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Šiandie Gegužes 1-Pasaulio Darbininku Švente
Chicagos Lietuvių Auditorijoj šį vakarą įvyks masinis lietuvių darbo žmonių susirinkimas su gražiu koncertiniu programųDalyvaukite visi!
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Kova tarp valdžios ir 
klerikalų Lietuvoje
LIETUVOS DEMAKŠAS VATIKANE

I

Kauno spaudos pranešimai apie kitus svar
biausius šios dienos įvykius Lietuvoj
KAUNAS, bal. 17. [Elta]. — Iš patikimų šaltinių 

patirta, jog dėl susidariusios paskutiniu laiku padėties 
[vadinas, įaštrėjusios kovos tarp Lietuvos vyriausy
bės ir klerikalų], Lietuvos pasiuntinys prie Šv. Sosto 
d r. J. Šaulys šių metų balandžio 16 d. pas kardinolų 
Pacelli padarė svarbų demaršą (žingsnį), palietusį, 
tarp kitko, kai kuriuos, surištus su kalbamaja padėtim, 
asmeninius paklausimus.

Įgaliodama šį demaršą padaryti, Lietuvos vyriau
sybė vadovavosi vien tik noru pašalinti kliudančius 
geriems santykiams momentus ir sudaryti geriausias 
sąlygas konkordato paremtiems santykiams su bažny
čios organais patikrinti.

Kunigas Mironas išėjęs 
iš tautininkų partijos
KAUNAS. [Lž]—Teko patir

ti, kad kunigas Mironas išėjęs 
iš tautininkų partiją *-■

Draudžia kunigams da
lyvauti tautiniflkiį 

partijoj
KAUNAS.— Iš%tikrų šaltinių 

teko sužinoti, kad Kauno met
ropolitas arkivyskupas Skvirec
kas Lietuvos kunigams išleido 
aplinkraštį, kuriuo kunigams 
draudžia dalyvauti tautininkų 
partijoj, t. y. veikti joje ir būti 
jos nariais.

Popiežius arkivyskupą 
Skvirecką apdovanojo 

aukštais titulais
Skvireckas Romos grafas
KAUNAS.— Teko sužinoti, 

kad Popiežius Lietuvos arki
vyskupui Skvireckui suteikda
mas aukštus Vatikano titulus, 
būtent, Solio Pontificio Asis- 
tens ir Romos Grafo, konsta
tavęs “sunkias arkivyskupo 
Skvireckio ganytojavimo darbo 
aplinkybes.”

Pakeitimai Lietuvos di
plomatų tarpe?

“Liet, žinios” praneša, kad 
Kaunan dabar suvažiuoja Lietu
vos atstovai įvairiose valstybė
je.

Jurgis Baltrušaitis atsistaty
dino iš atstovo pareigų Mask
voj. Yra žinių, kad įvyks ir 
daugiau pasikeitimų—vietų ir 
asmenų.

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

Veikiausia bus gražu; šil
čiau; lengvi ir vidutiniai, dau
giausia pietų krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40° ir 55° F. .

Šiandie saulė teka 5:47, lėk 
džiasi 7:47. Mėnuo leidžiasi 
4 z52 ryto.

Kunigų teismai ir tar
dymai Tauragės

Pajūrio klebonas kunigas St. 
Steponaitis Šilalės nuovadijos 
taikos teisėjo nubaustas 500 
litų arba 1 mėn. arešto. '

Kvėdarnos vikaras kun? St. 
Jocas patrauktas teisman.

Ateitininkas suimtas at
likti bausmę

Subačiaus stoty balandžio 10 
dienų suimtas atlikti bausmę 
vieną mėnesį kalėjimo arba 250 
litų stud. ateitininkas Povilas 
Šilas.

Kratos ir suėmimai 
Kauno stotyje

Kauno stotyje padaryta kra
tos pas klieriką Vytautą Lapšį 
ir p. Pocių iš Panevėžio, kurį 
nusivežė kriminalėn policijon.

Kratos pas “pavasari
ninkus*’ Mažeikiuose
Balandžio 11 d. dienų padary

ta krata Mažeikiuose “Pavasa
rio” rajono vicepirmininko Va- 
deišso bute, Mažeikiuose; Ieško
ma priešvalstybinės literatūros. 
Krata tęsėsi apie 3 valandas. 
Vadeiša paimtas policijos prie
žiūrom

Kunigų bylos
Kunigui Ruokiui yra iškeltos 

dvi bylos pas Ukmergės II nuo
vados taikos teisėją.

Kunigui Markauskui, Šėtos 
vikarui ir kapelionui, iškelta 
byla. Jis kaltinamas Baudžia
mojo Statuto 129 straipsn. Iš
kelta ir antra byla. čia jau 
kaltinamas B. S. 263 str. Visos 
bylos pas Kėdainių nuovados 
taikos teisėją.

Akcija Šiauliuose
Šv. Petro ii* Povilo bei kito

se Šiaulių bažnyčiose veik kas 
sekmadienį galima išgirsti ašt
rių ir dabartinės vyriausybės 
adfesu neprielankių pamokslų. 
Bė to ruošiami mitinginiai su
sirinkimai parapijos salėje, kur 
butą susidūrimų ir su policija.

VfrASHINGTONAS, bąl. 80rW 
1930 metais Jungtinėse Vals
tybe nuo medžio alkoholio, mi
rė 408 asmenys.

Maskvoj lankosi daug 
amerikiečių

MASKVA, bal. 30. — Gegu
žės Pirmosios demonstracijų 
pažiūrėti, i Maskvą atvyko šim
tai svetimtaučių, jų tarpe ir 
būrys amerikiečių.

Maskvą lankančių dabar, 
amerikiečių minėtini yra: Mas- 
sachusetts kongresmanas A. P. 
Andro\v; David Sinclair, žino
mo rašytojo Upton Sinclairo, i 
sūnus su žmona'; Harvardo 
prof. Ilarry Pana; Princetono 
prof. Frank J. Mather; Brig.- 
gen. Wiliam Haskell; buvęs 
bokso čempionas Gene Tunney 
su žmona, etc.

Ispanijos respublika 
rengiasi imti nagan 
ex-karalių Alfonsą

Prašys pabėgusio valdovo eks- 
'tradicijos, kai tik bus ištirti 
jo kriminaliniai grafto dir
bai

MADRIDAS, bal. 30. — Vy
riausias prokuroras Angel Ga- 
larza pareiškė, kad jei bus su
rasta kriminalinių buvusio, ka
raliaus Alfonso nusikaltimų, 
Ispanijos - respublika / ptašys 
valstybę, kurioj Alfonsas galų 
gale apsigyvens, kad jį išduo
tų.

Galarza pasakė, < kad respub
likos vyriausybė dabar stropiai 
tyrinėja šaltinius, iš kurių bu
vęs karalius sėmėsi sau mil
žiniškus lobius. Norima su
sekti, kokių Alfonsas turėjo 
santykių su statybos darbais, 
pradėtais diktatūros metais, 
ypačiai su Santandero ir Tar- 
pužemio geležinkeliu, kurio ak
cijų gausiai pateko j jo ran
kas; taip pat kokį vaidmenį Al
fonsas vaidino suteikime $100,- 
000,000 koncesijos Amerikos 
Telegrafo ir Telefono korpora- 
cijai.

Fordo darbininkai 
užsieniuose irgi 
gaus $7 dienai

\VASHINGT0n'aS, bal. 30.— 
Automobilių fabrikininkąs Hen
ry Ford ketina mokėti gavo 
darbininkams Europoje taip 
pat minimum $7 dienai algos.

Europos miestuose Fordas tu7 
ri savo fabrikų Mančestery, 
Korke, Londone, Paryžiuj,vMąr- 
selėj, Berlyne, Frankfurte, Ant
verpene, Rotterdame, Helsinky, 
Kopenhagoj, Stokholme, Tries
te, Genujoj, Barcelonoj, Varšu
voj ir Konstantinopoly.

$107,800,000 Illinois 
vieškeliams

«

SPRINGFIELD, III., bal. 30. 
—Legislaturos atstovų butas 
šiandie vienu balsu priėmė bi- 
lių, kuriuo Illinois valstijos 
vieškeliams statyti ir gerinti 
ateinantiems dvejiems metams 
skiriama $107,000,000.

Bilius priimta 105s balsais 
prieš 0. , ,

Penki negrai sudegė, kilus 
gaisrui negrų pavargėlių įstai
goj Clarksville, Tenn.

. [Acme-P. ® A. Photo] \ _
Oro “zuikutis” —Mįss Betty Roth, 18 metų mergaitė iš 

Kansas City, sugebėjus pasislėpti aeroplane ir “zuikučiu” at
skristi į Chicagą , darbo ieškotis. Chtė&goj jf buvo aeroplane 
suimta, bet, kaip ^paveikslėly matyt, ji ne kiek nenusiminus.

7

Ištremtas, Trockis 
galbūt apsigyvens

Ispanijoje
MADRIDAS, bal. 30. — Ale- 

jandro Lerroux, Ispanijos už
sienių reikalų ministeris, pa
reiškė, kad Maskvos ištremtas 
bolševikų vadas Trockis, jei no
rėsiąs, galėsiąs atvykti į Ispa
niją gyventi.

Spaudos pranešimai iš Ber
lyno skelbė, kadi Trockis norė
tų atvykti į (Ispaniją ir, de] 
saVo sveikatos, apsigyventi An
dalūzijoje, neužsiimdamas poli
tiniais darbais. «

“Jei Trockis formaliai kreip
sis į vyriausybę dėl leidimo at
vykti į Ispaniją, aš manau, kad 
leidimas jam bus lengvai su
teiktas,” pasakė užsienių rei
kalų ministeris. “Aš pats taip 
daug kartų huyau kalinamas ir 
persekiojamas už savo politi
nius įsitikinimu^, kad labai ge
rai suprantu Trockio padėtį.” 

■ Lerroux taip pat pareiškė, 
kad asmeniškai jis pritariąs 
tam, kad Ispanija pripažintų' so
vietų valdžią.

Illinois senatas at
metė auto šoferių 

iaisnių’ bilių
SPRINGFIELD, ILL., bal. 30. 

—Senatas vakar 23 balsais 
prieš 18. atmetė bilių, kuriuo 
einant automobilių vairuotojai 
Illinois valstijoje butų turėję 
turėti tam tikrus šoferio leidi
mus.

šoferio leidimui gauti, auto
mobilistai butų turėję laikyti 
tam tikrus kvotimus.S ' . • *-

....................     i y ...t...

Du franeuzų armijoj lakūnai 
žuvo ugny, jų aeroplanui nukri-, 
tus netoli nuo Rheimso ir už
sidegus. , ,

Meksikos vyriausybė 
rengias ištremti 

7,000 jankių
EL PASO, Tex., bal. 30. — 

Herald Post praneša, kad Mek 
sikos vyriausybė nutarus iš
tremti daugiau kaip 7,000 Jung, 
tinių Valstybių piliečių, nelega- 
liškai gyvenačių Meksikoje.

Vyriausybė surado, kad dau
gybė jankių, kurie buvo gavę 
pasus ib neįsiregistravo kaip 
nuolatiniai gyventojai einant 
Meksikos įstatymais, pasiliko 
krašte ilgiau nei imigracijos į 
statymais nustatytą šešių mė
nesių laiką.

Britų parlamentas 
pasisakė už dvarų
Žemių mokesčius

LONDONAS,' ' bal. 30.—Par- 
lamentas šiandie prįėpiė Phili- 
pę Snowdeno, iždo kancleriaus, 
pasiūlytų rezolinčiją, kad į 
1931-32 metų biudžetą įeitų 
dvarų žemių mokesčiai, ir kad 
tokių mokesčių įstatymas pra
dėtų veikti 1933 metais.

Kinai nužudė 1,800 
suimtų komunistų
ŠANCHAJUS, Kinija, bal. 30. 

—-Iš Hankovo oficialiai prane
ša; kad , centralinės Kinų val
džios' kariuomenė smarkiai su
mušė komunistų armijų, pasku
busio gen. Ho Lungo vedamą. 
1,800 komunistų buvo suimti ir 
ant tų pėdų be teismo nužudys 
ti.

Netoli nuo Bartlesville, Okla., 
aeroplanui nukristus užsimušė 
Miss Rųth Beaven, 21 metų 
amž.

500 žmonių žuvo Kauka
zo žemės drebėjime
MASKVA, bal. 30.— vfs dar 

šykštus pranešimai rodo/ kad 
per įvykusį andai baisų žemė? 
drebėjimą pietų Kaukaze dau 
giau kaip 500 žmonių buvo už- 
iflušti ir daugiau kaip 1,000 su
žeisti. Apie 20,000 liko be pa
stoges.

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
bal. 30.—Laivyno laboratorijoje 
Nichtheroy šiandie įvyko baisi 
ekspliozija, kuri sunaikino Į- 

; monę ir iš dirbusių ten ketu
rių šimtų darbininkų apie 200

p. v ... ! ar daugiau užmušė arba rimtaiPasaulis bijo nėra- * sužeidė.
* - Kai tik buvo galima prisi

artinti prie degančių griuvėsių, 
o-elbėtoiai ėmė rankioti su- 

ir 
sužeistuosius ir gabenti į ligo
nines.

Juros ministerija 
kad tikras žuvusiųjų skaičius

mumų per tarpiau
j • ' 1 1 V J laiinivviline darbo švente draskytus užmuštųjų kunus i

LONDONAS, bal. 30. —Įvai
riuose kraštuose policijos šian
die stropiai ruošiasi kovai 
neramumais, 
Gegužės 1 dienų, tarptautinę 
darbininkų, šventę.

Anglijoje Gegužinės darbi
ninkų demonstracijos papras
tai esti ramios, tad ir dabai 
neramumų nesitikima, bet ki
tur Europoje ir ispaniškoje 
Amerikoje tos šventės laukiama 
su baime.

Paryžiuje vyriausybė užgynė 
komunistų projektuojamas di
deles demonstracijas, ir tų die 
ną bus mobilizuoti visi polici
jos. rezervai A tyąrkos. žiufėli.

Berlyne, kbr prieš Avėjus 
metus per Gegužės 'pirmąją Į- 
vyko kruvinų . riaušių, šiemet 
demonstracijos leistos, bet bus 
stropiai policijos dabojamos.

Kai kuriuose Balkanų kraš
tuose demonstracijos'visai už
gintos.

Ispanijoje Gegužinė šiemet 
turės dvigubos reikšmės—kaip 
tarptautinė darbininkų šventė 
ir kaip respublikos laimėjimo 
šventė.

Italijoje Gegužės pirmoji kaip 
darbininkų šventė yra fašistų 
valdžios panaikinta.

išlaši kovai su i
'kurie gali kilti I ^ar n®ra ž'nom*as’ bet esą tik- 

1 ra, kad žuvo nemažiau kaip 
200.

Nichtheroy, kuriame yra 
dėlės juros dirbtuvės, yra 
skersai įlankų nuo Rio de 
ne iro.

Graf* Zeppelin vėl sldris 
per Atlanto vandenis
FRIEDRICHSHAFEN, Vo

kietija, bal. 30.— Milžiniškas 
vokiečių ^irižablis Graf Zeppe
lin ketina rugpiučio mėnesį vėi 
skristi per Atlantiko vandenynų 
į Braziliją.

Lietuvon
į ■ \ ' A į. : ’.. , / ' ■' ■ r'" ’ • - "v J ’

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

■ . * ' ' i •
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1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

200 darbininkų žuvo 
Brazilijos laivyno la
boratorijai sprogus

praneša

di- 
tik 
Ja-

Iširimas sovietų že 
mes ūkio mašinų 
. .fabrikuose

. MASKVA, bal. 30. MASKVA, bal. 30. ^-Liaudies 
komisarų tarybos vykdomoji 
komisija, kuri buvo pasiųsta 
padaryti fabrikų darbų inspek
cijų, savo pranešime aštriai 
kritikuoja netvarką fabrikuose 
ir darbo pairimą.

Komisija padarė inspekciją 
penkiuose žemės ūkio mašinų 
fabrikuose—Komunare, Rostel- 
maše, Pervomaiske, Riazanėj ir 
Liuberetske. Jos pranešimas ap
ima paskutinių šešių mėnesių, 
iki kovo 31 dienos, fabrikų ga
mybų. Pasirodo, kad vietoj 1,- 
80ft kombainų, kurie buvo nu
statyta pagaminti,, pagaminta 
tik 382; vietoj 800 vėtomų ma
šinų, pagaminta tik 58; vietoj 
4,850 pjaunamų mašinų, tik 
1,057; vietoj 11,500 rišamų ma
šinų, tik 3,476; vietoj 13,000 
grėbiamų mašinų, tik 10,091.

Pranešimas sako, kad viena
me fabrike yra $50,000 vertės 
naujų Amerikos mašinų, /kurios 
dar npbuvę nė pajudintos.
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Lietuvos Socialde
mokratų Geguži
nis Atsišaukimas

musų 
prieš*

PAŠALINK
ODOS ĮDEGIMĄ!
Vartok Severą’s Esko

Grigaičio prakalbos įvyks 
gegužės 24 d. — LSS. 116 
kp. prisidėjo prie Tarybos,— 
Platins laikraščius.

darbininkai 
bet ruošią 

susirinkimus, 
savo klasi-

ir darbo} 
aini pur-: 
politikie-i 

tą d i e-' 
neva pri- 

skraiste,

Jie niekad jos 
nekviečia

Socializmo įgyvendini*
Lai šviesios ateities vaiz

das bus įpums neišsemiamas jė* 
gų šaltinis musų sunkioje ko
voję.

Įsąmonintam sau dar kartą, 
kad musų koyos pasisekimas 
yra tik tuomet galimas, kai vi
sos. darbininkų jėgos bus sii- 
burtos j klasines proletarų pty- 
gani^acijas, į vieną Lietuvp? 
darbininkų partiją, į sujungta# 
profesines darbininkų sąjungą^, 
šiandien darbininkų judėjimą 
Lietuvoje apniko visokie parę-

odos įdegi- 
Esko suteikia 
i pagclbį ken- 

odos. Užtikimas 
Pas aptickinin- 

DYKA1. Rašyk 
Co., Ccdar Ra-

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša ^00,000,000 perų

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus, trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

ir laikraščius.
kuopa taipjau prisidė- 
Detroito Draugijų Ta- 
prie kurios dabar pri- 
7 draugijos. Tikimės

Švęskime Pirmąją 
Gegužės

Užrakinkite. Atda 
rus Langus

LSS. 116 kp.- laikytame su
sirinkime su džiaugsmu per- 
skaitom laišką nuo LSS. cent
ro sekretorės, kuriame prane
šama, kad d. P. Grigaitis ge
gužės mėnesy lankysis keliose

(žemiaus paduodame tekstą 
lapelio, kuris buvo- išplatintas 
Lietuvoje besiartinant 1-jai 
Gegužės 1926 m. Jisai yra įdo
mus tuo, kad parodo, kokia 
nuotaka viešpatavo Lietuvos 
darbininkijoje prieš rinkimus į 
3-j į Seimų, kuriuose buvo su
mušti klerikalai ir bolševikai. 
Tą Seimą paskui, po gruodžio 
perversmo, išvaikė smetoninin- 
kai. — Red.)

agentas, rinks prenumeratų 
Naujienonis ir Keleiviui. Tad 
kas nori atnaujinti prenume
ratą ar užsirašyti Naujienas 
ar Keleivį kreipkitės prie F. 
Lavinsko, LSS. 116 kuopos 
agento. Stengsiuos kuogeriau- 
sia jums patarnauti, nes tą 
darbą dirbu jau nuo 1907 m., 
platindamas tarp žmonių geras 
knygas

Musų 
jo prie 
17 bos, 
klauso 
kad neužilgo prisidės dar dau
giau draugijų. Draugijų Tary
ba rengia pikniką gegužes 30 
d., Beachnut parke. Kviečiame 
visus dalyvauti šiame piknike.

