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Šiandie Viso Pasaulio Darbininkų šventė
• ' h ' ' ' • Oh

Lietuviai šią šventę minės 
Lietuvių Auditorijoj

>11 ■ . ■■■■". I

Šiemet Pirmojoj Gegužes bus skelbiami ko
vos su fašizmu obalsiai. Lietuvių 
Auditorijoj kalbės Norman Thomas ir k.

Šiemet numatomas 
arti $6,000,000,000 

deficitas
Tai bus didžiausias taikos laiko 

deficitas. Jis pasidarė dau- 
giausia delei ex-kareivių bo- 
nusų atmokėjimo

Italai pasiekė Ad 
dis Ababa

šiandie Pirmoji Gegužės.
Tai tarptautine viso pasaulio 

darbininkų solidarumo šventė. 
Ji švenčiama išreiškimui viso 
pasaulio darbininkų solidarumo 
ir bendrumo jų siekių kovoje su 
kapitalizmu ir išnaudojimu.

Pirmoji Gegužes visuomet bu
vo revoliucinga Šventė, kurioj 
darbininkai skelbdavo kovos 

J ©balsius, peržvelgdavo savo lai
mėjimus ir- pralaimėjimus ir 
nustatydavo tolimesnės kovos 
programą.

Bet Europoj vis labiau įsi
galint visokioms diktatūroms. 
Pirmosios Gegužės, kaipo dar- 

c biitinkų šventės, šventimas ėmė 
siaurėti. Vienur ji tapo griež
tai u/drausta ir ginkluota jėga 
yra .triuškinama, kitur patys 
diktatoriai bando tą švęntę iš
naudoti ir paversti ją diktatū
ros garbinimo švente, dar ki
tur ji tapo paVferstk" paprasta 
militarizmo švente, ..parodymui 
savo karinės galybės.

Dabar Pirmojį Gegužės 
darbininkų šventė, šven
yra tik užsilikusiose kėliose de- 

- mokratinėse šalyse.
šiemet Pirmąją Gegužės bus 

iškelti kovos su vis labiau stip
rėjančiu fašizmu obalsiai. Ypač 
tas obalsis bus pabrėžtas Fran- 
cijos darbininkų, kurie yra pa
tys susidūrę su fašizmo pavo 
jum.

Kita šalis, kur Pirmoji Gegu 
žės bus iškilmingai švenčiama 
—tai Ispanija. Ten visoj šaly 
darbininkai susilaikys nuo dar
bo visoms 24 valandoms. Kadan
gi, kaip nujaučiama, ten fašis
tai irgi bandys sudrumsti dar
bininkų šventės rimtį, tai gali
ma tikėtis ir susirėmimų.

Anglijos,
lyse ir čechoslovakijoj ta dar
bininkų šventė nėra trukdoma 
ir ji praeina ramiai, darbinin
kams demonstruojant ir laikant 
viešus susirinkimus. ;

Hitleris tą darbninkų šven 
tę pavertė savo 
iškilmėse kalbės 
ti nacių vadai.

Lenkijoje bus
monstracijos, ypač Varšavoje, 
bet valdžia bandys darbininkus 
išsklaidyti ir neleisti susivie
nyti į vieną bendrą didelę de 
monstraciją.

» Lietuvoj Pirmoji Gegužės pa
versta į ir tai jau užmirštą me
džių sodinimo šventę.

Rusijoje buk tik daugiausia 
karjiiometiės paradai, parodyti 
misijos karinį pasiruošimą. J 
tuos paradus liko pakviesti ir 
Pabaltijo valstybių generaliniai 
štabai ir kitų šalių augštieji ka
rininkai.
Prakalbos Lietuvių Auditorijoj

Amerikoje ši šventė nėra pla 
čiai švenčiama, todėl nė susilai
kymo nuo darbo, nė didesnių iš
kilmių nebūna, švenčia tik 
viena, kita unija ir politinės 
darbininkų organizacijos.

Chicagos lietuviai darbininkai 
Pirmosios Gegužės iškilmes ruo 
šia šiandie vakare Lietuvių Au
ditorijoje. Pradžia ne vėliau 
7:30 vai. vak. / 

šiame lietųtfių 
kalbės 
tuviai 
lyvaus

Kas

isake neįleisti į valstiją 
sulaiko 

rus.' Del to patvarkymo kaimyninės

Colorado gubernatoriuš Johnson 
“pigių darbininkų”, čia parodoma, kaip sargybiniai 
autobusą ir kvočia pasažie 
valsitijbs griežtai užprotestavo.

^Tipo 
dama

Skandinavijos ša-

švente, kurios 
jis pats ir ki-

ruošiamos de-

Chicagai ir apielinkei federa- 
Uo oro biuras šiai dienai pra
našauja:
^Nepastovus,, tarpais gal lie
tus; šilčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chjcagoj buvo 59°. '

Saulė teka 5:47, leidžiasi 
7:47.

k

susirinkime
Nontfan Thomas-ir Įie- 
Mbėtojai. Taipjau čta- 
eturi chorai.

nori užgirsti Norman 
/Piiomas kalbą- tąs' 'privalo he- 
sivėluoti, nes drg. Thomas pra
dės kalbąJygiai 7:30 vai.

(Smulkesnis aprašymas šių 
iškilmųi telpa vietinėse žinio-

Rusija ir Vokietija 
pasirašė prekybos 

sutartį
BERLYNAS, bal. 30. — 

kieti j a, ieškodama žaliavos 
progos iškišti savo prekes, va
kar pasirašė naują prekybos su 
tartį su Rusija.

Tečiaus Rusija į tą sutarti 
žiuri šaltai ir dagi atsisakė nuo 
naujų kreditų, kuriuos Vokie
ti i a siūlė, nes Vokietija reika
lavo iškalno nustatyti kainas ii 
atmokėti auksu nors dalį pir
miau Rusijai suteiktų kreditų. 
Bet ir pirmiau Rusija nėra su
naudojusi jai paskirtų kredi- 
tų.

Vo- 
ir

Indianos meras areš
tavo 3 miesto tarybos 

narius
HUNTINGTON, Ind., bal. 30. 
Glare W. H. Bąngs, kovingas 
> miesto meras areštavo tris 

miesto tarybos narius ir tuo 
btjdu jis privertė jus dalyvauti 
tarybos posėdyje.

Pats meras yra išsėdėjęs ga
lėjime 101 dieną kovoje su 
elektros kompanija; tad jis 
areštu pavaišiho ir miesto ta 
rybos narius, kurie nenorėjo 
lahkyti tarybos susirinkimus ir 
at ikti savo pareigų.

MiLONDONAS, bal. 30.
sterijoje kilo skandalas, il- 
ksto pasklidus žinioms apie 

busiančius taksus, iš ko kai ku
rie asmenys gerokai pasipelnė 
Tas gali iššaukti kabineto kri
zių ar bent niekurius pakeiti
mus kabineto sąstate.

lį 
ar

Lietuvos Naujienos
kpmunisti- 

eraturos

.........£

Nubaustas žmogus-

KAUNAS.—Balandžio mč 
d. pas Praną Marcinkev 
gyv. Kaime, Utenos g. 4 
buvo padaryta krata, ki 
metu užrakintame sande) 
kurio raktas buvo jo bute, 
ta pilna pintinė ir žemėje įkas
ta pilna dėžė komunistine 
teraturos 2,227 egz. Tą Iii 
turą sudaro: laikraščiai, bro
šiūros ir įvairios proklamacb 
jos. . :. V;

Kratos metu pas Praną Mar 
cinkevičių atėjo su maišu pilie 
tis, Vulfas Starobinas, gyv-. 
Kaune, Jonavos g. 29 nr. i Pa
tikrinus maišą, rasta jame ^,963 
egz. komunistinės literatūros: 
laikraštėlių, brošiūrėlių ir į vai 
rių atsišaukimų.

Be to, pas V. Starobiną ras 
tas sąrašas, iš kurių slaptų ko 
munistinių spaustuvių ir kiek 
turi jis paimti komunistinės 
literatūros ir į kurias pręvin 
ei jos vietas ir kurį. kiekį 
turi jos išsiuntinėti.

V. Starobinas yra senas 
munistas. Jau 1929 metais 
vo kariuomenės teismo nubaus
tas už priklausymą ^komunistų 
partijai ir už komunistinį vei“ 
kimą 2 met. ir 9 mėn. s. d. k

in. 3 
ičių
nr., 

irios 
lyje, 
ras

s li- 
tera-

Lietuvių Draugija 
negali pirkti 

žemės
Kaip Vilniau^ 

Rytojus rašo, Adutiškio mieste
lyje vieną žemės sklypą norėjo 
nusipirkti Liet. šv. Kazimiero 
draugijos centro valdyba. Su
sitarusi su savininku, draugija 
sudarė planus ir prašė Šven
čionių Storastą leidimo tą ^kly- 
pą parduoti Liet. šv. Kazimie
ro draugijai. Tačiau šiomis 
dienomis sklypo savininkas ga- 
vd iš Storastos pranešimą, jog 
jam tatai padaryti Storasta 
leidžiąs. I |

VILNIUS

rejo 
.iero

ne

ROKIŠKIS.—Bal. 2 d. Pane
vėžio apygardos, teismas , pil. 
Giradecką nuteisė kalėti iki bus 
gyvas. Trumpai suglaudus, nu
sikaltimas toks. Prieš trejus 
metus- Gradeckas išgėdino pie
menaitę. Po tardymo už laidą 
jis buvo paleistas iki teismo. 
Gradeckas sugalvojo žiaurų bū
dą nu4o teismo pasislėpti: nušo
vė jis jauną vyruką, ir, pasi
ėmęs jo pasą, dingo iš Rokiškio 
apylinkės ir su svetimu pasu 
slapstėsi net iki 1935 m. ru
denio, kai netikėtai pakliuvo į 
policijos rankas. Uždarytas 
Rokiškio kalėjime bandė pasi
karti, bet buvo atgavintas. Teis
mas baudė už šiuos nusikalti
mus: už mergaitės išgėdinimą 
6 metus, už arklio pavogimą 
1VŽ metų ir už žmogauts nužu
dymą iki gyvos galvos. Bet dar 
kelios jo bylos liko neišspręstos, 
svarbesnioji byla bus daugpa
tystės.

WASHINGTON, bal. 30. — 
Iždo sekretorius Mprgenthau, 
ragindamas senato finansų ko
mitetą priimti visą prezidento 
Roosevelto taksų programą, iš
kėlė aikštėn faktą, kad 1936 
fiskaliniais v metais deficitas 
sieks $5,996,607,000.

Pats prezidentas yra numa
tęs arti $3,000,000,000 defici
tą. Bet po jo pranešimo kon
gresas priėmė ex-kareivių bo- 
nusų atmokėjimą, taipgi augš- 
čiausias teismas įsakė grąžinti 
fabrikantams ' proceso taksus. 
Ex-’kareivių bonusų a t mokėji
mas ir sudaro didžiausią dalį šio 
milžiniško deficito, nes bonu- 
sais teks atmokėti apie $2,- 
237,000,000.

Numatytas deficitas yra di
džiausias deficitas taikos laiku 
Amerikos istorijoje. Didesnis 
deficitas yra buvęs tik pasau
linio, karo metui k

taikos, 
meto d^ičita’š buvd-1934^"'rA., 
kada jis pasiekė arti $4,000,- 
000,000, bet tada veik visi šie 
pinigai nuėjo kovai su nedarbu 
ir šelpimui bedarbių.

Ateinančiais 1937 m. defici
tas ' numatomas daug mažesnis, 
būtent virš $1,000,000,000, nę- 
skaitant bedarbių šelpimo rei
kalų, kuriems manoma išleisti 
apie $1,500,000,000.

Kongresmanas Zion- 
check vėl areštuotas

Dėl kokių mažmožių 
bylinėjimąsi

TAURAGĖ.—Šiaulių apygar
dos teismas Tauragėje svars
tė uk. Dambrausko apeliacinę 
bylą, kurioj darb. Baldauskai- 
tė ‘kaltinama 2 litų vertės klum
pių pavogimu. Tauragčs-Nau- 
miesčio apylinkės teismui kalti
namąją ištisinus, “nukentėjęs” 
apeliavo apygardon. Bet ir čia 
dėl kaltės įrodymo stokos kal
tinamoji išteisinta. “Šalys ir liu
dininkai, kurių buvo 4—Švėkš
nos valsčiaus, teisman atvyk
dami turėjo padaryti apie 60 
kilom, kelio.

Kaip žmonės dėl menkniekių 
bylinėjasi!

NEW YORK, bal. 30. -20,- 
000 barzdaskučių nutarė strei
kuoti už pakėlimą algų ir ; pa
gerinimą darbo sąlygų. 3,200 
barzdaskučių jau streikuoja 
Brooklyne.

WASHINGTON, bal. 30. — 
Lehkas kongresmanas Marion 
Ziopcheck, kuris yra pasižymė
jęs nuolatiniu triukšmavimu, 
vėl tapo areštuotas, šį kartą jis 
buvo areštuotas Alexandria, 
Va., už važiavimą 62 m. į vai. 
greitumu ir turėjo šauktis kitų 
kongresmanų pagelbos, kad jie 
jį iš kalėjimo paliuosuotų?

Jis vežėsi savo nuotaką • pa
rodyti George Washington na
mus, bet parodė jai tik kalė
jimą.

DE KALB, Iii.; bal. 30. — 
Ed Denner jaunystėje save 
besigindamas užmušė švogerį. 
Už ’tą jis liko nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos. Bet atsedė 
jęs 16 metų kalėjime, jis pabė
go./ Per šešis metus jis gyve
no laisvėje, pasižymėjo kaipo 
padorus žmogus. Prieš 16 mėn 
jis vedė ir apsigyveno šiame 
miestelyje, kur įgijo pas visus 
gerą Vardą kaipo darbštus ir 
teisingas žmogus. Bet štai ji s 
šiomis dienpmis tapo suimtas 
už pabėgimą iš kalėjimo ir bus 
išgabentas į Ohio valstiją at
gal į kalėjimą. j

Italai jau paėmę Ethiopijos sostinę, tvirtina 
nepatvirtintos žinios. “Mes dar nenu

galėti”, sako Haile Selassie
RYMAS, bal. 30.—Nepatvirtintos presos žinios skelbia, kad 

maršalo tBadoglio vadovaujami Italijos kareiviai įėjo į Ethiopi
jos sostinę Addis Ababa šiandie, 10 vai. ryte.

Kitos žinios sako, . kad priekiniai italų pulkai jau pasiekė 
miesto rybas.

Pirmesnės gi žinios sakė, kad motorizuota koliumna iš 30,000 
kareivių yra tik artilerijos šūvio atstume nuo sostinės.

“Ethiopija dar nenugalėta”

ADDIŠ ABABA, bal. 30. —Imperatorius Haile Selassie su- 
gryžo į sostinę 4 vai. ryto ir už dviejų valandų pradėjo pasita
rimus su- Jnugt' Valstijų generaliniu konsulu ir rezidentu mi- 
nisteriu Cornelius Van H. Engert.

“Ethiopija dar nenugalėta”, pareiškė karalių karalius Haile 
Selassie. “Ji tęs šią kovą ir paskutinio žmogaus”.

Iki atvyks italai, tvarką mieste palaikys meras ir 10,000 
policistų.
Italai paėmė svarbų miesjį Pie

tinėj Ethiopijoj

RY.MAS, bal. 30. —Oficialiai 
paskelbta, kad italai vakar po 
smarkaus mūšio paėmė svarbią 
tvirtovę Saša

Ethiopai apleidžia Addis Ababa
ADDIS ABABA, bal. 30. -- 

žinios, kad italai užėmė Dab 
rea Birhan, strategišką miestą 
tik už 75 mylių nuo Addis Aba- 

Baneh, pietinėj- Jtw#4ššaukė paniką sostinėje ir 
Ethiopijoj . kuri atidaro kęli^^į ethįogai pradėjo skubiai mies- 
Fafan : upes /apygardą, Vedan tą evakuoti. Svetimšaliai gi
čisį prie Addis Ababa-Djibouti 
geležinkelio.

Tai yra paskutinė tvirtovė, 
kuri buvo pastojusi kelią' į Ha- 
rhr ir prie vienintelio Ethiopi- 
jos geležinkelio.

Tikimąsi, kad dabar italai 
galės sparčiau4 eiti karavano 
keliu linkui Harar. Lig patei
sinimui to spėjimo, italai tuo- 
jaus pradėjo veržtis toliau į 
šiaurę ir neužilgo užėmė Bul- 
laleh, 12 mylių 
Saša Baneh.

atstume nuo

ieškosi prieglaudos įvairiose lo- 
gacijose. 30 amerikiečių, dau
giausia misionierių, prisiglaudė 
Anglijos legacijoje, kuri yra 
saugoma savos kariuomenės ir 
turi patalpas pasislėpti nuo ore 
atakų.
j

Miestą skubiai apleidžia ir 
augšti Ethiopijos valdininkai.

Italai veržiasi iš šiaurės be 
jokio pasipriešinimo ir tikimą* 
si, kad jie Ethiopijos sostinę 
pasieks rytoj.

Mokestis už skyrių 
uždarymą

Vezuvijus veikia-gy 
ventojai bėga 

panikoj
KAUNAS. — Kaip žinome, 

paskutiniuoju metu lenkai ėmė
si urmu uždarinėti lietuviškųjų 
draugijų skyrius Vilniaus pro
vincijoje. Dabar dar ėmė rei
kalauti mokestį už skyrių už
darymą. štai, pavyzdžiui, Mie
lagėnų valsčiaus viršaitis už 
Liet. šv. Kazimiero dr-jos Gi- 
lutų skyriaus uždarymą prista
tė, draugijos centrui, kad jam 
apmokėtų tokią sąskaitą: va
žinėjimas dviem vežimais į 
Gilutus—5 auks. 40 sk., doku
mentų pasiuntimas—1 auks. 30 Penki plėšikai užpuolė vietos 
sk., įrašimas—80 sk. ir 1.1., viso nacionalį banką ir pabėgo pa- 
8 auks. 51 sk. stvėrę apie $18,000 ar $20,000.

NEAPOLIS, Italijoj, bal. 30. 
—Miesteliai Derzigno, Bosco ir 
Crecase liko apleisti, gyvento 
jam pabėgus panikoj, pradėjus 
smarkiam išsiveržimui Vezuvi
jaus ugniakalnio, iš kurio lin
kui tų miestelių pradėjo veržtis 
karšta lava. s /

Betgi kitų manoma, kad nėra 
didelio pavojaus, nes lava pas
kui nukrypsianti į miškais ap
augusius klonius.

BOGOTA, N. J., bal. 30.

HUNTSVILLE, Ala., bal. 29 
Milicija pavaišino dujų bombo
mis minią, kuri buvo susirinku 
si prie teismabučįo, kur yra 
teisiamas negras. Du žmonės 
liko areštuoti už kurstymą mi
nios prie negro nulinčiavimo.

NaujieniiRadio Programai
1 ■ -■ ' ■ .. )

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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BESIRUOŠIANT AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESUI

MM—■,.! ,

Pittsburgho ir apylinkės Hie- 
tuvių draugijos neatsilieka nuo 
kitų Amerikos lietuvių drau-

Kitas dalykas, 4- pats kon-j 
gresas yra šaukiamas f tokiomis 
dienomis,‘ kada daugumas mu1 

gijų ir ruošiasi prie Amerikos l-sų turėsim -šiek : tiek atlieka-

mo laiko. Mat, kongresas įvyk
sta šeštadienį ir sekmadienį.

