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Lietuvos Naujienos

Cocktail hour

Ramaško

Kovo

Neteks kojų pirštų
maisto tru

Cali

Sudegė. Lenkijos miestelis

geg. 10

kordą dėl mažųjų lėktuvų.

Kalėjimas už kiaušy 
mą Rusijos radio

nubausti gubernatorių 
bet tik nubaudė sene-

Mayfair Casino, 
Cleveland, O.

Zeppelinas Hinden- 
burg pereitų naktį 
‘ iškrido Vokietijon

INFLIACIJOS KLAU 
simas Kongrese

(Panašius įsakymus yra iš 
leidę ir kitų bu v. Suvalkijos ap 
skričių komendantai).

Infliacijos priešinin
kas, Lenkijos banko 
prezident. rezignavo

Komendanto įsakymas kovai su 
priešvalstybiniais gaivalais it 
gyventojų kiršintojais

HORATIO, Ark 
Perėjusio j per du mažus kai 
mus viesuloj žuvo du žmonės.

GENEVA, Šveicarijoj, g. 10. 
—Rugp. 8 d. prasidės čia pir
mas viso pasaulio žydų kongre
sas, kuriame dalyvaus apie 300 
delegatų iš visų šalių.

Italai užgriebė fran 
cuzų geležinkelį 

Ethiopijoje

Sulaikytas veikimas 
dar 28 lietuviškų 

d-jų skyrių

Graikijos tabako 
streikas paraližuo- 

' . ja Salonikus

skai’
Nevi

Federalinė valdžia 
atmetė Illinois 
pensijų įstatymus

Marijampolės ko 
mendanto įsa

kymai

Lenkija tyla minės 
Pilsudskį

MARY, Ky., geg. 10. — Du 
18 m. jaunuoliai prisipažino 
laike piešimo, kuriame jie pel
nė 85c, nušovę sankrovininką 
Wm. Terrell, 60 m.

Kadangi
dienomis Mari-

? žuvo nelaimėj su 
automobiliu

— Atgie- 
atsisakymą 
imperiją ii.

bilių, siekiantį 
iš kurių $1.-

Siūlosi globėjai ke 
turnikams

ROCKFORD, III., geg. 11.— 
Chicagietis Ross Cores, 22 m.; 
liko užmuštas ir 6 žmonės liko 
sužeisti jų automobiliui susi
dūrus su troku.

Kadangi grytamojoj kelionėj 
tikisi susilaukti palankaus vė
jo, tai kelionę į Vokietiją mano 
atlikti į daug trumpesnį laiką, 
negu ėmė tam pačiam zeppeli- 
nui atskristi į Jungt. Valsti 
jas.

ĖVANSVILLE, Ind., geg. 11. 
—Trys vietos jaunuoliai žuvo 
jų automobiliui susidūrus su 
troku.

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

Galbūt tarpais lietus su per
kūnija; maža permaina tempe 
raturoje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra buvo 74°.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 
7:59.

LAKEHURST, N. J., geg. 11. 
—Kaip šiąnakt naujasis milži 
niškas zeppelinas Hindenburg 
ruošėsi išskristi atgal į Vokie1- 
tiją. Į vakarą baigė krauti ku
rą ir liesti dujas, ir apie vi
durnaktį ruošėsi pradėti, kelio-

SPRINGFIELD, III., geg. 11. 
—Illinois valstija gavo prane-, 
Šimą iš federalinės valdžios, kad 
Illinois senatvės pensijų įsta 
tymai yra visai nesuderinami 
su federaliniais socialio saugu
mo įstatymais.

Tai reiškia, kad Illinois vals
tija turi pataisyti savo įstaty
mus, kitaip ji negaus jokios pa- 
gelbos iš federalinės valdžios 
mokėjime pensijų.

Kad Illinois senatvės pensijų 
įstatymai nesutinka* su fedėra- 
liniais įstatymais, tas jau senai 
buvo žinoma, dar nespėjus juos 
priimt, bet Chicagos politikieriai 
nebojo įspėjimų ir pravedė ne
vykusius įstatymus, tuo tikė
damiesi 
Horner, 
liūs.

POZNANIUS, Lenkijoj, 
11.—Susidūrus ore dviem 
kijos karo lėktuvams trys 
nes liko Užmušti

Nušovė Veliuonos 
policininkų

BREMEN, Vokietijoj, geg. 11. 
Penki, žmonės liko nuteisti ka- 
lėjiman už tai, kad jie klau
sėsi žinių iš Vokietijos, duoda
mų Maskvos radio stoties. Jie 
visi liko nuteisti nuo 1 iki 2 
metų kalėjiman už “suokalbia- 
vimą valstybės išdavystės”.