F. Lavinskas.

SMUIKO LEKCIJOS
Klcsa iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH ,
1124 W. 19 Place

nesulaikomas auga, 
vis drąsiau, siekia 

įgyvendinti ’so-

sin.’? yra (laidaro receptas dėl 
vidurių. Išbandytas 47 metų 
praktikos, jis tapo rastas pil
nai veiksmingas pašalinime 
kęnstipacijos ir nuo jos paei
nančių nęsipagumų pas vyrus, 
moteris ir vaikus visokio am
žiaus. , Jis pasirodę pilnai 
stulgus ir kūdikiams. Pada
rytas iš šviežių liuosuojančių 
žolių, tyro pepsino ir kitų ne
kenksmingų priedelių, jis ne
gali gnaibyti; nesusirgins ir 
nesusilpnins jus; . gali- būti 
vartojamas be žalos taip tan
kiai, kada tik jūsų kvapas 
būna prastas, liežuvis padeng
tas; kada tik galvos skaudėji- 
iinas, aitrumas, ga#ai įspėja 
konstipąciją,

Sekamą kartą jus tik paim
kite , šaukštą šio, . šcįjuiirinio 
dąktaro liuosuotojo. Pamaty- 
kit kaip jis yra skapus; kaip 
šyelnįai ir nuodugniai jis vei
kią. Tąda jus žinosite kodėl 
jis patapo populiarįškiausiu 
liuosudtoju r pasaulyj 
l.ės boiriCbs 
koše.

vauja darbininkų pirmosios 
gegužes parengimuose. Vienin
telė partija, kuri rimtai veda 
kovą už darbo žmonių reika
lus, lai Socialistų partija, ir 
mes visi darbo žmonės priva
lome su ja eiti. —5. Naudžius.

vietose su prakalbomis, neap
lenkdamas ir Detroito. Tuojaus 
tapo paimta Lietuvių svetainė, 
prie 25 gatves ir dabar tik 
laukiam plakatų, kad tuojaus 
pradėti garsinti prakalbas. Drg. 
P. Grigaičio prakalbos Detroite 
įvyks sekmadieny, gegužės 24 
d., 2 vai. po piėt.

Šiame susirinkime kuopa be 
to išrinko agentą užrašinėti 
laikraščius Naujienas ir Kelei
vį. Agentu tapo išrinktas F. 
Lavinskas, kuris kaipo kuopos

Pirmoj/ Gegužės, ym w 
paaąuįįę, dai;bipįbkų švęųfę, ię 
kiękvięimM mętaįs suftįmprię 
dąj’bjnjp^ai; vienokiu. aę kilo
ki ur. budPi tą. (įįeną pąmim,

sakyti, kad, jai, mes savo rau- 
męąijpię pąsaplįuį. visą turtą 
pągąmmęip, taį, męs, savo pro
tu pąiyalęm, jį, ir padalinti 
tajpr kad visi, lygiui naudotų
si* jęi per mX^Uf kruviną, pra
kaitui paveiųa. pasauliui visos 
gerybes, tai pęr musų., susipra- 
ti?mb i)ęr.,mų^p)ąsląųgąs, tu
ri; b u.U...ir/ ržięępįų, gyvenimas

> Dn. W. B; Caimvt ll’s

SYRUPPEPSIN
A Dovio r's Faitiilj' Lupai i ve

FRANK LASECK
498-500'Fėrry St., Newark, Ni J.
.............. Ttl. Miteheli 2*25511.

kad jei jus' nesugebate aprib 
pinti mus tinkamesnių gyveni* 
mu, jok nemokate šalyje pada
ryti tokią tvarką, kuiną visi 
butų užsiganėdinę, neskiriant 
ir darbininkų, tai mes stoja
me į socialistų: eiles ir dirbsi
me kartu su, viso pasaulio 
darbininkų kovotojais už ge
resnes darbo žmonių sąlygas, 
iki galutinos pergalės. Nė ka
pitalistai, nė čioldss valstybės, 
ii&i l5oiMiMHstu4,idM4i’ie dengiąsi. 
darbininkų skraiste/ ncaįęio-

.• Penktadieni;

Ji pa- 
Halitosis (dvp- 

kvapas). draugijos 
kurios niekas neat

buvo' priežastis, 
nėra reikalo turėti 

Gerklės plovi-

I?ę, pus^ųlbjiųp, viso, pjlSOU- 
Jįp, dęi^9#žjpp|^nLgoguž<įs. pir
mą, kąip^ dkJ’Wipkų šventė, 
ji nebuvo v i su j' priimta su no- 
i;iL Reikėję, kajbė-
tojam# ir rąįytpjąųųudą,ug lai
kę, pašyęsjh i Ipd. dnj$įųbikus 
prikalbinti t^k dięną mesti dar- 
ibą nn eiti į, marinius mitingus, 
bet; laįkuįi bėgant vis kas me
tai didęsd^sr!&«rbo žmonių 
masės, pąadęję pųųną dieną 
gęguįęs švęstu l«ip> kad; kapi
talistams- kr -diena pasidarė 
nepakenčiama. Kad / 'atitraukii! 
darbjninkuš riiio pit.iiiosids ge- 
gųžėsr šventės/San.idytojai |)ra- 
dejp.skirti ?vj;^ai .‘ kitų •nipnesjų. 
tam tikras dienas,.vieloj gegu
žines, pav. Amerikoje yra pa
skirta - Igikpr4dą& Jjęt kitose, 
šalyse, jau judinta,L d. gegužės, 
kaipo valstybinė šventė ir to
se- šalyse. # vąjdiškos įstaigos 
rengia tą dięnį.ų.vairius paren
gimus ir tik tam tikslui, kad; 
sula i kius dąrb.iuj.nk us„ nuo c J ų, 
pačių niasinių, susiriųkimų ir: 
demonstracijų, Ne tik kajiita- 
listai, ne tik valstybės pirmą- 
gegužės bando visai panaikinr 
tie arba panaudoti saviems 
tikslams, kad; luoni atitrauleti 
darbinipkus nįio jų pąęiiy su
si rinkiųųi, UetĮ .dalis 
žhumių, lįęsMąpdyd 
vinani kelių $tr t i jos, 
rių strutyne pabaudoj 
ną savai ' agitt|oijai, 
s i d c n.gia da r b įpi n k ų 
o skleidėja neapykantą, vietoji 
solidarumo, /broliškumo ir1 
meiles^ Taip daro komunistai, 
kurie ęišj ^ayo ^nešvarių burnų, 
apkrovė visokiom biaurybėnp 
socialistinių pažvalgų žmones, 
ę betgi nesigėdi socialistų įs
teigtą darbininkų šventę sau. 
savintis.

Pirmiau, keletas melų atgal, 
pirmosios gegužes dienoję 
darbo žmonių siekis buvo, kad 
ta dieną turi sustoti visų dirb
tuvių mašinų bildėsis, kad 
darbininkai turėtų liuoso, lai
ko aptarti savo, reikalus. Bęt 
šiandie siekis turj biiti, jau ki- 
tokis, nęs, dirbtuvės ir taip jau 
vęik uždarytos., šiandie darbų 
klesai liekasi 1 pirmą gegužės 
pasakyti pasaulio valdovanis, 
kjdt jei jus

Ncbekcntėkit nuo 
gimo. Scveta’s 1 
greitą, raminančią 
čiantiems nuo 
per 50 metų, 
kus. Scmpelis 
W. F. Severą 
pids. Iowa.

Vuį'loklt Severą*# Skili Soup 
<lcl Malonios Odos.

savo reikalų;
turėtų bent 

dieną per metus, kurio- 
susirinkiinuo- 

isę pasaulio to- 
sąvo 

kova sąvo iš- 
Pirmą gegužes

zitaų. I muąų. ta^p^ brukasi 
buržuaziijęs papirkti agentai 
fedarantai, veržiasi žvalgybos 
provokatodai> bando mus skal
dyti revoliucijos spekuliantai 
komunistai- Gegužes pirmų die
ną su sustiprintu., pasiryžimu 
iškelkim svarbiausi musų kovo
je obalsj: darbininkai vieny
bei Visi Lietuvos proletarai, 
burkimės tik apie Lietuvos So
či,nldcmoknatų Partiją! šalin iš
davikai, provokatoriai, 
ninku jėgų skaldyt^jęi!

šįmet mes. švenčiame 
.šventę žūtbūtinės kovos 
dięny. Jau, tik kelios dienos be
lieka iki Seimo rinkimų. Su- 
naudokim musų šventės dieną 
agitacijai už musų siekimus, už 
darbininkų vienybę ir patikrin- 
kim, soębJdeinolKratijai didžiau- 
sį galimu

Visų šalių proletarai, vipnyr 
kitęa!

Tegyvuoja! Socializąnatil Te
gyvuoja, 8. valandų darbę^ digr 
na! šMin, kanai.! Šalins 
nes armijos.^ ir karo stęyis. Lię^< 
tuvoje.1 šąlim dajbįninkų. PfU;da.- 
vikąį, ir„ jų, vienybės, aplytojąij

LkETUVQ& SOCIALDEMO* 
KRĄTV PARTIJOS CEN
TRO, komitetas?

1926,LV.24i .

Didc 
visose aptie

tour‘WeS
Nighf and Moming ta ,keep 
them Clean, Clcar and Health y 

Write for Free “Eye. Care” 
or f,Eyc Beauty’* Book

Marine Co., Dept 11. 9 R. Okin $uCUrat«

Anglai socialistai rengia Sa 
vo apvaikšČiojimą Ashland Au 
ditorijoj, irgi su turtingu 
gramu.

Daugely kitų miestų irgi 
giami panašus apvaikščiojimai.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės yra kviečiami daly
vauti tuose apvaikščiojimuose. 
Chicagicčiai šiandie vakare vi
si bukite Lietuvių Aifi^torijoj, 
o kitų miestų — savo vieti
niuose apvaikščiojimuose. Kur 
nėra lietuvių apvaįkščiojimų — 
bukite kitų tautų apvaikščioji
muose.

Bendrui su viso pasaulio dar
bininkais švęskime šiandie sa
vo tarptautinę šventę! Prisi
minkime* seną, bet visuomet 
naują darbininkų obalsį: “Vi? 
su šalių darbininkai vienyki- 
mės!” —B*

se bii.\ę i^ąžynįėTa, pięmąją^ gę- 
gužesr kaipo, darbįųinkų, šven
tę,. pąsJ^M Sęciąlislųv Injeų- 
na.cionąlęs savo sųyažiayimę 
Paęyžjųję, ir nuo, tę, lai^o jaųf 
praęjo, daugelis <dęsėtkųi ipęlų, 
ir dnr^bįųHai tupėję, gąnaf lai
kę suaipą^injj, su pačios pir
mosios gegužės reikšmę, liet 
deja, da ir šiandie pirmosios 
gegužės švente neapima visos 
darbininkijos- 4 da yra. daug, 
darbininkų, slųęksnių,?; kurię. 
jokios ■ domės nekreipia į tą 
dieną, kaipo į savo klesos 
š\(cntę. ‘ ■■

Kędcl pirmoji gegužes, diena 
tapo paskelbta darbininkų 
švente? šį klausimą da ir 
šiandie ne visi darbo, žmonės 
supranta, kiti įsivaizduoja, 
kad šventę tai taip sau, kaip 
bile kokia kita šventė, kurioje 
eina žmonės į bažnyčią pasi
melsti; daug yra da ir tokių, 
kurie sako, kad tai bedieviš
kas išmislas.

Pirmoji Gegužės ne dėl mal? 
dos paskelbta, ir ne tam kad; 
skleisti bedievybę. Viso pa
saulio darbininkų atstovai pa
skelbė pirmąją gegužės šven
te tam, kad darbo klesa tą, 
dieną pasiliuosiiolų nuo darbo 
dėl apsvarstymo 
kad darbininkai 
vieną 
j c skai Ui ilguose 
se pareikštų 
kięms pat darbininkam 
solidarumą, J 
pa udotojams 
tukslantines darbo klesos mi-t 
irios privalo savo susirinki
muose iMisakyti, kad mes dar
bo žmonės viską paganrinam, 
o patys nieko neturim,; kad 
mes apie visą žemės kamuolį 
nutiesūm geležinkelius ir pas
tatėm puikiausius vagonus, 
bet važinėti mums jais neten
ka; mes pablidavojom pui
kiausius teą.ti’Us, beL mums 
ląnkyU juos negalima; pieš 
išmurjjopi puikiausius gyve
namus painus, o i>atys gyve
nam sulūžusiose grintelėse; 
pieš per dienas dulkėtose dirb
tuvėse. audžiam puikiausias 
geįinnbcs ir rėdpm dykaduoi 
irius, o patys vaikščiojam nu
plyšę; juk. mes savo, krųvinonn 
piisĮėtoip rankom sukrovėm 
inilionipius turtus tiems žino^ 
nems, kurie nieko neveikia, o 
pątys natūrini ne duonos ką
snį už ką pųsįpirkti 
šios pirmosios gegužes darbi* 
pinkli ■ šventėj * susirlpkiksioy 
darbp žmonių minios ttiri pa-

Šiandie Pirmoji Gegužės. — 
tarptautinė darbininkų šventė 
.Visam pasaulyje 
šiandie nedirba, 
demonstracija^, 
renkasi svarstyti 
nius reikalus, peržvelgti at
siektus laimėjimus ir už ką 
peikia toliahs kovoti.

Tik Amerikos organizuoti 
darbininkai yra išsiskyrę iš 
tarptautinio darbininkų, judėji
mo. Jie stovėdami nuošaliai 
nuo to judėjimo, nedalyvauja 
įr Pirmosios Gegužės šventėje. 
Apvaikščioja Pirmąją Gegužės 
tiktai socialistai ir niekurios 
pažangesnės unijos, pav. rub- 
siuvių ir kelios kitos.

Lietuviai socialistai, būdami 
dalis tarptautinio socialistų ir 
darbininkų//judėjimo, kasmet, 
kur tik leido aplinkybės, reng
davo Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimus. Jų parengimai 
įvykdavo salėse, kur darbinin
kų chorai padainuodavo darbi
ninkų kovos dainas, kalbėtojai 
padarydavo peržvalgą tarptau
tinio darbininkų judėjimo ir 
apibudindavo darbininkų užda
vinius, skatindavo darbininkus 
vienytis ir bendrai kovoti už 
šviesesnį rytojų.

šiemet socialistai, kaip lie
tuvių, taip ir kitų tautų, taip
gi niekurios unijos, irgi ren
gia Pirmosios Gegužės apvaik- 
ščiojimus. O New Yorke yra 
rengiama didelė demonstracija.

Chicagos lietuviai socialistai 
rengia didelį apvaikščiojimą 
šiandie vakare Lietuvių Audi
torijoje. kur dainuos du cho
rai ir visa eilė solistų, taipgi 
kalbės žymiausi musų kalbėto-

PO- 40 X 
Vidurių pakrikimai 

yra pavojingiausi 
Konstipacija lengvai 

patapti chroniška po 40 melų. 
Besitęsianti tuo gyvenimo lai
ku konstipacija gali iššaukti 
pilės atakas — ir daug kitų 
pakrikimų.

Dabok savo vidurius viso
kiame amžiuje. Saugok juos 
su ypatingu rupcslingumu po, 
keturių dešimtų. "Kada jie 
būna reikalingi page'lbos, atsi
minkite, kad daktaras žino, 
kas yra .geriausia dėl jų.

Ar jus žinote, kodėl 
vo nepageidaujama? 
tj nežinojo 
kiąs 
klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
mas su Listctjne tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite \jį kasdie. Lambert 
Pharmacai Co., St. Louįs,

Bųi’elįs žymiausiųjų Lietuvos Socialdemokratų Darbininkų partijos vadų: prof. Purė 
na’s, Kipraš Bięlipis, adv. Purėnienė, inž. Stepulis Kairys ir adv. Vladas Požėla,

Išradėjas
F. Laseck- 
(Lascvičius)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jums 
patinka ir užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko pusės negales atrakinti 
įr įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maža vei
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negalės langą labiau pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros. Šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie 
langų pridėti. Langų negadina 
si dėkitės prie savo langų -- už mažai pinigų turėsite 
didelę apsaugą. Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda už $4. 
Persiuntimą apmokant. Sutaupinsite daug anglių, nes 
langus taip sutraukia, kad šajtis negali įeiti.

Ągęntain# dirielis nuošimtis. Klauskite laišku.
Adresuokite: • -

savo Window Lock

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija.

Vigų, ^ajjgj pr^JetjM^ 
vienykite J

ŠVĘSKIME PIRMĄJĄ 
GEGUžfiS DIĘNA!

Lietuvos darbininkai!
kinis laikais tenka šįmet mųip# 
švęsti proletarų vienybes ir 
vilties Šventę., Dąr niekuomet 
kunigų ir buožių reakciją ne
buvo taio įsigalėjusi Lietuvoje, 
kaip šiandien. Dar niekuomet 
darbininlių klasei neteko pakol-

ti tiek skurdo, alkano vargo 
ir prispaudimų, kaip krikščio
nių valdomoj Lietuvoje.

Bet, draugai, mes neturime 
mažiausio reikalo nusiminti 
musų šventės dienoj. Socialis
tinis dajbininkų ju4^>imati‘ vi
sam, pasauly ėjp, erškėčių, ka
liais. Jis gavo mątyti dar sun
kesnius kaip šiandien laikus ir 
vis tik 
stiprinasi 
savo idealo 
cializmą žmonijos gyvenime.

Neprivalo pasiduoti sunkiam 
ūpui ir Lietuvos darbininkai, 
šių metų gegužės 1 dieną su
kanka lygiai 30 metų kaip su
sikūrė Lietuvos Socialdemokra
tų Partija. Lietuvos darbininkų 
Partija per tą ilgą laikotarpį 
ne kartą buvo budelių sukru
vinta, mirtinai slopinama. Mus 
žlugdė caro žandarai, puolė 
buržuazija, keikė ir išdavinėjo 
kunigai. Mes ištvėnėm ir išne- 
šėm raudoną darbininkų vėlia
vą nepaliestą ir nugalėtoją iš 
sunkiausių kovų. Šiandien vi
sos reakcijos jėgos susibūrė 
prieš mus ir puola įnirtusiu 
atkaklumu darbininkų judėji
mą. Ir vis tik musų Partija ir 
klasinės darbininkų organiza
cijos dar niekuomet nebuvo 

■ tokios stiprios,z tiek artimai 
susįrišusios su Lietuvos prole
tarais, kaip šiandien. Ateitis 
priklauso darbininkams visam 
pasauly; ateitis priklauso ir

i pas mus Lietuvoje.
Bet į šviesią musų ir žmo

nijos ateitį veda sunkios kovos 
kelias. Tą kovą gausiui iškovo- 

j ti mes, proletarai. švęsdami 
' musų šventę, musų vilties die
ną, mes turime prisiminti ir 
apsvarstyti musų svarbiausius 

.teilipius uždavinius.
■Didžiojo karo nualintam pa

sauly vyksta nematytai ’ didele 
ekonominė suirutė. Milijonai 
bedarbių jau kelinti metai var- 

I gsta sunkiausį vargą. Nedarbo 
skurdas su nykiu žiaurumu ap
niko ir Lietuvos darbininkus. 
Gegužės šventė turi mums pri
minti, kad musų svarbiausias 
dienos uždavinys yra, koya su, 
nedarbu, kova už duonos, kąa-* 
nb už patikrinimą darbininkui 
rytojaus dienos.

Darbininkų šventė yra ..tai
kos šventė. Ji mums primena, 
kad vienas pagrindinių socializ
mo uždavinių yra pašalinti ka
rus, su šaknimis išrauti mili- 
tarizmą, eiti prie kariuomenės 
panaikinimo, y prie įvykdinimo 
tikros tautų brolybės. Tą už
davinį turime ypač prisiminti 
šiais metais, nes turtų ir gro
bių godi- buržuazija lieja žmo
nių kraują Marokko ir Sirijoj, 
ginkluojasi ir ruošiasi naujiems 
karams. Pačioj Lietuvoj smur
to kūrėjai tebelaiko karo sto
vį. Ir todėl pakartotinai iškel- 

i kim obalsį: šalin kanai, šaljn 
militarizmas, tegyvoja tai^a!

švęsdami 1-ąją gegužes, pri
mintam, pamatinį darbįninkų 
siekimą, įgyvendinti 8 valandų 

j darbo dieną, visiems pręleta- 
j rams ir Lietuvoje. 8 valandos 
darbo, 8 kultūringo poilsio, 8 
miego.