Todėl visi į darbą, kad Ame
rikos Lietuvių Kongresas bu
tų tikrai sėkmingas. Ir tik sėk
mingas ikongresas galės pagei 
bet -Lietuvos žmonėms atsta-• • • ■ 1 'tyti demokratiją -musų gimta
jame krašte.

vencijos. Kitame Pittsburgho 
Naujienų numery parašysiu ir 
vėl apie tai, kas bus nuveik- 

konvencijoj. . ?
■ S* Bakanas.

ta

Lietuvių Kongreso, kuris įvyk
sta birželio 20 ir 21 d.d. Gle- 
veland,. Ohio. į ; j

ifiek tenka girdėti, tai jau 
£eras draugijų skaičius yra iš4 
rfnkęs delegatus 4 -kongresą bę 
jokio raginimo, vien tik išgir
dęs, kad kongresas įvyksta ir 
kąd termai bus tartas Amerikon 
lietuvių <galingas žodis ‘už at-- 
steigimą demokratinės tvarkos 
Lietuvoj. ■'

Tačiau Pittsburgho lietuvių 
draugijos pradėjo veikti ir or
ganizuoti. Kad sudarius .<bem 
drą Pittšburgho ir apylinkės 
draugijų komitetą, kuris rū
pinsis išjudinti visas tas drau
gijas, kurios myli ir gerbia 
demokratiją ir yra pasiryžu- 
sios pagelbėti Lietuvos žmo
nėms nusikratyti fašistine Sme
tonos '■ diktatūra.

Draugijų Sąryšis kartu su 
kitais veikėjais paėmė inicija- 
tyvą ir išsiuntinėjo atsišauki
mus į draugijas ir į .laikraš
čius ; pranešdamas, kad yra 
kviečiamas draugijų atstovų 
suvažiavimas Pittsburghe i ge
gužės 17 d. Lietuvių Mčkšlo 
Draugystės svetainėj. Ten bus 
sudarytas bendras komitetas, 
kad padėtų kitoms kolonijoms 
sušaukti Amerikos Lietuvių 
Kongresą^. Bus pasidalinta; klin
timis, 
tos rezoliucijos, žodžiu sakant, 
bus dirbama dėl tinkamo pri- 
sirifošimd kongresui.

Taip
draugijos, kad rinkdamos -de
legatus “ 
jų suvaž 
delegatus 
dangi lai 
šia yra, 
atidėliojiiūo.

Kitą sekmadienį gegužės 3 
d., daugelis draugijų ir ien- 
tralinių organizacijų kuopų lai
kys savo 
se bite įkaitomi atsišaukimai 
dėl šaukiąmo Pittsburgho1 ir 
apylinkės 
ir rinki“

įdaryti tarinąąi, »priim

pat yra raginamos

Pittsburgho draugi-1 rittsourgho dYaugi- 
įžĮavimą rinktų kartu 
•“ ir j kongresą. Ka- 

<o jau neperdau^iau-r 
tai reikia dirbti be

susirinkimus, kuriuo

draugijų suvažiavime 
ir rinkinio delegatų į Ameri
kos Lietuvių Kongresą. ’

Nėra mažiausios abejonės, 
kad draugijų susirinkimuose 
bus kreip 
kongreso 
renkami delegatai į -kongresą 
ir į draugi 
burghe.

Jei kuri 
kimai

lama daug dėmesio j 
šaukimo reikalą ir

jų suvažiavimų Pitts-

ias draugijas atsišau- 
nelbiftų pasiekę < (mat4 

dažnai pasitaiko, kad kai kųT 
rių draugi 
nesimpatiz 
gresui, atsišaukimus numes ar
ba visai nenorės jų skaityti)i 
tokiais atsitikimais, draugijų 
nariai patys turėtų pakelti.kon
greso šauk* 
sirinkimuone.

Lai sus: 
tys nariai' 
taria kongresui, ar ne. Nieką 
nenori ne; jritarinčių draugi j ij 
versti, kad jos siųstų į d&egaj 
ttfs į kongresą. Bet jei narui 
daugumas pasisakys už Atstei. 
girną

i sekretoriai* /kurie 
ja šaukiamanmkon-

imo reikalų savo sur

rinkime daly vau j an 
pasisako, ar'jie pri

pasisakys už , atstei, 
deijnokratinčs tvarkos 

Lietuvoj, tjai ras galimybių iš-
pasiųsti ir savo ąt* 
Amerikos Lietusių 

:•
ir apylinkės 

nėra jokio sunku-

rinkti bei 
stovus į 
Kongresą.

Pittsburgho 
draugijoms ] 
mo pasiųs ;i savo delegatus į 
A*merikos Lietuvių Kongresą. 
Clevelandaš nuo Pittsburgho 
yra tik apie 150 mylių . tolu? 
mo. Vadin 
nė.

asi, netolima kelio-

- S. Bakanas.
< 1

!PI1EN0 ©SRBININKU UNIJOS
KONVENCIJA

REPORTERIO 
NUOTYKIAI

Ba-CANONBURG, Pa. 
landįio 28 d. Alhambra teatre, 
prasidėjo plieno 'darbininkų 
unijos (Amalgamated Assn. of 
iron, Steel. and Tin Workers) 
61 metinė'konvenėija. Dalyvau
ja-apie :100 delegatų nuo 52 
lokalų arba “ladžių”, kaip pa
tys iunijistai vadina. “Ladžįai” 
nėra sunumeruoti, kaip anglia
kasių unijos lokalai. Jie -turi 
pasirinkę tam tikrus vardus ir 
nais vardais yra žinomi.

Atidarymas konvencijos ar
ba pirmoji sesija buvo vieša, 
— atvira svečiams ir publikai. 
Toj sesijoj buvo sūkomos pra
kalbos, registruojami delega
tai. Prakalbas sakė ne tik cen- 
traliniai unijos viršininkai, bet 
buvo pakviestas kalbėti ir 
Pittsburgho miesto tarybos na
rys P. J. McArdl£ kuris kiek' 
iųetų atgal ne’tik priklausė šiai, 
unijai, bet ir buvo šios, unijos 
centralinis prezidentas .per ke
letą metų. Antruoju kalbėto
jam buvo John J. Kane, Alle- 
gheny County komisijonierius 
'ir .presmonų imi jos viršinin-.

Buvo laukiama atvykstant 
Penu, valstijos gubernatoriaus 
leitenanto Thomas Kennedy, 
kuris yra angliakasių unijos 
Pildomojo Komiteto narys (ka~ 
sieriUS-sėkrėtorius) ir ^iuo lai
ku yra Ne w Yorke, kur atsto
vauja angliakasių unijai dery
bose su kietųjų anglių kompa- 
n

mesti angliakasių prezidento 
John L. Lewis siūlomą I planą 
organizuoti plieno . darbininku?, 
industrinių unijų pagrindais.

Siūlo pusę milijono
1 -1 •dolerių

' šioji .plieno darbininkų uni
jos konvencija turės išspręst) 
svarbų klausimą, būtent, pasi
sakyti su kuo ji eis, — su 
Darbo Federacija, kuriai ji iki 
šiol priklauso, ar su maibieriu 
prezidento John L. Lewįs va
dovaujamoms industrinėm 
joms.

šioje konvencijoj abidvi pu
sės turi sutraukusios savo jė
gas ir konvencijoje įvyktį per- 
siėmim-as. Vadinamoji ūnijo< 
“senoji gvardija” — konserva- 
tyvis elementas — simpatizuo-

‘įRank 
(eiliniai naria]!) ir 

visi komunistuojantys karštai
virsi

;ja ‘Darbo Federacijai, 
and file

uni-

jų atstovais. >
Jisai 'prisiuntė konvencijai 

telegramą pranešdamas, kad 
nėgali atvykti - kalbėti į lįą se
siją, — atvyksiąs kitą dieną.

Antroji sesija arba kaip pa
prastai sakoma “biznio sesija” 
buvo ‘laikoma kitoje svetainėj 
— Ėagles Hali i uždarytomis du
rimis, prisilaikant amatinių se
noviškų imi j ų tradici j os. f Pasi
rodo, kad į antrą sesiją »ne vi
sų atvykę delegatai buvo Jleid- 
žiimi. Mat, unijos virši’ūinkųc 
vadovaujant prezidentui : 
Tjghė . paskirta mandatų ■ 
sija atrado,' kad ne visi 
gatai yra kvalifikuoti. A

iomir 
dele-

;rastą: 
nekvalifikuotais'ttų lokalų dele
gatai; kurie unijoj yra ž inomj 
kaipo vadai vadinamų “rauk 
and; file”. Liko diskvalifikuoti 
šių lokalų delegatai: Buękeye 
Lopge jš Girard, Ohio, Youngs- 
town, Ohio, Lodge, kuriam at
stovauja žinomas “rank and 
fili” vadas CJarence Irwin ir 
kėįetas, kitų. Nėkvalifikąvimo 
priežastis esanti ta, kad minė
ti lokalai nėra užsimokėję sa
vo duoklių unijai.

Tačiau tie diskvalifikuoti -de
legatai tvirtina, kad jų atme
timo' priežastis esanti fa, 

nesutinka su unijos jjrezi 
deiįto politika: industrinių 

klausimu. Esą, unijos

remia angliakasių unijos 
ninku siūlomą planą.

Angliakasių unijos preziden
tas John J. Lewis draug 
įąvo pląnu. yra^pąsmlp^ i 
no darbinirrkų 
ei j ai ir pi?sę milijono dolerių 
finansines paramos organiza
vimui plieno industrijos darbi
ninkų industrinių unijų pagrin
dais.

Darbo Federacija irgi Įsiūlo 
moralę ir finansinę parama dėl 
organizavimo plieno darbinin
kų.

Pasirinkimas bus , ne 
yas.

. Konvenciją atidarant unijos 
viršininkai savo kalbose v^ngė 
prisiminti apie bent kokius pa 
siūlymus.

Prezidentas M. F. Tighe 
vo kalboj nusiskundė, kad 
daugumas žmonių primeta 
dėlį konservatiškumą ir k tką. 
Bet jisai esąs tSiek konserva- 
tyviškas, kiek ir visa unij^. O 
jei kada esą reikia būti ; 
gresyviškam, tai, jis ir t 
esąs.
. John J. Kane ir P. J. 
Ardle savo kalbose graudeno 
konvencijos delegatas, kad 
savo nesusipratimus , stengtųsi 
išspręsti i konvencijos syetai 
o išėję iš svetaines visus 
susipratimus ir skirtumus 
mirštu ir laikytųsi vienyb

Kitų unijų vadai j

e su

eng-

ša
jam 

di-

pro- 
okis

‘V

kad
Jie

jy
uni- 
pre-

zidentas M. F. Tighe ir kiti 
kpijservatyvįški
priešinasi organizavimui plį-- 
darbininkų industrinių ur‘" 
pagrindais ir laikosi įs ikibt 
Darbo Federacijos viršinin 
kariis į skvernus.

Neįsileisdami į konvenciją 
tam tikros dalies, delegatų uni . 
jos viršininkai tikisi iš saviš
kių i sudaryti ■ daugumą ir at-

viršininkai 
•lieno 
nijų

n 
t

ClevelandOi , Karpiukas 
nori suvesti .sąskaitas 
su p. Miku Vaidyla iš 

1926 iii. įvykių■
Teko skaityti fašistų “Dir

voj”, kad ir saųdariečiai ren
giasi savo “seimui”, kuris tu
rės įvykti Glevėland, Ohio, to
mis pat dienomis/kaip ir Ame 
rikos Lietuvių Kongresas, t.y. 
birželio 20 ir 21'd.d.

Clevelando Karpiukas rašy
damas apie sandariečių “sei
mą” ' prisimena “Sandaros va
dukų” klaidas ir netakti&ktf- 
mą. Ypatingai stambi ir ne
atleistina “Sandaros vaduku” 
klaida buvūsi,. pasak “Dirvos” 
redaktoriaus, tą, kad po per
versmo Lietuvoj- 1926 metais 
jie išmetę iš Sandaros velionį 
J. O. Sirvydą ir K. S. Kar- 
Piy- . f L

Be to, p. Karpius nėra pa- 
tepkintas ir Sandaros vadų 
SLA. Pildomajai Tarybai kan
didatų parinkirtiu.

Tasai Smetonos “kavalierius” 
(Karpius) pataria sandarie- 
čiams “rimtai^ipitai” pagalvo
ti apie padėtį, jkad šaukiamas 
“seimas” daugiau reikštų negu 
rinkimą dolerių., vieno ar po 
ros vyrukų pragyvenimui, lei
džiant lajk^įįf

1. atšaukimą Karpiaus ir Sir
vydo 'išmetimo viš Sandaros; 2. 
panaikinimą Sandaros laikraš
čio; 3. aprobavimą tautos “va
do” Smetonos valdžios; 4. pa
smerkimo Lietuvos ūkininkų 
streiko kaipo “bolševikų ir vo
kiečių” padaro; 5. pasmerkimo 
demokratijos kaipo “savo die
nas atgyvenusio” dalyko, etc.

Trumpai tariant, p. Karpius 
kaipo Smetonos palaimintas 
“kavąlierius”< jaučiasi turįs pa
jėgumo šiame Sandaros ‘‘sei
me” suvesti sąskaitas su Vai- 
dyla ir kitais šiaudiniais de
mokratais. Jis jaučiasi galįs 
priversti juos pilnai priimti 
Sįietonos “vierą” arba būti 
prašalintiems iš Sandaros. Va
dinasi, jis bandys su Miku ir

kitais, šiaudiniais1 demokrątais 
“atsiskerinti” už 1926 metus.

Tikrai juokinga 
padėtis

Sandariečių, tų šiaudinių de
mokratų, būklė yra tikrai juo-į 
kinga ir iš dalies pasigailėji
mo verta. Jų “vadukai”, pasak 
Karpiaus, šusidėdami su fašis
tais pastatė ‘kryželį ant visų 
savo demokratiškų šūkiu i ir 
tradicijų. Jie eina prie to, kad 
turės atvijai pasisakyti, jog 
1926 m. stodami už demokra
tiją klydo arba veidmainiavo. 
Vienas iš dviejų buvo.

Iš šalies žiūrint atrodo gana

keista, kad suaugę žmonės ne
žilo nė patys kąs jie esą. Vie
ną dieną jie yra demokratai, 
kitą dieną bepartyviai, trečią 
fašistai ir kitokie, žodžiu sa
kantį pagal orderį ir marketo 
kainą. Elgiasi kaip .tas čigo
nas, kuris buvo pašauktas liu
dyti <į teismą ir teisėjo ‘klau
siamas apie tikėjimą, atsakė, 
kad jis galįs būti tokio tikė
jimo, kokio tik teisėjas no
ri.

< Tas pat yra ir su < daugumu 
mūsų sandariečių.

c'CTasa pusk 3-čiam)
• ». JP . f '

Turėkit švarius ir 
Sveikus Kambarius

DRY CLEANEfykWASHABi,E WALL PAPER

v. AO* ■

MAGES

ROOMS

CLEAN
HKALTHY

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

ižiant lalkrąšlį,.. (supraskit.
Sandarų5’)’,1 ^kartas nus

karto irgi iš. khlio išvedamas.
Kaip atrodo, tai' Karpius suį 

savo sekėjais rekomenduos 
“svar- 
tokių:

“Sandaros seimtaįT. kėlet'ą 
bių” dalyki^ gar būt,

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
. gimdymo namuo 

se ar. ligoninėse, 
duodu massage 
^■ėlectric. treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ii"

Mcž

Jie

nej, 
ne- 
ūž

ės.

ra- 
susidomėję konvencija

: Yra atvykęs į šią konvenci-, 
ją John Braphy, Lewis kemi- 
teto dirėktorius, o iš New Yor-;

La-: 
dies Garment unijos virsmim
ko Charles S. Zimmefman,

kas. Iš 'Tarentum, Pa., daly
vaują Ferdinand A. Bindel, Fe
deracijos Fiat Glass Worlįers 
of America atstovas.

Pastebėjau ir kelis kitus 
mių unijų vadus, atvykusius i$

žy

kitų miestų. Bet kol kas 
ties John L. Lewis’o nesima
to. ,

Tikimasi, kad Penu, vai 
jos .gubernatorius leitenan 
Thomas ’ Kennedy pasakys k 
štą kalbą .už (industrines uni
jas kaipo angliakasių unijos 
atstovas, it i : ' . >; Tai tiek iš j 
plieno darbininkų unijos

pa

sti- 
tas 
ar-

š pirmos dienos 
inkų unijos kpn-

..Siunčiam dėles -Telegramų j Visas 
Pasaulio Pails

LOVEIKIS •
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlęvard 7314

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

BUDEIKIS 
IR TBVAS 

REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNĄVIMAS DIENĄ IR "NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

L J. ZOLP ■ į
1646 West 46th Street • - Phones Boulevard 5208-8418

J. F. EtIDEIKIS į
4605-07 S. Hermitage Avenue -Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, j4447 S. Fairfield, Laf. 0727 
' ” ZA(7!L\WlCZ^ir SŪNUS .
2814 West 23rd Place Plionės Canal 2515—Cicero 5927

42-44 Ėąst 108th St Tel. Pūllman 1270 arba Canal 2515 <
J.LIULEVIČIUS ~ f

4092 Archfetf Avenue , Pbone Lafayette 8572

; S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue y-• Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8807 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4189

,J,, ' , ..—i. .... . ' ............... . ................ . —----------------------------- ----------------------------

A. PETKUS
141>0 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

<r 
a

1 X F. RADŽIUS
668 West 18th ,Street Phone Canal 6174 '

‘jį

' 718 West IŠth Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8877

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ JR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

ADVOKATAI
K. P. G U GI S

ADVOKATAS '
Miesto ofisas—127 N. Deatborn St. 
Katnb. 1431-1434—Tel. Central 4411^2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
iValandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310. ;
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—i 

pasral sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki -4 ir nuo V iki S 
vai., Nedėlioniis nuo 10 .iki l2 • 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. Pagal sutarti 
iRez. < 6631 So. Califoraia Avenus 

Telefonas Republic 7868

Telėphone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Re®. 6515 So. Rockwell St 
Telephonm Renublic 9728

Tel. Office Wenrworth 6336 
Rez.,HvdePark 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
.'Moterų ’ ir vaiku ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St
iftskyrus serėdomis ir subatomis.

Kl. Jurgelionis
‘ į ADVOKATAS - 

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S.‘Halsted'St. W. Yards 2534 i j A—J
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. |I 4645 So. Ashland Avc.

Miesto ofisas 
100 No.<La Šalie St.'Rbom 910 

Central 5541 
Rezidencija 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

• Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vežei’
Dentistas

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj nasrai sutarti.

I Dr. Strikol’ss
JOHN <B. BORDEN Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS ADVOKATAS Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
2201 W. Cermak Rmd (W. 22 St) ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.1 vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Vakarais: Panedčlio, Seredoi ir 1 -Ofiso Tel: Bėulevard 7820 
Pėtnyčios 6 iki,9. Namu TeL: Proepect 1930

‘ Telefonas Canal 1175. ■r ■- ---------------- ----

Namai: 6459 S. Rockvrell Street -Į
Telefonas Republic 9600. t . 1 Dr. T. Dundulis 

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
! T (T 4157. ARCHER AVENUE , 
< Telefonas Virinių 0086 (
i-Ofiuoi vųlandos ir nuA'*"
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti .

Kiti Lietuviai Daktarai.

\ A. A. SLAKIS

111 W. Washington St.
Room 737 1 |

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. |Tėl. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Tėl. Central 4490 ’ Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

--------- I iki 8:30 v, NedAL nuo lO iki l2 .a.ni 
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. Į Th-. CJ IVniIrzlia 
namu Tel.: — Hyde Park 3395 | IvUilkvllS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias, klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos < nuo 10 iki i B .^v. 
Nedėlitjj.5nuogių iki 12. ’ c’
Dantely atsitikimu akys atitaisb- 

mos be akinių. Kainos pigiau - 
kaip pirmiau..

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

BK. G. SERNEK
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir . Akinių Dirbtu vi
. 756 West 35th St

kampas. Halsted St.
Valandos nuo 1IP-4, nuo 6 iki >8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

LIETUVIAI
7 Gydytojai ir Dentistai <

. S-..

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai: .1 11d 8 po Dietų/6 Iki S vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas > Brnnairiek7 0M7

Ofiso Tel..Boulevard 5918 
Re z. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St' tloyj tllį O.U >,
5 Cor. of ■ 35th -nnd Halsted Sts. K 
Ofiso valandos mid"l-8 nuo'6:30-8’.M

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
, Tel. Virsima 1116 

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

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

. Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

■■ 1 ■- .............. ......."'Tas

KITATAUČIAI
Dr.Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 83 

metus, kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan Sš. 
» Valandos nuo: MUrl2 pietų ir 

nuo . 6 iki 7:80 yaL vakaro.
; . Tel. Canal 3110

Rezidencijos telefonai:
įlydė Park 6755 mr Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
S OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL.ryto. nuo. 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo t Iki 8:80 vai v 
vakaro. Nedaliomis nuo <10 ild >12 
valandai dienų.

■ Phone MIDWAY 2880.

x Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
,4631 SOima ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 Ud 8 po pUeta 

7 iki 8 vaL Nedll. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2403

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. T«L Drezel .9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. •—« v»i. , 

Įlomi* Ir šventadieniais

chronišku ligų.
. 7—9 vai, vak. Nedfe

10—U 
__ .J



NAUJIENOS, Chicago, III

Pittsburgh’o Naujienos

tikrai

SVIESTASjiems' veikti nelei

Torontiečių žiniai
IMII« VHIIMBIIP iru iii 11 ■

KORESPONDENCIJOS Į

Kvort. džiaras 250Shurfine” SALAD DRESSING

Sutaupyki!Sutaupyki!

49c

Gerkit ir ReikalaukitŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai

STRAMHTKE

NATHAN 
KANTER

Lietu vilko*

Degtini*

Patartina, kad visi Pittsbur
gho lietuviai dalyvautų šioje

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

AugŠti 14% 
unc. kenai

nume- 
iškelia 
atkrei-

18x20 PRAUSIMOSI
INDAI L....... ...........

Rūkykit Old Golds
Jei nepatiks—atgausit pinigu

“MIDWEST” 
GEROS RŲŠIES 
Kasdien šviežias! 

Tub ar Role Sv.

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

SURANGYTI 
(Coli) 
SPRINGSAI 
Vertis $12.00

PITTSBURGHO LIE
TUVIAI MINĖS PIR

MĄJĄ GEGUŽES

adresų ir prašė 
čia u spaudoje, 
tolus 
Man.

Plumbingo Reikmenys iš 
Buvusios Pasaulinės Parodos

Crane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

TeL Republic 8402

Naujos SLA kuopos 
susirinkimas

Penktadienis, geg. 1, 1936

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Bet ką tu žmogus padary
si, — prieš vėją nepapūsi. Di
delis daugumas Amerikos lie
tuvių, gyvendami laisvoj šaly 
je, yra pasiryžę pagelbėt Lie
tuvos žmonėms atsteigti demo
kratinę tvarką Lietuvoj.

— Reporteris.

nariai supranta 
žvalgybininkų pagn-

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tona* 

Smulkesni $7.05 tona*

Mes Padarom Gera 
DARBĄ PIGIAI! Ugi 
Galita ateiti visados C

Permanenta mu*i 
Specialybil

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Balandžio 24 d. vadinamame 
East New Yorke adresu 741 
ModounnUght įvyko naujosios 
Susivienijimo kuopos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė Tiš
kevičius ir pasiūlė susirinku
siems nariams išsirinkti valdy-

DIXIE ŠOKIŲ MOKYKLĄ 
Duoda . privatiškas ins- J KKĮ 

trukciias HMODERNIŠKU ŠOKIŲ jfak
Merginom ir Vaikinams ^Į|į

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

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

tarptautinėj viso pasaulio dar 
bininkų šventėj.

• Reporteris A.

Vartotos Toileto Sėdynes
SU ŠITUO 
KUPONU .

tai aš mielai jas suteiksiu. Ra 
šykite šiuo adresu: 463 Magnu' 
avė., Wihnipeg' Man.

J. Martinonis.

Susirinkimui besitęsiant Tiš
kevičius raportavo apie tai, su 
kokiomis kliūtimis jam tekę 
susidurti tą kuopą beorgani- 
zuojant. IŠ jo raporto buvo aiš
ku, kad Centro “diplomatiš
kas” sekretorius visokių. prie
kabių ieškojęs, kad tik kuopa 
begalėtų šilsijcurti. Sako, viso
kiais nereikalingais formališku
mais stengėsi pradėtą darbą su
griauti. . /

Visa tai Tiškevičiui tiek įky
rėjo, kad. jis pareikalavęs grą
žinti įsirašiusių narių įmokė
tus' pinigus ir blankas. Tuo pa-

Kitą naujosios < kuopos susi
rinkimą sušauks organizatorius, 
kada jis gaus iš Centro čarte- 
rį. Vadinasi, kada kuopa galės 
legališkai tvarkytis.

Frank Lavinskas.

GARANTUOTA 
STOGAM DENGTI 

POPIERA
90 SV. SVORIO 

Iš . žvyro su cementu, žalia arba 
raudona. Tvirta Rolė iš 108-nių 

kvadratinių pėdų,

visai suprantama
išspaus-

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:30 v. vak.
TEL, HARRISON 0751

Tikiuosi, kad man bus leista 
per “Naujienas” atsakyti į kai 
kuriuos torontiečių iškeltus 
klausimus.

Štai “Naujienų” No. 75 pa
stebėjau V. Dagilio viešą laišką 
Winnięego lietuviams Petro 
Kazlausko reikalu. Jis kreipėsi 
į winnipigiečius, kad jam pra
neštų Kazlausko adresą. Jei 
jau niekas kitas, tai bent pats 
Kazlauskas tegul apie save pa
rašąs.

Apie Kazlauską galiu pasaky
ti v tiek, jog jis ir geriausiais 
norais negali apie save praneš
ti. Jo sveikata yra vi^ai nusilp
nėjusį ir jis? beveik nebegali 
rankos valdyti.

Dagilio prašymą aš norėjau 
tuoj išpildyti, tačiau ir pats ne
žinojau Kazlausko adreso. Te
ko gerokai laiko praleisti, kol?

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Žvalgybininkų raštai 
“Tėvynėje”

“Tėvynės” SLA. organos pra 
eito numerio pusę pirmo pus
lapio užėmė Smetonos žvalgy
bininkų raštais. Paduodama 
“Lietuvos žinių” pranešimas, 
kaip “saugumo organam” pa
sisekė sugauti keletą jaunų vy
rukų pavasarininkų (katalikų 
jaunimo org. narių) gabenant 
nelegalią literatūrą iš prūsų.

kitas aprašymas yra įdėtas 
“T.” apie tai, kaip tie patys 
“saugumo organai” darė kra 
tas katalikų organizacijų lai
komuose namuose ir ieškojo 
nelegalios literatūros, konfiska
vo atsišaukimus ir kitus grieš- 
nūs dalykus.

Visi 
yra

bar turi clevelandiečiai ir pitts- 
burghiečiai.

šis Dagilio iškeltas klausimas 
yra tikrai svarbus. Jau metas 
kanadiečiams tuo reikalu susi
rūpinti. šiaip ar taip, Kanado
je gyvena nemažas būrys lie
tuvių. Jie yra po- įvairius mies
tus išsiblaškę. Butų tad tikrai 
svąrbu, kad jie pradėtų apie 
savo gyvenimą rašyti. Turėda
mi tokį skyrių, kanadiečių vei
kimas irgi pagyvėtų.

Tai viena. Be to, Amerikos 
lietuviams taip pat butų įdomu 
patirti apie savo kaimynų ka
nadiečių gyvenimą.
, , ■ l» ■■■ • ■

Kadafigi Toronto lietuvių* ko
lonija yra veikliausi, o ypač 
ten veiklus pažangusis elemen
tas, tai torontiečiams ir reikė
tų pasiimti iniciatyvą tokiam 
skyriui įsteigti. Nėra mažiau
sio abejojimo, kad tam pritars 
ir kitos kolonijos.

Tiesa, kai kurios kolonijos 
yra gana nerangios. Pavyz
džiui, Winnipege yra nemaža 
pažangaus fiusistatymo žmonių, 
tačiau į bet kokį veikimą juos 
nėra lengva įtraukti. Teisina
si, kad neturį laiko, kad viso
kios bėdos 
džiančios.

Vienok manau, kad tas mer

ėm metu jis dar pridūręs, jog 
jei Vinikas negalįs kuopos le
galizuoti, tai jis surasiąs kitą 
žmogų, kuris tatai padarysiąs.

Sekretoriui tatai baisiai ne
patikę. Jis pašokęs ir pradėjęs 
rėkti, kad, girdi, negąsdink ma
nęs. Tiškevičius jam atsakęs, 
kad čia jpkio gąsdinimo nėra. 
Tačiau jei sekretorius laiko ne
turįs naujos kuopos reikalams 
sutvarkyti, tai gal tat galės pa
daryti kitas asmuo. Po to sek
retorius pasidaręs sukalbames
nis.

Bet jaunuolių kuopos steigi
mo reikalas kol kas sukliuvo. 
Vinikas spiriasi ir sako, jog 
Flushinge kuopa esanti nerei
kalinga. Tuo tarpų faktas yra 
tas, kad toje kolonijoje kuopos 
nėra. Todėl naujai kuopai įsi
kurti, rodosi, negalėtų būti jo
kių kliūčių. Bet susikalbėk tu. 
žmogus, su diplomatiškais sek
retoriais.

dėjimas pranyktų, jei kitose 
kolonijose prasidėtų smarkes
nis judėjimas. Kaip žinote, pa
vyzdys yra tokis dalykas, ku
ris užkrečia ir kitus, štai kode": 
torontiečių sumanymas yra 
sveikintinas. Tik ilgai nedels
kite. *

Jei torontiečiams butų rei
kalingos kokios informacijos,

Balandžio 29 d^ buvo “pri- 
mary” rinkimai liominavimui 
kandidatų į įvairiai valdiškas 
vietas. Renkami buvo ir par
tijų komitetų nariai.

■ 21 warde, kur randasi mu
sų lietuviška North Side, lai
mėjo demokratų partijoj 2 lie
tuvės komitete vietas. Mrs. 
Dorothy Astrov-Astrauskienė 6 
distrikte ir Mrs. Anne Molo- 
kis-Malokienė 8 distrikte.

Vadinasi, North Sidės lietu
viai liko pripažinti politikoj, ir 
tas lietuviams daug pagelbės. 
Jie gaus daugiau darbų ir šiaip 
turės kur kreiptis su: visokiais 
reikalais.

Kitą kartą parašysiu plačiau 
apie įvykusius rinkimus.

— Politikas.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
' 5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokejom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Plumbin- 
go Reikmenų

Užsilikusių iš Pasaulines Parodos, tarp jų rasite vartotų maudynių, 
toilėtų,: sinkų tiktai už mažą,dalelę pirmesnes kainos. 'Taipgi užlai
kome didžiausi pasirinkimą ir kitų reikmenų.. Mes tarnaujam jums 
jau 28 metus, todėl galit pilnai mumis pasitikėti. ■ * ■
MAUDYNEI
VANOS tiktai po

tie aprašymai 
žvalgybos viršininko para 

kuriam rupi Smetonos 
diktatūros saugumas.

Jei nebūčiau savo laiku skai
tęs toj pačioj “Tėvynėj” apie 
naują spaudos varžymo įstaty
mo įvedimą Lietuvoj, tai bu
čiau* pamanęs, kad ir “Lietu
vos žinių” redaktorius jau yra 
nuėjęs tais pat keliais kaip ir 
“T.” redaktorius, brolis S. E. 
Vitaitis. .

Bet žinodamas, kad dabar
tiniu laiku Lietuvoj yra įves
tas toks įstatymas, kuris ne 
tik draudžia nepalankiai apie 
krašto santvarką rašyti, bet 
ir verčia dėti valdžios atstovų 
pranešimus 
pasidarė, kodėl “L. ž 
dino tokius žvalgybiško pobudr 
žio raštus.

O musų SLA. organo “Tė
vynės” redaktorius p. Vitaitis 
deda juos į pirmą puslapį kai 
po nepaprastai svarbų dalyką!

Tenka pastebėti, kad ir pa
prasti SLA 
kad. tai : 
rrflhti raštai.

“Tėvynėj” jiems tikrai ne
turėtų būti vietos.

Prieš vėją, nepapūsi.
Amerikos lietuvių draugijų 

besirengimas kongresui atsiek
ti demokratiją Lietuvoj nema
žai baimės įvaro visokiems at
žagareiviams. Praeitame LMD. 
susirinkime, kai buvo renkami 
delegatai į Pittsbukgho ir apy
linkės draugijų atstovų suva
žiavimą Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalu pasitarti, tS 
labai daug baimės įvarė musų 
tautiškiems įvadams. Kai ku
riems jų net kinkos pradėjo 
drebėti.

ROOSEVELT 
FURNITUREco

2310 Węst 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

nes PieiAu

STORES

ATYDOS! PIRK&TNAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAKROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020

Pittsburgho ir apylinkės lie 
tuviai irgi minės viso pasau
lio darbininkų šventę (pirmo
sios gegužės) kitą sekmadienį, 
gegužes 3 d., Lietuvių Moksle 
Draugystės svetainėj, 142 Orė 
St., Solio Pittsburgh, Pa.

Pittsburgho ir Apylinkės 
Draugijų Sąryšis rengia tai 
dienai pritaikintą gražų pro
gramą, kuris susidės iš pra
kalbų, muzikos ir dainų. Kal
bėtojais bus J. * K. Mažukna, 
J. Gasiunas ir Juozas Baltru
šaitis. Muzikalį programą pil
dys musų-.vietos muzikalės jė
gos. /

Vakaras prasidės 7:30 vai. 
vakaro dienos šviesos taupy
mo metu. Įžangos jokios ne-

Dėl Kanados lietuvių 
skyriaus

Tame pat “Naujienų” 
ryje draugas V. Dagilis 
kitą svarbų dalyką. Jis 
pia visų Kanados koresponden 
tų dėmesį į tai, jog butų pra
vartu “Naujienose” įvesti Ka
nados lietuvių skyrių, kaip da-

Dvi lietuvės laimėjo de 
mokratų partijos komi 

tete vietas

MALEVOS
Didžiausios malovų ifidirbčjų ir distri. 
biitoi-ių Įstaigos Chicagoje. Standartl 
nės rųšles maleyų už tiktai

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0868

Tuffets” Wheat or Rice 
"BISCaUICK” Prirengti MILTAI 
WPR’EX”nč'O_COA ...... ;...... . .

NUSIPIRKIT PIGIAU!
- PAS “MIDWEST STORES” 

Specialis Išpardavimas—Penkt. ir šeštad., Geg. 1 ir 2

Stiprus CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeverykus. Mes tokius ir turime. 

'ĮmBįB ? Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu- 
.. siais čeverykais. Atvažiuokit į mu-

W sll krautuvę, o mes jums
® priskirsime gerus ir ne

brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET

pagaliau, jį suradau. Suradęs 
jam pranešiau, kad torontie- 
Čisd nori' pagelbėti, tik nOžinĄ 
jo adreso. -

Kazlauskas davė jo dabartinį 
kad paskelb- 

Jo adresas yra
450 King st., Winnipeg,

Tuz. 33c
.... 4 sv. 190
3 pund. 130

V. Dagilis savo laiške rašo, 
kai jis kreipęsis į vieną komi
teto narį .Kazlausko reikalu, 
tačiau jokio atsakymo negavęs. 
Aš kalbėjausi su J. Rimkevi
čium, kuris pareiškė, jog iš To
ronto jokio laiško negavęs. Esą, 
ko komitetas egzistavęs, tai jis 
atsakęs i visus laiškus.

3ct tai' tiek to. Komiteto, 
apįe kurį Dagilis kalba, jau ne
bėra, — jis liko likviduotas. 
WinnipigieČiai taip pat nebesi
rūpina sukėlimu aukų Kazlaus-

NEPERMJRKIAMAS
ASBESTINIS

TEPALAS STOGAMS
Kuriuo lengvai užtepsite skyles
Stoge. Daug ilgiau laikys negu

L degutas arba kas kitab '
Galio-
nąs ........WW G

5-kių galionų induose.

Į KALBAME LIETUVIŠKAI Į

CHICAGŪPLUMBING&HEATINGSALVAGECnrp.
2130-32 So. State Street Tel. VICtory 3939

Atdara vakarais iki 7 vai.—Sekmadieniais iki 1 vai.

7,000 gal. Sherwln Wllliams Trim Var- 
nlfio, iš Majestic Radlo, kuria suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina _______ ___ ______ ____...
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšiės. kitur $2.25. , <1 25
MOhtgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau dt* AA 
$3.20, dabar ..................... .....
Juodas Screen Enamelis 50 
Dabar galionas _____________

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

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AV®. 
683G S. HALSTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ.
Telefonas: Armltage 1440.

SPICED COOKIES "DŲTCH MILL’,* _ Svaras_I U C 
‘.‘SunsĮiinę” NOBILYTY-1COOKIES’ _ Sv. dėžutė 
“Midwest” frEANUT BUTTER .......   Sv. džiaras 15<
“Sunkist” ORANŽIAI Dideli 
Puikus JONATHAN OBUOLIAI . .....
CALIFORNIA MORKOS ......... ...........
“Midwest” LXJNCHEON~MEAT .... .............  Sv. 310
“Lincolnshire”' RAIKYTI-LAŠINIAI % sv. pak. ■ 17%£ 
ALL MEAT FRANKFURTS .............Svaras 19^
‘BON AMl” Pauderis 2 ken. 23c šm,2 už 19C 
“Cleveland” Popieros ArALYKLAS ........... 3 ken. 250
“OCTAGON” MUILAS 
“WOODBURY’S” VEIDOTMUILAS 
KITCHENKLENZER 
CAMAY MUILAS ................
OXYDOL 2 maži 17c 
ŽOLĖS SĖKLOS ..................