NEW YORK, geg. 11.—Kaun- 
tės teisėjas Brancato, Brookly- 
no teisme, pasmerkė mirčiai še 
šis žmones už vieną žmogžu
dystę. Jie visi skiriami nužu
dyti birž. 22 d. Savaitėje, Sing 
Sing kalėjime,

Visi pasmerktieji Įnirčiai' yra 
jauni italai, nuo 18 iki 30 metų 
amžiaus. Jie laike plėšimo už
mušė Edwin Esposito, Brooklyn 
Manhattan elevatoriaus linijos 
kolektorių.

Manoma, kad dar niekad šio
je šalyje nebuvę pasmerktas 
mirti tokis didelis skaičius žmcf 
nių už vieną, žmogžudystę.

Nesutinka sėdėti prie 
vieno stalo su Ethio

pijos atstovu
KAŪNAS.—Kaip pranešama 

iš Vilniaus, Lydos apskr. sto* 
rasta balandžio 9 ir 10 dieno
mis sulaikė veikimą Lydos ap
skrityje esamų lietuvių šv. Ka* 
zimiero draugijos skyrių šiose 
vietose: Kaniūkuose, Didžiuose 
Kužiuose, Butrymonyse, Striel- 
čiuose, Jundžiliškėse, ščeglikuo 
se, Liubartuose— Bieniakainių 
valsčiuje, Nevačiuose, Cesliu- 
kiškėse, Tumasonyse, Raihaš- 
konyse, Scilgunuose, Didžiajame 
Naujasėdyje— Varenavo vals
čiuje,’ Lapociškėse, Padvarėje 
—Žirmūnų valsčiuje. Tas pats 
Storasta balandžio 14 d. sulai
kė veikimą* “Ryto” švietimo 
draugijos skaityklų šiose vieto
se: Plikiuose—Žirmūnų valse.. 
Naujasėdyje, Cesliukiškėse — 
Varenavo valsčiuje, 
nyse, Ramučiuose, Stanišiuose 
ščeglikuose, Butrimonyse, Stri- 
melčiuose— Bieniakainių vals-

Per daugiau kaip metus lai 
ko vis pavykdavo to pavojim 
go biliaus svarstymą atidėti 
Bet stagiai infliacijos klausi 
mas, kuris buvo skaitomas mi
ręs tik dvi savaitės atgal, da 
bar pavirto aktualiu klausimu 
Tas bilius pirmą kartą Ameri 
ko j e pravestų tikrą pinigų in
fliaciją su visais jos pavojais

mumui. Neiškelta tačiau nė 
vieno fakto, kuris paliudytų, jog 
tų draugijų veikimas bent kuo 
gręstų krašto saugumui arba 
ardytų viešąjį ramumą. Kai šių 
skyrių vadovybės atstovai krei
pėsi į vaivadiją prašydami nW- 
•rodyti faktus, kur jų skyriai 
ardė viešąjį ramumą arba grę- 
sė krašto saugumui, tai jiems 
į tai nieko neatsakoma. Vai
vadijų valdininkai tik pažymi, 
jog dabar esąs toks karas ii 
Vilniaus lietuviai su tuo turį 
sutikti, nepr. Lietuvos lietu 
viai, girdi, tegu mato, ką tai 
reiškia neturėti su4 Lenkija nor
malių santykių.

VARSA VA; geg. 11. — Su
sekus suokalbį išsprogdinti žydų 
restauraucijas ir naktinius 
kliubus, liko areštuota 
žinomų anti-semitų.

WASHINGTON, geg. 11. — 
Pinigų infliacijos klausimas ii 
atspausdinimas* nieko neparem' 
tų trijų biliohų dol., patapo ak 
tualus klausimas kongrese, in 
fliacijos šalininkams netikėtai 
parodžius didelę jėgą ir 220 
balsais prieš <453 privertus at 
stovų butą praduti tuoj svars 
tyti Frazier-Lemke infliacini 
bilių, kuris siūlo spausdinti in
fliacinius pinigus refinansavi
mui farmų mergičių. Negelbėjo 
nė demokratų, nė republikontj 
reikalavimai to biliatfs svarsty
mą atidėti.

GENEVA, geg. 11. — Vy
riausias Italijos delegatas ba 
ronas Pompeo Aloisi išėjo is 
tautų sąjungos tarybos priva
tinio posėdžio ,tiad nereikėtų 
sėdėti prie vieno stalo su Et- 
hiopijos delegatu Wolde Ma
riam.