Darydami peržvalgą musų 
kasdieninių rūpesčių ir vargų, 
sužadintam savo sieloj pasiry
žimą kovoti už musų galutiną 
tikslą 
ma

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bite vietiniam 

agentui, arbą: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

į- '



enKtauienis, geg. i, iW1

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

PALAIKYKIM LAI
SVĖJIMO IR KO

VOS Spaudą

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOV1NG 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calatnet 3399 
R et. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mn parduodam rakandus ir radini 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
T.L Yards 5069

P. BALTUTIS & CO.
LAIVAKORTES IR 
SIUNTIMAS PINIGU

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34 th St
Tel. Boulevard 9336

W. B. JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 216$

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojim 
namus

3335 S. Halsted SU 
Ttl. Y.rdr 6894

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd SL
Tel. Repoblic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
TeL Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam » 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Trl. Lafayette 9832

RilMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas \

4148 Archer Avenue-
Phone Lafayette 7674

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųsies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

Kalbėsim trumpai, ,.:urs op’u 
klausimu.

Prieš keletą metų Lieti.-oje, 
kiek dabartinio režimo * vlygos 
leido, buvo minimi Kudirkos, 
Basanavičiaus, Višinskio vav- 

k dai švenčiant sukaktuves prieš 
karą ėjusių slaptai leistų lie
tuviškų laikrnščii): “Aušros”, 
“Varpo”, “Lietuvos Ūkininko” 
ir kitų.

Šie laikraščiai judino musų 
sustingusį sodžių, rengė jį ko- 

, vai su caristine tuometine Ru- 
sija, nešė j Lietuvos lūšnas ko
vos, maišto diegus, per kelioli
ka metų lųandino žmonėse sa
vo teisių, laisvės nepriklau--?- 
mybės siekius.

Rastas glaudus bendradarbia
vimas tarp laikraščio ir pirmų
jų iš liaudies tarpo kilusių ko
votojų vis toliau'augo, ir tiek 
sutvirtėjo, kad kaimas be lais
vos spaudos negalėjo gyventi. 
Iš kaimo kilo pirmieji slapto- 

? sios lietuvių spaudos knygne
šiai, kurių ne vienas ir savo 
krauju, ilgų metų ištrėmimu, 
pašventė spaudos laimėjimą. 
Nes ar.o£ lietuviškosios darbo 
liaudies poeto Janonio žodžių: 
kiekviena kova reikalinga au
kų!

Ir musų istorijos gražiausi 
lapai: spaudos atgavimas, 1905 
metų priešcaristine kova — tai 
vis buvo darbai, kurių nebūtų, 
jei nebūtume turėję laisvos, jo
kių cenzuriškų varstų, nevaržo
mos spaudos.

Ir pats išorinės nepriklauso
mybes atgavimas tiesioginiai 
yra laisvosios spaudos nuopel
nas,' kuri tiek mokėjo paveik
ti buvusių vergų tautos sąmo
nę, kad jie 1918 metais su gin
klu rankoje sukilo kovoje prieš 
caro ir kaizerio bernus, prieš 
dvarininkus, kurie šimtmečiais, 
lyg gangrena, marino tautos 
kuna. Seimas ir sekusi žemės 
reforma buvo tos kovos toli- ■ 
mesni etapai.

Deja, visiems žinomi įvykiai, 
pačioje darbo rugiapiutėje nu
kreipė išsilaisvinimo darbus ki
ta kryptimi.

Jau ketvirti metai mes vėlei 
icturim savo tėviškėj laisvos 

spaudos. Cenzūros uolus paišelis 
vėl žiauriai brauko laikraščių 
skiltis, senieji vergijos valdovai 
vėl atbudo ir taiko savo iltis 
į vos atgimusios tautos širdį!

Kultūrinis judėjimas išgriau
tas, kaimo kūrybos iniciatyva 
sukaustyta, miestuose darbinin
kų ir darbo valstiečių klasinis 
judėjimas kraujuose paskan
dintas.

Išsigimusioj i dvarininkija, į- 
vairųs pasaulio karjeristai, pri
siplakėliai vėl jodo išvargusio 
Lietuvos valstiečio sprandu: 
sustabdyta žemės
stambiausias nepriklausomybės 
kovų siekis, kalėjimais perse
kiojamas kiekvienas atviresnis 
progreso ir tiesos siekimas.' 

Visai klysti) Draugai užsie
nio lietui iai manydami, kad 
jeigu šiandien laikraščiai ne
praneša apie dešimtimis šaudo
mų ir šimtus kalinamų valstie
čių ir darbininkų, kaip tai bu
vo kruvinojo Voldemaro lai
kais, — kad nėra Lietuvoj prie
spaudos, kad nėra vidujinės 
verguvės.

Priešingai.
Smetoninis valdymo laiko

tarpis pasižymi dar ryškesne,, 
brutalesne verguve. Tik šioji 
verguvė tiek nuo vidaus tiek 
nuo užsienio akių gudriau sle
piama, užtušuojama.

šiandien tiek pat kaime ga
lingas komendantas, kaip ir 
prieš trejetą metų. Jis varžo, 
tremia, baudžia, areštuoja ir 
kalina jaunuomenę besiveržian
čią dirbti kultūros dirvonuos, 
jis stabdo visa., kas gyva.

Nauji kalėjimai statomi. Ka
lėjimuose sėdintiems politi
niams kaliniams įvedama toks 
rėžimas, kurio nebuvo ir caris-

• *

[Acme-P. B A. Photo]

Lakūnas pulk. Charles A. Lindbergh (dešinėj) ir jo žmona naujame Lockheed aeroplane, ku
riuo juodu andai darė Newarke skridimo bandymus ir skrido greitumu trijų mylių per minutę

tinęs Rusijos Petro Povilo tvir- mi tautos .pulso gyvenimu ne: 
tovėse. Užtad, vienas po kito galėjo; palikti kurti visokioms 
kyla politkalinių bado streikai, aimanoms ir kančioms juos ap- 

ir viršum, supai^čims. Tokiuose laikuos 
meluojama, r poetas, rašytojas, anot Micke-

komunista’ ba- vičiaus avyje kaupiąs rnilionų 
kančias, turi būti arba kovoto
jas arba didžiūnų, paperkama 
lėlė.

užtad ji
liz- 
lei-

valdovai ne 
užsieny dir-

Lietuvių jaunieji rašytojai 
nelinko pavėjui.

Užtad, Korsakams, Jakubė- 
nt<ms, Montviloms teko ir ten- J 
k a sėdėt kalėjimuos, gi talen
tingajam maištingo sodžiaus 
dainiui poetui Kaziui Borutai 
emigruot į' užsienį.

šių žmonių žodis jau šian
dien randa atbalsio Lietuvoje. 
Jų 'literatūrinė kryptis ir žur
nalas ^Trečias Frontas”, leid
žiamas Kaune virsta minioms 
kovos trimitu. ?

Bet šiuo kart man rupi dau
giau tie žmonės, .kuriuos liki
mo banga; privertė trankytis 
po užsienius.'Jų padėjimas blo
gas. Ir tarp jų randasi talen
tingasis Kazys Boruta, kurio 
veikalai jau dabar laikomi lie
tuvių literatūros puošmena. Jo 
pilnos .koVps knygos eina Lie
tuvoje iš rankų į rankas skai
tomos su didžiausiu pasiilgimu. 
Jo priešfašistinių kovų poema 
“Kryžių Liętuva”, nežiūrint 
cenzūros uždraudimo, išgraib
styta visa laida per du inėne- 
sius. Kitos jo knygos, pav.: 
“Drumstus arimų vGjtfs’\ “Na-

mas 13 N r.”, “Dainos apie svy
ruojančius gluosniui” ir gi jau 
sunkiai gaunamos. •.

Visgi, kiek bent tenka'girdė- 
ti, šitas žymus rašytojas ir da
bar daug rašąs neįstengia toli
mesnių veikalų išleisti, nes... 
truksta lėšų. \

Finansinis trukumas neturi 
būti priežastimi pasirodymui 
šedevrų, kurie, anot jo paties 
žodžių, bus kovojančių burna 
ir pasididžiavimas lietuvių >.raš
tijos.'

Taigi visiems laisvesnėse są
lygose gyvenantiems lietuviams 
reiktų prisidėti' tiek aukbmis 
tiek darbu, kad kovojanti lite
ratūra * galėtų kovoti!

Tam tikslui prie pažangiųjų 
laikraščių redakcijų turėtų, bū
ti sudaryti komitetai aukoms 
rinkti, platinimui,ir kitam .dar
bui.

• Tais komitetais privalo būti 
nusėtos visos lietuvių koloni
jos, kurios duotų paspirtį dva
siniai ir fizinei pavergtai,-' bet 
kovojančiai Lietuvai.

Reiktų susitarti ir atgaivin
ti tas leidyklas kaip, “Auįra” 
ir kitas, arba 
kurios tęstų 
darbą.

Būtina, kad 
lietuvių pažangioji visuomenė 
leistų tas knygas, kurių nega
lima laikinai Lietuvoj. išleisti I

Bukime antrosios kartos 
knygnešiais L• • . >

naujas steigti, 
seniau pradėtą

pav. Amerikos

-į,’ '

reforma,

nepasisekimai, 
ir .nesiorientavi- 

didelę darbo dalį

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardvvare. Malevos, VarniŠiai, 

Stiklas, Šepečiai 

6825 S. Western Avemie 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo
Vatom, dažom, taisom ir prosinam 

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell SL
Phone Republic 3713-3691

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsr 
la$ pataria Lietuvos bankai

tęsiasi jX) savaitę 
Viduj ir užsieny 
kad 'vien tik 
daliją.

Karo stovis ir c r . z u ra ren
giamasi nuimti, bet vietoj to 
projektuojami tokie “apsaugos 
įstatymai”, kurių drakonišku- 
mas, kiek dabar jau matyt, už
dės nenudildomą gedą Lietuvos 
veidui.

Ir žinoma, tokiu atveju tau
ta negali likti be balso.

Viduje laisvai 
gniaužtas žodis — 
džiama užsieny! • 

Tačiau dabarties 
tik nesigaili pinigų
bantiejns lietuviams provokuo
ti, savo “informacijoms” klai
dinti — jie visais budais sten
giasi užkirsti kelią laisvajai 
spaudai. Vien už priešfašisti- 
nės literatūros radimą Lietuvoj- 
gręsia mirties bausmė arba ka
lėjimas iki gyvos galvos.

Gi visgi atsiranda žmonių, 
dalinai iš laisvės kovų knygne
šių kartos, kurie pavojaus ne
bodami platina tą spaudą Lie
tuvoje. Jų yra jau sušaudytų, 
dešimtys ^nuteistų! Tai II lais
vės knygnešių laida!

Tačiau likti be laisvo, nesu
varžyto žodžio tauta negali ir 
negalės! .

Tuo tikslu seniau tižsieny 
ėjo laikraščiai, kaip “Liaudies 
Balsas”, ^Laisvės žodis”, “Pir
myn”, “Revoliuc i o n i e r i u s”, 
“Darbininkų Balsas” ir kiti. 
Veikė gana aktyviai “Audros” 
b-vė, kuri leido dailiąją litera; 
turų, knygas ir tp.

Bet kovos 
provokacijos 
mas padėty 
sužlugdė.

Dabartiniu laiku eina du žy
mesni savaitraščiai “Darbinin
kų Balsas” Rygoje ir “Kova” 
Berlyne, kuriems ir tenka at
stovauti visos Lietuvos laisvą
jį žodį. Kartais išleidžiama dar 
viena kita knygutė ir visa.'■

Tačiau gyvenamos dienos 
diktuoja kovos reikalą.

O spauda ne tik galingas į- 
rankis kovoje, bet ir priemo
ne, kuria galima palikti neiš
dildomą atn\inimą, surankiot ir 
tinkamai nušviest faktus, ku
riais istorikas remdamasis ver
tins dabartinę padėtį.

Ir tai turi būti padaryta!
Užtad užsieny gyvenantiems 

Draugams (ypač geresnėse eko
nominėse sąlygose gyvenan
tiems) turi tupėti laisva' spau
da. 4

Tokią spaudą remti finansi
niai privalo kiekvienas susipra
tęs tautietis, kuris nori savo 
tėviškėje geresnio rytojaus.

Todėl kiekvienas turėtų lai
kyti ne malonumu, bet parei
ga paremti užsieniuos leidžia
mą priešfašistinę kovos litera-, 
turą, kad tuomi ir Lietuvos vi
duje iškovojus laisvai špaudai 
existayimo sąlygai

Antras dalykas:
Sekusioji reakcija, ištrėmi

mai, tautos kančios, svetur gy
venimas — bendrai, visos šios 
nenormalios aplinkybės išugdė 
lietuvių literatūroje rie vieną 
žymų talenfingą rašytoją, po
etą, kurio pasirodymas džiugin
tų ir didžiules tautas.

žinoma, tie žmones gyvenda-

ĮfCHEjįvl

IMKIS ONtfOlR1

A clean 
surface is easy 

to paint
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dieraštis 

Amerikoje. • .
Metinė prenumerata Chicago j e, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50,

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo dėlei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted. S t.,
Chicago, III. .

Užsiprenumeruoju Naujienas .......... m., $iuomi siun
čiu $....................... . '
Vardas ........................J........................

Adresas ........................................................ ............................................. . ..........

Miestas ....... ............................. ............... ............................................................

j/l'.''*-' ■ • ,■

Iškovot laisvąją spaudi)!
Tai yra kvietimas, šauksmas. 

Jį turėtų išgirsti visi darbo 
lietuviai.

Tad darban!
Už “Aušros” ir “Varpo” ga

dynę lietuvių tautoje!
— T. Vasutis.

ANy PRESS ^ŠU l t
CLEAHEptPRESSED3 DIENU 1 

PATARNAVb 
MAH 

Puiklaiiidaa į 
Valy man 

Chiragoje ■ 
VISI | 

DRABUŽIAI 1___________ ,____
APDRAUSTI " ------

40 7<> Nuolaidos ant Drapes 
Vyrų siutai ...... 7Oc 
Motoru RkrybclCs 30c
Vyrų Hkrybolfg .........ooc Randolph 0028
Specialiai geguži-'* tnOi. ‘ ’ ■

pirAtynfH — pora 17c, 
Dron/ia nudažomos 82.00 
SECURITY MASTER CLEANERS 

139 N. Stata St. 
kampan Randolph, Room 1012 

0 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
, Atvožkit Juoh.

Annklt
dd prietatymo 
patarnavimo

ĮGALIOJIMUS
(Dovternasris)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

RADIO I 
kasikiausykit “Jtst for 
Fun’’ ir smagiai pasi
juokt iš Blue Ribbon 
Malt juokdario kožną 
utarninko vakarą iš vi
sų Columbia grandi- 
■»>< stočių.

WMAQ 
9:15 P. M.

('riitral I*;i> Ji.-IH 
lalMMI Saving Tiini'l

Blue Ribbon Malt
/linerica's Bigoest Seller

Paint
Ready Mixcd 

Galionas už $1.65

Fiat 
Paint

Vert?, $2.40

Galionas už $1.85

Varnish
Vertu $2.50 ;

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL

200 įvairių rusių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTEĖ) STREET, TEL. VICTORY 7261

t •

RADIŪ PROGRAMAI
Balandžio 30, KETVERGĖ, iš stoties W. H. F. C. 1420 

kilocyclcs, nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
I

Gegužio 2 dieną, SUBATOJE, iš stoties W. £. F. L. 970 
kilocycles ir W. 9 X. A. A., pradžia 11:30 vaL vakaro 

bus bandoma pasiekti ir Lietuvą.

Gegužio 3 dieną, NEDĖLIOJĘ, nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
iš W. C. F. L. stoties

Naujas radio, 9 tūbų, gra
žus valnut kabinetas, kaina 

su tūbomis 

$49
Padarytas General Motors

JOS. F. BUDRIKJnc.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, III

TEL. BOULEVARD 8167—4705 •

GARSINKITE “NAUJIENOSE

IMPERFECT IN ORIGINAL



PfcnktadiėMs, geg. 1, 1931

NAUJIENOS
rht Lithutnun Daily Ntw» 

Publisbed Daib Bxctpi Sonday bf 
b« Lithuanian Newi Pnb. Co.. Ine.

1739 South Haltttd Stratl 
Ttlaphona Reoitvelt 8500

Bdicot P. GRIGAITIS

Ctueattoto — oatoa<
Metama 
Puto! metę ----------------------------
Trim* mfneaiama ..._____
Dviem atneštame .. . ,.... 
Vienam' mlneaiai -■

.......

itao

• Snbscriptioa Ratai
18.00 pa y«at la Canada
87.00 pa ytar outside of Chicagd
88.00 pat ytdt in Chlcago 

lt per topt
---- - ---- ... ------------ 2

Entercd u Sacoad Clan Maita 
sAarcb 71 b. 1914. ar tbe Po* Offfa 
>f Chtcago. III. «nda cba act of Mateli 
Ird ’870

SnvteaytoM Vdrtjjott, M CMcntoj, 
'iMRVt

Mftam ............     87.00
R«nI amt     : J.įo 

' Tito*  i - p
Ovtm MMMtai ■ , , - t 35 
Vienam aMnmtni . -----—75

Lianom it tftnt nftMMi«oa»

Naujienos tina kasdien. Uakirtaąt «tk- 
aadienius. Leidžia ‘Naujieną* Bendro- 
ei 17)9 So Hatated Su Cbscago- Ui. 
Telefonas Rooseveli 8500 .

Metama ------- --------------------- 88.00
Puael metu ... .............  - <4.00
Tirirne mtaotetu '  —~ 2.Š0
PiBtgtė fakto avėti 0a*te Iftbko 

iidoia karta ttaakrm*

PER POLITINĘ LAISVĘ I EKONOMINI
pasiliuosavimą

Daugelyje pasitulio šfclių jfttt yra iškovota politinė 
demokratiją t. y. tokia sitatvatka, kurioje valdžią ren
ka žmonės. Neapšieinataa demokratijos sąlyga yra vi
suotinas balsavimas. Jeigu Valdžia yra rerik&ma, bet 
ne visi suaugę piliečiai tirti teisę balsuoti, tai tokia 
tvarka nėra demokratiška.

Antroje pusėje devynioliktojo šimtmečio ir pirmai
siais dešimtmečiais dvidešimtojo' šimtmečio demokrati
jos idėja pasaulyje padarė labai didėlį ptoigresą. Vis 
didesniam ir didesniam žmonių skaičiui pavyko gauti 
balsavimo teisę; vis augiau ir daugiau gftlios iškovojo 
sau žmoniij renkamos atstovybės, palyginant su galia 

"^karalių. Dar prieš didįjį karą jau buvo pasiekta kai 
kuriose šalyse to, kad visa valdžia pateko į parlamen
tų rankas, o vainikuoti valdovai pasiliko tik kaip de- 
Koracija.

Bet nuo didžiojo karo ši evoliucija ėmė šdbliais ei
ti priekyn. Teisę balsuoti įgijo daugumoje šalių ne tik 
visi vyrai, bet ir moters. Revoliucijos pašalino keletą 

• stipriausiųjų Europos monarchijų, ir respublikos pasi
darė typiška valdžios forma kultūringame pasaulyje. 
Paskutinėmis dienomis į respublikų eilę stojo nfet ir 
Ispanija, kur karalių valdžia buvo išsilaikiusi, beveik 
be pertraukos, pusantro taikstančio metų.

Pažvelgus į šitas, taip palyginti trumpu istorijos 
laikotarpiu įvykusias atmainas, yra nesunku nusakyt, 
kad žmonių valdžios idėja netolimiausioje ateityje tu
rės paimti viršų visur. Bet keistas dalykas, kad tuo 
laiku, kada ta idėja nugalėjo didžiausias kliūtis ant 
savo kelio, atsirado jai priešų kaip tik tuose visuomet 
nes sluoksniuose, kuriems ji yra naudingiausia. Prieš 
demokratiją ėmė kovoti dalis darbininkų ir jų vadų, 
kurie seniaus, rodos, buvo pasiryžę paguldyti savo gal
vas už žmonių laisvę.