“LINCO” Drabužių Baltintojas
Plūs Depozitas už bonkas

SRIUBOS še'"
Mushroom ete

‘GERBER’S” Vegetable Baby Foods 2 ken. 17C
Midwest” TYRA POVIDLA ....... 18 unc. džiaras 150
Midwest” TYRA GRAPE JAM 2 svarų džiaras 210

■■■m ■■■.■■.!—i..^— .j ■■■- n ■!■»■ m i ■ - i m ■ i—■i^— n i .i i ■ i ■ 4 ■' 1 ■"“'i ii    - ■ — m'     . ii n ’. 'i mm i' 1 '' - *

‘Midwest” Old Fashion AGURKAI1'12 unc. džiaras 150
-Hofherr’s” TAMALES

Campbell’s” TOMATO JUICE 14 unc. ken. 3 už 22^ 
GRAPE-NUTS” Pusryčių Maistas 12 unc. pak. 17^ 
BAGDAD” CURRANTS ...... ....  8 unc. pak. 2 už 25^
MINUTE75-TAPIOCA-..........................  8 unc. pak. 120

.....2 pak. 19c
20 unc. pak. 180 
... Sv. kenai 100

R0XEY” šunų ir Kačių maistas A ken. 25c
$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ

< PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.
PIRK NUO

Dideli, šmotai 5 už 230 
3~Ž~25^ 

4 kenai 19c 
3 už 170 

. 2 dideli pak, 39c 
3 svarų maišelis 530 

Kvort. -f 4 r 
Bonk.

1/ Al/A “MIDWEST” PUIKIAUSI 
lt 11 V U GOLDEN SANTOS
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Penktadienis, geg. į 1936
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► “LIETUVOS PAGRINDAS”k. 
•s

TUR BŪT, KOKS NESU
SIPRATIMAS

$$.00 
. 4.00

..W

pviem menesiams
Vienom wi Atlasini.
. I4etuTO|i Jrs kitur užsieniuose 

« r 
r

■i i , imi p.t"!

$8.00 per ygąg ip, Qpąda
$5.00 per year^outside of* GhicagO'
$M0:P.er year InChlcago 
ŠL M ėpRjį,

$8.0p

••••••••••• 2.50J
Pinigu^ reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

• NAUJIENOS; GMcage* Ei.

Chicagoje p^lUu
Metamą.
Pusei metų ___—_________
Trims mėnesiams „_______
Dviftm m&Dfifii AllUk m...ir«uyr

: Vieaam. minėsią!
GhicagO^ per ižpęšiotpląs;

Viena kopija  ________8p
Savaitei_______ __ ________ ...—, 18ę

I Mėnesiui 75p
Suyjanytose. VaU^s®, nąGh|cag?k

l * 1 “ X“
t

" ......Į...- ■ -

Entered as Second Clasą, Matt^r 
March 7th 1914 at thp Post Offica 
of Chicago, Ilk under thę act. of 
March Brd 1879.

T. ■ • rn,yį. ,T. *r... .j ,1 i ....... ■■»■!

Naujiepęą abw? kąądį^n, išskiriant 
sekmadlęniusj Leidžia^Nauj|enu? Beo- 
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(Atpiginta)

fliącįjos politikai, kurią veda, Schąchtas* Hitleriu tam ir paskyrė gen. Goeringą “kontrolierium”, kad jisai priverstų Sęhachtą atmesti aųksipį marr kėa pagrindą.
Lietuvos Mokslą Naujienos
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, Prieš 50/ Rietu? Ąmeratos OKgftRfeRpfem? profesine* 
se sąjun^oąą. (ųpįjjhsę) darbininkams atčjjLk galvą geną* 
mintis pasirinkti vieną dieną metuose, kaipo savo švep? 
tės dieną. Jie paąirinko pirmąjį gegužės.

Baskuir kai? 1888- matei* W pasaulio, parodą, Pary
žiuje suvažiavo į. Frąpcijos sostinę* saJi^ darbit 
nihkų organizaciją atstovai ir nutarė* Antrąjį 
Internacionalą,, tai: Pirmo ji: Gegužę^, buvo priimta, kąįr 
po tai^teutinė darbininku švento. , ii

Nuo. to laiko šita šventė darėsi' vis pppuliMŠkesnė 
ir pbpuliariškesnė ir šiandie joje dalyvauja šimtai mir 
lionų. žmonių. Kai? kur ji yra pripažinta valstybės šyenr 
te — pavyzdžiui, sovietų. Rusijpj0< Lietuvos respublikps, 
pradžioje ji. ir Lietuvoje buvo, valstybinė šventė) bet0 
paskui “gudrusis” Voldemaras paverti ją, “medžių, sodiL 
nim<h švente 7.,

Jungtinėse Amerikos Valstijose Pirmąją GegužėS’. 
nustelbė Darbo Diena,, kūpi yr,ar švenčiamą rugsėjo, mėr. 
impp Tai. buvo- sugalvota tyčia, kad: šio krašto, dapbininr. 
kabbųtų: atitraukti nuo “eųropiškp socialmmo”. Befe 
idėjiniai: ryšiai su, Europos darbininkų jtidėjjmu. čia nie
kuomet nebuvo visai nutraukti; todėl: gegužinės, šventi*-’ 
masJr Amerikoje, išbuvo, užmirštas..

Šiemet. jisai: žada būti: gana. įspūdingas, nes radikar. 
liškos darbininkų srovės^ dabar mažiau pykstasi; negu 
per visą laiką nuo pasaulio karo, o-kas* dar svarbiau 
sooialistems pasidarė draugingesni didžiųjų unijų; vadai! 
lįaii kuriuose didmiesčiuose šios dienos iškilmėse dalyr. 
vaua daugelis unijų.

Ne tiek, svarbu gegužinės, šventės < obalsiąi,. kiek tos 
mases,i kurios joje dalyvauju Kai' antrasis- sopialįstų In
ternacionalas. įsteigė Pirmąją Gegužės, tai! jisai: nustatė* 
kad' vyriausiai šūkis, kuria, per tą. šventą tupi: bųt; skplĮ 
biąmas, bus — astuonių valandų, darbo, dfeną^ Nieko 
baisaus arba, revoliucingo šitąme obąĮsyje nebuvo., šiąm 
die jisai: atrodo, net visai kuklM, nes. daugel^ją prampt 
nes kraštų, aštuonių. valandų, darbo, diena, jam yra. įvestai

Bet? tas reikalavimas, kad: visose šalyse butų su? 
ty’umpinte&* darborlaikasriki: įvaizdį: per dienų,, gąj 
butę daugiau prisidėjo prie- darbininkų; judėjimo supę? 
mentavimo, negu gražiausios’ teorijos^ apiė žmonijos 
ateitįu Jisai išreiškė tai, dėl? ko. sąmoningai: ar< nesąmpf 
ningai: be> paliovos, ėjo. kova, kiekvienoje darbo, impnėįej 
tąip Europoje,, taip kituose kontinentuose..

šiandie to? obalsio jam nepakanka, Darbininkai j#u 
ne. .tįk. reikalauja. dąrbo> valandų, sutrumpinimo,, bet, ir 
siekia toliau, jię. kovoja, dėl; apsaugojimo nuo nedarbo 
ir geresnio, užtikrinimo senatvės; ir ligos; arbai kitokios 
nelaimės atsitikime,. Daugelyje šalių, jie jąu. reikalauja 
sau sprendžiamojo* balso * valdžioje, o kai kur eina -ir 
prie visos valdžios, paėmimo^ į: savo rankas.

Jei šitoks nuostabu^ progresas buvo padarytas per 
tas/kelias dešimtis? metų, kai tapo į^teigte Pirmoji Go* 
gūžės, tai tik dėl to> kad: judėjo, kovojo,, švietėsi, irr or
ganizavosi didelės darbininkų masės. Jokie beturčių gę* 
ridariai,. didvyriai arba, pasišventę kankiniai, to. nebūtų 
atlikę. Darbininkų išganymas yra pačių; darbininkų ram 
koše.

Šitą^ tiesą žinojo tie žmonės, kurie prieš 4T’ metus 
kūrė tarptautinę darbininkų .sąjungą, ir- ragino- visur šą> 

' lių darbininkus* vianytis ir kovoti dėk darbo, laikoj sm- 
trumpteimo*.šite: tiesa reikia, skelbti ir dahaiv 1^ 
biauy kad? po> pasaulio karo, yra, visur pasklidusi,, vienoju 
arb^ kitejja fonnoję,. idėja, jpgei darbininkams atneš 
laiim^ kokU nors ^vadai” arba “diktatoriai”, ’lai’ ynaj 
kūdikiškai iliumgimusi, karo frontuose, kur paprastas^ 
kareivis, buvo tik ^las įrankis generolo rankose.

nėra sriubas mašinoje arba, medžiagą 
pramonei* Jisaiiyra^ogus,, ir visat darbininkų kpyą^dėli | 
gėlesnės ateities yra kova-dėl žmogaus teisių pripažinit 
md darbininkui., Štąi dęjko., neit bolševizmas, nęLkomu? 
nizma&.nei kurpkite sistemai,paverčianti; darbininkus 
bebalsiais automatais, negali būti darbo žmonių: siękįtaP 
tikslas. . ’

Pirmoji Gegužės yra darbininkų pasiliuosavimp

‘♦Laisves” korespondentai praneša iš Clevelando, kad; tenykštis komitetas “jau, nusamdė svetainę!*’ Amerikos Lietuvių Kongresui, būtent, Grdina- Hali* 602&- SL Clain Avė;, rytinėj e- miesto dalyje* t čia* įtur būt, kokia, nors klaida, nes Chicagos* lietuvių; draugijų* kpmitetąs, kūpa šaukią demokratijos? kongresą Gleve- iande,. dar. nėra, nieko įgaliojęs svetainę samdyti,. Kiek- žinomą, juo reikalų, yra. susirašinėjamą- «■ . ■ 4 • .
į

: PRANCŪZŲ RADIKALAS 
APIE OBOZIGIJĄ

f VOKIETIJOJEe • ■. ———s Pranei jos radikal-socialistų partijos^ atstovas Jacquęs- Kay- ser; davė intervievv (pasikalbė- !jimą)-> anti-hitleniško. biuletenio ^Deutohe Informationen” leide^ jams. Jisai pareiškė:“Pastangos, kurias- deda ‘kita- Vokietija’, yra nepaprastos. Aš jomis stebiuosi -ir- pripažįstu, kad» jos užsitarnaują. didžiausio* pagyrimo. Vyrai; ir moters,, kurie išdrįso Vokietijos, plebiscite balsuoti ‘Ne’, yra. herojai, įrodžiusįeji didžiausią* drąsą. Aš nesurandu, žodžių išreikš-.. tif jįemą. mano, pagarbą,“Mano, nuomone, atmainą. dabartinėje Vokieti j ps sistemoje gali ateiti tik iš'vidaus. Galų gule, tik patit Vokietį? < jos liaudis tegali pasiliuo? suoti. Aš manau, kad ‘tos Vokietijos’ darbai m pastąp: gos- yra;, nepaprastai sėkmingi, Hitlerio, avantiūros, užr sienių. politikoje yra, tiesą, pasakius, geriausias įrodymas, ‘kąd. Hitlerio prjėšjii žygiai yra sėkmingi. Prį6 to prisidedą nuolatos, blogėjam ti .ekonomine, ir. finansinę Vokietijos padėtis.”’Toliauss tąs Francijosc radika?. las pasakė, kadnisai geidžia atmainos Vokiętijps. valdžioje, tikėdamasis, kad tą> atmaina Žymiai palengvina reikalą, su? šipratimo tarp Franci jos ir Vokietį jos.
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į Eojemizpodamą rsp* apierikie- čiąis, kurie reikalauja, kądj Lietuvoje butųjatsteigtą demokra- .tipę? tvarka*,. Liętuyps Pąsmnti- nybe nurodo: ;‘^sidėmėtipaj,- kad aristokratijos, Lietuvoje kąjp ip perą* dargi' buržuazija, menkutė; ukininkija ir, darbininkiją yra Lietuvos pagrindas:; taigi Lieituva. yra, perdėm d e-, mokrątįškas kraštas.”'Jeigu taipgi tai. kam gi yra panaikintą. Lietuvoj p demokratiška, tvarka,? Kodėl neleidžiama žmonėms patiems valdytis?PąsipptįnybėS; argųrneųtai yra tokie:“Lietuvos konstituciją yra demokratišką, bet ar ji. vyr kįnama? -r- “N.” Red.). Kąi;
■ 17-XII-1926 įvykių pasėkoje seimas vis dąr nešaukiama? posėdžiauti ir be j e apsieinar mą, itąį tas dar nereiškia, kad seimas arba krašto afy u stovyhe nebus, savo, laiku, (d ’ — “N.” Red,), pasauktas.Fąktąs, kad; ideąloginio persiorientavimo procesas tebevykstaLiet U vo j 6, todėl ir nėr i siškubinama (tikrai kad ne Į— “N,” Red.) nustatyti par stovią valstybinę fo?mą tąm ; demokrątįškam Lietuvos ką?mienųi ip jot besikeičiančiai nuotaikai.”

—....... . ............ .* Lietuvoje tik vienintelis Kultųros- žurnalas populiarioje formoje atstovavo pažangiosios visuomenės ipoUslo minčiai, šiaip jau šioje srįty- j e pilną monopolį, ture j o klerikalai, kurie bent kelis, leido mpkalo. laikraščiui nors, mažai kas. jups skaitė. Daban jau jaunos mokslo pajėgos sopesnių pritariami pradeda, leisti, naujus rimtus žurnalus^. Štai i šiomis dienomis išėjo pirmas gamtos mokslų žurną-. las “Gamtą”. Šitą žurnalą, leidžia gąmtipinkų. draugiją. Laikraštį redaguoja jaunas rnokslįninkas Antanas Žvironas,. nuolatinis, “Kultūros” bendradarbis.
i L-Tai tikrai džiugu patirti, kad tikri mokslininkai, kur riems ne iš anksto primestos bažnytinės.-, tiesos rupi, bet tikras mokslas,, pradėjo savistoviai; leisti savp mokalp/fei- dinius. Aptapas- Žvironas yra bdigęs. Lietuvos universitetą, savo mokslo studijas dar gilino pas žymiausius x užsienio piokslo vyrus. I}abar A. Žvironas dirba Lietuvos universitete.Diplomuoti ekonomistai taip pat jau nuo praeitų, metų leidžią rimtą žurnalą. “Ekonomika”, kuriame dedamos, tikros iš ekonomikos mokslų rimtos studijos. “Ekonomiką” leidžia diplomuotų: ekonomistų: draugiją. Čia tąip p^it bendradąrr biąują visa, eilė, tikrai, rimtų vyrų* kuriems rupi mokslas.,Reikią, laukti ir tikėtis, kad šitų žurnalų pasirodymas r darys didelės- įtakos beaugančiai Lietuvos jaunajai kartai, kurios. žymif dalis dabar >yra didelėje klerikalų įtakoje. Nej reikią pamiršti, kad ąugštas mokyklą^,; lankančio jaunimo beveik 'didesnė pusė jo, seka klerikalus. Tai. pasirodymai šitokių bešalių mokslo Žurnalų, reikia laukti,, jaunimą, paveiks ir jie; pusikratys, bąžnyr ęips. įtakos.Teisininkai jau nuo seilcsr iiio laiko leidžia savo organą ;‘*Teisę”,. kurj labai rimtai reprezentuoja tęisės. nieksią,Taį beveik visos .^nokslp. šakos greitu laiku Lietuvoje įsi- gys savo > bešalius1 rimtus- orga-

nųs įp ųęreikes- jįpW 1P1 klausyti nuo iki šiol klerikalų leidžiamų? prof. Dovydaičio redaguojamų, , įvairių katalikiško ipoksjo IftįJtrąščių, Iki Šiol daug- kas i&- vifcau rimtų Lietuvos mokslo vyrų, neturėdami' kur rašyti,, savo; mokslo yeikajus siąįdąvęL klerikąjų leidžiamiems laikraščiams. Mat, neturėjo kur kitur rašyti, Bet štai, duba? jam atsiranda, yisai, savistovi, mokslo' laikraščiai. Beimąs.

LIETUVffiA'OKIE- 
U’ DERYBOS

Huber tMoor«>.‘ Hubert. Moore, kuris ketvirtu kartų liko nuteistas į kalėjimų. Dėl jo Oklahomos valstijoj; dabar eina kova tei$mupse, Mat, Valstija turi išleidusi įstatymą, kuris leidžią nepataisomus kriminalistus sterilizuoti. Jei teisinai tų. įstatymą užmirs,, tai Oklahomos valstijoj galės būti sterilizuoti 500 kriminalistų.
Jam jums buyo. rašytą, kad Lietųvpjp iš Lietuvos? vokiečių/ prekybinių, derybų daug kas gero nesitiki, sulaukti* Štai kaip matos, dabar^. tps, derybos nutrauktos?: ilgesniam laikui, neva esamai ripkos.padėčiai studijuoti?Jąu buvo minėta, kad, šitos derybos turėjo ne tiek. prekyr binės reikšmės, kiek politinės. Kadangi dabar iš viso Europos užsienio politika atsidūrė kryžkelėje, tai iki visa situacija paaiškės, nebuvo reikalo skubėti, su . vokiečių derybomis, be to, ir patys vokiečiai matyti,, nėra lip'kę nuoširdžiai tartis. Jie via statė tokius reikalavimus, kurie negalėjo būti vykdomi. Jau vjpn tais sumetimais, kad; juose buvo daug politinio elemento ir tai tokio, kurjs galėjo veikti Lietuvos. vidaus padėtį. Tąigi šios derybos dabar nutrauktos, bent, mėnesiui kįtam, nes esą įr< reikėsią tįek laiko, pastudijuoti-vieniems, ir kitiems visą eilę tokių; klausimų, (kurie derybų metu visai netikėtai išk kilo.Šiąip jau Lietuvos Vokietijos santykiuose niekp naujo neįvyko ir jokių atmainų nematyti. Viena tik, kad vokiečių spaudą jau, dabar taip įžūliai nepuola Lietuvos, kaip seiliau bpvo. Pasienyje prekyba kaip buvo suvaržyta, taip ir pasiliko. Tai7 yrą vokiečiai vi$ dar nebeleidžia, savo pilie- Taip, dabar, daug, visokių čiams laisvai' Lietuvoje pirkti keistenybių . Europos gyyeųi- inaisto produktų, , nors į Vo- ine yra P , —Belkęs

« f|t.«ni!.T. ?.u^.......l.l.įl ■kietiją. paštu juos galima, siųsti. Vienok yra kietai* uždrausta, UŽ šituos siuntinius iŠ Vokietijos. siųsti pinigų^ Tail šitie maisto siuntiniai eina, do- yapų pavidale, bet- kadangi vieni ir kiti turėjo ir tupi visokių v nebaigtų, finansinių t sąskaitų, taį( šitokių siuntinių; labai daug į; Vokietiją, iš Lietuvos siunčiama, ypač vienoms ar kitoms šventėms i besiartinant. Klaipėdoj p paštas ? tiek turi darbo su, šitų, .siuntinių eksportavimu, kad tiesiog negali apsidirbti.O vokiečiuose maisto žvilgsniu pagerėjimo jokio nesimato. Juo toliau, ’ juo labiau jiems- trūksta riebalų ir kitų maisto produktų.Tiek kad dabar per vokiečių sieną.* į Lietuvą yra laisvesnis susisiekimas,.; tai; daug vokiečių, pereina į šią. pusę, bet kadangi vokiečiuose veikia stiprus valiutos suvaržymo, įstatymas, tai jie atėję į Lietuvą beveik nieko negali pirkti, o tik ateina pasižiūrėti, kaip lietuviai sultingai valgo.