Aloisi pareiškė, kad Italija 
negali pripažinti buvimą Ethio- 
pijos delegato dabar, kada ne 
bėra pačios Ethiopijos, kurią 
Italija jau aneksavo.

“Aš negaliu priimti buvimą 
delegatų taip vadinamos Et
hiopijos valdžios”, pareiškė 
Aloisi išeidamas iš susirinki

Be to, įsakymu draudžiama 
bet kokia agitacija ir visuome
nės kiršinimas prieš vyriausy
bę, kariuomenę ir esamą vals 
tybės santvarką, trukdyti vei
ksmu policijai, valdžios ir savi 
valdybės valdininkams 
jiems pavestas pareigas; 
dyti susisiekimą, naikinti 
siekimo priemones, k. a.: 
žinkelius, telegrafo ir telefono 
linijas, tiltus, vandens įvadus 
ir kitokius susisiekimo įrengi 
mus, naikinti visą tai kas skir
ta kariuomenei; vartoti smurtą 
prieš pareigūnus, šaulius ir šiaip 
asmenis; nelegaliai iš užsienio 
įsivežti ginklus ir šaunamąją 
medžiagą, pardavinėti asmenims 
neturintiems leidimo. Už šiuos 
nusikaltimus asmenys bus ati
duoti kariuomenės ar karo lau
ko teismui.

šeši pasmerkti mir 
šiai už vieną žmog 

žudystę ,

jau puolė 
i u nušovė,

VELIUONA.—Pirmadienį Ve» 
liuonos policijos nuovados vir
šininkas Bronius Baublys ir po
licininkas Senonas Kvalita visą 
dieną važinėjo kaimuose, atlik
dami įvairias tarnybos pareigas. 
Grįžo namo pavakarėje. 19 v. 
važiuojant pro krumus (8 kilo- 
metrai nuo Veliuonos), iš krū
mų* į važiuojančius pasipylė 
šūviai. Policininkas Z. Kvalita 
buvo vietoje nušautas. Įvykio 
tirti vakar į Veliuoną išvyko 
kriminalinės policijos viršinin 
kas Pamataitis ir Kauno apskri
ties policijos vadas.

WASHINGTON, geg.
Atstovų butas priėmė 
siuntė senatui svarstyti papil 
domų' sąmatų 
$2,364,229,712.
425,000,000 yra skiriami tęsi
mui bedarbių šelpimo ir pašel- 
pų darbų.

Bilius priimtas 286 prieš 90 
republikonų balsų.

truk 
susi- 
gele-

VARŠAVA, geg. 11. Vi
suotina tyla per tris minutes 
rytoj 1 vai. po piet bus paini 
nėtos metinės maršalo Pilsuds1 
kio^mirties sukaktuvės. Toje 
tyloje Pilsudskio širdis bus pa
laidota Vilniaus Rasos kapinėse, 
kur yra plaidota ir daug Lie 
tuvos žmių visuomenės darbuo 
tojų, jų tarpe ir Lietuvos atgi 
mimo patriarchas Dr. Jonas Ba
sanavičius.

Atstovų butas pri 
ėmė bedarbių šel

pimo bilių

DĄWIGRODEK, Lenkijoj, g 
11.—-Smarkus gaisras sunaikinę 
veik visą miestelį. Sudegė 1,000 
namų ir 4,000 žmonių liko be 
pastogės.. Be to trys žmonės 
žuvo gaisre. . .

MARIJAMPOLE 
paskutinėmis 
jampolės apskrityje vienoje ki
toje vietoje priešvalstybiniai 
gaivalai pradėjo išsišokti, tai 
Marijampolės apskrities komen 
dantas paskelbė visiems apskri 
ties gyventojams įsakymą, ku
riuo draudžia palikti iškabintas 
proklamacijas ir priešvalstybi
nius ženklus, agituoti, raginti 
ir drausti ūkininkams vežti 
ūkiškus produktus, kiršinti vie
ną visuomenės dalį prieš kitą, 
triukšmauti, susiburimus dary 
ti, skleisti pramanytus ir visuo
menę kiršinančius gandus, gra 
sinti valdžios ir savivaldybės 
pareigūnams ir šauliams už 
pareigų ėjimą ir gyventojams 
už prievolių atlikimą, slėpti agi 
tatorius, proklamacijų ir prieš
valstybinių ženklų platintojus 
ir jiems padėti. Be to, įparei
goja valdžios ir savivaldybės pa
reigūnus, kaulino ir gyventojus 
iškabintas ir rastas proklama 
ei jas ir priešvalstybinius ženk
lus pristatyti ar pranešti po
licijai, Už įsakyme suminėtu* 
nusiksGtimus komęndantas baus 
pinigine bauda Iki -5,000 litų 
arba abiem bausmėmis kartu.