Pikti ir atkaklus demokratijos priešai šiandie yra 
bolševikai Rusijoje ir jų sekėjai kitose šalyse. Tiesa, jie 
nėra karalių garbintojai; jie nori, kad valdžios butų iš 
paprastų žmonių. Bet jie nepripažįsta lygių teisių vi
siems žmonėms. .Vertais įeiti į valdžią arba valdžią kon- 
troliuot jie laiko tiktai tuos, kurie priklauso vadina
mai komunistų partijai; o tai partijai priklausyt, jų 
supratimu, turi teisę tiktai tie, kurie aklai pildo jos 
viršininkų (centralinio komiteto) valią.

Vietoje žmonių valdžios, demokratijos, mes pas 
juos matome parinktos /mažumos valdžią. BėlšėVikai ši
tą savo valdžios sistemą vadina “proletariato diktatū
ra”, bet aiškus dalykas, kad tai yra pseudonimas (ne
tikras vardas), nes komunistų partija tai juk.nėra tas 
pats, kas darbininkų klasė; tikrumoje, komunistų par
tijos niekur neapima nė daugumos darbininkų, ir į jas 
visur įeina <laug neproletariško elemento. Po pseudoni
mu “proletariato diktatūra” slepiasi despotiška parti
jos klikos valdžia. Kad tai yra klikos valdžia, geriau
siai parodo ir tas faktas, jogei komunistų vadai nuo
latos vienas su kitu piaujasi-ir varžosi dėl pirmenybės, 
apšaukdami kits kitą “išdavikais”, “renegatais”, išmes
dami iš partijos ir t. t. (Labai pamokinantį1 tofciiį kli
kos piovynių pavyzdį dabar mes matome pds* komunis 
tus lietuvius!)

Kaip galėjo atsirasti toks, netikėtai iš dariiininki
judėjimo išdygęs, anti-demokratiškas nusistatymas? 
O-gi panašiu budu, kaip kitąsyk buvo atsiradęs ‘darbi
ninkų judėjime anarchizmas. Pirmojo, ifttėtfitefcionalo' 
laikais, priėš 60-70 metų, kada KarOfls Marksas^prade-’ 
jo vienyti viso pasaulio darbininkus kovai dėl sU^o bū
vio pagerinimo ir dėl išsivadavimb* iš kapitalizmbt prie
spaudos, prie tos organizacijos buvo rusas
Mykolas Bakuninas ir daug revoliucionierių iš- kitų' 
ekonomiškai atsilikusių šalių — Italijos, Ispanijos ir 
t. t. Kurį laiką jie kartu su visais sąmoningais darbi
ninkais skelbė, kad darb^ žmonės turi kovoti Už savo 
politines teises ir už laistę, nes tik laisvi būdami dar
bininkai gali susiorganizuot ir nugalėt savo išnaudotb- 
jus. Bet paskui jiems atėjo į galvą mintis, kald /koVa 
dėl politinės laisvės tai—- pėr ilgas darbas; reikia, gir> 
di, tuojaus imti ginklą į rankas ir . šaukti minias priė 
sukilimo, kad kapitalistų valdžios butų <fbe jokio atidė
liojimo” nuverstos tfr butų įsteigta# soria’H^mus. 1

Rusų Bakunino vadovaujami * rėV^HU(Sonieriai,,

dirtisiMušia iš ekdnomiškai Msilikusių šalių, suskaldė 
pirmą tarptautinį darbininkų susivienijimą (Interna
cionalą) ir faktinai jį sugriovė. 'Tas judėjimas įgijo 
v#rdą “anarchizmo”. Laikui bėgant jisai, nieko neatsie
kęs, ir pats pairo.,

1889 metais buvo įsteigtas antras Internacionalas. 
Įšikurdamas, jisai paskelbė Gegužės Pirmą dieną tarp
tautine darbininkų švente, kurią ir šiandie apvaikščio- 
ja Viso pasaulio darbininkai. Prieš šitą antrąjį Inter
nacionalą —- tokiu pat budu, kaip anarchistas Bakuni
nas prieš pirmąjį, sukilo Leninas.

Rusijos bolševikų vadas irgi pradėjo skelbti “re- 
voliucioiliškesnę” idėją, negu socialistų. Jisai ėmė mo
kyt savo pasekėjus, kad, girdi, nesą reikalo “gaišint 
laiką” kovai dėl politinių laisvių; reikią kapitalizmą 
tuojaus “versti” ir jo vietoje steigti socialižmą. O šitos 
atmainos įvykinimas visuomenės gyvenime esąs labai 
paprastas: pąėmei valdžią į savo rankas, sukonfiskavai 
visus kapitalistų turtus, pastatei komisarus dirbtu
vėms tvarkyti, ir atliktas kriukis. Jeigu darbininkai 
nehusimanys pakankamai apie techniškus dirbtuvės 
reikalus ir neturės patyrimo patys vesti pramonę, tai 
šitas pareigas galima uždėti buržuazijos išauklėtiems 
inžihieriams, mokant jiems kaipo specialistams, aukš
tas algas; o jeigu nepakaks aukšto atlyginimo, tai yra 
žvalgyba, revoliucinis tribunolas ir šautuvai, kuriais 
galima bus jiems įkvėpti noro tarnauti “socialistinei 
statybai”.

Šitokį “socializmą” Rusijos bolševikai ir įsteigė, ir 
tie darbininkai kitose šalyse, kurie tiki, kad Rusija jau 
turi socialistinę tvarką, mano, kad bolševikiškas “re
voliucijos” kelias, iš tiesų, vedąs į laimingą ateitį. _

Bet milžiniška darbininkų dauguma pasaulyje nė 
už kokius pinigus neimtų tos tvarkos, kokią Šiandie 
turi bolševikų valdoma Rusija, nes jie žino, kad tenai 
nėra laisvės. Jie numano taip pa£, kad ir materialiu 
atžvilgiu Rusijos darbininkų padėtis yra baisiai var
ginga, kadangi, nežiūrint- į aštrią bolševikų cenzūrą, 
vis tik užsienius pasiekia žinios apie maisto trukumą 
Rusijos miestuose, apie kuro trukumą, apie . neapsako^ 
mą žmonių susigrūdimą gyvenamuose butuose, ir t. t. 
Bet laisvės ir pilietinių teisių stoka Rusijoje yra svar
biausias argumentas kultūringų šalių darbininkų aky
se prieš bolševikų “socializmą”. ;

( Kaip žmogus gali būti laimingas, kuomet diktato
riška valdžia atima jam visas piliečio teises ir paverčia 
jį vergu, kuris nei dirbtuvėje, nei nlitinge, nei namie 
negali išsižioti prieš vyriausybę, nors jisai jaustųsi dar 
taip skriaudžiamas! Kapitalistiškoj šalyse iš darbi
ninko reikalaujama paklusnumo darpp laiku, bet kuo
met jisai apleidžia darbavietę, jisai-d&ro ką nori: skai
to kas jam patinka, susėina su draugais, atvirai kal
basi su jais apie savo vargus ir reikalus, dedasi į or
ganizacijas kovai su išnaudotojais; ępagaliaus, atėjus 
rinkimų dienai, jisai balsuoja už ką pori slaptu budu 
(o ne rankų pakėliihu, kaip Rusijoje !>, nebijodamas, 
ka!d už tai jisai bus nubaustas arba įneštas iš dafbo.

Asmens laisvė *ir politinė deihok^Mija yra brangus 
dalykai ktiitnringų šalių' darbininkams, kadangi jie dgi- 
jo jas 'ilg^ kova; Jie hiektio^t jiį hdšsižddės. 
šitiems darbinih’kainš gali būt idealas tiktai dėiuokra- 
tihis socialižrttas. -- .

Tikras socializmas, iš tiesų, (ir negali būt kitoks, 
kaip demokratiškas. Socializmo tikslas yra suteikti 

laisvu negu $ėms telkia ^$į$Uliz- 
mo sistema, kuri yra paremta darbinirikų išnaudOjimu.

- Kapitalizmo sistemoje dajihinlęams įjastaOė iš
kerėti demokratiją politikoje. Dabar jų Uždavinys yra 
iškovoti demokratiją ir pramonėje. Industrija yra dar- 
bihinkų gyvenimo šaltinis, tėdel jie jtWėt < joje 
balsą. Industrija tolyn vis tabiaUs darėsi Visos Visuo
menės gyvenimo pamatas; ibdėl**galų gale visuomene 
turės paimti industriją į savO;’ pankas. Tai ir bris so
cializmas. . . j 4 ;

Kovai už šitos rųšieg socializmą yra pavesta ir 
Šios dienos darbininkų šventė — Pirmoji Gegužės!
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KOMUNISTAI IŠARDĖ KO 
MUNISTŲ PRAKALBAS

4 /

L’ : d Apžvalga'' ?

Stis smiffitOitls ■ tttrtffle iš
vyti laukan.’

“Buvo viena išeitis: fiziš
kai muštis su galutinai su- 
fašiste j tįsiais sklokininįais, 
arba išeiti į kitą Svetainę. 
Pasirinkta antrasis kelias.” 
Vadinasi, opOzicininkai išvi

jo bimbininkus iš svetainės. 
Jeigu blthblnirikai nebūtų pa
sitraukę, tai butų gavę “fiziš
kai” muštis.

Tai matote, kaip koniuniz- 
mas ^‘suvienijo proletariatą”.

dvasios. Pirmą "Gegužės % visų 
šalių darbininkai demonstruoš:

Prieš militarizmą!
Prieš ginklavimosi lenktynes!
Prieš karą!
Už nusiginklavimą!
Už taiką!
Pirmą Gegužės darbininkų 

mintys demokratinėse šalyse 
bus atkreiptos' brolišku solida-

rumu link persekiojamų savo 
klases draugų Italijoje, Lietu
voje, Vengrijoje ir Balkanuo
se. Visų šalių darbininkai de
monstruos :

Prieš fašizmą!
Prieš reakciją!
Už
Už
Už 

nalą!

demokratiją! 
proletariato vienybę!
viso pasaulio Internacio-

TRIUKŠMAS PRAKALBOSE
PHILADELPHIJOJE

Brooklyno komunistų orga
ne, pranešama, kad komunistų 
opozicijai (“sklokininkai”) ban
dė suardyti bimbininkų prakal
bas ir Philadelphijoje:

“Philadelphijos ■ sklokinin
kai irgi buvo nusitarę Ko
munistų Partijos susirinki
mą išardyti pereitą sekma
dieni. Jie gyrėsi, kad jie 
taip padarys, jog “per sep
tynis metus Bimba nekels 
kojos į Philadelphiją’. Dar 
prieš susirinkimą Šimanskis 
pastate ultimatumą pirmi
ninkui: Jeigu Bimba užkliu
dys opoziciją arba skaitys 
bile kokią rezoliuciją, tai su
sirinkimas bus ištaškytas!

“Ir bandė jie tą padaryti. 
Atsistojo ant kojų Senas 
Vincas ir Šimanskis, sklokos 
vadai, ir pasileido rėkti. Bet 
kokie mizerijos jie pasirodė! 
Generolai be armijos! Pa*- 
staugė ir turėjo nutilti...’*

Socialistinio Darbi
ninką Internaciona

lo Atsišaukimas

atsišaukime

A. A. Tulys

Patamsių Butkienė
i—— .  i i

PATAMSIŲ BUtKIČĮNĖ

KdmandUojajičiu, plačiu bal
su mes užakcentavome dar vie
ną Pirmąją Gegužės. Dkr kar
tą sušukome aplink/visą pasau
li, sunėrę juodas ir baltas dar
bininkų rankas, grandiniu ap
juosę žemę:. “Darbininke, iš
kelk galvą, išversk krutinę, at
siimk savo ir valdyk!”

Musų žodžiai — tie patys pa
prasti žodžiai^ kurie esti kuk
lus ir susitraukę šiokiomis die
nomis, — tratėjo, versdami kal
nus, pasisavindami naujos pra
smės. t

Gatvės, skersgatviai, aikštys 
'užtvino proletariato minia, šu- 
mijo potoso ūpas, lėkė šūkis: 
“Vienas už visus ir visi už vie
ną”, rėkė fabrikai, stovėjo pa
mestos mašinos, lakstė viršuje 
musų galvų viltys. Kūrėsi nau
ja daina — daina apie kūjį, 
kurį valdo darbininko rankos 
ir kuris y ieną rytą pradės pla
kti ir to darbininko pelnui. Bu* 
vo šventa, didi diena!

Murinas kalvis, purvinas tu
nelio kasėjas, maliavotu veidu 
pančiakų audėja, išdžiuvęs, bal
tas, švarus knygvedys ir dau
gybė kitokių darbininkų marša- 
vo vienas šalia kito, bujodami 
tą pačią sąmonę, tą pačią vil-

' Komunistų “Laisvė“ paduo
da tokią žinią iš Paterson, N.

“Bal. 25 d., pereitą šešta
dienį, čionai Komunistų -Par
tijos lietuvių frakcija turė
jo surengus prakalbas. Kal
bėtojais buvo dd. Bimba 'ir 
David Gordon. Galutinai su- 
fašistėjus skloka prieš pra
kalbas ątlaikS susirinkimą 
ir nutarė komunistų masmi- 
tingą išardyti (“Skloka” tai
— tie komunistai, kurie nę- 
sdtinka su Bimbos politika.
— Red?). Jiems pagal
bon pribuvo desėtkas aklo-- 
kininKtj srt^ykę fš Bwoklj>nb

• po vrfdo^įzbe ^ZajankaiiškO, 
ir1 Kuodžio'.

“Susidarė šaika iš kokio 
dešėtko žmonių ir pradėjo 

• rėkti, neleisdami susirinki
mą pradėti. Triukšmą kėlė 
vietiniai ALDLD. kuopos na
riai l^iridaras, Prapiestis, 
John Dulkis, SakatauskOS, 
Strumyla, Ragauskas, šali'tfį, 
Pijus Gilius, ir fašistas sLA. 
kuopoj sekretorius Jėhh 
Dutkus. Brpoklyniškis Ža- 
jankauskas Ėkstė po svetai
nę ir norėjo sukejti mušty
nes. , v ■

“Nėseniai atėjus iiUo trntį- 
tininkų Sakatąnskas rėkė, 
kad reikia IŠtaesti dauįun 
‘visus žydus’, turėdamas 
mintyje vietinį Komunijų 
Partijos atstotą’ d. DaVM

• Gordon ii\da porą draugų, 
v Gi John Dulkis 'šaukė, ktfd
čia yrą hnįtingas rlietuvių, b 
ne žydą' ir Tėhkų # tbdėl vi-

’. .1 ■ r ' -I ' ' '

Įsimaišė į demonstraciją it 
Ona Butkienė, išlindus iš pa- 
Wm^d’ — Š ''šmirdančib, ■ Wl|-: 
.plakusio užpakalinio namo skie
po. Ji, maža, susitraukus, įtrau* 
kta krutinę, įsiveržė į šturmuo
jančią darbininkų -minią ir par
davė jiem savo rankas, iškėlė 
galvą, atstatė krutinę. Jos pa
dai muša asfaltą, kaip kūjis 
priekalą. v

šiandie buvo pirma diena jos 
gyvenimo. Pirmą kartą ji bu
vo taip iškėlus galvą, taip iš
vertus krutinę,, pirmą kartą ji 
taip drąsiai kėlė kojas. Ji buvo 
nauja, kita Ona Butkienė.

Nuo mažens guita, skalinta; 
išmokinta vaikščioti galvą nu
leidus, lūkėti, imti tik tai, kas 
jai pastumta, užaugus ji susi
traukė dar šiauresniuose reika
lavimuose. 0 atvažiavus čionai; 

i j Ameriką, prapuolus svetimų
jų rjuroje, ji dar žemiau nulei
do galvą, dar daugiau įtraukė 
krdtinę, dar daugiau susilenkė ‘ 
Gavus vyrą pijoką, įlindo į už
pakalinio pamo skiepą ir žuvo; 
Nebaigus .jaunystes metų, ji-pa-t 
seųo, iškirpo ir susitraukė pen
kių • blokų rate. Kas ėjo ten 
anoj/pusėje penkių bloko rato, 
ji nematė, nežinojo ir nenorėk 
jo matyti, ąrba žinoti. Laukti 
naujęs dienoš, naujos vilties, 
nebebuvo jai iš ko, nebebuvo 
ir nort). ^Kartais iš netyčių, lyg 
vėjo atdvėlkta, dar sukvipda
vo Lietuvos ramunėlės, kartais 
Lietuvųs čiobrai jos smirdami 
čiam'skiepe.- Ir? ji dar kartą paį 
matydavo iietuvoš laukus, Lie
tuvos jomarką ir rinkoje vaikš
čiojančius savo tėvus,' dėdes ir 
kitus to laito žmones, kurie 
/dabar buvo jau išmirę.

Bėda vijosi bėdą. Atėję ilgi 
nedarbo mėnesiai papjovė jos 

•vyrą. Ji ir’ devynėrių metų sū
nūs Jonas r. baile j o^. daugiau -nu
lenkę gflftvąs ir įtraukę kruti
nės. .Perdaug verkdama, ji ne-J 
žinojo kam, čia ruguti. Ji ir me-į 
mistino niekam išmetinėti savo1 
,dalją. Ji nieko nežinojo apid

ii " šmirtfariČiė, ‘ #1*1-

Zuenich, Šveicarija. — So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo sekretoriatas, išleido at
sišaukimą, kuriuo viso pasau
lio darbininkąi kviečiami' de- 
monstrųpti Gęgužės Pirmą die
ną dėl nedarbo, dd t i)Usiginkla- 
vimo ir prieš fašistiškas bei 
diktatoriškas valdžias. Atsišau
kime, be ko kito, 'reikalauja
ma kelt balsą prieš nedarbo 
apdraudos • siatirinimą. Reikia 
čia pastebėti, kad Amerikos 
Jungtinėse Valstijose dar visai 
nėra, valstybinės nedarbo ap- 
draudos. Todėl čia tenka kelti, 
vietoje to punkto atsišaukime, 
nedarbo apdraudos obalsį.

Internacionalo 
skaitome:

Gegužės pirmą dieną, pasi
baisėtinam krizyje, kuris su
krėtė pačius kapitalizmo pama
tus, tarptautinis proletariatas 

‘dėmonstruos didesniu pasiry
žimu, negu kada nors, už sa
vo Viltis ateityje ir už savo da
bartinius reikalavimus.

Dar niekuomet kapitalizmas 
nebuvo taip aiškiai parodęs sa
vo nepajegimo užtikrinti dar
bininkų masėms ; bent galimy
bę gyventi. Niekuomet’dar ne
buvo tokio milžiniško skaičiaus 
bedarbių arba- dirbančių tik 
dalį laiko ir kenčiančių badą ir 

s skurdą- Dar niekuomet riėbu- 
• vo iškilęs tokiu griežtumu < rei
kalingumas nuversti kapitaliz
mo santvarką 4r įsteigti Socia
lizmą.

Gegužės pirmą dieną visų 
šalių darbininkai demonstruos:

Prieš algų kapojimu!
Prieš nedarbo apdraudos 

siaurinimus!.
Už tai, kad butų padidinta 

perkamoji1 masių jėga!
Už žmonišką paramą kapita- 

dizmo;-aukoms!
Į Už laipsnišką / protėktyvių 
muitų mažintam! .

Už penkių dienų darbo sa
vaitę! • \

Prieš įkupitnliatiškų išnaudo
simą !

Ųž’ soęialistišką visuomenėj 
tvarką! .