t Seimo, nešaukimas ir demokratinės tvarkos, panaikinimas cĮą; yra,, aiškinama tuo, kad po gruodžio. 17-tos perversmo eina Lietuvoje “ideologinio persiorientavimo procesas”, kuris dar nepasibaigė. t Bet kun tas procesas Lietuvoje eina,, ir kas Pasiuntinybės rašytojui sąkė1, kad: jisai) tenai eina?da 'tas “procesas”i seimo, išvaikymo, jisai dar vi$ tebesitęsia? „1 Jeigu, norima, kad žmonės Lietųypję idėbloginiai “persir Orientuotų”, tai višų-pirma nereikėtų jiems varžyti laisy.es. Žmonės • greičiau j ir. teisingiau susiorientuos, kada jie galės laisvai? susirinkti ir savo, minti? išreikšti; žodžiu-ir raštu; Tai juk. aiškm. Ęet dabar*, tų vietoje^ valdžia vis , labiau, ir. labiau žmonių laisvę varžą. Panaikino politines partijas (išimanti tautininkų). Uždarė j aunuomenės sąjungas. Uždraudė- susirinkimus. Uždėjo, aštriausiu kontrolę laikraščiams — taip kąc ^ietuyoą. ūkininkai*, norėdami apie, savo- vargus visuomenei pasipasakoti, turi spausdinti slaptus lapelius? ir net/ ieškoti spaustuvių,, pagelbės Ęrusuosel1 i Galų! gale^ kas sprendžia/ i^ kas spręs1, ar,- jąu; “ideojoginįe persiorientavimo procesas” Ęięr tuvoje pasibaigė ?>■„ Sprendėjų, taisę pasiėmė tautininkai; , Kadete Kas j uos jgat liejo? Kai Lietuvoje būdavo .vL šuolini rinkimai,, tai tautipin-s kai, gąudąvąit mažiau, balsų, už vi$a^ partijas.1 Liaudis $ jięms heprįtar,ė. Jos? ideologija buyo visais kitokia,. negu;; tautininku- O. betgi jie ryžosi būti krašto šeimininkai "ir jėga, diktuoti žmonėms, kaip jie turį;orien- tuętįs ir kokioje politinėje tyarkoje gyventi! Tai aišku?' liąudies teigiu uzurpavimat,.Jeigu Lietuvos pagrindą sudaro ukininkija ir darbininkija* tai ukininkįjps,. ir- darbininkijos valia turi bųb Biėtuvai; įstaty* mas.

pasibaigs, jeigu užz 9, metų; po
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“NACIAI” ĄOHKUOJA 
DRi SGHAGHT^šiomis dienomis Hitleris , pa*- skyrė gęm Gęęringą( Vokietijos pramonės ir finansų kontrolierium, tyą? bųdu apkirpdamas Dr. H. Sehachto galią, kuris- yrą, reięhsbanko, pręzįdeųtą^ ir ekopomij os.i minLleLs?. Kąip Vb- Wij.P$t viduje,-, taip,, ir užsieniuose tąą. pąpkyrjmas daugelį; nustebįnch. Bet paąįrodo, ką<L ^‘nąciąįV jąUį seniąi yrą. nepa> UpkiųtG Sehachto, politika. Laikraštyje “Dię Deutsche Wiritsc,haftv b u y.o įflėta^ prįe& kiek laiko aštrus polemišką^ straipsnis prieše valstybės banko prezidentą, kur, tarp, kitko sąkoma;

r vis^ viena,, kiek, gramų e ąrbąi, miligramų (aukso) reiškia, reicho mąrkė.. žmopėms svarbu* kiėk. k$& tuoj a gyvenimo reikmenos markėse*., žmones;, neklausia,, kiek kaštuoją, auksas, bėk žmonės klausia,. kiek kaštuoja sviestas,, duona ir kiaušiniai butas Jr geležinkelio-ti- kietas važiuojant į darbą... Po to, kai beveik pusė pasaulio atmetė aukso standardą, tai-mes manome, kad ■'vienintelis1’ kelias mums yra šaltai ir nuodugniai^ ištirti, nes markės aukso vertė’ nėra pasauliožiufos klausimas, bet nacionalsocialistų reįkalavi* mąs>yrą išlaikyti perkamu ją markės jėgą.”Iš to matome, kad ‘‘naciai” reikalau j a, kadf butų c nupiginta.
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Reikalaukite "NAUJIENAI 
ant bile kampe, kur parduodat 
mj; laikraščiai, Pardavėjas lai? 
krasčiy, bji#A gatavas Jumspa? 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa? 
va smagumui, bet Jūsų pate

laisy.es


i.

penktadienis, gėg. 1936
•s ’a'-gT-g.“?*

NAUJIENOS, Chicago,. IK
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korespondencijos]
Bteweltyn‘ Pa.

II komedijos išsivystė tra
gedija. — Antanas šal
čius nužudė Marcelę Su- 
nelaitienę. iu pats nusižu
dė. — Praeitį prisiminus.

buvo Ellis ąąlojft , Q paskui tu
rėjo, gįrįgtl atgal,

-Ta&, atsitikimas, labaį pąveij- 
kė" Antaną, ir Mateušą.

Sunelaitiene palijo 28. meili 
amžiaus sųnų- Jonąi ir- dukterį 
Beąlrice, kuri; gyvena Nęw 
Yorko. —Jfrank Lavinakas.,

Už aukščiau suminėtas? aut 
,kąs nuo, potvynio nukentėjusių 
jvąrdUf vj$ięm& tariamas nuo-, 
sirdtifc ačiup
, LIETUVOS GENERALINIS

KONSULATAS,
46 Eilįtjk Avemię, 

New> York City

i

Re-

Štai šiomis dienomis gavau 
Činią,. kad Antanas šalČiRSs nų: 
Špvė Marcelę Sunelaitienę, o 
paskui ir pats nusišovė. Trage
dija įvyko nedideliame Llewe- 
llyn-' kaimelyje, kuris esti ne> 
toli garsios Minetsville lietuvių 
kolonijos.

Kadangi ne tik tos vietos 
man; yrą. žinomos,, bet žinomi 
buvo, ir tos. tragedijos aktoriai,, 
tai pakalbėsiu kiek pląčiąu- apie 
tą liūdną įvykį. Pradėsiu nuo 
pat pradžios.

Antanas; Šalčius į Ameriką 
atvyko prieš 1907 metus. At
vyko į Minersville ir ton išgy
veno. ligi 1924 m. Ten prasidė4- 
jo ir jo romanas, kuris privedė 
prie šios tragedijos. Apsigyve
no jįs pas Sunelaičius. Tuo lai 
ku Suneląitienė buvo ganą, pa
togi moteris, tai Antanas, ir 
pradėjo prie jos meilintis. Kaip 
giliai tas romanas buvo įsike
rojęs, sunku pasakyti. Tačiau 
įvyko labai juokingas epizodas. 
Tiesą sakant, jis nesibaigė juo
kais. 

; !■■ . ■ ' Jiii.j.i ’ "ŠU!

Kartą Sunelaitis parėjo na
mo ir pamatė, kad lovoje guli 
jo žmona drauge su Antanu 
šalčiu. Aišku, kad tai jam ne
patiko. Ne tik nepatiko, bet 
jis sumanė savo burdingierių 
tinkamai pamokyti. Griebė kiiy 
vuką (mainieriai jį vadiną “ači- 
ku”) ir gerokai apkapojo An
taną.

Taip, sužalojo šalčių, tiek, 
kad tasai per kai kurį laiką, tu
rėjo gydytis. Tuo nemalonumai 
nepasibaigė. ’ šalčius iškėlė Su- 
nelaįčiuį bylą, kuri vietos lie
tuviams buvo tikra naujenybė. 
Byla baigėsi Sunelaičio nenau
dai. Teismas paliepė sumokėti 
šalčiui $85 ir padengti teismo 
išlaidas.

Bylą Sunelaitis vyriausia pra? 
laimėjo todėl, kad- jo - žmona 
liudijo jo nenaudai. Ji tvirtino, 
jęg Šalčius visai nieko,-blogo 
nemanydamas atsidūręs, jos? lo
voje: esą, buvęs girtas, itad ir 
į lovą įgriuvęs. i

Aišku, kad Sunelaičiui tatai 
buvo didelis smugįs. Jis' paliko 
savo žmoną Dievo — jįksliau; 
Šalčio — apveizdak ir pats pa
sišalino. ' ’ ;

Nuogto laiko Šalčius ir Sune- 
laitienė gyveno drauge per 18 
metų. Girardville miestuke .šal
čius laikė slaptą karčiamą ir 
vertėsi munšainu. Biznis ėjo 
gana gerai ir jis pusėtinai pi
nigų pasidarė. Prieš keletą me
tų kažkas su juo buvo pasidarę 
ir jis bandė nusižudyti, Buvo 
jąu užsinėręs ant kaklo virvę 
ir pasikabinęs. Tačiau vięnas.
.asmuo laiku pastebėjo ir virvę mėnesį šaltis su savo šeimai iš-

nųpipvė. Tokiu bųęlu šalčiaus 
.gyvybė buvo - išgelbėta,.

Atsįkratęs karčiamą, šalčius 
drauge su Sunelaitiene nusipir
ko viešbuti, National Hotel.' 
(Viešbutis, gana, nęmažaa,
tūrių aukštų.. Už jį, rodosi, bų- 
vo sumokėta $27,000.

Pradžioje viešbučio biznis; ir
gi' vyriausia, suaidėjo iš mun- 
šaino pedliavojimo. Bet kai pre- 
hibioija liko panaikinta, tąi 
viešbutyje, žinoma* pradėta 
pardavinėti legalus gėrimai.

Visi1 manė, kad šalčius in 
Supęląitięną yra; vedę, Tačiau 
dabar paaiškėjo, kad ne. Be to. 
viešbučio biznyje jie buvo pu
sininkai. Dažnai tarp jų kilda
vę nesusipratimai ir šalčius 
grūmodavęs iš biznio pasitrau
kti, Bent kelis kartus buvęo ir, 
dokumentai padaryti, bet pa-, 
s’kutinę minutę Šalčius savo nu-; 
sistatymą vis pakeisdayęs. Ne
labai: seniai gerokai apdegęs 
viešbutis, šalčius ir vėl pareik 
kęs, kad jis iš. biznio norįs pa
sitraukti, ir pareikalavęs savo 
dalies. Kada, jau viskas buvo 
prirengta, tai jis staiga nuta 
ręs iš biznio nesitraukti.

Tie visi nesusipratimai ir ne
sutikimai, manoma, daugiausia 
kildavę dūliai to, kad Sunelai- 
tienė nesutikusi tekėti už šal
čiaus, kuris buvęs labai pa’vyy- 
dus ir karšto budo žmogus. 
Prieš, tragedijos įvykimą šal
čius grūmojęs kraujo pralieji
mu, Jis buvęs net du- revolve
rius nusipirkęs. Kai Sunelaitie- 
nė ir jos sūnūs revolverius 
slėpę, tai Šąlčius. pareiškęs, 
jįs įsigysiąs kitą.

Ir įsigijo. Buvo vakaras,
nelaitienė pasitraukė nuo baro 
ir ėjo į savo kambarį pasipuošt 
ti, peš planavo kažkur eiti. Be
lipdama laiptais ji sutiko šal- • • » .• 
čių. Matyt, ji pastebėjo jo ran
koje revolverį, nes-šaukdama 
pradėjo bėgti. Tuo pačiu metu 
pasigirdo du šūviai ir Sunelai- 
tienė sukniubo. Kai nuvežė ją 
pas daktarą, j v jau. buvo negy
va. O. Šalčius. įėjo į savo kąm- 
barį ir paleido į smegenis kul
ką baigdamas. savo gyvenimą,.

Antanas, šalčius buvo kilęs* i^ 
Aukštosios. Panemunės, Virpu- 
žiglįo parapijos. Pažįstamas jįs 
man buvo iš Lietuvos. Girard- 
ville, Ba., gyveno ir jo brolį* 
Mateušas, kuris irgi bandė sa
vo žmoną-, nušauti, o paskui 
pats nusišovė;

šalčių tėvas mokėsi Seinų 
dvikoję’ semiųųnjoj.ę. JiĄ 
jąųf buvo,mokslus baigęs ir ne* 
truku? bųtų; buvęs į kunigus 
įšvęstas. Tačiau kažkas atsiti
ko ir jis nebegalėjo kunigu lik 
ti.

1909 m. senis Šalčius parėta-, 
ve savo namus Viršužiglyj; ir 
su savo šeima atvyko Ameri
kon pas Antanų, ir Mateųšą. 
Kadangi buvo gana senas, tai 
'valdžią atsisakė įsileisti. Visą
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1524 West 63rd Street?
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Didžiausią/ 
M ak vu, 
Krautuvė 
Chicagoje
išskirtinai’ 
malevos, 
ienom 

popiera ir
RVA»^iddF’lanft'arns‘ uždangalai.

Per praeitą savaitę Gėnera- 
Jinifr Konsulatą^ gąvo. ir Lie
tuvon wunte $15.50 aukų, nu- 
kęntėj usiems nuo? potvynio* Au
kavo , segami j;
’ Uranas ir Ona, Barbašąųskai 
iš, Brooklyno

E, J.' Stasikęlis, notaras 
agentas iš Gardner, Mass. 
$2;30.

Applionija Simonavičiene 
$2:00, s

Juozas. Arnaitis
“Moterų Vienybė” Brookly- 

ne- suruošė', šiam tikslui, balių 
balandžio' 25 dieną^ Teko iŠ 
rengėjų sužinoti, kad nuo ba; 
liaus likęs pelnas galimai grei
čiausiu < laiku / bus. išsiųstas Lie< 
tųvonj

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto,, 
kad: pačios Naujienos 
yra. naudingos;

‘SIENOM POPIERA’ valoma, 1936 
•mados dezeniai—už rolę 1

ijv vįtš. . Ivv 
Sienom; Popierą dėl miegkambarių 

UŽ ....... į ŽVžC

VĄRNIŠĄS amžinas, Nudžiugta 
j 4 valandas, už * QE

Galioną ..................... ■ ■
,LONG LIĘE or FLAT Enamel 
'MALEVA dėl" virtuvių ir maudv- 
,niųx baltą arba sp.al- $41 
. vuotą, už. gąliona. ......
■ VALYKLAS’ popie- į -| Qn 
3 rai arba H. R. K VM ■ M M 
r DYKAI PRISTATYMAS 
i Utarninke, KetV. ir Sub. atdara 

- 9' vai/ vakaro, n' 34401 iki — •. ...... ____
, PAŠAUKIT PROSP.ĘCT

... ! ...

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
F0URTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910-W. i4th Street 
MOTERŲ DIENA SERBDOMIS;

Po naujų saviniųkų priežiūra. Nąujai išyemontųotą/ išmąleyotą. 
į ~ a

Phone CANal 9560
................................................   IIĮI

... ..........  Ma
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■LIKTUVAI
Važiuokit- pagarsėjusiais. Gunarui,, Whitę 

Star Laivyno laivais arba>

ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIU LAIVU

"UIIEEN MARY"
(per. Angliją arba Ęranciją),

•VI T ' ' '• •; Musų-, speoiališka asmeniškai? vadovaujama
• ■ ekskursijai išplauks. iš> New Yorko

dideliu ir greitu laivu
81.. “BERENGARIA”

’j

Birželio 17 d1., 19'36
? Dėl informacijų rašykit: savo vietiniam lietuviui agentui, 
j : * i

GUNARU WHITE STAB LINE
CHICAGO, ILLINOIS7- ... J

* ' f• i '

» .

■ ■ »

UNIVERSAL BLUING

........................  '■ . ............ ................—i ■ 1 i

American Family Mųilhs 

5už27c
AMERICAN FAMILY FIiAKRS 

LABAI ,
DIDELI ............

CAMAY VEIDO MUILAS

3 už tote
OXYDOL DIDELI ŠMOTAI 

aujĮ 39c.

ir

A

Muv
fLAKES

.T^rsali
.įii^įtig

**Qualitų Products
y—........ 1 ■■■"■ .. ..... ....... .......................................................................... .... ■ . ........................ i

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WES’H 51-ST STREET, TEL. I’ROSHROT M
> • h • f ■ •' l M * i ■ ’ ' V ........ > > K »• . x »

Birutė Sako: Pirkite DaJaaE
IŠ ŠIŲ MODERNIŠKŲ

Universal Fob4 KfrMi 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI 

MAISTO PASIRINKIMĄ!
IŠPARDAVIMAS!

šeštadiieiiį*-PiEinadienĮ, Gegužės 1, 2! iir 4

&

>

i*

L

>

i

BRDLL.O
SOAP' FILEED PADH 

on
PADS AND SOAP 

atskirai; *

2 už 17c
1 • 1 - 1 •" *

JŪSŲ SKALBIMO DIENAI MES TURIME
UNIVERSAL BLEACH

32 uncijų j> 1 Qa
Bonkos už •

"■ "■■■■" ■ 1 111 .. 11 '■ l .ll,.".wT' ■ ..... . ■ 1 ■■■’■ .

Universal Toilet Paper
Hjgh; Grūde

i Šilk. Tissue-1000 Lapukų

RAIKYTOS PYČĖS 
8 uncijų 
Kenai'

—m

Universal ( 
SAEADDRESSING
Home-Made Style
32 uncijų. <$iara&.....

■' 2. L1į 1-5c ;
RANKOMIS RINKTI' 
NAVY-BEANS.

Century ofi Progress 
SALDUS AGURKIUKAI .
32 uncijų.
Džiarai

•TT'C— svarai- ■ ■- **

Universal
'Pure' Tomatoe'. 14 unc. bonka 
GATSUP 1

l. v '

W—Į—
Universali KAVA
Vacuum. Pakuota
4 švaroj

2 už25c
i

Double QQ No. % lėkšti kenai' 
Puikus rinktinis

PINK 1Qa
' SALMONAS už ’

Tyrus Universal
EGG NO0DEES

Universal,
tomat.es

Augščiausios Rūšies
Hbwdy Goldfen-Bantam 

K0RNAII , 
: no. į- į* <15*.

Kenai®- už »vV

21 SV.; 
pak.

n, No. 214 ,K. 25c “ kenai-
Rankomis Rinkti

.................................. ..... 9-----------------------»------------- > > -------------------------------------

Ateikit į Musą Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS
IMKITE PAVYZDĮ Iš MUSŲ TAIP NUPIGINTŲ KAINŲ!

.  I I I J I' į I Į I  ...I..!.,,,.. ■     I           , ■ ■ II I  

IR DOVANU 
LAIMĖJIMU

Rengia CHLCAGOS UETUV1Ų DRAUGIJA
f w I . ininwtni hhii <       . 1 1 1 -■, l1 r   1111 ■■■  ;     '11 ..... i i   n ■ ųn   

t
&
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SEK M AttIENY, GEGUŽES-M A Y i, 1336
PRABŽIA 230 PO PIO® Tyiįw^

K

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
KAMPAS ASHLAND IR VAN BUREN

—ĮI !.' IU' ĮL II L 11 J " .. ................ . 1 "

VAKARO PROGRAMA®
1. “INICIJACIJO®” prigelbstant Vynų. Chorui, Eifetur 

vių Simfonijos: Orchestrai, solistams, lošėjams— 
vadovaują. Kv Steponavičius.

2».“BIRUTĖS” Choras, dirigentas J» Byanskas.

