užmušo praeivį.

George Ader, 23 m., 5528 
Kenmore avė., ir jo pasažierius 
Josejph Jasper areštuoti. Jų 
automobilis smogė i teisėjo ma
šiną. Policija sako, kad jiedu

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

.BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory, 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks pa t arimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10

REIKALINGA mergina patyrus 
dirbti i tavern nuo 25 iki 35 metų 
amžiaus 'Atsišaukite nuo 4 iki 12 
vai. vakare. 2446 W. 71st St,

For Rent
. PASIRENDUOJA išfornišiuota 

kriaugiaus šapa, gera vieta geram 
kriaučiaus šapa. gera vieta geram 
vietos gyvenimas. Atsišaukite 4457 
So. Talman avė, arba Lafayette 2235

*

ryto iki piet 
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iaū šiuo adresu viri 

50 met.

Furmshed Roorns .
RENDON fomišuotas kambarys 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Šį vakarą Budrike 
Programas

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

VALGYKLA parsiduoda pigiai; 
geras biznis, tarp dirbtuvių, arti 
Madlson St. 22 So. Racinė. Mon- 
roe 6007.

o

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

2953 W. §9th St 
- -O------

x nrvnnct DfiL gero Ali U UDi 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 CERMAK ROĄD

Cicero 4660 Rockvvell 2020

NAT1IAN 
KANTER

Gerkit ir Reikalaukit

Į Chicagos komunistų dien
raščio “Vilnies” šerininkų su
važiavimą buvo atvykęs iš 
Brooklyno “Laisvės” redakto 
rius A. Bimba. Ta proga penk
tadienio vakarą, gegužės 8 d., 
jam buvo surengtos prakalbos 
Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj.

Publikos į prakalbas atsilan
kė mažai — viso apie* 70 žmo
nių. Prakalbos prasidėjo tik 
apie 9 vai. vakaro. Turbut ren
gėjai laukė, daugiau publikos 
susirenkant, 
prakalbos 
dos. ,

Galima 
laiko p. 
Kongresą 
jai ginti,

Tačiau nirsitęšė 
net iki 11 valan-

darbą ir važiuoti namon, 
“nelaimė vejasi riščiai”, 
priežodis.

Seneliui bevažiuojant
tarp 46 gatves ir 46 ploiso prie 
Rookwell gatves, kas tai įmetė 
ugnies į tuos popierius ir veži
mas urnai visas užsikūrė. Sku
biai senelis iškinko širvį ir lau
kia pagelbos, nes pats tiek ir 
tesugeba... bėginėja, bet nieko 
nesumeta ką daryti, žiopsuoto- 
jų nors daug, bet visiems itai 
atrodė tik paprastu “fuiji”.

Pribuvo galų gale ir ugna- 
gesiai. Jie irgi pamalu, bet už
gesino \ ugnį, nors; tam vargšui 
mažai kas beliko. Griebia iš 
vandens dar kiek atlikusių nuo 
ugnies džiurigsų ir meta į veži
mą.

Gaila ir ne j atiku matant tiek 
vargstant šios civilizacijos 
vargšą dėl to taip menko pa
daro — vieno kito cento. Toks 
mat šis kapitalistinis pasaulis.

r Rep. X-Y.

Nepamirškite šį vakarą nu
sistatyti savo radio ant stoties 
WAAF, 920 kil., nuo 7 iki 7:30. 
Išgirsite daug gražių dainų ir 
šaunios muzikos, šiuos progra
mas duoda kiekvieną pirmadie
nį ir tuo pačiu laiku kiekvie
ną penktadienį Jos. F. Budri
ke radio ir rakandų krautu
vės. - — Z.

STOGAI IR SAIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame namą ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbą ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

PARSIDUODA kriaučiaus valy
mo ir taisymo šapa—nauja Hoff- 
man mašina ir nauja kailiu mašina 
—‘biznis gerai eina. Kas nori gera 
gyvenimą padaryti, tai pirkite ši 
bizni. Pardavimui priežastis važiuo
ju Lietuvon. Naujienos, Box 441.

PASIRENDUOJA gąsdino stotis 
su 5 kambariais pagyvenimui. 2 ka
ru garažius ir kiti namai už $25.00 
i mėnesi ant Archer Avė. gatvės 
šaukite Hemlock 0800.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Miscellaneous

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo už porteri i 
taverną—Esu patyręs—galiu dirbti 
ir už baro—Šaukite kam reikalin
gas geras žmogus J. Kamarauskas, 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III.