Įl>asWIf^. reikalas

Tarptautinės' Nusiginklavimo , 
Konferencijos pasisękimas žy- .Birmos' Gegužės reikšmę. Bįr-’ 
miam laipsnyje priklausys nuo Gegužės buvo jai lygi ki-
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tems paprastoms dienoms. 
Šiandie ji mazgojo sosiedkos 
bilizną. Bet kai pasiekė jos au
sis kovinga demonstracijos dai
na: “Darbininke, iškelk galvą, 
išversk krutinę...” ji staigu su
drebėjo, staigu išsiveržė kažin 
kas iš jos posąmonėš. Ji, šla
piom, muilinom rankom, išbėgo 
į lauką, apibėgo aplink namą, 
išlindo pro urzdiką į paišiną 
Racino gatvę, kuri buvo auk
štai iškėlus galvą, užsikimšus 
demonstrantais. Galvos, vienos 
galvos mirgėjo ore, be galo ii 
krašto. Visokiais Šukiais iška
bos viršuje tų galvų. Darbi
ninkai maršavo. Jie visi, žaliu
kai jaunuoliai ir sulužę seniai 
ėjo tvirtai, drąsiai ir tiksliai 
Jie visi dainavo, visi reikala
vo ir visi pasitikėjo.

Žiūrėdama į tą sąmoningi 
darbininkų proseciją, Butkieni 
verkė, džiaugsmu degė, sąmo 
nėjo, blaivėsi, šalia jos stove 
jo Jonas. Ji jautė, kaip jis au 
ga, iškėlęs galvą, drąsus, rei 
kalaujantis.

Pagaliau ji griebė vaikui u 
rankos ir paskendo demon 
strantų bangoje.

Ir ifies margavome pirmyi 
tolyn. Bet greitai pastojo mur 
kelią nesulaužoma policijos ai 
sargos sieną. -Liepė skirstyti; 
O musų principas, musų pas 
ryžimas šaukė mus laužyti ts 

* siena# ir eiti — eiti iki galo.
ogiame svarbiam moment 

mes paaijutem begėdžiai, ba 
liai ir šuniškai nuleidę galvas.

Valandėlę minia svyravo. Pi 
skui mažas, menkutis gaivai? 
iššoko į priešakį, iškėlęs aul 
štai rankose iškabą su smai 
kiu Šukiu, Kas ji? Kas ta dn 
suole? O gi Ona Butkiene, t 
išlindus iš patamsio, nežinom 
moterėlė. Ji šaukė: “Einam 
broliai! Pirmyn!” Bet dcmoi 
strantai traukėsi ir skirstėsi.

Netrukus sekė susistumdj 
mas. Ona Butkienė krito ir dii 
go gal ir bereikalingom susiri 
mime. Bet jos sūnūs Jonas sb 
vėjo šalia jos, aukštai iškėlę 
galvą ir išvertęsv krutinę.

Mes gi čia skirstėmes, p; 
kloję dar vieną akmenį ant ti< 
siamo kelio j musų tikslą.

No. '6 KOVOS tik ką a 
ėjo. Kaina 10c. Galima gai 
ti Naujienose.

h mm žemo
if itehing, buming skln makos life 
unbearabie, ąuiekly apply Žemo, fhą 
soothing, cooling, i n visi bl e family 
antiaeptįc. Thousands find that Žemo 
bring8®wiffrelief fnem Itehing, helps 
to draw out local infection and Te- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo has been clearing up skin, Te- 
lieving pimplės, rask and other skin 
irritafrons.'NeVer be without it. Sold 
everywhepe^—Ž5č/60c and $1.00.

Buy gloves with what 
it savęs

N6ra reikalo moMU 60c ar

26c. JI valo Ir ••ptotiro dan* 
li«. Be to *aUte eutauptaU 
>3. ui kuriuos galite nualptak- 
U • ptriUoaitaa ar M kita. 
Lambert Pharmaoa) Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c ...

•pi

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pavasario žymės 
Wisconsine

Kenosha, Racine, Sheboygan

Pereitą sekmadieni, balandžio 
26 d. teko atsidurti netoli Šiau
rės ašygalio. Bent taip atrodo 
iš Chicago išvažiavus, kai pa
sieki tolimiausią lietuvių kolo
nijų Wisconsino valstijoj, She
boygan.

Ankstybų rytų North Shore 
Line veža dar nedaugelį kelei
vių. Kelias sauja per įdomias 
paežerio xvietas. Rezidencijos, 
kliubai, g||flinkiai, miesteliai ir 
visą laiką atviri ežero vaizdai. 
Neilgai trukus ir Kenosha. čia 
lietuviai pradeda’ gyventi antrą 
jaunystės gadynę, ir tai ačiū 
skaitlingai jaunuomenei, kuri 
jau ima vadovauti vietos kolo
nijos gyvenime. Turi savo gra
žų chorą iš apie 50 jaunuolių; 
turi dramos ratelį, jaunuoliai 
turi sporto organizaciją, ir pui
kaus veiklaus jaunimo tiek, kad 
Chicago galėtų pavydėti, čia 
daug padeda p. Steponavičiai 
iš Chicagos, kuriuodu atvažiuo- 
damu kas savaitę mokina jau
nuomenę dainuoti, lošti ir duo
da muzikos pamokas. Jau ke- 
noshiečiai pradeda ne tik pas 
save gyviau veikti, bet rengiasi 
ir į kitas kolonijas su parengi
mais.

Kenosha jaunuoliai turi SLA. 
338 kuopą. Tai yra viena iš 
pavyzdingiausių kuopų; jau
nuoliai visi muzikalus, veiklus, 
surengia savo vakarėlius, ko
kiais ir kultūringesni svetim
taučiai galėtų pasidžiaugti. Ke
nosha lietuviai vis labiau pra
deda suprasti svarbų jaunuo
menei leisti organizuotis ir 
veikti meno srityje. Iš suau
gusių veikėjų žinomi pp. Bra- 
zevičius, Marcinkevičius, Kas
putis ir kiti.

Racine, matyt, žada nepasi
duoti Kenoshui. čia^-yra veiklus 
SLA. 10 apskričio organizato
rius p. M. Kasparaitis, kurio 
pastangomis pradedama gaivin
ti net kitų kolonijų kuopos, nu
kentėjusios dėl paskutinių lai
kų įvykių SLA.

dur-

i J >1011

2855

SLA. kuopos atsteigimas.

i

2626
2855

I
i 1

2657

2657

Pittsburgh, Pa.
/

per krutinę

i

8:45
9:25

P. M.
P. M.

10:20 
6:00

11:00 A. M.
3:20 P. M.

yra toli už Mil 
kokias 90 mylių

Miestelis tikrai
Prie Michigan 
Pramone veik iš-

(Varčias *ir pavjhdi)

,280fif, 
'Tai. i

Susitverė Kupiškėnų 
Klfttbo kuopa

lietuvių v kolonijai.
—Chiėagietis

-t- .—manVVAlTCHES n40S. CORP.

P. M.
A. M.

JUSĮJ PATOGUMUI

(Adresas)

(Miearas1 ir vabt.)

ė 1083 
iy a •

Dcl platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės:

CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 
.Telefonas Wa6ash 4600

* DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830

. arba ;

H. T. HARLOAV. Gcn. Pass. Agent. 327 S. La Šalie Sl 
Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

i;

■sus

IV r ei tą sekmadienį SLA. 10 
apskričio rupesniu buvo sureng
tos prakalbos su programa pa
čioj šiauriausioj Wisconsin 
lietuvių kolonijoj, Sheboygan, 
kur iš Racine nuvažiavo net 
trys automobiliai, pilni svečių.

Sheboygan 
waukee, apie 
nuo Racine. 
“lietuviškas”, 
ežero kranto, 
imtinai medžio išdirbystė. Lie
tuvių gyvena apie 1,300. čionai 
pasirodo, *klebonaujųs ir savo 
laiku pagarsėjęs byla su “San
dara” kunigas Garmus. Tas ge
rokai sufanatizavęs dalį vietos 
lietuvių. Kiti gyvena’ paskydę. 
Daugelis turi savo nuosavybes, 
kaikurie net ligi $50,000 vertės.

Bedarbė ir čia skaudžiai at
siliepia. Yra ir lietuvių bedar
bių gerokas skaičius. Lietuviai 
čia turėjo savo' SLA. kuopą, 
kuri tačiau beveik visiškai su
griuvo valdybai ir daliai narių 
nuėjus su “progresyviais”. Da
bar padėtis tokia, kad ir seno
ji kuopa sugriauta’ir naujos nė
ra’, nes sti “darbininkų susi
vienijimu“ pasitraukusieji tapo 
suvilti, o grįžti nebėra kur.

SLA. 10 aiiSkritis, norėdamas 
Sheboygan lietuviams pagelbėti, 
savo pajėgomis surengė susirin
kimėlį su programų ir prakal
bomis. Tas įvyko pasamdytoj 
pietų— slavų svetainėj. Vieti
nių susirinko apie 30 žmonių, 
veik visi buvusios kuOpos na
riai su šeimynomis, lygiai iš
tikimieji Susivienijimui, lygiai 
ir visi tie, kurie buvo pasitrau
kę- . ]

Iš pažiūros ir pasikalbėjus, 
žmonės, neišskiriant jų pažiūrų, 
atrodo visi malonus fr m'arida- 

4-

gus, ir jei jų nekiršintų jtafcoš 
iš kitur, reikia manyti, jie su
gyventų . kaip vienos šeifnos na
riai. Taip ir jie patys išši- 
reiškč pasikalbėjime po pakal
bu. Kad Vieni ir kiti turėjo'pa
mato užsigauti ir suskilti, tai 
reikia jiems pripažinti. Ir, iŠ 
visko matyti, kad Susivieni
jimui kada nors virtus demo
kratiškesnių, tokių kolonijų lie
tuviai vėl vis sutilps Susivieni
jime ir vietoj jį gėriauti, dirbš 
jam stiprinti.

Programa ir prakalbos.

savamokslis, bet 
tikras artistas, 
balso medžiaga 
akompanavo jo 
Emilija Bagdo-

Parengimo tikslas buvo pa
daryti pradžių SLA. kuopai ats- 
teigti. Apie trečių popiet, SLA. 
10 apskričio organizatoriaus M. 
Kasparaitis atidarė programą, 
paaiškindamas parengimėlio 
tikslą. Pakviestas iš Kenosha 
atvažiavęs p. Tadas Bagdonas 
padainuoti. Tai tikrai malonus 
tipas; žmogus 
dainuoja kaip 
laikosi gerai, 
gera. —Jam 
paties dukrelė, 
naitė, Kenošiaus jaunimo SLA. 
338 kuopos narė ir veikėja 
jaunimo tarpe. Po to pakviestas 
pakalbėti p. Jeronimas Mockus, 
25 metai SLA. narys, Nileš 
Centre gyventojas. Neilgoj, 
nuoširdžioj kalboj paaiškino 
naudą būti SLA. nariu nelai
mei ar mirčiai atsitikus. P-lė 
Ona Bružaitė, atsivežta iš Bas
eine, labai gerai paskambino 
banjo (tamtikra mandolinos 
rūšis) ir Mrs. Marija Balčąitie- 
nė, geriausioji Racine daininin
kė, SLA. ir Dailės Ratelio nare, 
akompanuojant p-lei Jurevi- 
čaitei iš Racine, padainavo ke
letą lietuviškų dainelių. Po to 
J. Pronskus iš Chicagos pakal
bėjo apie svarbų laikytis SLA. 
ir reikalų j SLA. traukti jau
nąją kartą ne tik nariais bet 
ir atsakomingais veikėjais. Ant 
pat galo buvo ir siurprizas. Jau
noji Mrs. Kasparaitienė, tik 2 
mėnesiai kaip atvažiavusi iŠ 
Lietuvos, išėjus j sceną pa
reiškė, kad ji padainuos taip, 
kaip Lietuvoj mergaitės dai
nuoja, ir padainavo dvi daine
les, Vakaras ir Pavasaris. Jos 
laisvas laikymąsi scėnbj ir ty
ras, malonus balselis < padarė 
tikrai malonaus įspūdžio taip 
kad ir Sheboygane, rodos, pa
sigirdo tikra, nedirbtina mer
gaitės daina iš Lietuvos rūtų 
darželio.

Po programd, 'už kurį visi, 
sheboyganicčiai nuo širdies ra- 
ciniečiams ir kenoshiečiams dė
kojo, svečiai su namiškiais dar 
kurį laiką draugiškai pasikal
bėję, kas namo, kas atgal—iš 
kur atvažiavę.

.Įspūdis- toks, kad sheboyga- 
nicčrai gyvena neblogiausiai, 
nes visi susirinkusieji turėjo 
savo neblogus automobilius. 
SveČįai išsivežė įspūdį 
gerą. įspūdis paliko toks’, kacl 
shebdyganiečiai neturi ko bar
tis savo tarpe ir kad susirinkę 
krūvon, vėl visi jaučiasi savi. 
Teko patirti, kad daugelis iš
stojusiųjų žada grįžti j naujai 
steigiamąją SLA. kuopų. Ge
riausios kloties tolimajai šiau
rės

Pittsburgho kupiškėnai jau 
susiorganizavo, įsteigdami 
Bepdro ĮCupiškėnų Kliubo kuo
pų Nf. 3. Narių iš sykio prisi
rašė 75, taip kad dabar Bend
ras Kupiškėųų Kliubas jau turi 
tris kuopas su 446 nariais. Tai 
Yiėpaįjraštas apsireiškimas šiais 
laikais, parodantis, kad Ame
rikos lietusiai mėgsta organi
zacijas, kurios turi kokių .gra
žesnių tikslų pasiėmę siekti.

Balandžio 26 d. susirinkime 
tapo' išrinkta kuopos valdyba 
iš šių'.’ asmenį

Kazimieras ’kMgžM įiii'fni- 
niekas

BtaiHja KfttkfeviČaitė, viėe- 
pirmininkė

5katilėlius Žąsinas, kasiiiiųkas 
dhtfs Bdltrėnas, r^Hriihkas 
Odgdiiigfttoriai; Juozas Narnidn- 

tas, Kaštdntas Šimkūnas, Ah 
binas Kdulakis, Antanas Stu- 
kds, 'Emilija Dtidriitė ir Kastė 
SirfBhsiitė. išrinkta
iš gėrų ir Alkilų Žflibttių ir ti
kimasi gefb pasisekimo kuopki.

Gegužės 3 d., nedalioj 2 vkl. 
pdpiėtų Vamagirio studijoj, 
1930 Carson st. bus imami nau
josios kuopos narių- paveikslai-. 
Nariai užprašomi atvykti imsi- 
fotografuoti, nes ias paveiks
las paliks istorišku.

ĮGeneralis organizatorius p. 
Jonas Kulis Pittsburghc yra 
lietuvių dąl‘ atmenamas iš 1913 
metų streikų, kuomet jis daug 
prisidėjo palaikyti darbininkų 
dvasią streikui laimėti; todėl 
ir dabar Pittsburghe taip gerai 
pasisekė sukurti tokią didelę 
kupiškėnų kuopą.
—Kupiškėnų Kl. 3 kp. narys

Štai ir vasara.- 
Ką daryti?

Didelįų miestų gyvenimas 
kai kam įdomus, bet kai kam 
nepakenčiamas. Įtemptas dar
bas, nervingas rupesnis nenu
stoti “džiabo”, beviltis ieškoji
mas darbo, nuolatinis kur tai 
skubėjimais, trankymos po 
“subways”, gazolino smarve 
ir dulkės — vis tai civilizuo
to miestiečio kasdieninio gy
veninio draugai. Kam tas ne
nusibosta? Del to tai vasara 
yra taip maloni viešnia.

Šimtų mietų tam atgal musų 
garbingas poetas Kristijonas 
Duonelaitis taip aprąšč mies
tiečių (dvariškių) ir kaimo 
skirtumus:

“Ak kaip daug mieste 
dvaruose prisistena:

Čia viens rėkaudamas 
nai su padagre pjaujas,

O kitų tėn dūsaudamas dak
taro šaukia.”1' ’ ’1

Toliau jis sako:
“Kad mus atlankyti vėls 

vasara rengias
Mes lietuvninkai...
...poniškos ligos kentėt ne

privalom.
Dievui buk garbe, sveiki 

pavasarį baigiam
Ir visi drūti pagryštant 

vasarų matom.”
Vakacijoš, — atostogos! Jos 

Vilioja kaip meilužė, kaip 
swėetheart. Norisi važiuoti, 
bėgti, lėkti. Tačiau Lietuvos 
išeivių vaikai, čia Dėdės Ša
mo žemėje gimę ir augę, daž
nai nebesupranta savo tėvelių 
jausmų ir jų pasiilgimo savo 
senosios Tėvynės Lietuvos. Ir 
kas čia stebėtino: juk jų akys 
Lietuvos neregėjo, jų jaunos 
sielos neturėjo progos Lietu-

'“NAUJIENOS” TURI 
1 4^T0VUS SEKA- 

OSE VIETOSE

iv Bridgeporto 
“Aušros" knygynas 
3653 So. Hąlsted Street 

’ Tėl. Yartfs 4754
Mar«etfeP8rIt 
TUBUCIO APTIEKA

Kai - reikės pa
tieki skel-

ar užsirašyti 
.ujienas”, kreipkitės 

j artimi^i atstovą.

Garsinkites “N-nose”

Naujienos, chicago, m.
ri mrni   . „f. ... . . ^-1. m i. n i»Minti i ■ ............. ■■ ta— 111 ui it

kos liėtuVių ir Liė’tufbš, bei ii 
tarpe Amerikos ir Lietuvos.

"Abiejų okeano pusių lietu
viškojo jaunimo bendravimo 
svarba yra visuotinai pripažį
stama ir jau pradėta vykdyti, 
štai 1920 metais būrelis jaui- 
nų Amerikos lietuvių savano
rių nuvyko Lietuvon ir karei
vių uniformoje dalinosi var
gais ir džiaugsmais su Lietu
vos jaunuoliais. Štai vėliau 
vienas kitas Amerikos lietuyis- 
jaunuolis vyksta į Lietuvos 
Universitetų ir kitus mokyk
las. štai “Vyčių”, štai “Susivie
nijimo” organizuoti Amerikos 

parsivežtieji įspūdžiai jaunuolių būreliai skina pir-
• V • . • • ♦ „ w a a

Vos įspūdžiais pagyventi.
Vietoj. beuiltiUkai verkšlenti 

dėl jaunosios kartos ištauteji- 
tno, duokite progos jusų jau- 
huolianis beilt sgkj tikrąją 
Lietutią pamatytu Pa$š vyk
dami IJettivon svęčiųbtis, — 
nepalikite savo valkų užpaka
ly, imkite drauge • su savim. 
Kai tėvai vieni, sugrįžę iŠ Lie
tuvos, bando su čia namie li
kusiais vdikais pašidh’llnti įs
pūdžiais, — kokis jiems (vai
kams) “malonumas” klausy
tis apie nematytus ir riesu- 
prantanius dalykus? O jeigu 
butų drauge keliauta Lietu
von, - 
butų neišsemiamas atsimini
mų šaltinis visai šeimai ilgiau
siam laikui. Tat sii tokia ke
lione neišvengiamai surištos 
išlaidos yra daugiau negu 100 
nuoš. pateisinamos, nes tai yra 
protingas investmentas į šei
mos laimę, sveikatą ir tautinį 
kuturinį jaunosios kartos au
klėjimą.

II.
Jauni žmonės yra reikalingi 

jaunos draugystes, 
būti įdomesilio ar 
nio kaip Amerikos lietuvių 
jaunimo broliavinios su Lietu- 

Kas gali

jų bendro, bet ir kaip daug 
tarp jų naujo ir skirtingo atsi
rastų ir šnekoje ir apsiėjimuo
se ir bude ir sieloje. Trumplai- 
kinės pažinties kyšiai gali Im
ti visam gyvenimui reikšmin
gi. Asmeninės lietuviško jau
nimo pažintys abiejose Atla’n- 
tiko pusėse yra rimčiausias 
ktilturinio bendradarbiavimo 
pagrindas nelik tarpe Ameri- States.

MADOS MADOS MADOS ....... . .  .. .................. .................... -.^.^1. .. ....................... . ■■■■■»■ I,! . Wl T I ■■■ 
.į * 11 /........................................ *............................................................................................ •*.......................................................................... ’ ■ k'. t
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NAUJlENOSPattren Dept.
1739 S..Halsted St., Chicago, III

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Micros

2626

* 2855 — Maloni akiai sporto suknelė. Raudono arba mėlyno arba žalio 
šilko su baltą šilko ąpikaklc ir manžietais. Sukirptos mieros 14* 16, 18 ,ir 20/. 
taipgi 36, 38, 40 colių pėr krutinę.