1111 ‘ IUIJ Ųl i I Hll I II ........................

3; JONAS ROMANAS, solo;
4i BARBARA DARLYS, solo
5t “NAUJOS GADYNĖS” Choras, dirjg. G. Stephen’s 

; d. “PIRMYN” Choras, dirigentas K. Steponavičius.,

i

7. KAZYS PAŽARSKIS> solo.
*

8. GENIA LUKAS, solo.,
9. JOSEPHINE ALEKSIŪTE, šokėja.,

10. “KANKLIŲ” Choras, dirigentas A. Kvedaras..
11. UNIJOS Orchestras iš 8 muzikantų gros šokiams;
12. Dovanų Laimėjimai.

tomat.es


NAUJIENOS,, Chicago

Naujienų Vajaus Kontestas PIRKIT NAMUS DABAR!
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

kad
Sekanti namai yra siūlomi pardavimui

BRIDGEPORTE

MARQUETTE PARKESENAS PETRAS

L. Skirmontas

Antanas Šimkus $5.00

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

PIRKIT NAMUS DABAR!
Kaip sužinoti!

MOCKUS

BRIDGEPORTESINKUS

Turi 480 balsų

J. YOKUBYNAS
bizniavus namas

bizniavas namasTuri 330 balsų

3500 bizniavasJuozas Danta namas
Turi 307 balsų

Turi

Namai yra gerame stovyje ir taksai yra apmokėti

840 West 33rd Street
CHICAGO, ILLINOIS

Turi 200 balsų
(Apskelbimas)

GARSINKITĖS ‘‘NAUJIENOSEGarsinkitėsTuri 160 balsų

rei

Turi 80 balsų

STANLEY 
BARTAŠIUS

5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
1.00

1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

2135 
ding

J. Dan- 
surinko 

Sekantys

MRS. M.
ROVAITIENĖ

Old Golds padaryti 
iš Rinktinio Derliaus 
Tabako—pabandykit! ?

4500 South 
Rockwell St 

Chicago.

10 vai, 
taupymo 
šokiu ir 

ietoj. tos

131 Adams St.
Westville, 111.

Pakol namų kainos pakils, dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti žemomis kaino
mis nejudinamo turto.

SUGDINIS
E. Clark St. 
Frankfort,

Pakol namų kainos pakils. Dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar, yra laikas pasinaudoti žemomis kai
nomis nejudinamo turto.

Sekanti namai yra siūlomi pardavimui:

9th St
i, Mich

1519 W. Lom- X
bard St.,

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

Dviejų augštų mūrinis 
Pečium šildomas.
Lotas 25x125.

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—! 
Ecorse

Turi 1000 balsų

Dviejų augštų mūrinis namas su skiepu 
Keturi keturių kambarių flatai pečiais šil
domi.
Lotas 25x125.

Dviejų augštų medinis 
Pečiais šildomas.
Lotas 25x125.
Dviejų augštų mūrinis 
Pečiais šildomas.
Lotas 25x125.

URNEžIS
S. Talman

, Chicago

NORTH SIDE 
“Bijūnėlio”

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prospect 1695 
Chicago. 

Turi 240 balsų

4607
Avė.

Turi 547 balsų

*J. MAČIULIS
906 Prescott St.

Waukegan, III.
Turi 2316 balsų

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 

Avė. Harvey, III 
Turi 960 balsų

J. MATU 
LIAUSKAS

1638 Moderniškas dviejų augštų mūrinis namas 
su English skiepu. Dviejų karų mūrinis ga
ražai Garu šildomi flatai. , 
Lotas 30x125.

B. VERSECKAS 
377 W. South St. 

Akron, Ohio. 
Turi 80 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 310 balsų

1224 Herrick Ąv 
Racine, Wis.

1739 South 
Halsted St.
ChicagoClhr"

Turi 1089 balsų

700 S. 9th St. 
Herrin, III.
170 balsų

K. SKIRKO <
713 Wisconsin St
Port Washing- 

ton, Wis.

MRS. D. ŽUKAS

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 2822 balsų

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsu

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION No. 1

LAIPSNIS PENKTAS, REIKIA 
8,000 BALSŲ

Dviejų aukštų medinis namas ant cemen
tinio pamato. Pirmas augštas—Storas ii 
keturių kambarių flatas. ANTRAS AUGS 
TAS—penkių kambarių flatas. Pečiais šil
domi. Lotas 25x125.

LAIPSNIS TREČIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

Naujos Kostelanetz 
šokių serijos

3626 Penkių kambarių medinis namukas. Fur 
nace šildomas.
Lotas 25x125.

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 4109 balsų

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd., 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 590 balsų

štai šiandie jau gegužes 
1 diena. Prasideda šiltesnis 
oras, viskas atgija. Todėl 
norėčiau, kad ir kontestan- 
tai smarkiau sukrustų ir be 
atidėliojimo padirbėti 
iki pabaigos šio menesio ne
liktų nė vieno kontestanto 
“Non Gradus” skyriuje. Iš 
anksto pranešu, kad šiais 
metais jokio pratęsimo' kon- 
tėsto nebus. Kontestas pa
sibaigs su gegužės 31 die
na. Todėl visi kontestantai 
yra prašomi iki to laiko vi
sus savo prospektus sunau
doti. j

šios dienos kontestantų 
laipsniuose matome, kad he- 
kurie kontestantai savo bal
sų skaitjių padidino gana 
žymiai, bet nė vienas nėra 
persikėlęs į augštesnius lai
psnius. J. 
vidis ir A 
šių savaitę turėtų būtinai

persikelti j pirmą laipsnį, 
nes jau jiems visai mažai 
balsų betrūksta, kad pasie
kti pirmą laipsnį.

Smagu yra matyti, kad 
Mrs. Edkins ir Mrs. Nor- 
gail^hė šiek tiek pasidar
bavo ir persikėlė į augštes
nius langučius. Gal būt, kad 
jų bus pradžia smarkesnio 
pasidarbavimo ir kopimo 
aukštyn.

Beje, šiandie kontestantų 
eilėse matome naują, jauną 
ir energingą vyruką, tai Ę. 
Versecką, iš Akron, Ohio. 
Draugas Verseckas ten tu
ri labai plačią ir gerą dirvą 
darbuotis, ir jeigu. jis visą 
savo energiją paaukaus 
šiam darbui, tai hėra abe
jonės, kad Naujienos užka
riaus Akroną į labaį trum
pą laiką.

— T. RYPKEVIČIA.

3752 Penkių kambarių medinis namukas 
čium šildomas.
Lotas 25x125.

— ši vaka- 
choras turės 

dainuoti Lietuvių Auditorijoj 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
me. Tat visi choristų auklėto 
jai yra prašomi jaunuolius at
vežti į svetainę ne vėliau kaip 
7:30 v. v. Kurie negalite nu
vežti, tai atsiųskite vaikučius 
prie Mrs. Michels įstaigos, 
2038 W. North Avė. Ten bus 
keletas mašinų ir galės juos 
nuvežti

1739 ,S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 9047 balsų

Viršminėti namai yra gerame stovyje ir taksai ap 
mokėti: i ATSIŠAUKITE:

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 2000 balsų

8900 Dviejų augštų bizniavas. narnas su priedu 
Karštu vandeniu ir pečiais šildomas. 
Lotas 45x125.

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ

F. VILIS
N. Spaul- 

Avė., Chic 
Alb. 2981 
330 balsų

F. KAMINSKAS
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

UTHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street, 
7:30 ANTRADIENIO VAKARAIS

ARBA

JOHN P. EWALD, 
840 West 33rd Street

CHICAGO, ILLINOIS

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel, Laf. 5647 

Chicago, III. 
Turi 160 balsu

Tautiškos kapinės 
mę veltui palaidoti vėl 
butą. Už tą J. Danta 
aukautojams ir kapini 
jams ir laidotuvių di

LAIPSNIS .ANTRAS, REIKIA 
2,800 BALSŲ

K. Balchiunas
L. Simaitis ..... 
St. Geistaras . 
E. Zemokslis . 
V. Bubelių- ;.....
E. Norbutas ...
St. Sargiunas . 
J. Marcin •$.....
A. Jenuleviče
F. Stankus 
ZabraUskienė . 
F. Simaitis - r.\. 
S. Drygotas ....
J. Jesutis
K. Laurinavitz
Ramašaustieftė 
A. Rimdzjhs .n. 
Ed. Chepulis . 
A. Niprikas .... 
V. Kazlauskas 
V. Balnis .......
Pilsutkis
F. Kuzmarskis

Kiekviena ’škimihinkls yra' užinte- 
resuota .taupyti: maisto išlaidas. Bet, 
ar ji ištikrųjų’ taupo, tai klausymas 
kurs jai ypač rupi, i Ji mato daug 
special sales ir prekių kainų, ktfrios 
jai žada daug sutaupų, o tikrumoj 
ja suklaidina kas jai daugiau kai
nuoja. . y

Kaip kuri krautuvė gali paimti 
viena ar du daiktu ir numažinti par- 
duodainaia kaina daug žemiau, ne
gu ištikrųjų kainuoja. Bet toksai 
pirklys negali išlaikyti savo biznio 
ir, todėl, jis turi ką nors daryti, 
kad padaryti pelno.

Paprastai pirkėjas patenka itakon 
tokiu žemų kainų ant'vieno daikto 
ir nuėję i. krautuve susiperka viską, 
kas jiems reikalinga. Už ta viena 
dalyku sumokėsit gal kiek ir ma
žiau, bet užtai už kitus daiktus 
brangiau sumokėsit.

Nors ir yra tokia nesveika takti
ka kaip kuriose krautuvėse, vienok, 
yra daug ir garbingų groserninkų. 
kurie veda savo prekyba garbingai 
ir prideramai ir dedą visas pastan
gas, kad pardavinėti visus daiktus 
visuomet savo pirkėjams galimai že
miausiomis kainomis.

Jus atrasite, kad tokiais patiki
mais prekybininkais yra grosernin- 
kai, kurie turi “Midwest Stores”.
Jie veda savo prakybą moderniš
kiausių metodu. Jie turi savo di
deli urmo sandeli ir perką krovi
niais tiesiai iš dirbtuvių ir gamin
tojų. ■ .. .' '

Visa tai gelbsti- apseiti su mažes- 
niomis išlaidomis taip natūraliai, 
kad šitie “Midvvest Stores” savinin
kai gali visuomet parduoti žemo
mis kainomis. Jie turi savo orga
nizacijoje patyrusius supirkinėto
jus, kurių pareiga yra sekti rinkos 
sąlygas ir kainas. Todėl, kada jus 
matot ar skaitot “Midwest Stores” 
špecial išpardavimą, žinokit, kad tai 
yra atsargaus ir planingo viso pre
kių krovinio supirkimo išdava.

Toksai išpardavimas “Mirwest 
Stores” šiandien , yra skelbiamas 
‘♦Naujienose”. Nevieų kurie daik
tai, bęt visi yra ištikrųjų žemomis 
kainmis, taip, kad nepaisant ką 
pirksit, jus busit užtikrinti ką nors 
sutaupyk

“Naujienose” buvo pranešta 
apie Adomo Norbu‘to mirtį.

Jis mirė 19 balandžio, 1936 
metais, staigia mirtimi, sulau
kęs 60 metų. Paliko viso jo 
turto 28 centai. Jo laidotuvė
mis rūpinosi švogeris 
ta ir iš savo draugų 
aukų palaidojimui, 
draugai aukavo:

Kas penktadienio vakarą 
New York dienos •.šviesos 
laiku, pasigirs per radio 
žymių dainų programa 
kurią davė Chesterfield ^igarettes 
per visą žiemą. Naująją seriją teiks 
Andre Kostelanetz ,45 asmenų šokių 
orkestrą, dalyvaujant Kay Thomp
son, Ray Heatherton ir ritmo dai
nininkams. Pranešėju bus David 
Ross. /•

Lily Pons ir Kostelanetz’ koncerto 
programai eis kaip ėję trečiadienių 
vakarais. Pažymėtina, kad Lily 
Pons neseniai radio editorių buvo 
išrinkta viena ir . geriausių daini
ninkių.

Kas dėl pentkadienio programų, 
tenka pasakyti, kad Kostelanetz ta
ri parinkęs keturiasdešimts penkis 
muzikantus jiems pildyti, iš kurių 
tridešimts septyni yra buvę nariais 
žymiausių šalies šokių benų. “Mes 
bandysime parodyti, kad šokių mu
zikoje yra daugiaus įvairumo negu 
publika yra kada maniusi”, teigia 
Kostelanetz. šis lankstusis orkest
ras gros fokstrotus, rhumbas, vah 
cus, holeros ir kitas šokių muzikos 
riaujanybes. Be to, dalyvauja Kay 
romantiškas baritonas Ray Heath- 
romantiškas baritonas Ray Heat* 
erton ir ritmo dainininkai.

Turint tas. įžymybes galvoje 
kia manyti, kad naujasis programas 
atatiks Chesterfield < radio programų 
standardo reikalavimus.

. (Apskelb.)

Prasideda Penktadieni, Gegužės
1, per C. B. S. \

davė že- 
onį Nor- 

visiems 
ų globė- 
rektoriui 

F. J. Eudeikiui už jo manda
gų patarnavimą taria širdingą 
ačiū4.

1'
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KUMPIAI IŠ
GAUNAMI TIK MUŠI

NETIRPYTI TAUKAI 1’
Svaras ..............  .......... ............... ■ “

PORK LOIN -f QlZ>fW
1 Svaras ................. ................. Iv/Zv
PORK ROAST

MĖSA ŲĖL SRIUBOS 1 flc
Svaras ............................................... ■ ■ W v

J. SPAITIS FEDERA
1949 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St.
V - ■................................ ............

LIETUVOS ]
[J KRAUTUVĖSE

KIAULIŲ KOJOS 
Svaras ............................................ W

VERŠIENOS KULŠIS 1
Svaras ........................................... ■ J v

CORN BEEF 4
Svaras ....................................

SVIESTAS ‘ T
Svaras ...................   vUU

L MEAT MARKUS
3407 So. Halsted St.
2119 W. Cermak Rd.



-Penktadienis, igeg. 1, J1936

MUZIKOS, ŽINIOS

ir Jo4

m ir

ir

m ir
mini jos

, turtingi

■6588 -So. Westem -Avė.

Tel., .Iiafąyętte 3357 SUSIRINKIMAI

Tel. Yards 6547

1

*

.Ilgas-Sezonas

PARENGIMAI0

Old Golds skaniausi 
cigare tai—pabandykit!

£
!4

I
&

j -> 
j

phia Sanlbraski 21 m.
William -J Zarembą 24 

Marie Zdeb 24 m .

I,' 
’f r,

1

.ir AH Star Jtevųe » 
Vištienos ir Stėko Vakarienė 

Be Cover ar nunimum ■chai'ge 
Estelle Andrulis ir motina. Sav.

Susirinkimai ir pramogų pranešima; 
DYKAI bus / talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS.. Už dau
giau pakąrtojimų reikės mokėti.

""NAUJIENŲ” ApM.
“rr

-.4
J
i

■ i

Salutaras Drųg & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš, geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duole • dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas • aptie-i 
koše • ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės.. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133,

j 689 < West ?18th St.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi } ge
ros rūšies degtinė. Graden City akis 
cigarai, čigaretai, saldainių, Šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus i pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku {kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas. *

nPETę JY0UNG 
82-nd ahd ' Kean Avė-

3

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI! [ 

Budavokit Dabar! į
' Mes finansuosįm ir pabudavo- 

sim ant jusu išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jūsų naujas -nam 
tas ir smagus 
šeimynos.

Zig^Zag 
6627 So. We»tern .-Avo.

Prospect 10432
DINE « DANCE

4 Floor Shows „Kas Vakarą
BU

i J. MIKŠIS
RAMOVĖ AUTO SHOP 

'Taiso visokius automobilius 
geriausiai jr . pigiausiai

GEORGE MEAT MARKET &
< GROSERNfi j

Nauji žmonės perėmė-bizni musų bų- 
čern© ,ir fcrosfernę ir visados yra di
delis pasirinkimas -šviežių maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
eidamas ' kainas. Kviečiame brighton- 
parkieČius atsilankyti i musų bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas. ,

JL DAMBRAUSKAS, savininkas 
:4501 So.; Talman Avė.

j»0?W.lLa SalIe SL J 
' STOTE 7092 t
Atsakomingi paipų statytojai 

nuo (• 1916 , įšimtai užganėdintu- 
kbstūmeriu. $

/Atdara {iki S val.; vakare. ) i.

Tavernos
,Knr Susirenka Lietuviai

Vinewood Beer Garden 
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ciga
rai, čigaretai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas. Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokiu 
parengimu! Savininkai

\WM.. DAMBRAUSKAS IR 
IBURTHA RANDER ’

(i blocks West of Kean Avė. & Archer
I ■■ .1   .         

; - ------------------------ -v
Rašo NORA

Muzika atneša Žmonėms daugiau 
malonumo, negu bile kuri kita dai* 
lės sritis. —Calvin Cooltdge.

j/ : ' 1. . Į i

žįst Place Tavem & 
•Restaurant

>Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark <alus. geros rūšies 

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĘS STUKAI 

Sarininkąi
701 W.'21st Place Tel. Omai 7522

—"i........ | ■< ......... u.i. m m.... .. -.... .u.-...... .... ui ,

Peter Pranskus Tavam 
Musu naujai, atidaryto j ir gražiai iš
puoštoj .užeigoj visados randasi > ge
riausios rūšies degtinė, vynas, Alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marouette Manot

įascbus suplanuo- 
dėl jus <jr jūsų

■ r'

T įmokėjimų!
' I ?

F. AM. M. Comnanyj
Paskolos. Finansuojam sulig su ju-l 
Įsu įplaukomis.'Lengvus mėnesiniai? 
■išmokėjimai. Pasitarimas, iBrie-į 
žiniai -ir AP&kaitliavįmas DYKAI H

Kamilos Juzefskaitės 
Pasisekimai Kuboje

Manau, kad ne aš >viena, bet 
ir visi tie, -kurie turėjo malo
numo išgirsti . .musų įžymią 
dainininkę — Kamila Juzefs- 

’kaitę, kurias nepaprastos bal
so ypatybės, gilus muzikalu
mas ir sinąpatinga ypata pada
ro ją viena tikrai svarbių dai
nininkių, džiaugsis išgirdę, 
kad ji i pasekmingai darbuoja
si savo parinktoj profesijoj 
Havanoj. Ji figūruoja ;ten ne 
vien kaipo solistė-dairiininke, 
bet ir kaipo vedėja ansamblio 
vokalių solistų ’ ir choro. Vietos 
laikraščiai ir muzikos žurna-į 
lai labai prielankiai 

<darbą.

$75,000.00 
Kontribucija

Pranešama, kad
Londono gyventojai -sudėjo 
$75,000.(X^pirmiem$ ? trims me
tams užlaikyti neseniai' susi- 
įtvėrusią Palestinos Simfoni 
jos orkestrą.