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai, užbaigiamai pradini mokslą i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą j viepus metus, šita mokykla 
įau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu- 

’ vių Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

FARMOS — BARGAINS
40 akerių geri bųdinkai, miško, 

kaina $1,300. Illinois — 121 akerių 
geros žemės arti miestelio 7 kam
barių trioba $1,850. Indiana — 40 
akerių geros žemės ir bųdinkai— 
$1,350. Indianą. 170 akerių Michi- 
gan bųdinkai, gyvuliai—be skolų. 
Mainyti ant gero -namo. 80 akerių 
Michigane gyvuliai $500 skolos. Mai
nyti ant namo. Atsišaukite bile va
landą*. •

H. A. PADY
4452 So. California Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ItaisaI

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis (brbeaath )
People who get and ho|d jobš 

keep their breath agreeable
i ' i ' ' f’ ‘ • * '•

• , * ’ .
tTlth the best to choose frorn tbese days, em- 
ployers favor the person who iŠ moat attrac- 
tive. In business life as ih\the sodai world, 
halitosls (unpleasant breath) is conaldered the 
worst of faults. • ; • •
, Unfortunately everybddy Duffera from thfe 

offensive condition at some time or other-n- 
many more regularly thanthey thi-.k. Fermen- 
tation of fooa partides ękipped by the tooth 
brush is the caųae of mosę cases. Decaying 
teeth and poor dlgestion also cauae odors.

The ųuick, pleaaant way to improve yoiir 
breath is to ūse Listerine,itnę ųiiick debdorant, 
every morning and evory night.

Llaterine halts fermentation, a major eause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•v’U not offend others. ’ '

If yoų value your Job and your frlends, ūse 
Listerinė, the safe antlaeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Conapany, St. Louls, Mo.

•' ; (

Don’t offend others * Check 
*ha!itosis with LISTERINE

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

sakyti, kad pusę to 
Bimba kalbėjo apie 
Liettivos Demoįjrati- 
kuris yra šaukiamas 

Clevelande. Kongreso šaukimui
jis pritarė ir kvietė lietuvių 
visuomenę jame dalyvauti.

Ypatingai pabrėžė paragini
mą lietuviams profesionalams, 
daktarams ir advokatams, pa
siųsti į tą kongresą savo ate

Buvęs.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilkos 

Degtinis

Amerikos Lietuvių Mokykla
310(fSo. Halsted . St., Chicago, III.

n v V ;

M e & Kas Pametėt?'

Mutual LiuuorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Chicagos Lietuvių Draugi j o?* 
vakare, gegužės 3, Ashland 
Boulevard Auditorium buvo ra
stas .laikrodėlis, sugadintame 
stovyje. Pametę malonėkite at
sikreipei į • Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted (St., šį ketvir
tadienį, bile laiku1, iki vakaro 
8 vai.

!» ■’ •■ ■ ■ >

MES PERKAM 
MORTGICIUS

Chapman & Co
t- - INC.

135S. La Šalie St
Franklin 0576

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.

PARSIDUODA 80 akru farma. 40 
akru nuvalytos. 4 kambariu namas, 
balkiai dėl barniu. 9 mylios nuo 
Rhinelander, Wis. Kaina $1,500 cash. 
Ant didžiojo kelio, tuojau suteikia
ma nuosavybė. W. A. Brown. 
Rhinelander. Wis. 921 Arbutus St.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai —--- ——•--------- $39—$49
$376 vertės 3 kamb. Įrengimas $125

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

GREITAM pardavimui 4 akrų far- 
ma Downers Grove, III. $2000 cash 
kita išmokėjimais. -2 blokai i vaka
rus nuo Dunham Road ant 61 st. 
—kairėj pusėj Downers Grove.

$39-- $49

Reaf Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

$600 vertes 4 kamb. įrengimas
Našlė parduoda dviejų aukštų ply

tinius namus, štymu šildomas, mo
derninis 
kambariai 
kambarių 
nos. Box

Tavern 
ant* 
ant 
489.

ir 
pirmu 
antru

5 gyvenimui 
lubų ir 14 

lubų—Naujie-