2626 — Jaunesnei mergaitei pavasarinė suknelė. Šis modelis turi būt pa
siutas iš vienos spalvos materijos, nes iš raibos materijos jinai neisrodys taip ge
rai. Sukirptos micros 14, 16, 1$ ir/taipgi 36, 38/ 40 ir .42 colių per krutinę/ 

2657 — Jauniausiai sesutei suknelė. Sukirptos mitros 2, 4, 6 metų amžiaus.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome' iškirpti paduotą blan- 
lidtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo, vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cetotų. Gali
ma prisiųsti pinigus' arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus ę reikia adresuoti: 
.Naujienos,-• Pattern Dept., 1739 
W Kals W St., Chicago! III,

muosius svečiavimosi Lietuvo
je takus. Į šio reikalo svarbu
mų įsižiūrėjo ir Vaizbos Butų 
Sąjunga Aiųcrikojc ir tos. Są
jungos (Ekonominio Centro) 
pirmininką įpareigavo šiuos rei
kalu, visuomenei sandarbinin- 
kaujant, rūpintis.

Miela pažymėti, kad Ekon. 
Centras nesnaudžia ir eina 
prie realaus darbo. Jau teko 
girdėti, kad Ekon. Centro glo
boje šią vasarų rengiamos net 
trys ekskursijos.

Pirmoji Ahierikos lietuvių 
jaunimo ekskursantų grupe 
iš New Yorko rengiasi Lietu
von plaukti birželio 27 d. šve
dų kompanijos laivu “Grips- 
holm.”

Antroji A. L. jaunimo eks
kursija plauks Skandinavų Li
nijos laivu “Frederik VIII”,

Trečioji A. L. jaunimo eks
kursija išplauks liepbs 25 d. 
Skandinavu laivu “United v

>K<itW'to1i A. L. jątttltalO elH- 
kursija išplauks rugpiucio 19 
d. Švedų laivu.

Su viena iš tų ekskursijų, 
kaip girdėti, žada vykti Lietu
von pats Am. Liet. Ekon. Cen
tro pirmininkas. Gi eiline “Vy
čių” ekskursija šių vasarą ža* 
da plaukti Lictuvoš aplankyti 
birželio 8 d. Skandinavų lai
vu “Helig Olav.”

Panašios jaunimo ekskursi
jos tai tikros pavasario kregž
des: jos suteiks daug linksmu-

V

TIKRAS SEIMYNISKAS BUDAS
Ant visų nssvslkumų skilvio.

Kiekvienam name turi rastis visados po ranka, 
kokis geras nekenkiantis būdas kad tuojaus galė
tum pavartoti atsitikus reikalai. Kiekvienoje 
šeimynoje kokia nma liga gali greitai atsitikti. 
Daugiausiai ligų atsitinka iš skilvio. Greitas val
gymas, persivalgymas, o kartais ir pats maistas 
padaro skilvį nesveiku, suteikdama# atmušimą, 
gurguliavimą, skausmą, gazų skilvinių ir 1.1, kad 
ir mažas nesveikumas vienok reikalauja page
rinimo, pataisymo. ■t

NOVAKO SKILVINEI LASAI
yra senu budu, kuris per daug metų virtoj i mo 
pasidarė geriausiu greitam prašalinimui skausmų 
paeinančių iš priežasties kaip viršui paduota. 
Jie yri vartojami per 45 metus ir paliko šaltiniu 
užganedinimo nesuskaitomų šeimynų,' kurių na
muose jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bepavojingas kaip dideliems, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma mislis kad kuris šeimy* 
noje nesijautė gerai buvo:

NOVAKO SKILVINEI LAŠAI.

Kaina mažo buteliuko 35c
Kaina didelio butelio 65c

.......................... .................. ....................♦■■■,■.... ........... ..... ............. . ......................... ..........

Rekomenduojamos ir Parsiduoda pas 

JOHN NOVAK’S PHARMACY 
1724 South Ashland Avenue

Biznyje ąręi 5p rneill.

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 
populi Kris kelias i 
NEW YORKA 

PATOGUS Į LAIVŲ PRIEPLAUKAS 
' • & 

Žemiausios Kainos

NEW YORK EXPRESS

Išeina iš Chicagos (Dearborn St>) • 
Pribtina'į Ncw Yorką (JerseyJCity' Su)'

THE ERIE LIMITED

Išeina iš Cbicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į Nėw York (Jcrsey City Su)

ATLANTIC EXPkES6
Išeina iš Chicagos (Deaįborn Sta) 
Pribuna į New York (Jerscy City Sta)

Lietai IgHt., 
mas Iš sKvo pusės pašijįcngs 
malonius svetelius pasitikti’ 
brbliškai-lietuviškai, kad j|e 
jaustųsi “kaip namie.” Kad 
Šios paslaugos užsitarnauja 
pilno visuomenės pritarimo 
rodos negali būti abejonės- 

Jauniems keliauninkams- 
4ttrifctahis ir jų patyd^vatfis 
palinkėkime laimirigbš kelio
nes! ,

P. Žudei kis, G. k.

GARSINKITE NAUJIENOSE

t

♦

L

*



PIRMOSIOS GEGUŽĖS APVAIKŠČIO.JIMO perskaitę savo mirties dekre 
galvas nuleidę traukiasi į

čia

3.

7-

8.

9.
10.

Šiandie, Lietuvių Auditorijoj
Atidarymas ir įžanginė kalba—pirmininko Dr. Montvido. 
Dainuoja Bijūnėlio Choras, vedamas A. Salavcičikiutčs- 
Steponavičienės.
Dainuoja Kazys Pažerskis “Po platų svietą“ ir “Ubagų 
Daina,“ abi iš Planquettc operetes “Kornevilio Varpai.“
Kalba P. Grigaitis.
Dainuoja Sofija Paškevičiūtė — “Naujas Rytas“, Dirvins- 
kaitės ir “Visur Tyla“, Gruodžio.
Pianistė Aldona Briedžiutė paskambins gražų kurinį iš 
operos “Rigoletto.“
Kalba George Koop. buvęs Socialistų partijos kandidatas 
i J. V. senatorius.
Dainuoja 
dainas.
Dainuoja
Dainuoja
Dainuoja

ukrainietis Maksim Kostiliuk ukrainų ir rusų mirtis! .Ka’- 
elektrizuoja’, taip

Ona Bcrkiutė — solo.
kvartetas — iš operetes “Gegužės Karalaite.“ 
Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, vedamas

12. Uždarymas.
Visiems dainininkains-dainininkems akompanuoja M. Yo

zavitas ir K. Steponavičius.
Pradžia 7:.‘M) vai. vakare. įžanga, padengimui lesų, tiktai 10c.

Rengia LSS. Chicagos Centralinė kuopa

KAIP ATRODO BOLŠEVIKIŠKAS TEISMAS
Aštuonių inžinierių 

pasmerkimas

Cinema Art teatre, Chicago 
ir Michigan avenues, eina sa
votiškas filmas, pirmą kartą is
torijoj tokios rųšies gaminys, 
tai' bolševikiško teismo Mask
voje nuotrauka. Filmai paga
mintas su aiškiai matomu pro
pagandos tikslu ir jau vieno to 
filmo gaminimas patvirtina, kad 
visa ta byla buvo suruošta bol
ševizmo propagandos išrokavi- 
mais. Tai yra šiurpus doku
mentas, kaip bolševikai pasisa
vino Machiavclio doktriną, ku
ria einant individualai gali bu-, 
ti aukaujami kolektyvui, arba 
pavieniai asmens grupei.

Panem et circenses!
išFilmas prasideda vaizdais 

masių demonstracijų Maskvos 
gatvėmis, čia jau matai visą 
košmarą, kokiame tos minios 
yra laikomos. Apdriskę žmo
nės, nevalyvus, sufanatizuoti 
užplūdę miesto gatves, tūkstan
čiais plakatų nešini eina klyk
dami ir šaukdami “smert. 
smert!“ Mirtis, mirtis! Per mi
nias bruzdėdami šliaužia šar- 
vučiai su gatavais šau^i kulko
svaidžiais, raudonarmiečiai su 
šautuvais ir durtuvais, čekistai 
su plėšrių žvėrių išraiškomis 
veiduose, lyg hyenos galvas iš
kėlę dairosi, kur naujų aukų 
pagauti. Visi tie minių vaizdai 
primena kokio tai psychozo ap
imtą skruzdeliną, sukilusį ir 
gatavą vieną kitą nuosaviais 
dantimis suėsti. Tai visai ne 
žmogiškų būtybių įspūdis. Duo
nos, regyklų ir kraujo.

Teisėjų tipai '

Vyriausio sovietų teismo ru- 
Salės ir aslos prisikimšę 

marguoja 
- publika

unicago, in.
• •— ■.‘■-i...............  1 " ■- .... i .

Groserninkų Kooperatyvas

* Paveikslėlis parodo Midwest Grocery Co., prie 24 Place ir Wesfern Avė., kar 
randasi ofisai įr sandėlis groserninkų koooperatyvės organizacijos Widwest Stores. 
*rie šios kooperacijos priklauso 226 įvairių tautų groserninkai, turintys grosernes 
vairiose miesto dalyse. Kiekviena tauta turi savo atskirą komitetą. Atskirą 
comitetą turi ir šiam kooperatyvui priklausantys lietuviai groserninkai. Organi

zacijos prezidentu yra A. Janik, manažeriu yra A. Zdrojewski. Susibūrę j savo 
(ooperatyvą šie groserninkai gali pirkti viską daug pigiau ir todėl gali pigiau 
>ardavinėti vartotojams ir teikti jiems geresnį patarnavimą*. Kad kainos Midvvest 

Stores grosernėse yra pigios, dagi pigesnės negu .kokiose grandinių sankrovose, 
parodo jų skelbimas, telpąs kitoje šio laikraščio vietoje.

• * Viin»vęvv*

. t '

>y both the young and old. He 
įas unravelled many super- 
’lous issues among the mem
bers wherė ’tis only natūrai 
’or such tendencies to exist be- 
cause of their exuberant ener- 
gy and ambition. •

It often occurs that in pur- 
suing higher aims, in Life, we 
neglect the Litle things that 
argely tend to enhance the 
mouldįng of our everyday lives. 
Such has not been the lot of 
our Michael. He fortunately, 
įas had the distinetion of en- 
joying the friendship and in- 
timacy members of our best so 
called “elite society“ and by 
vvay of contrast the admiration 
and respect of the multitute. It 
s beeause he has tried to be 

a friend of all. He endeavored 
to understand.
likę one to whom 
avow one’s 
and envies vicious spaųks and 
absurdities, and by his counsel 
these would disolve on the 
ocean of his loyalty. It is by 
hese magnetic qualities that 

he has held in bond the 
strength, vigor and flourshing 
membership of the much her- 
alded musical organization “Bi
rutė“. *

IVIlIt?! . A,
»nfcii ■■ i i. m in ii-^m.1 i ......... .. >

mighly ’oaks grow, and tons 
and tona of hiniber“.

—“Scorpio“.

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė

Didelis Pasirinkimas 
Pavasarinių ir Vasa

rinių Drabužių.
VYRAMS. MOTERIMS. MERGAI

TĖMS IR VAIKAMS.
Geriausių iidirbėjų tavorai už 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.* arti Richmond S(.

Tel. Grovchill 0989

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki 1 mai 
vai. po pietų.

mai.
žmonių. Jų tarpe 
ženkluotos figūros, 
sako, čekistų. Prie teisėjų sta
lo sėdi: teismo pirmininkas, 
energingas, matyt atkaklus, be
jausmis vyras, panašus į seno
jo tipo valsčiaus staršiną. Jam 
iš dešinės sėdi tipas, tikra ko
pija iš Dostojevskio .‘Nusikal
timas ir Bausmė“: akys pasty- 
rę, įdubę, veidas koks tai psy- 
chopatologiškas; iš pirmininko 
kairės sėdi tipas, tikra kopija 
profesionalio skerdiko. Trie trys 
tipai sudaro teismą, j kurio ran
kas atiduotas aštuonių žmonių 
likimas.

Fantastiški šešėliai ’
Mūriniame aptvare sėdi aŠ- 

t^uoni kaltinamieji. Dauguma jų 
seneliai, žilomis galvomis, vęį- 
dai raukšlių išvagoti, išblyškę. 
Iš abiejų šalių stovi Šautuvus 
iškėlę, blizgančiais durtuvais 
raudonatmiečių sargyba.

sieninis sėdi ir slankioja gink
luotų kareivių siluetai. Kadan
gi filmo foto, matyt, pasienių 
nesiekia nufotografuoti, tai tos 
figųros išena panašios kokioms 
tai šiurpioms dvasioms: ant 
galvų kyšo po ilgą ragą (tokios 
yra raudonarmiečių kepurės), 
iš patamsių žvilksi durtuvai.

Visur išstatyti radio mikro
fonai. Tuojau matyt, kad pa
ruoštas didelis spektaklis, ku
rio turės klausytis milijonai 
žmonių, ne tik raudonojoj sos
tinėj, bet ir visame krašte 
Skardžiu, metališku balsu pir
mininkas iššaukia kaltinamuo
sius. Kareivis po vieną atlydi 
prie staliuko su keliais mikrofo
nais, pastato vandens stiklinę. 
Kaltinamieji atsiverčia kokį tai 
sąsiuvinį, iš kurio pradeda skai
tyti patys savęs kaltinimus...

Aukos iš anksto priruoštos
Tai yra dar pirmas sovietuo

se gamintas kalbamasis filmas, 
valdiškas filmas, kurio aktoriai 
yra didelės tragedijos aukos,— 
tie 8 kaltinamieji, teisėjai ir 
tos minios sufanatisdiotų žmo
nių, reikalingų bolševizmo pro
pagandai sudaryti tinkamą fo
ną (background). Nustembi iš
girdęs visą eilę kaltinamųjų, 
kaip jie, kvapą gaudydami skai
to patys savo pasmerkimą. 
Kiekvienas, lyg išmokinti, pir
miausiais žodžiais pareiškia, 
kad “prisipažįstu kaltas ir gai
liuosi“, po to kiekvienas pasa
koja, kaip jie, Pramonės Par
tijos nariai, norėję “sugriauti 
proletariato respubliką, suardy
ti penkių metų planą, sabota- 
žavę industriją, norėję badu iš
marinti darbininkų minias ir 
kaip konspiravę su svetimomis 
valstybėmis dėl intervencijos“, 
žodžiu, kiekvienas pats savo 
lupomis perskaito sau mirties 
dekretą. Negana to, kiekvie
nas kaltinamasis gauna filme 
kalbėti po du kartu, ir savo 
paskutiniame žodyje ne tik tu
ri patvirtinti savo nusikaltimą, 
bet dar jį padidina. Tos “iš
pažintys“ taip sutvarkytos, kad 
kiekvienas kaltinamasis “nu- 
maškuoja“ po atskirą suokalbio 
fazę. Visa' suglaudus ,tie 8 
žmonių pareiškimai patenkina 
visus čekos kaltinimus: nebe
lieka pasauly didesnio nusikal
timo, kurio tie 8 žmonės ne
būtų atlikę!

Dvi stenografės užrašinėje 
dar kartą jų pareiškimus. Prie 
sekretorių stalo 
nutukę
sekretorių stalo snaudžia du 
nutukę činauninkai. Prie ko
respondentų stalo grumiasi dėl 
kampelio vietos būriai kumpa
nosių reporterių, žodžiu, Mask
voj didelis spektaklis, bolševikų 
suruoštas masėms sujudinti. 
To spektaklio aukos, pasakę—

no, nes pats buvo 
nariu, bet jo prašymą 
(lysių.

He has been 
one could 

own little vanities

pasiry- 
aštru

pro- 
kar-

.įri
ti“. Kiekvienam kaltinamajam 
įtaisyti radio antausiai, kuriuos 
užsidėję ant ausų jie atydžiai 
klausosi savo smerkimo.

Durtuvų elektrofikacija
Kalba pats prokuroras Kry- 

lenko. Tai įspūdingas tipas.
Tikra bronzos figūra, atgijusi 
pasmerkimui paruošti. Visa
galva skusta, visa blizga; veido 
išraiška lyg akmeninio stabo, 
šalę jo sėdi biaurus semitiškas 
tipas ir viena ranka laiko jo 
kėdės atkaltę apkabinęs. Kry- 
lenko atsistoja, pasiima notas 
ir pradeda žerti gabiai suglaus
tus kaltinimus. Visas pasaulis 
prieš sovietus, ir čia būrys par- 
davikų, kuriems vienintelis at
lyginimo mastas 
ba puikiai,
kad jam ištarus žodį “mirtis“, 
minia pasipila isteriškais klyks
mais “smert! smert!“ Spektak 
is tikrai nusisekęs.. Filmo ope
ratorius, matyt, iš anksto ge
rai išmokintas, nes jau iš kalno 
žino, kur aparatą atsukti, čia 
matai vaizdą, kaip Krylenko 
griausmus verčia, čia vėl rodo, 
kaip minia salėj elektirzuojasi, 
čia vėl žiuri į kaltinamųjų 
spazmas, čia vėl filmo akis ilgą 
laiką sustoja ant raudonramie- 
čio, sustingusio į akmeninę fi
gūrą, į jo nekrutantį, 
žusį veidą ir jo ilgą, 
žvilgantį durtuvą...

“Razstreliat!“
Baigus savęs kaltinimo, 

kuroro kaltinimo ir antru
tu savęs kaltinimo tragi-farsą, 
teisėjai išeina sprendimo pasi
rašyti. Vėl žviegiantis pirmi
ninko signalas. Visi stoja. Kal
tinamieji aptvare išblyškę, dre
bančiomis rankomis graibstosi 
už daiktų, padėtų ant stalo. 
Klausosi savo likimo. “Stafšina“ 
iškelia didelį lapą ir dar sykį 
perskaito baisų ‘kaltinimą, ir po 
to pradeda iš eilės išskaičiuoti 
aukų vardus, pavardes, profesi
jas. Toks ir toks pilietis, to
kiu ir tokiu paragrafu einant, 
socialės apsaugoslabui-atimti 
plietybės teises, konfiskuoti 
turtą ir aukščra'usią nusikaltimo 
rųšį, “razstrieliat!“, " razstrie- 
liat, razstrieliat! Pirmininkas, 
beskaitydamas tokią ilgą eilę 
sušaudomųjų, paspringsta', už- 
sikosti ir vietomis tą baisų žo
dį “razstreliat“ klupdamas be
pasako.

Molochas pasotintas
Tuojau filmo 'akis atsuka į 

pasmerktuosius. Kad gyvi Žmo
nės matytų, kaip gyvi žmonės 

(klausosi savo mirties dekreto... 
O, aiškinti nebereikia. žilos
galvos dar baltesnės, matyt, 
jiems trošku, bet niekas to ne
pajaučia ; rankos konvulsingai 
graibstosi tai aplink kaktą, tai 
aplink kaklą, tai čiupinėja ant 
stalo padėtus daiktus. Minia pa
tenkinta. Juokiasi, rėkia, 
“smert! smert!“. Reginys už
gęsta. End. Dar tas pats gat
vės vaizdas, pilnas minių su 
plakatais, reikalaujančiais mir
ties ir su*šarvuotais automobi
liais, iš kurių kyšo kulkosvai
džių gerklės...

Nors Stalinas, ruošdamas tą 
grand filmą tikėjosi bolševiz
mui didelę propagahdą darąs, 
bet reikia manyti, atsiekė visai 
priešingo, nes gauni įspūdžio, 
kad visa tas tra'gi-farsas yra 
nežmoniškas blofas, turintis iš 
anksto apgalvotą tikslą ir kad 
tam tikslui yra aukojamas bū
relis parinktų žmonių, kad tų 
žmonių kraujo reikia nuožmiam 
bolševizmo molochui pasotinti...

—-Neb°lševikas.

Regyje paskutinių 3 metų 
prieš kiekvienus kuopos mul
os valdybos rinkimus senoji 

valdyba išanksto pagaminda
vo balotus, ant kurių užrašy
davo patys save kandidatais 
ir tokius išnešiodavo kuopos 
nariams į namus, prisakyda
mi, kad narys ateidamas ant 
susirinkimo nepamirštų atsi
nešti tą, jų duotą, balotą ir 
laike balsavimo atiduotų bal
sų skaitytojui, o balotą ant su
sirinkimo gautą pasilaikytų 
sau.