Astuonios moterų 
Simfonijos

Yra viso aštuonios moterų 
simfonijos organizacijos šioje 
šalyje, kurios turi 522 muzi
kantų. Didžiausia yra Chica
gos Moterį] Simfonijos Orkest
rą, kuri turi 100 narų. Mažiau 
šia yra OrChestrettc Clasšiųue 
—New Yorke su 24 nariais. 
Kitos panašios moterų” kolek
tyvūs randasi Los Angeles, 

!’j Philadelphia, New York, Čle- 
■■ veland, Lųnk Beach, Gal. ir 

Portland, ftfe. Anglijoj mote
rys muzikantės turi net savo 

f unijas.
—o—

OPERA INSPIRAVO POETĄ 
WHITMAN <

Yra įdomu skaityti, kad 
garsusis poetas Walt Whit- 
man buvo inspiruotas para
šyti daug jo poemų belankant 
ir beklausant operos.

—o—
Rusija pradeda .atsistoti ant 

kojų.'Maskvoj ir Leningrade 
bus laikomi šokių festivalal 
nuo 10 iki 20 d. birželio.

VIENO METO DARBAS
Garsusis ir niekuomet ne

mirtinas kompozitorius .Franz 
Schubert, mes skaitome, - pa
rašė 150 dainų, dvi simfonijas, 

• šešis -dramatinius veikalusį 
dvi mišias ir kelis kitus kurP 
nius bėgyje vienų 1815 metų;

tuvius prisidėti pfię šio suma
nymo. Laikas nuo laiko 'bus 
žinios talpinamos spaudoj, apie 
fondo progresą. Prašoma tos 
straipsnius perskaityti ir at
kreipti dėmesį.

— Algirdas < Rulis, Pirm.

Lietuvių Menas Rim
šos Kūrybos 

P arodoj

Trekas užmušė vaiką
. J ■ I ii ny—#

Keturių metų Leonard Wolo- 
wiec, 2858 West 26 -st., ’išbėgo 
gatvėn iripapuolė po - važiuojam 
čiu pro šalį troku. Sužeistas 
vaikas nugabentas į ligoninę 
greitai ten mirė.

dė ehoros, solistai, ponios Ja4 
nušauskienėdr 'Juozaitienė, Ju{ 
stas Kudirką,-Kazys Pažerskis 
ir kiti.

Neturėjus galimybės ir ma-j 
lonumo dalyvauti šioje cele
bracijoj, šiuomi noriu pasvei
kinti Dainos Chorą šia svar-

sejusio bandito ’Dillingerio >p2- 
domis.

Be to, policija areštavo Jacl: 
Becker’į, kuris, pasak Bartonc, 
priimdavęs plėšikų pašluotą gro 
bį. Beker gyveno adresu 4942 
North Kedzie avė.

Chorai, susidedanti iš .12 cho
rų su virš tūkstančio daininin
kų, (kuriuos ved^ žinomas .mu
zikas MarxjE. ‘Obemdorfer ir 
Civic Orchestra, kuria veda 
Eric DeLamarter, Chicagos 
Simfonijos antras vedėjas, su
jungia savo talentus įdomiam 
ir įvairiam programe.

šis koncertas įvyks sekma
dienį tpo piet, 3 d. gegužės, ii; 
nėra mažiausios , abejonės, kądĮ 
jame dalyvaus nemažai .lie
tuvių i jaunimo ir (bus graži re
prezentacija ;tėvų ir draugų, 
kad pasigėrėti >jų »darbu.

Ši Civic'Muzikos organizaci
ja užlaiko, vaikučiams i nemo
kamas kliasas viešuose mies4 
to parkuose, kūrikas savaitė 
juos mokina dainuoti ir įver
tinti getą mužiką.

H 1 
—-o-----

' . >

Kolosališkas Piano 
Projektas

Didžiausias piano skambini
mo projektas;iki ‘šiam laikui 
visame pasaulyje > mėgintas 
bus piano ansamblio *festiva< 
las? kuris įvyks sekpiadienį 
Butler University ’ Field 'Housej 
Indianapolis, Ind., stipendijų 
ir studentų paskolų fondo nau
dai.

Dalyvaus 825 pianistai ir 
225.iš jų .skambins vienu kar
tu ant T25 pianų vienoje sce
noje,

Programas, kuriame daly* 
yaus .ir.sujungti chorai .Butler 
University ; ir Jordan Conceri 
va tory of Music, bus įvairus 
ir įdomus, ir nors tobulus iš
pildymas per Tokį didelį skai
čių mokinių 'skirtingų nioky^ 
tojų visos Indiana valstijos 
nėra tikimas šio festivalo ren
gimo komisijos, tačiaus visos 
pastangos yra dedamos, 't&ajdj 
Jih'dai^ti ■ jį kl^k'1 §&ima įdo
miu k .inspiruojančiu, ir i jis 
pagelbės daugumui žmbniiį 
įvairiais budais.. , *

, -——o►—

Pavasaris yra laikas Tęsti- 
valų, .konvencijų, koncertų .it 
pradžia “commencement” {pro
gramų.

• Lietuvių muzikos .mokyklos 
ir privatiniai mokytojai irgi 
turi nemažai rūpesčio rbede-l 
dant taip vadinamus “fini- 
shing toucheš” ant savo sezo^ 
no (darbo, <kad parodžius savo 
mokinius geriausiai naudai 
kuomet eis taįp vadinami ^kvoti
mai prieš publiką.

Teko sužinoti kad . Anelė; 
Kazys ir Jurgis Stęponavičiaj, 
vieni dabai darbščių i ir .popu- 
liariij muzikos mokytojų- 
prezentuos savo mokinius re- 
citale -gražioje iKimbal Hali. 
Šioji auditorija \yra ^specialiai 
muzikos reikalams .pastatytą! 
taip kad mokiniai turės (pro
gos pildyti savo numerius ptiė 
•visais atžvilgiais atatinkamos 
atmosferos ; ir r aplinkybių.

Anelė Steponavičienė, /^ku
rios vokale klasė kas sezonas 
žyniai didėja,. žada turėti i ke
lis siurprizus savo dalyje 
programo. Josios, kaipo mo
kytojos svarba aiškini -pasi- 
briežė kuomet užpraeitą sek
madienį .keturiuose skirtin
guose muzikaliuose iparengi- 
iriuose ir programuoše, kiek
vienam su pasisekimu .daly
vavo vienas arba daugiaus 
jos mokinių.;

’lr tas yra ^rekordas, kutilio- 
niį galėtų džiaugtis j kiekvienas 
mokytojas.

to.,.
Sveikinimai dainos 
Chorui 4r jo Jaunam 
vedėjui -p. -Rakauskui

Praeitą -sekmadienį {Dainos 
Choras, -kuris rimtai .dar
buojasi musų muzikos .pa
saulyje, minėjo savo <20 me
tų ‘darbuotės sukaktuves su 
atatihkamu koncertu, progra
mas kurio susidėjo-iš įvairių 
kurinių įlietuvių ir svetimtau
čių kompozitorių, kuriuos ,pil-

SiSS lietuvai
tės paėmė leidimus 

ydyloms į
• • ■' •’ -'b' ' . ------- H- | ; į. j

šie lietuviai. ir lietuvaitės iš
siėmė laisiiius (leidimus) veį 
Uyboms: ■

. Anthony Narug • 20 m... ir Ahn

kų ir lenergįjos ilgus, ilgus 
metus {tęsti savo muzikos šklęi- 
dimo darbą. J

Nuoširdus pasveikinimai -šio 
choro Jaunam vedėjui, :p. }Ra- 
kauskui, 'kuris savo įpirmam 
pasirodyme užtikrino publiką 
((turiu prįpažinti, i kad čiohais 
imu indį savo 'kolegos, kuri 
lankė 'koncertą), kad jis yra 
kompetentUkas -ir rinitai pasi
ryžęs išlaikyti iDainos Chorą 
toje aukštumoje muzikos pa4 
šaulyje, kurioje jo pirmtaku-? 
mai, unuzikai Antanas -Pocius 
iir Juozas Sauriš, pastatė .jį. j

Roznawski 20 m.
Glenn Verbėrg 22 m. 

sephine VinCkus 22 m.
Joseph J. Tanney 29

Arcella Stankus 20 m.
‘Bdlešlaw Pinauškis 46 m 

'Marie Mockus 32 m.
'Ėdward Tetrus 22 m. ir So-

Lietuvių Studentų; 
stipendijų Fondo ■ 

Reikalu

iRimsha’s "Lithuanian Art on 
Display—atokia j antrašte dien
rašty The Chicfigo Evening 
American : balandžio 28 d. tilpo 
p. Stasio Piežos žinia, kad Sher- 
man viešbuty atsidarė sMpto- 
riaus Petro!Rimšos kurinių»pa
roda.

Virš šios žinios įdėta dido
kas paveikslas vieno labiausiu 
pagarsėjusių p. Rimšos ‘kurinių 
pavadinto “Lietuvos Mokykla”:

Apačioj eina aiškinimas ku 
rinio ‘(Lietuvos Mokykla”, d 
taipgi p. Rimšos, kaip skulpto
riaus, reikšmė ir vieta toj me- 
no šakoj.

P-nas Pieža, kalbėdamas mi
nėtame didlapy apie Rimšos ku
rinius, dar sustoja prie kurinio 
“Artojas”, ir už tai kai kurie 
žmonės jam bus dėkingi, neš 
tas! ku'rinis tų žmoiii.ų manymu 
esąs reikšmingesnis ir už “Lie
tuvos Mokyklą”.—y. ;P.

Chicagos policija su
ėmė Dillingerio pa
mėgdžiotojų gengę

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willew SpringsChicagos policija suėmė tris 
vyrus ir dvi moteriškes, kurie 
priklausė gengei plėšikų, ope
ravusiai dar neseniai, bet jau 
spėjusiai pašluoti brangmenų 
vertės $100,000. Policija dar 
ieško trijų kitų vyrų, taipgi tos 
pačios gengės narių.

Gengės vadas Al. Barton pri
sipažino taipgi, kad praėjusi 
pirmadienį jisai užmušęs poli
cininką Indianapolis mieste.

Kalbamoji .plėšikų gonge .ope
ravo daugiausia ne dideliuose 
miestuose, bet greičiau -prie
miesčiuose: ir mažesniuose mies-f 
teliuose, ir tuo budu operuos 
dama ji sekė savo laiku pagąr-

Kaįp yra /žinoma Chicagos 
lietuviams, Lietuvių Studentų 
Kliubas surengė pasekmingą 
“Muzikos ir .Dramos Vakarą” 
kovd t pirmą dieną Lietuvių Au
ditorijoje. Taip pat -žinoma, 
kad pelnas nuo to vakaro ėjo 
įsteigimui Stipendijų Fondo, 
sUšelpimui neturčįų 'lietuvių 
studentų. ., ’

Dabartiniu laiku, nors galu
tinas sąrašas nėra padarytas, 
ym pranešimas, kad ; pelno Jiks 
pradžiai fondo apie $150.00. 
•Tai yra gera pradžia — j.bčt 
tiktai -pradžia. Kaip {fondas 
stovi dabar, pinigų .užtektų)iš
leisti vienam -studentui vieną 
pusmetį ■ į > universitetą. Butų 
daug geriau, kad tam vienam 
studentui, butų galima!nors me
tų moksląišlaidas , padengti.

Todėl dabalttihiu laiku kliu 
bas .visas pastangas deda ; su
rinkti dar $150.00 — .žinoma, 
juo (daugiau, tuo <geriau, ba 
yra .tiek ir tiek lietuvių jau
nuomenes, kuriai reikalinga pa
ramos.

Taippat darbas eina pirmyr. 
ant plano, kuris bus vartoja
mas stipendijų dovanojimui. 
Ištobulinimas to .plano nėna 
dar galutinai užbaigtas ir dar 
negalima duoti specifiškas 
snullkmenes. Tik tiek galima 
pasakyti, kad, abelnai, bus .var
tojama Kauno universiteto pla
nas.

Tad iš šių žodžių, gerbiamie
ji, lietuviai, galite .matyti, kad 
.Lietuvių Studentų -Kliubo Sti
pendijų Fondas yra širdingas 
ir naudingas darbas. Kliubo 
pasiryžimas yra surinkti už
tektinai [pinigų, (kad butų ga
lima siųsti Mvieną ar daugiau 
lietuvių studentų 'į i universite
tą šių metų .(.rugsėjo mėnesį. 
(Visas kliubas įprašo -visus lie-

PETRO RIMŠOS 
;Iš) LIETUVOS 

SKULPTŪROS 
PARODA 

SHERMAN HOTELYJ 
Clark ir Randolph Sts.

Kambarys 214-B
Atdara Kasdien: 

nuo 11 v. ryto iki 10 v. vakaro 
Užsidarys Gegužės 6 d., 1936 

!Įžanga nemokama.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

PADĖKAVONĖ

POVILAS WALINTIS 
■ , ■ . • ■ I

kuris mirė balandžio 23 dieną 
.1936 ir palaidotas tapo balan
džio >27, o dabar ilsis švento 
Kažimiero kapinėse, amžinai 
ųutiles > ir negalėdamas atsidė- 
kavoti tiems, kurie suteikė, 
jam paskutini patarnavimą ir 
palydėjo jį i tą neišvengiama 
amžinybes vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo ^prasišalinimą iš -musų,.. 
tarpo, reiškiame giliausia pa- - 
dėka dalyvavusiems laidotuvė- i 
se žmonėms ir suteikusiems , 
vainikus ■ draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 3 
tėvui, Kun. Mc Namee kurs. 
atlaikė įspūdingas pamaldas už' 
jo ;siela; šv. ‘.Mišių aukauto
jams, .dėkavojame srrabnešįams ‘ 
ir pagalios dėkavojame vi- r 
siems dalyvavusiems laidotuvė- s 
se žmonėms; ovtaų musu my-.- 
limas Povile sakome: ilsėkis - 
šalto j žemėje. f

Moteris, sūnūs, padukrė, 
žentas, posūnis ir giminės.

Imp,.,,.,,^^^******* „iii ii ii ;■> ... ....

Susivienijimo Lietuvių. Amerikoj f29 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 3 dieną 1 valandcpbplet G. Chern3usko svetai
nėj adresu 1900* So. Union avė. 'Visi kuopos nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi nepamirškite atsiveši savo draugus prie SLA. 
129 kuopos prirašyti. -K- Batutis, rast.

SLA. 260rtos kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 3 d. 
2 vai. po piet “Margučio” svetainėj, 6812 S. Western A v. 
Visi kuopos nariai prašomi-pribūti į susirinkimą ir tuom 
pat laiku atsivesti savo draugus ir prirašyti juos prie 
SLA. Kaz. Liutkus, rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį .susirinkimą sek
madienį, gegužės 3 dieną, 12 vai. dienos Chicago Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas bus svarbus, todėl (kiekvienas narys privalo daly- 
vauti. Taipjau4 privalo kiekvienas draugas pasiimti ti
ksėtų pikniko, kuris atsibus liepos 12 dieną šių metų, ir 
paskleisti savo pažįstamiems, draugams, kad turėtųdrau- 
gįja geras pasekmes.,P. .K, sekr.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo, mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės <l-mą, Chicagos Lietuvių fAudtori- 
joj, 3133 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami būtinai dalyvautajame susirinkime. A. Kaula- 
kis, rašt. . .

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

(Lietuvių {KeistučioKliubo mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 
,3 d. 1 vai. popiet 'HoUywood svetainė j, 2417\Wttit 43 st. 
i Po susirinkimo bus šokiai su programų. 1 Pramogos pra
džia 5 valandą po piet. šokiams grieš 5®ena c orkestrą, bus 
užkandžių ir bus galima su kliubiečiais .'linksmai lai 
praleisti.—^-Kviečia 5Rengimo ^Komitetas.

f

1
• z * I į

NIKODIMAS ?MASULLS
Perėiąkyrė su sšiuo pasauliu | 

balandžio ;29 dieną, 112:15 vai. | 
ryto i 1936 t sulaukės pusės g 
amžiaus, . vinies Lietuvai ’Ra- ĮJ 
šeiniu apskr., SNemakščiu < par., | 
Paežerių kaime. I į|

Amerikoj išgyveno 38 metus. 2
Paliko -didėliame muliudime 1 

moterį '/Zofiją (po tėvais Ver- x 
pečinskaitė) sunų Motiė.iu, bro- J? 
lį 'Antena ' ir broliene ;Emiliją, | 
2 seseris ^Marijona ;ir švogerj ij 
Antaną Tinhavičius, I Petronėle s 
ir švog-erj Pranciškų Pūkelius, ] 
pusbroli - Aleksandra - ir brolie- i 
ne .'Anastažiia Masulius, švo- 
fferka (Oną įKleismitiene. jrimi-

i naįtį, jp.na Sąmoška ir . ximi- i 
neg, įJŪettitąj 2 ' brolius Mo- į? 
tiąįu ir /Kslziniiera, 2 ^seseris 
Oną ir Veronika, gyveno . ant
rašu 5262 S. Halsted Bt. j ....

Kūnas pašarvotas randasi X. 
) Masalskio koplyčioj, ,3307| i 
| tuanica Ave.

A

Edward Johnson, generalis 
manageris Metropolitan Ope
ros, New Yorke (kurioje de
biutuose lietuvaitė dainininkė— 
Ona Katkauskaitė— šį pava
sarį) pareiškė, kad laikui bė
gant Metropolitan. Opera turės 
nuo 8 iki 10 mėnesių ilgumo 
sezoną, ir gal galutinai .bus 
padėta ant nuolatinio pamato 
kaipo visuomeniška įstaiga, 
taip kaip, pavyzdžiui, Gamtos 
Muzėjus ir Metropolitan .MU- 
zėjus Dailės, etc.

ši turėtų .būti džiuginanti 
žinia ne vienam dainininkui, 
kuris aspiruoja .patekti šios 
operos sąstatan.

Chicagos Civic
Muzikos Associacijos 
Festivalas

• Chicagos Miesto Muzikos 
Associacija • užbaigia savo me
tinį darbų kas pavasaris-su di- 

Zcjžiuliu koncertu Orchestra 
f !Hali, vidurmiestyje, kur kom- 
\ binuoti Civic Muzijos ‘Vaikų

VVILLIAM F. YUŠKY
Tersiškyrė Su šiuo pasauliu 

balandžio 29 diena, :ll;40 vai. 
vakare 1936 m..sulaukės 16 : 
metų 110 i menesių ir 27 / dienų, 
amžiaus, gimęs June 2, Eureka, . 
Utah. ' 1 -:’į

Paliko dideliame nuliūdime 
motina . Adela (po »tėvais !Kili- 
kevich, po • patėvio Banavich) ' 

. tėvą Vilimą, bobute Ona Ba- 
navich, ir {dėduką, 2 ■ tetas Al
doną Longhelp ir jos vyrą 
Clarence, Halen Fries ir daug 
kitu ūminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
6660 So. IMfchigan Avė.

Laidotuvės ivyks panedėly, 
gegužės 4 diena. .1:30 vai. po 
piet iš namų i Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. < William > F. Yušky 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami (da
lyvauti laidotuvėse t ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
- Nuliude liekame.

Motina, (tėvas, bobutė, 
.Dėdukas, tetos ,,ir giminės.

Patar.nau.ia-! laidotuvių direk
torius I. j. Zolp, Telefonas 
Boulevąrd 5203.

,3307) (Li- į 
1'8 

Laidotuves ’> i vyks šeštadieni « 
gegužės .2 diena, 8:00 vai. ryto n 
iš koplyčios i 4v..:Jurgio para- į 
pi jos bažnyčią, .kurioje atisibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- ; 
nio siela, o ištąn bus nulydė- * 
tas i šv. Kazimiero-kapinės.

Visi a. ą.‘•Nikodimo Masulio 
giminės, draugai. ir pažįstami į 
esat nuoširdžiai kviečiami) da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutini patarnavimąr ir 
atsisveikinimą.... Nuliuke liekame ,

Moteris, sūnūs, brolis, fl - . 
seserys ir. giminės, i

PatarnaujauJaidotuvįu' direk- 
totįus A- {Masalskis, Telefonas 
Boulėvard 4139.

EDWARD KISIELIUS
M -Persiskyrė su šiuo pasauliui
■ .Balandžio 29 dieną, 4:50 va-1
fl . landa ryto 1986 m., sulaukės | 
® 15 metų amžiaus, gimęs i Chi- į 
fl . cagoj. \ i

Paliko didėliame ntdiudime |
■ motina Karolina (p© tėvais

Karveliutė) tėvą Juozapa, f.bro- ~ 
A lį Albina ir daug kitų. giminiu. L 

: Kūnas pašarvotas randasi
■ 5036 S. Kostner Avė. Tel.
■ ; Lafayette .9432.

(Laidotuvės ivyks šeštadieni
■ gegužės 2 diena, 2:00 vai. po
■ pietų iš namų i Tautiškas . ka- n
■ pįnes.
■ Visi a. a. ;Edwardo Kisiė-
■ ■ liaus giminės, draugai ir pa-
■ žjstami esat nuoširdžiai kvie-;,
■ . čiami dalyvauti laidotuvėse ir ’
■ suteikti jam. paskutini patar-į.,

I lnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliude liekame,

Tėvai, brolis ir giminės.
.1 Patarnauja laidotuvių direk-
■ torius S. P. Mažeika, Telefo- 
.■ nas .1138.

šį vakarą įvyksta (iškilmingas apvaikščiojimas {Pirmos (Gegužės 
—darbininkų šventės—Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 

•sted -St. .Pradžia .7:30 vai. .vakare — jie 'Vėliau. Kalbės 
Amerkos Socialistų Partijos vadas Norman Thomas; kal
bės “N-ų” redaktorius P. Grigaitis, Dr. Montvidas ir V. A. 
Ambrose. Net 4 chorai papuoš* vakaro, programą įvairiomis 
dainomis. (Kiekvienas darbininkas turėtų skaityti sau už 

(būtiną pareigą dalyvauti vienatinės darbininkų šventęs 
paminėjime. Įžangos nebus. Rengia Lietuvių Socialistu 
Sąjungds Chicagos Gentralinė (kuopa. Kvieslys.

•Lietuvių Demokratui Organizacija 12-tos wandos įrengia gegužės 
. 2 dieną, 8 valaųdą^vąkąro didelį šokį prie geros muzikos.

šokis įvyks Burdausko svetainėje.adresu 4558 So. Talman 
avenue. Įžanga 25c. asmeniui. Stanley W. Gurskis.

Lietuvių Keistučio Kliubo vakaras i įvyks gegužes 3 d. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. Programas prasidės 
4-tą vai. po pietų. Po programo Šokiai. Įžanga 25c. porai. 
Komisija



NAUJIENOS, Chieago, III

CLASSIFIED ADS
<adanIšgirsime Norman Thomas Kalbą

Pasigėrėsime keturių chorų dainavimu

Pradžia 7:30 valandą

Bus

For Rent

Atostogauja Texase

Universal Food Storęs

šie rūkytojai gavo Pinigus-Grąžinant

VĖL mėgino

Prieina

© P. Lorillard Co., Ine,

2 EILES “CELLOPHAN

Lietuvių
Halsted

$1 šų 
i patį

Mill 
atei

PARSIDUODA medinis namas 2 
po 4 ir 1 kambarys stoge. 4238 So. 
Campbell Avė. Savininkas ant vietos.

Dvigubai čekius nuo Lorillard... 
paskui įjuos sugrąžino po to kai

The 7 
Kraft 

Cheese
I . >

Spreads

bleties 
pagei-

KRAFT 
pimcnto.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

Rūkykit Old Golds!
2 Eiles Cellaphane 
Apsaugoja jų šviežumą

1 galionas enamel 
special ...................

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Business Service
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGA patyrusių Sheep — 
Casing graders. Oppenheimer Casinfg 
Co., 1020 West 36 St.

Penktadienis, geg

John Toleikis, Jr. gyvena ad 
resu 2116 So. 48 court, Cicero. 
Jo tėvas, vardu taipgi Jonas, 
išvežioja ledą ir ypatingai daug 
kostumerių turi 18 gatvės apie- 
linkėj.

Praėjusį antradienį, bal. 28, 
jaunasis Toleikis važiavo, auto
mobiliu apie 10 VShUidą\vaka 
ro’ Prie 22 gatvės ir Craw-

bile ko.
C. P. SUROMSKIS 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
Vakarais Boulevard 0127

Mainysim bizniava narna ant pri 
vatiško namo, ant Southwest side. 

4322 So. Hermitage. Antros lubos.

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acųuainted 
with a 11 seyen 
of the delicious
Kraft Cheese - * 
Spreads. They’re ' i * t 
marvelous for I 
sandwiches,salads *1 *
and appetizefs.____

gų juos surasti, tai irgi pasi
rodę kliūčių. Mat ežeras buvo 
miglotas ir patrolčs laivai ne
galėjo žuvautojų pamatyti. Ir 
tik ketvirtadienį laivas “Comet 
of Cleveland” pastebėjo juos ir 
atvilko jų laivą Chicagos pa
krantėn.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TURIU parduoti 2 flat frame. 4 
kambarių kiekviena, pečiais šildo
ma, nuosavybė be skolų. 4745 South 
Westėm Avenue Boulevard.

Labiau-
S ušvelnintus

OLD GOLDS

PARDAVIMUI restauranas su vi
sais gerais įtaisymais. seniai iš
dirbtas Pardavimo priežastis liga 
Parduosiu pigiai. 1527 S. State St.

1 galionas malevos 
visokių spalvų .... ..........
Specialė maleva medžio
darbui, ........   g:
1 gal. grindims ir trim varaish 

išdžiūsta i 4 valandas

Garlaivis išgelbėjo 
keturius žuvautoj us

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

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

DIDŽIAUSIAS . \ PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

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

GOLDSTEIN MUSIC $HOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

Pasiklausysime P. Grigaičio, Dr. Montvido 
ir V. Ambrose kalbų

“A5 ne noriu jūsų pinigų. 
Man dabar jūsų Old Golds 
labai patinka.” JEAN SA- 
PIRSTEIN. Jamaica, N. Y.

Padarė holdapą jau 
nam lietuviui

žinomo Chicagos biznierio 
Wm. J. Kareivos žmona ilsisi 
puikiame Rio Grande klonyj, 
Tęxas, netoli .Meksikos įlankos. 
Oras tenai esąs puikus, bet 
karščiai jau siekia kartais 96 /o.

REIKALINGA moterų skudurams 
sortuoti. Turi būti patyrusios ir 
junk šapoj. Berger Bros., 2248 W. 
Lake St. ■ •

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Pianų Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

— EXCHANGE — 
Mainysiu lota ant automobilio.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

šiandie musų šventė — Pir
moji Gegužės; darbo žmonių 
viltis ir troškimų švituris. Viso 
pasaulio darbininkai grupuo
jasi, tariasi 
monstruoja 
Smerkia 
kaltininkus.
ninktai vargsta, ir 
vą už teisingesnį 
surėdymą.

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

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So, Westem Avė.

Hemlock 0800

PARDAVIMUI grosernė. Vieta 
gera, parduosiu pigiai. Priežastis— 
liga. Taipgi pardusiu 4 kambarių 
rakandus. Atsišaukit greitai.

4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA 5 kambarių frame 
—visiškai moderninis. Lotas 30x125, 
Kaina $2000. Išsimokėjimai. Wil- 
liam Jerpe. 3113 W. 111 St. Tel. 
Beverly 7680.

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

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

2953 W. 59 St.

JUS NEGALITE PRALOŠTI 
rūkydami Labiaų-Suš velnin

tus Old Golds, kaip kad šie 
rūkytojai sužinojo. Jie parei
kalavo ir gavo pinigus dvigu
bai po išrukymui pirmo pa
kelio. Bet jie nusipirko antrą 
pakelį... ir Labiau-Sušvelnin- 
ti Old Golds juos užkariavo. 
O kaip su jumis? Ar rinktinio 
derliaus tabako Old Golds 
jums suteikė malonumą?

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — 

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA dvieju aukštų 'Ply
tinis namas, štymu šildomas 4642 
So. Wentworth Avė., moderninis 
Tavernas ir 5 gyvenimui kambariai 
ant pirmų lubų ir 14 kambarių ant 
antrų lubų. Mrs. Opste.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

"Štai jūsų nelSmalnytas Če
kis. Antras pakelis Old 
Golds mane pertikrino.’ V. 
r. SCHOELLER, Passaic,

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

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III.

PARENDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus Tavern biznio atidarymą, 
geroje apielinkėj, prie pavienės mo
teries, 1739 So. Halsted St. Box 
437.

augštas 
Kaina $3600. Nėra 
tvininkas mainys ant

kolektyviai de- 
savo yięnybį. 

neteisybę, nurodo 
, dėl kurių darbi- 

šaukia į ko- 
visuomenės

NAMAI IR FARMOS 
4 flatų mūrinis namas 

basementas. . 
mortgičių. St 
naujesnio namo.

120 akerų farma. Geros triobos. 
ant gero kelio, 90 mylių nuo Chi
cagos. Kaina $3500. Išsimaino ant 
Chicagos namo.

80 akerų farma su geroms trio- 
boins. ant gero kelio. Kaina $2700, 
Nėra mortgičių. Savininkas mainys 
ant

Atėmė iš tavernos 
savininko $1,200

Barbora Darlys - Drangelie- 
nė, garsi Chicagos lietuvių 
dainininkė, dainuos šį sekma
dienį Ashland Boulevard Au
ditorijoje. Ten įvyks didžiu
lis Chicagos Lietuvių D-jos 
rengiamas “Iniciacijos ir Do
vanų Laimėjimo*9 Balius.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ženota pora be vai
ku ant farmos arti Chicagos. Gra
ži vieta, mažai žemės. Kreipkitės 
5332 S. Long Avė. arti Archer Avė. 
Tel. Republic 8402.

PARDUODU, mainau, bizniava 
namą tinkamą visokiam bizniui ant 
privatiŠko namo ar farmos, turiu 
pardavimui fikčerius grosernės. taip
gi ieškau pirkt vartota trokiuką 
Fordą 1-no tono.

AD. J. BURKE.
3709 So. Halsted St., Chicago, III

* šiandie musų šventė — pir
moji Gegužės, pradžia perga
lės. Paliovę dirbti einam į 
gatvę, kad galinga mina pa; 
reikšti .valdonams despotams, 
jogei' darbininkai į nepaliaus 
kovoję ūž savo teises.

Šiandie ir lietuviai apvaikš
čios Pirmąją Gegužės. Tas ap- 
vaįkščiojirhas . įvyks 
Auditorijoj, 3133 S

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

“L a b i a u-SūBvelnlntl yra 
puikus. Gražinu jusų< če- 
k|”i W. FRITZ, Čhicag'o,

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

BRIDGEPORT ROOFING 
‘ 3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

MOTERYS: Turėkit sau nuosavą 
bizni. Nereikia investmento. Di
delis pelnas. 1810 W. North Avė. 
išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. 
PUR-ERB LABORATORIES. Ine., 

186 N. Damen Avė., Brunswick 4900 
Chicago, III.

STORAS rendon — garu apšildo
mas. Privatus basementas; dideli 
langai, gera vieta dėl vvholesale 
liuuor house arba tdry goods store 
arba kitam bizniui. Renda priei
nama, 3341 So. Halsted' St.

‘‘Rūkant antrą pakeli <‘La- 
biau-Sušvelnintų” aš tik
rai, džiaugiaus.” HAROLD 
C. SAGER, Buffalo, N. Y.

PARSIDUODA bildingas “in the 
Loop”. Tavernas, Reątaurantas 
Kotelis, šokiams grindys, ir Barber- 
nė. Parduosiu pigiai. 514 — 512 
Moen Avenue, Rockdale, Illinois. 
Savininkas Dan Lukša.

SHADY THREE GROVE
Daržo savininkai rengia

REIKALINGA mergina nrie abel- 
no namu darbo. Nereikės virti, 
nėra vaikų. Miller, 3221 Hirsch St.

Pujkų, didelį pikniką, daržo atidarymą 
Sekmadieny, Gegužės-May 3, 1936 

Pradžia 1 vai. po pietų. 
SHADY THREE GROVE 

88 and Archer Road, Willow Springs, III. 
Skersai Oh Henry Park.

Širdingai kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti, 
gera muzika ir skanus užkandžiai veltui.

JUOZAS SPAITIS IR JO MOTINA

^Grąžinu jūsų čeki. Su ant
ru pakeliu persitikrinau, 
kad Old Golds yra puikus.” 
WM. REBOK, Philadelphia.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigų į moderniška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus — Naujos mados 
įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 So. Halsted St.

PINIGUS-GRAŽINAM-DVIGUBAI PASIULIJIMAS 
nuo Spalio 6 d., 1935 m.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallače Street 
Tel. Boulevard 0250

PARENDUOJU vasarnamius So
dus Mlchigan salia Mr. Bachuno ant 
visos vasaros. . Taipgi reikalingas 
ianitorius prie namu darbo. Kreip
kitės Mrs. Adflms, 3738 South 
Halsted St.

Miscellaneous 
įvairus

REIKALINGAS viduramžis žmo 
gus su patyrimu, Lumberio ir 
work. Geras darbas ir gera 
tis, turi turėti $1000. Box 
Naujienos.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

jų gab. Parlor Setas $29.50 
ą gab. Dinette Setas $12.75 
a Jūsų Kreditas yra geras.

Rusei CalverL 27 m., iš 
Byron, III., palietė nuvirtusias 
žemėn vielas, kuriomis bėga 
gatvėkariams operuoti elektra. 
Elektra sužalojo jo veidą ir 
teismas išnešė sprendimą, kad 
kompanija sumokėtų nukentė
jusiam jaunam vyrui $22,250.

now m new
Swankyswig glassesI

Street, 7:30 vai. vakare.
Bukite parengime visi kas 

tik galite!
O ir verta būti — ne.,tik 

todėl, kad bus Apvaikščiojama 
Pirmos Gegužės šventės, bet 
ir todėl, kad nepaprastas pro
gramas yra paruoštas jai ap
vaikščioti.

Nes kalbės pirmą kartą Chi
cagos y lietuviams — iš visų 
lietuvių kolonijij Amerikoj — 
Norman T.homąs,- vienas žy
miausių Amerikos kalbėtojų 
ir Amerikos Socialistų parti
jos vadas.
/Nes kalbės “Naujienų” re

daktorius P. Grigaitis, /kurio 
prakalbos visuomet pąsižynii 
turiningumu’ir nuosaikiu opių
jų musų gyvenimo problemų 
gvildenimu; 1
< Ir dar kalbės Dr. Montvid ir 
V. B. Ambrose, kurs taipgi bus 
parengimo pirmininkas.

Be to, dainos Pirmyn, Nau
josios Gadynės, Lietuvių Vy
rų ir Bijūnėlio chorai. j

Bukime visi Lietuvių Audi
torijoj 7:30 vai. vakaro, nesį- 
vėluokime. Nesivėluokime 
ypač tie, kurie norime iš
klausyti Norman Thomas kal
bos, nes jis kalbės pirmas, ir 
pasakęs lietuviams prakalbą 
turės skubintis prakalboms ki
tose vietose, kurios rengiamos 
tappat šį vakarą, Gegužės Pir
mą. — V. M.

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

DAINUOJA INICIACIJOS 
IŠKILMĖSE

ami reyolve- 
' ‘ veža-

ešikai 
ašinos 
į gat- 

misiskubįno savaiš ke-

$22,000 už veido su 
i'? žalojimą

[ėgino išgerti nuo 
ų,randasi ligoninėj

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks nai arimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 *vaJ. vak. šventadieniais nur 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.

for avenue jisai sustojo 
gi šviesos draudė važiudti pei- 
kryžkelę. •

Tuo tarpū berneliai ątidarė 
jo mašinos duris, matėme 
centais pinigų, ■ sumušė 
negavę daugiau; pinigų i 
draskė marškiniu^;

Toleikis turėjo dar $įo do 
lerių, bet šių pinigų piktadaria 
paskubomis nesurado.—X. '

Bukime visi šį vakarą Lietuvių Auditorijoj

savinin-
8538 

mė iš

Surukykit pusę pakelio Labiau-Sušvelnintų ,01d Golds. 
Jeigu jie jums nepatiks, sugrąžinkit mums apdangalą su 
likusiais dešimts cigaretų bile kada laike 30 dienų, nuo 
šios dienos, ir mes jums prisiusime Dvigubai tiek pinigų, 
kiek jus užmokėjote u£ pilnų pakelį PZus už persiuntimą. 
(Pasirašo) P. LORILLARD COMPANY, Ine. (įsteigta 1760) 

119 West 40th Stret, New York City. ’ t

palaiko juos Dirbtuvės šviežiame

Šią savaitę ir vėl pasiūlo 
šeiinyninkėms gerus valgomų 
produktų bargenus. '

Šeimyninkės, pirkdamos val
gių produktus Universal Food 
krautuvėse, visada sutaupo 
pinigų, nes šios krautuvės yra 
operuojamos kooperacijos pa
grindais. Jos turi įrengusios 
nuosavą sandėlį; maisto pro
duktus perka vagonais. Va
dinasi, perka pigiau, todėl ir 
savo kostumeriams parduoda 
pigiau.

Šeiinyninkėms visuomet ver
ta pirkti valgių produktus 
Universals Food krautuvėsse.

Šių krautuvių gražus skel
bimas telpa šios dienos “Nau
jienose”.

— Prekybos Žvalgas.

Mrs. Darlene Jacobson; 1220 
East 64 st., nugabenta į South 
Chicago ligoninę po to kai mė
gino išgerti nuodų.

1.39 
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
inaleva ................ . ■

• ir daugiau
1 galionas pirmos* kl. 09 A 
removal .............................vvU

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St Tel. Carial 5063

JMALEVOTOJAMS IR 
ZTkiyClOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

97c

* » f • . . c .i h1 ♦

Prašau atsiimti savo Pinigus!>>

Stanley Adū 
kas tavernos įjadręsu 
Greeri Bay .avenue^ pašiė 
lanko $L200 ir vožėsi pi nigus 
į savo bizniaviętę, koštu nerių 
čekiams mainyti. > Ties 83 gat
ve ir Bąkėi aVenue jo auto
mobilį sulaikė trys maskuoti 
vyrai ir 'grumŽdi 
r jais atėmė iš jd: visus 
mus pinigus. Po to, pi 
paėmė Adamczyko nu 
raktą, numėtė jį tolokai 
vy ir, 
liais.

Nu‘o praėjusio antradienio pa
sigesta keturių žuvautoj ų, ku- 
rięynebesugrįžo namo iš Michi- 
gari •ežero. Kadangi jų laivo 
rąotoras sugedo, tai šie žūvau- 
tojai būdami kokių dvidešim
ties mylių tbluhVdj nuo kranto 
negalėjo sugrįžti į Chicagą. Gi 
kai dėl ežero į'^lrolėš paštan-

‘1 •r, *
• > -J ' . ū f -