Kuopos susirinkime, laikyta
me liepos 5 d., 1930 m., buvusi 
kp. valdyba pareiškė, kad nuo 
šios dienos narių duokles ne- 
besiųs į centrą,— laikys pas 
save. Del šitokio jų pasielgi
mo daugelis narių tapo iš
braukti. Po kuppos persiorga
nizavimo, kuris įvyko liepos 
20 d., 1930 in„ buvusi valdyba 
pamatė, kad jie Idlmi mažai 
teturi savų pasekėjų, apie 30 
žmonių, labai nusiminė. Gene
rolai likę be armijos įpuola į 
didžiausią desperaciją, prade
da griauti Susivienijimą. Kad 
tas jų darbas geriau sektųsi, 
niekino ir kriminalįškai šmei
žė Pildomąją T-arybą ir tuos vi
sus narius, kurie dabojo, kad 
SLĄ. konstitucija butų pildo
ma. Vėliaus tas atskalūnų 
mažas būrelis, su Westpullma- 
niečių visos buvusio valdybos 
priešakyje, prisidengdapu 
SLA/ 55 kp. vardu, pradėjo ei
kvoti kuopos turtą ir buvo 
išeikvotas< sekamai: Rugpiu- 
Čio mėnesyje auka SLA. grio
vimo fondan $10.00, už spau
dą ir išsiuntinėjimą lapelių 
$8.85, kuriuose buvo šmeižia
ma* P. T. ir kuopos naujoji 
valdyba. Rugsėjo mėn. vėl au-i 
ka aukščiau minėtam fondui 
net $100 ir spauda ir išsiunti
nėjimas aukščiau minėtų la
pelių $7.50.
dar likusius pinigus pasidali
no tarpe savęs, kaipo viršinin
kų algas, už 11 mėnesių, nors 
kuopos viršininkų pareigas 
pildė tiktai per 6 mėn. Už 
nedateklių 86 centus pasilai
koma kuopos knygos.

Pabaigus meklerišką darbą 
su kuopos turtu, pirmininkas 
išdidžiai pareiškė, kad nuo 
dabar t. y. lapkr. 1 d., šu SLA. 
nieko bendro nebeturį ir for
maliai pereiną į raudonąjį 
sojuzą No. 2. ,s

Westpullmanieti, ar užteko 
įrodymų jūsų incklerysčių? 
Jeigu dar ne

TheEnglishColumn

Michael Jozavitas

Lapkričio mėn.

If to any this name may ap- 
pears as a ųuestion mark—you 
might get something out of the 
facts presented here concerning 
this outstandirig personage, 
his human ųualities, and his 
contemporary absorbing in- 
terest—“Birutė“.

Needless to mention the mar- 
velous record “Birutė“ acquir- 
ed in the pa'st. I will now talk 
of the present status and its 
possibilities under the leaders- 
ship of the young and capable 
Michael Yozavitas.

We all have known of Mr. 
Yozavitas as *aii accomplishcc 
pianist, būt, as a conduclor he 
is just in his embryonic stage 
with years of experience. He 
has exemplified gratifying re- 
sults i n achievement. The ef- 
fects of “his being a discove- 
ry“ have been feit thorough- 
out the musically culturec 
people.

Supported on the ba'sis of the 
choir’s estimated growth, it is 
recomended as a tremendous 
success towards its goal and’ 
accomplishment of its carefully 
planned program for the Corn
ing scason. Under Michael 
Yozavjtas’ leadership the dr- 
ganization has enriched itsel* 
with a wealth of dramatic anc 
musical material.

His mastery of the choir has 
launched its activities into 
wider sphere of recognition anc 
endeavor. Pressumably, with 
the sincere cooperation of lo- 
yal members, it will undoubted- 
ly reach the pinacle of fame 
and inauguration as the best 
Lithuanian chorai society on 
the Western hcmisphere.

As an individual Michael Yo
zavitas is iiked and popularizec

Mes PERKAME

West Pullman
v

Atsakymas “Vilnies” VVestpul
tmaniečiui.

theirs
Yo-

sea-
will

Success is inevitably 
and to the leader Michael 
žavi tas.

With the elosing of the 
son at hand the society
present a premier showing of 
the gigantic . produetion “The 
Sorcerer“ at the Lithuanian 
Auditorium, Sunday evening, 
May 3.

By the way—much of the 
success of the society depends 
on the faithful and tireless of- 
forts of Mr. Kleofas Jurgelio
nis, who is directing the dra
matic personae.

“Out of litle acorns — do

Lietuvos. Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje - 
$80.00 už $100 vertes Bo
ną ir $40.00 už $50 vertes.

Alsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotume laiške, tuoj gau
site bankus čekį.

Prireftgiamt dokumentas ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO. ILL.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

MIDWEST

ĮHONEST

KOKYBĖS PREKĖS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS 

ŽEMOS KAINOS 
VISUOMET YRA TAISYKLĖ 

VISUOSE •
,___ ___________ • ____________

MIDWEST
STORES

DIDELIS SUTAUPYMA$

Siame Išpardavime
* »

Pėtnyčioj ir Šubatoj, Gegužės 1 ir 2

Vilnies Nr. 87 Westpullma- 
nietis prašo ‘‘Naujienų”, kac 
jos įrodytų “nieklerystę” be 
“humbųgystę”, pereitų mėtų 
SLA. 65 kp. buvusios valdy
bos. Nors WeStpuUhiėniėtis 

‘tas visas meklerystes gerai ži-

—- atsiliepk, aš 
turiu daug faktų ir pasisteng
siu užganėdintit jumis viltis.;

' r~Onyįkisi-į

Garsinkite “N-nose’

COOK < with
mt » < i? nr Hk K A. JT M

t

American
Cheese

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 

fi| škutimos 
J I namie

<<MIDWEST>> KAVA ........... 21C
RIDIKIUKAI SV1E2L Di<‘,lu žiap‘"is 2 už 5C

“SALADA” ARBATA pakelis ..... .........2 ET 17c
“BUDWEISER” Malt Extract K1“1 45c
GOLDEN K0RNAI2 1?C
“SNIDERS”

CATSUP DIDELĖ BONKA..... 16C MAŽA.... 11C
■ II iii II  ...................—■■■»■  .■■■.. ■.........................  I ■       ■■■■.......................................................■■■■.....

“SEMINOLE”

TOILETO POPIERA R,g 3 už 25c 3 o J9c
<<REX,> Skalbimo Milteliai .....3 už 2lČ

“Wbite Birch” rųšies New York O No. 2 
Reguliariai 15c kenas ..................  <■ kenai I

DTDTDAT HOT BANANA Reg. 30c kvorta 4 7-
A La IJtVAJL Išpard. kvorta  ............... I IV

MAISTAS ŠUNIMS X* REPYL. 2 19C

FUJI CHOPSUEY SAUCE 20ž19c
VAISIŲ SALAD Xr££ ^...'............ 18c

It melta to a emooth and creamy 
sauce* And what flavor! A rich, 
time-melloved flavor that only 
“cave curing” can give.

Try it for rareblta, Bducea for 
vegetables, baked diahes, toasted 
aand wicjiea* Your grocer haa Kraft 
American Chooae. Ordertoday.

‘ “Midvoest Stores" savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupe }yra atstovaujama savo komiteto.

. į

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DQMBRAUSKAS

I 858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė. * 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 226 NEPRIKLAUSOMU SANKROVŲ.

V S . h • f.. ■ , ■<,
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Tarp Chicagos
Lietuvių

viršminėtu. laiku, taipgi kuria 
norėtų gauti aplikacijų, lai 
kreipiasi raštininko (mano ad
resu) :

— Autini J tisas, 
28;>1 W. 40111 St. 
Tel. Lafayettc 7819.

Atydai Birutes 
rėmėjų

Roseland

Rėmėjų tikėtai į operetę 
“Raganius'’, kuri bus pastatyta 
nedėlioj, gegužės 3-čią dieną, 
7:80 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, jau yra visi 
išsiųsti.

Kas negavote dėl kokios nors 
priežasties per laišką, galėsite, 
gauti prie durų tikėtų ofise.

—Birutės Valdyba.

139 kp. susirinkimas

žadėjimu, jau sugrįžo atgal 
prie SLA. sumokėdami jiems 
prigulinčius mokesčius. Dabar 
jaučiasi savo Jdaidą atitaisę. 
Bet tai dar nevisi; nekito e iš 
jų teiraujasi ar butų galima, 
dar ir jiems grįžti,' ar juos 
kuopa priims? Tame klausi
me turiu pasakyti, kad kuopa 
neturi galės tokių narių nepri
imti, jie visados) gali ateiti ir 
užsimokėti savo mokesčius ir 
būti SLA. nariais.

—Ory. A. Narbutas

■ ; 4 , ’

krantais jų laivą ištikusi dide
lė audra ir visi žmonės baisiai 
sirgę. Jis turėjęs xjhewing gum 
ir visų laiką čiulpęs ir nesir
gęs; davęs tų čiulpeklių ir ki
tiems savo draugams, ir tie 
nesirgę. Keleiviai dėl viso pik
to gali tą būdą išbandyti.

Graboriai _____
NNMN»MMR^NNRrf«MMWWWf**^*»*MW**M»**<**Wll***'***MM***MRN«N*»***Bl*’

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimus.

Sekmadieny, gegužės 3 d. 
Pahncr Park svetainėje 2 vai. 
po pietų ŠIA. 139 *kuopos btis 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
kuopos nariai prašomi daly
vauti susirinkime ir užsimo
kėti mėnesinius mokesčius, 
kuriems jau reikia. Taipgi tu
riu pastebėti, kad nekuriu kp. 
nariai buvo nuėję sykiu su 
komunistais, kur jiems buvo 
žadama sutverti naujas susi
vienijimas. Apsivylę tuo pa-

uMačys-nemačys, pikto 
nieko neiškadys”

ciulpokliųi apsaugo nuo jurų 
ligos?

Vienas Iowa pilietis J. A. 
Duffy, sugrįžęs iš Europos pa
pasakojo, kaip jis išvengęs ne
sirgęs jūrių liga. Tirs Europos

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gegužės 3 <1., ly
giai 12 vai. pietų Liberty (Iro-

St. Kadangi kliubas yra dide-Į 
lis, tai randasi ir daug svar
bių dalykų, kurie reikalingi 
skaitlingo narių susirinkimo.

Nežiūrint to, kad graži pa
vasario gamta mus kiekvieną 
vyliojo į laukus, į miškus pa-, 
kvėpuoti tyru oru ir gėrėtis j 
stebuklingais gamtos vaizdais, 
mes turime nors valanda lai- 
ko surasti ir skaitlingai susi
rinkti apkalbėti būtiniausius į 
savo organizacijos reikalus. I 
Nuo narių priklauso organiza-! 
ei jos 
žino,
kad su šių metų pabaiga kliu
bas turės pilną tukstaritį narių 
ir tuomet visi kliubo darbuo
tojai galės pasidžiaugti savo 
ištikimo darbo rezultatais.

Kurie nori pristoti prie kliu
bo ir jau išpildė įstojimo apli
kacijas, prašomi atsilankyti

gerovė ir keistutiečiai tai 
nes tikrai galima tikėtis,

FRANC1ŠKUS KL1UKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio JO d., 1:10 vai. po piet, 
1931 m., sulaukęs puses amžiaus; 
gimęs Švenčionių apskr.. Čckonių 
parap,. Šilaitiškių kaime. Ameri- 

! koj išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nuliūdime tris pusbrolius: 
Mykolą. Antaną ir Mykolą Kliu- 
kus. 4 brolvaikius -— Juozapą. 
Martyną. Joną ir Antaną Kliukus. 
brolienę Oną Kliukas, du draugus 

1 —• Augustą ir Gabrielių Stakaus- 
. kus ir gimines, o Lietuvoj du bro

lius ir 5 seseris. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 S. Hermitage

• Avė.
Laidotuvės įvyks panedėly. ge

gužės 4 d., 8 vai. ryte iš Eudei- 
kio koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio* 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Kliuko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbroliai, Brolvaikiai. Brolienė, 

Draugai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudcikis. tel. Yards 1741.

VINCENTAS NORKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu po 
sunkios ligos, balandžio 28 d., 

I 1:15 vai. po piet, 1931 metais, 
l sulaukęs 59 metų amžiaus. Pa

ėjo iš Lituvos. Kražių parapijos. 
Atvažiavo į Ameriką 1900 metais. 
Paliko dideliame nuliūdime mote
rį Juzefą. sūnų Domininką ir 
dukterį Juzefą, žentą Jurgį Mun- 
do ir seserį Johasę Rubikicnę. 
brolį Ciprijoną ir švogerius —■ 

, Adolfą ir Silvestrą Norušus. Kū
nas pašarvotas. randasi Doty kop
lyčioj, 214 E 115 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, gc- 
r gūžes 2 d.. 8 vai. iš ryto iŠ 

Doty koplyčios į Visų šventų baž
nyčią, o iš čia j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vincento Norkaus 
Į giminės, draugai ir pažystami 
I esat nuoširdžiai kviečiami daly

vauti laidotuvėse ir atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame:

Moteris, Simus, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja .grabo
rius Do,ty, 214 E. 115 Št.

• a. ,

STANISLAVA SIMONAITĖ

... * 1 ll

i GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4 6th St,

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu '■ busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Ghicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927,

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue t 

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez, Tel. Kenwood 5107

B U T K U S
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
TeL Ganai 3161

Vidikas- 
Lulevičienč

AKUSERKA 
’ « 

S. Halsted St.
Telefonas 

Victory 1115
Valandos: 

8 iki 2 po pies
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Mrs. ANELIA JARUSH
Pbysical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109, South Albąny Avenue

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
( Graborius ir •.< 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICĄ^p, ILL.

Phone 
Hemlock 9252

prie 
duodu 
eleetrie

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag-
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

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

2400 W. Madison Su
Valu 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas. Bsnnsvįick 0597

Įvairias Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

Office 1724
kamp, i 8; ir

Valandos: 10 to
8 7 to

, Res. Phone Fairfax 6353

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M.. 2 to 4 

8:30 P. M.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukee Avenue

Valandos; 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo, 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tclephone Plaza 3202

Telefonas Boulevard 1939 ..................... .................................-

D&. & A.. BRENZAl 5512 “
RalphC. Cupler.M.D.

CHIRURGAS
Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 

Valandos: Pancdėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Ucarninkais ir

PėtnyČiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. 'Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 d. it 6:30 iki 9:30 v. 

4608 South Ashland Avė. 
Netoli’ 46th, St. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTĖ
DRu B T: STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645L So* Ashland Ave.i gydytojas ir chirurgas

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. o/; 3102 So> Haiited St., Chicago
Nedelioji pagal sutartį I
Tel. Boulevard 7820 artf ^treet
rt NA*liL: A Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.

6641 So. Albany Avė. Į Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.
Tel. Prospect 1930

OMso tclcfoiMiH Virgi^ia 0030 
Itcz. Tel. Vau Buren 0X58

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Advokatai

Valandos 11 ryto iki 1 po ploti), 2 iki 4 ir 
0 iki b vakaro. Nedėliotu nuo JO iki 13 die

no. Namų ofisas North Sido
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South \Vestcrn Avenue

Tel. Lafayettc 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Marijona Žekonienė
. PO TĖVAIS GRYBIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 27 dieną, 4 valandą p.o piet 
1931 m., sulaukus 42 metų amžiaus, gimus Šakių parap., Valių kaime. 
(Suvalkų red.). Paliko dideliame nubudime vyrą Juozą Žekonį, brolį 
Jurgį Grybą, augintinį Antaną Royce, komp. Antaną Vanagaitį, kuriam 
ji buvo teta ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 7011 S. Map!ewood Avė.
Laidotuvės įvyks .penktadieny, gegužės 1 dieną, 10 vai. ryte iš namų 

bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Marijonos Žekonicnės giminės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-

ba- 
ryte 
Mi
ko

Simeii M. > Skudas.
Grabb'į-jus ir 

Balsaithiotajhs
’ , './r ** • -A- ' •

Patarnavimas sąžiningas, grejtesnis 
pigesnis negu kitiį. Didelė, 

•graži koplyčia dykai.

718 W'. 18 St.
Tel. Rooscvelt, 75.3,2 

CHICAGO, ILL'

lt'.

, Nuludę liekame, '

VYRAS, BROLIS, AUGINTINIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius, Tel. Victory 4088.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
landžio 29 dieną, 'J valandą 
1931 m., sulaukus 17 metų 
žiaus. A. a. Stanislava gimė 
vo 18, 1914 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Ona, po tėvais Dumblaus- 
kaitę, tėvą Joną, seserį Julijoną, 
brolį Prancišką, dvi tetas — Oną. 
Stanienę ir Marijoną Šatkauskienę' 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 443 1 
S. Cabfornia Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. gegu- . 
žčs 2 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Simonai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Tėvai į Sesuo, Brolis, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

J. Lulevičiii^
GRABORIUS IR j 

BALSAMtJOTOJ’AS
Patarnauju ' laidotuvė
se visose miesto . ir 
miestelių dalyse. Mo.- 
• dėtniška koplyčiai 

i-r ,; veltui.
1'3103 ,Š. Halsfcd St. 
B “ Chicago, III.
,fTdr Victory 1115

J. F.>DZIUS !
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patajnaii- 
jų geriau ir pigiau, 
negu 'kiti tbder, kdc 
priklausau prie gra? 

• bų išdirbyętės. > .
OFISAS: 

668 W/48th Stfeet
. , Tek. Canal >174 *

SKYRIUS.:
323 8 S. HalštėJ St.

Tel. Victory 4088j

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL SERMENU

. ■■

Musų pastatytas paminklas S v. Kazimiero kapinėse

HAYES MONUMENT COMPANY
2724 West lllth Street

“Amžių Akmens" paminklai. Aukščiausia kokybė. Žemos kainos. 
Didžiausias paminklų pasirinkimas Chicago jtį Tel. BEVERLY 0601

<' AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ I 
Mes visuomet' teikiame širdingą, simpatingą ir ramii

{ patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai Reikalingas.'

1
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas. 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi TtMomit YARDS, 1Z41..«. 174;2

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvps skaudėjimo, svaigimo, 
akių ‘aptemimb, ’ riervuotumo, skaudamą 
akių kirstą',t nuima kataraktą, .atitaiso 
trumparegystę ir . toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
ėgzaiiiinavimas daromas su elektra, paro- 
daųčia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietųt
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikipių akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashlftnd Avė.

Phone Boulevard 7589)

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756. West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12,
8

Duokite "savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

SpL. Praktikuoja virš 20 m. 
ifcw, 4649 S. Ashland Avė, 
r kampas 47th St.

Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARAMS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tek Calųpiet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A-LDavidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;. 
nuot'6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Pal,: 1—3 ir 7—8: Ncd. 10—12 ryto 
ezidencija 6640 Sq. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1588 Miltvaukce Avė. , 
(kampas North, ir Damen Avės) 

Td, Brunsvvick 828,1 
Utarn., Ke(vk ir Subatomis 

. Ofho, v5bn<hw 1'3 U 7'8 P’
pagal susitarimą

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A., L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St." 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.-.
' Valandos: 2—4 po piet 

'< 1‘ Phonė Lafayelte 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) * 
ADVOKATAI

11 South 
Room 1701 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos------- 7 iki 9 vakare
Otis—Utarn., Ketv. . ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan,, Ser. ir Pėtnyčios vak.

la Šalie Street 
Tel. Randolph 0331

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Residence • Phone Hemlock 7691

Phon/ Boulevard 7042

DR. C. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš MarshalJ Drug store, arti 47» St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028.

Rez. 2359 S, Leavitt St, Canal, 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuę 6 iki. 8 vai. vakar;
Sekmadieniais nuę 10 iki 12

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 •
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Sctedoj, ir Pėmyčioj nuo 9 iki 6

^rw**w^** lxsi5fe.Sy.fetyj.ffl—

DR HEKZMAN
— Iš RUSUOS ■—

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaįpo patyręs gydytojas, chirurgas 
it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyr 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius i 
metodus X-I<ay ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
ltO25 1.8rh St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10*—12 pietų ir 
nūn. 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pįetų . ir nuo 7. iki 8:30, vai. 
vakaro, Ncdčl. nuo 10. iki 12 v. dieną 

Phone Mi(iway 2880

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS •

4930 W. 13th St. Tel. ęicero 49 
Deivi Hiinklų laiku kuinus nupilrintos 

Sidabro FŲliifKui . ...................... —
Paroeiluno Fiilhur&l '___ i.____ ___ —- 3.00

0.(10 
dunti 
augi.

Sidabro FUHibrul .............—
Rįroellano Flllhitral '-----i.------ -----—-
Auksines CrQwn», ...............  w
Hridge —.............    $o.oų už
PJUtes ..........    $30.00 ir

Traukimus be skausmo

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduuniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 IV. Washington St.

Cor, Wa$hington .and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adams St., Room 2117 
Tclephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcphone Roostvejt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6153 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
---------*--------------- -------- t

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiescyje 
Roqm 2414 

One North La Šalie Bldg. 
One North LaSalleSt, 

(Cor. La Šalie and Madison Su.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GIUSH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland < ’Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rockufell St. 
Tel. Republic 9723
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Šiandie Lietuvių Auditori j o j 
Gegužine Iškilmė

Visus laukia didelis 
programas

Chica^oii lietuviai darbininkai 
apvaikščios savo šventę di
džiausiomis iškilmėmis

darbininku 
be atlygini-

šiandie va-

šiandie visose šalyse, visame 
pasaulyj organizuoti darbinin
kai švenčia savo vienybės, vii- > 
ties ir kovos šventę. Mes, lie-1 
tuviai darbininkai, bendrai su 
viso pasaulio darbininkais ap
vaikščiosime šią šventę— Pir
mąją Gegužės, su priderančiu 
šiai šventei iškilmingumu—Lie
tuvių Auditorijoje, 7:30 vai. 
vakare.

Šiai didelei darbininkų šven
tei tapo pakviesti geriausi mu
sų kalbėtojai ir žymiausi musų 
menininkai. Bus nepaprastai 
turtingas programas, kurio nie
kas neprivalėtų praleisti, jau 
vien dėl jo gražumo ir įvairu
mo, nes tokius programos re
tai tenka girdėti dagi -brangiuo
se koncertuose. Įžanga gi bus 
tik 10c, padengimui bent da
lies rengimo lėšų. Tokiai maža) 
įžanga yra galima tik todėl, 
kad visi menininkai ir chorai, 
j>apuošimui šios 
šventės, dalyvauja 
mo.

Visi lietuviai-ės
kare bukime Lietuvių Audito
rijoje, apvaikščioti . Pirmąją 
Gegužės!
Kas bus Lietuvių Auditorijoj?

Kaip didelis bus apvaikščio- 
jimas, kokis turtingas bus pro
gramas, parodo šio apvaikščio- 
jimo dalyvių sąstatas .
• Štai jis:

Chorai
Chicagos Lietuvių Choras 

Pirmyn, vedamas K. Steponavi
čiaus.

Bijūnėlio * Choras, priaugan
čios kartos, vedamas Attelfcs 
Salaveičikiutės „ Steponavičie
nės.

P i a n s t a‘ i:
Aldona Briedžiutė.
D a i n i n ink ės:
Sofija Paškevičiūtė, 
Ona Berkiutė.
Dainininkai:
Kazys Pažerskis, 
Maksim Kostiliuk, 
K vaite ta s.
Dainininkams akompanuos p. 

p. M. Yozavitas ir K. Stepona
vičius.

Kalbėtojai:
Dr. A. Montvidas, pirminin

kas,
P. Grigaitis, 

*; George Koop.
Taigi visi ir visos šiandie Va

kare bukite Lietuvių Auditori- 
jpj. Tegul nebus nė vieno, kuris 
praleistų nedalyvavęs šios dar
bininkų šventės apvaikščiojime. 
Ątsiminkit: pradžia 7:30 vai. 
vakare.

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

Kazys Pąžerskis 
Šiandie vakare dainuoja Lie Audito

rijoje, Pirmosios Gegužes apvaikščiojime.

‘Raganius’ Chicagoj Vakaras bedarbių 
naudai

3 d., 
įvyks 
nau-

įna
šu-

sie-

“Birutė” Dainos ir Dramos 
Draugija užbaigiant šį sezoną 
pasirodys perstatyme komiš
kos operos “Raganius”, kuris 
įvyks gegužės 3 d., 730 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 
Tai yra gražus muzikalis vei
kalas, kurio muzika yra gana 
komplikuota ir įvairi. Čia 
tysi dramatinių, jausmus 
judinančių scenų. Taipgi 
matysi scenas žavėjančias
lą, kurios piešia gražiausius 
vaizdus fantastiškų svajonių 
apie meilę.

Beje, “Raganius” yra stato
mas dar pirmu kartu lietuvių 
scenoj Chicagoje. Tai bus vie
nas šauniausių perstatymų, 
kokį “Birutė” yra davusi jau 
per daug laiko. Reikia turėti 
omenyje dabartinį sąstatą cho
ro dalyvių ir atskirų vaidinto- 
jų-dainininkų principalėse ro
lėse, priešakyje vadovaujant 
Mikui Yozavitui. čia vra susi
būrusi skaitlinga ir galinga 
muzikalu jėga, kuri atatinka
mai interpretuos “Raganius”. 
Prie to, žinoma, ir visų svar
biausia tai daug intensyvi© 
darbo ir nuoširdaus pasiryži
mo reikėjo pridėti perstaty
mui minėto vaikalo.

Nėra abejonės, kad ir musų 
plačioji visuomenė, tinkamai 
įkainuos lietuvių kultūros 
darbą, kuoskaitlingiausiu at
silankymu į “Raganiaus” per
statymą ir tuo pareikšdami 
savo sąjausmą ir paramą pri
duos dar daugiau tvirtybės 
“Birutei” ir toliaus darbuotis 
lietuvių meno srityje, šiuogi 
tarpu “Birutė” su “Raganium” 
žada pilniausio estetinio pasi
tenkinimo atsilankiusiems. Vi
si bukime. —Kl.

Sekmadieny, gegužės 
M. Meldažio svetainėj 
gražus vakaras bedarbių 
dai, kurį rengia M. Dundulie
nės trupė ir Spetylos orkestras.

M. Dundulienės trupė suvai
dins gražią dramą “Kerštinga 
meilė”, o Spetylos orkestrą 
gros šokiams.

Reikia tikėtis, kad tokiam 
kilniam tikslui rengiamas va
karas ras karšto publikos pri
jautimo ir skaitlingo atsilan
kymo.

Įžanga tiktai 50 c.

Kas bus gegužes 9?
Tai bus šeštadienis. Kraja

vai šnekant —r subata.
Na, ir “pasakiau.”
O ant rytojaus — sekmadie

nis!
Reiškia: visas šeštadienio 

vakaras, visa jo miela naktele 
bus musų. Musų — be rupes
nio, be minties, kad ryt metą 
reiks keltis anksti darbui; kad 
darbe rasi teks klausytis ne
malonios bosų komandos, kos- 
tumerių nepatenkinamą norų, 
pacientų ir klijentų bedu.

Kaip geriausia suvartoti tą 
vakarą, tą naktį?

Tuščias klausimus — saky
site.

No, ne tuščias. Anaiptol ne 
tuščias! Beda su daugeliu iš 
musų; bėda turi būt su dau
guma iš musų yra, kad geriau
sią savo laiką mes praleidžiame 
dažnai tuščiausia. Tik prisi
minkime.

Wcll, ateinantį gegužės 9-os 
vakarą galėsime užpildyti —

gražumu, linksmumu, smagu
mu.

Ateinantį šeštadienį, gegužės 
9-tn, Chicagos Lietuvių Bir
uly n Choras stato operetę 
“Gegužės Karalaite” Lietuvių 
Auditorijoj, Bridgepofte.

Gegužes mėnesiui — “Gegu
žės Karalaitė!” I’-nas Stepona
vičius, Pirmyn Choro vedėjas, 
parinko sezonui tinkamą vei
kalą. .Jis tinkamai ir pastatys 
jį scenoje. Abejonei negali bū
ti vietos.

Veikalas ne taip ilgas. O po 
programo šokiai. Iki

Tai bus paskutinis 
Choro pareOgirnas 
giantį žiemos sezoną, 
lame parengime visi.

aušros!
Pirmyn 
besibai-
Bukitc

r~

Radio Programa

Teatras ir Ralfas Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M. Dundulie
nės artistų grupė ir, Spietilos orkestrą, 
gegužės 3 d., 7:00 vai. vak., 193 1 m., 
M. Meldažio svetainėje,: bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
"Kerštinga Meilė".

Rengimo Komitetas.

komiška opera, gra
žus ir tikrai žavėjanfis muzikalis veika
las.
lioj, gružės 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj. T 
šokiai prie geros muzikos.
čia atsilankyti.

Jaunų Liet. Am. 
laikis mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
gegužės 1 d., 7:30 vai. • vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. 3133 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turim aptarti.

Rast. S. Kunevičia.
4.

—■Iii i m *iii iii i*

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą „ penkta
dieny. gegužės 1 d., 1931. Liet. Au
ditorijoj, 3 133 So. Halsęed St., 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai kviečiami 
atsilankyti. A. Kaulu kis, rast.

i "Raganius

PRANEŠIMAI 1

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Penktadienis, geg. 1, 1931

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas, plasteravimas, pamatai ir tt.

TIK $5 ĮMOKĖTI 
bile kuriam darbui. Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

CLASSIFIED ADS

Perstatys "Birutės" choras, nedė-

Po perstatymo 
, Visus kvie- 

Valdyba.

Tautiikas Kliubas
SpflolnlIatoR (rydymn Himniškų ir nauju li

rų. J<‘i kiti nrraif-jo JinniH lArydyti. atidlan- 
kyklt pnn tnanc. Mano pilnnH iAorzaminavi- 
tnna alidrnrs jti*u tikra lira Ir JH aA apsi- 
IniHiu Juh rydyti, nvoikata Junta aurryA. Ei
kit pas tikro Hpf-cialiRtj), kuria nt>klana Juaų 
kur ir kaa junta skauda, bot pata pasakys 
po

. Automobiles

Praeitame sekmadieni nuo 
2 iki 3 vai. po pietų iš galin
gos W. B. B. M. stoties buvo 
duotas labai gražus ir pilnai 
pavykęs lietuvių programas, 
kurį sėkmingai ‘išpildė išsila
vinę lietuviai radio artistai. 
Dainavo dvigubas kvartetas ir 
duętai, taipgi solos. Labai gra
žiai sudainavo pažymėtini dai
nininkai ir dainininkes: “Ele
na ir Ona”, K. Kriaučiūnas, J. 
Romanas, A. čiapns, “Du Ber
neliai” ir kiti. ,

Šie programai yra finansuo
jami Lietuvių firmos The Peo- 
plcs Furniturc_._Co., radio ir 
rakandų krautuvių savininkai, 
2536-40 W. 63f4 St. ir 4177-85 
Archer Avė. .

Taipgi ir sekantį sekmadie
nį iš tos pačios stoties nauju 
laiku nuo 2 iki 3 vai. po pietų 
bus kitas lietuvių radio pro
gramas. —L.

Marųuette Park. — South Side Lith- 
uanian American Demokratų Kliubo su
sirinkimas įvyks gegužės 1 d., š. m., 
kaip 7:30 vai. vakare, Rozenski-Macke 
ofise, 6812 So. Western Avė. Kadangi 
demokratai didžiumoje laimėjo mieste 
valdininkų* rinkimus, tad šiame susirin
kime bus apkalbama kas būtinai yra 
reikalinga reikalauti iš miesto valdinin
kų, kad jie pagerintų musų afaielinkčs 
piliečių interesus. Taipgi bus apkal
bama ką turim daryti su taksais (Taxes), 
kad jas sumažinus. Kviečiam visus na
rius atsilankyti ir atsivesti draugus ir 
kaiminus prirašyti prie kliubo. Insto- 
jimas ir metinė mokestis tik 50 centų 
į metus. ’ — Valdyba.

SUMMERFASHION WRLD

Brighton Park
Sunkiai serga p. Makavecko 

dukle.

Paulina Makaveckaite, duk
tė Makavecko, dalininko The 
Peoples Furniture Co, (4177-83 
Archer Avė.), ppnkiai apsirgo 
appendicitis.Į Dabar guli šv. 
Kryžiaus ligoninėj, ją prižiūri 
net du gydytojai: Dr. Biežiš ir 
Dr. Yuška. - u

„ Jos liga yra sunki todėl, kad 
appendicitis yra trukęs, todėl 
gydytojai turi labai stropiai

didelius skaus-pernešti tuos 
mus.

Linkėtina, kad p-lė Paulina 
pergalėtų ligą ir greitai pa
sveiktų

ir greitai 
Kairiujnas.

v

Daratos

gal, 
gal. 
iki

GERIAUSIA KOKYBE — 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Varnišiai nuo $2.10 iki $5.00
Jevvell Wall Fiat maleva $2.40
Jewell aliejini maleva $2.10 

$3.65 gal.
Tyras Boiled Linseed Aliejus $1 gal.
Dutch Boy Whtte Lead 400 svaru 

$U35 „ X

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speriališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kįti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė raksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kaldie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vikare. Nsdėliojnis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., gamtas Ked<t a / . . TeE.Cr>wfofd

J. H. Riczkus
MALEVOS — VARNIŠIAI

4357 S. Maplewood Av.
Tel. Lafayette 7545

Rbseland
Suvcizdienes laidotu-

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį 
rinks sau sukneįėi tik 15 centų. 

•
Taip bus pigiąp ą smagiau.

Rašykite tuojaus į
» I

Patiem Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

išsi-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZAKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

galutino lAcgzaniinavinio—kas jum*

Dr. J. E. Zaremba 
v. Jackson Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

20

yra.

St.

po 
Nedė-

<>•

IšMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

PAINT

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At
silankyki! į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

SPECIALIS IŠPAR 
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
cd Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas CtOj* 
šepetys .....................................  OvU
Sienų popiera 10c

Mes pristatome bile kur.

MALEVŲ

REAW 
mixed 
tolNT.

st
Telefonas Boulevard 3998

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar
bo laiku, už pigią kainą.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

KAS turi Elektrikinj refrigeratorių — 
Icebaksį dėl bučernės. meldžiu pranešti.

319 E. 58th St. '

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tikro brolio Stanis
lovo Radzevičiaus. Kuršėnų miestelio. 
Šiaulių apskr. 18 metų atgal dirbo 
mainose, Hartsorne. Okla.. 
važiavo j Chicago. III. 
kitas meldžiu duoti žinią.

1513

iš ten
Jis pats ar

ADOMAS RADŽEVIČIA,
So. 49th Ct., Cicero,

Tel. Cicero 263-

iš
kas

III.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia 

„rrr*-.r—r— ~~~~ — — — »

IEŠKAU partnerio į Road House. 
biznį. John Sedorko. 3 908 Wesi 1 1 1 
Street.

Hėl5~W anted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo. Atsišaukite <

8325 -So. Halsted St.

IEŠKAU moters apie 40-45 m. na
mų darbui — vaikų nėra. Kreipkitės 
nuo 12 iki 1 diena, ir 7-8 vakare. 
Apartment la, 7508 Essex Avė. Tel. 
Regent 1647.

REIKALINGOS dvi patyrusios mo
terys prie sortavimo skudurų.

1140-42 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA moteris patyrusi in- 
plovėja.

4169 So. Halsted St.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdama* visus reikalui per

S.LFahian&Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0311 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidą

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GASOLINO STOTIS. 6.000 auto
mobilių, pravažiuoja į vieną valandą. 
Pilnai apgyventa vieta. Visi permitai 
išimti ir apmokėti. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Savininkas

5200 So. Western Avė.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radip WCHI stoties 
1490 kilocycles

Nedčlioj, Gegužio 3
Nuo. 3:30 iki 4:30 po pietų 

(Chicago Daylight Saving 
time)

Kalbės
J. KARDELIS 

Temoje:
“Biblijos Studentų Tikslas“

Ir bus dviejų pasikalbėjimas.

PARDAVIMUI gasolin station Wau- 
kegan, III. Kaina $600.00. Atsišau
kite pas Stanley Torauskis, 7230 So. 
Rockwell St. Tel. Hemlock 0765.Pctkam Mortgečius ir Bonos/ 

Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmautom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską .vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes, 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ,

PARSIDUODA Cleaning Šapa. pigi 
renda. darbo visus metus, apleidžiu mie
stą. 6435 Harper Avė., netoli Jackson 
Park.Pirmadienį, balandžio 27 d., 

2 vai. po pietų, iš namų na- 
bašninke buvo nulydėta į Tau
tiškas kapines. Kapinėse pir
miausiai buvo nuimti payeiks- 
lai, vėliaus M. Bacevičius pa
kviestas kalbėti; kalbėjo jis 
trumpai, bet jo . kalba buvo 
apie bedarbę, nieko bendro 
neturinti su nabašninkės gy
venimu., .klausant Bacevičiaus 
kalbos, nežinančiam Suveizd
žių gyvenimo, atrodė, kad -na* 
bašninkė neturėjo kuo apsi
rengti ir gyveno patiltėje, ži
nančiam Suveizdžių gyvenimą, 
jie gyvena pasiturinčiai. Turi, 
rodos, 2 namus, apsirengę vi
sada gražiai, 6 M. Bacevičius 
rėžė spyčių apie suvargusio 
bedarbių gyvenimą, kuris ne
turi kuo apsivilkti ir gyvena 
patiltėje. O gal M; Baėevičius 
pamiršo, kad jisai kalba prie 
nabašninkės, jam Vaizdines, 
kad jisai kalba komunistų su
sirinkime. Labai apgailėtina 
tokie įvykiai, kad kalbėtojas 
eidamas kalbėti pirma nepa- 
mislina apie ką jisai turės kal
bėti.

Laidotuvės buvo didelės, nes 
Suveizdžiai seni RoSOlando gy
ventojai, turi daug pažįstamų 
ir draugų, todėl ir susirinko 
didelė minią atiduoti pasku
tinį patam avinių nabašninkei.

Susiedas.

AR JUS norite parduoti savo biznį 
už cash? Šaukite State 2206, National 
Sales System, 10 N. Clark St.

CLASSIFIED ADS
GROSERNĖ parsiduoda visai’ pigiai, 

geroje apielinkėje, Englewood distrikte. 
tarp švedų ir airišių, biznis geras, prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
4454 So. Western Avė. Lafayette 4089.

Educational

A.M.Butchas
PILSEN MALEVOS — VARNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

40 AKERIŲ farma su budinkais. ge
ra žemė, 35 akeriai dirbamos. Parsiduo
da pigiai. J. Gudelis, 1525 So. 51 st 
Avė., Cicero, III.

Wall paine gal .90$1

1 p25 
i.oo

. 50c

Fiat
Gerps rūšies gatava maleva, gal. 1.25 
Varniškis, gal. .............................. 1.00
Dutch Boy White Lead 

100 svarų .............. ..........
Geriausios rūšies alyva, gal. ..
4 colių geras brušis ............... .
Nerūdijantys peiliai ir šakutės 

(Stainless Steel) 
setas ..................... ;.................. 2.4S
Ir visokių kitokių namams

UGHT 
RDOROIl

Financial

Skoliname Pinigut ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų, ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%-

NAUJIENŲ SPULKA • 
1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

biliaus, arba loto. Kas pirmas, tas lai
mės. 4108 Archer Avė.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonas. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

Real Estate For Sale 
Namni-žemS t*ardaviuaul

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455 

' m.. I......... . ...... I ................. ..... .. .................. ..
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

cottage su 2 karų garažu.
3347 So. Irving Avė.

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

' sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.O i

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalosv. karštu vandeniu šildoma, 
randasi South Sidėj. arti 7lst St. Bar- 
genas. Kreipkitės 4450 S. Wood St., 
2nd floor,

.2.-^,;. s__________ _
1 ,<?'