RYMAS, geg. j 
žai už Franci jos 
pripažinti Italijos 
Italijos aneksavimą Ethiopijos, 
Italija praktiškai užgriebė fran 
cuzų valdomą geležinkelį1 Et 
hiopijoj, kuris eina iš Addis 
Ababa į Djibouti, Franci jos 
Samoli žemėj. Tai yra vienin
telis Ethiopijos geležinkelis, nes 
daugiau geležinkelių Ethiopija 
neturėjo.

Infliacijos šalininkai privertė 
kongresą svarstyti spausdini 
mą pinigų ( refinansavimui 
ūkių morgičių

WASHINGTON, geg. 11. — 
Kaip apskaitoma, per paskuti
nius penkis metus gyventoj ų 
skaičius Jurigt. Valstijose pa 
didėjo apie 5,000,000 ir dabai 
siekia 127,521,000.

Tečiaus nežiūrint abelno gy 
ventojų padaugėjimo, 'dešim 
ties valstijų gyventojai suma 
žėjo, būtent Michigan, Wiscori 
sin, South Dakota, Nebraska, 
Kansas, Mississippi, Montana, 
New Mexico, Arizona ii 
fornia.

Didžiausia gyventojų 
čiumi valstija tebėra 
York, su 12,889,000 gyventojų; 
Antra valstija yra Pennsylva 
nia su 10,06,000 gyv. Illinois 
užima trečią vietą.

Naujos rųšies naktiniai klubai, kurie darosi labai populiariški Amerikoje. Jie yra vyriausią 
steigiami teatruose. .

ATHENAI, geg. 11
25 d. prasidėjęs Salonikuose 
tabako darbininkų streikas da
bar persimetė į kitas iifdutetri- 
jas ir. baigia paraližuoti visą 
miesto gyvenimą. Nėžiurint ka
riuomenės pastangų sulaužyti 
streiką, mieste jau pasireiškė 
aštrus duonos ir 
kūmas.

Kareiviai kartą 
streikierius ir 22 
o 250 sužeidė. Tečiaus tas ne
susilpnino, tik dar labiau pa
aštrino streiką. Kariuomenei 
neįstengiant streiką sulaužyti, 
kjareiviams pagelbon plaukia 
keturi karo laivai.

Valdžia pradėjo gaudyti stre-;. 
ko ir abelnai darbininkų vadus 
ir juos z kalinti, tuo tikėdamosi 
streiką sulaužyti.

Del streiko iškilo kivirčiai ir 
pačiame ministerių kabinete ii 
vienas ministeris rezignavo.

Tabako darbininkų streikas 
plečiasi kituose . miestuose ir 
jau buvo susikirtimų tarp po 
licijos ir tabako streikierių At- 
henų tioste Piraeus.

Geležinkelių ir gatvekarių 
darbininkai Gamedonijoj sugry- 
žo į darbą po 24 valandų už
uojautos streiko..

Dešimties valstijų 
gyventojų skaičius 

sumažėjo
VARŠAVA, geg 

kijos banko prezidentas pulk 
Adam Koc rezignavo ii/ prezi
dentas Moscicki jo rezignaciją 
priėmė.

Oficialiai jis rezignavo delei 
“ligos”, bet neoficialiai—atida
ryti kelią Lenkijos pinigų in 
fliacijai, kuriai "jis giežtai prie 
šinosi.

Nors valdžia ir nuginčija in 
fliaciją, bet visgi pripažysta- 
ma, kad leidimas pinigų liko pa
didintas finansavimui viešųjų 
darbų.

Pulk. Koc pasitraukus, iš se
nosios Pilsudskio pulkininkų 
valdžios, kuri valdė Lenkiją 
nuo 1926 m., kabinete pasiliko 
tik užsienio reikalų ministeris 
pulk. Beck. Pulk. Koc per ilgą 
laiką buvo finansų vice-minis- 
teris ir banko prezidento vietą 
užėmė tik kelios savaitės atgal. geg» 

Len 
žmo- 

o ketvirtas 
gal mirtinai sužeistas. Du už
simušė vietoj, o trečias bandė 
gelbėties parašiutu, bet parašiu
tas neatsidarė. Ketvirtojo pa
rašiutas irgi tinkamai neveikė

PASSAIC, N. J., geg. 11. — 
Jau pasiūlytas sumanymas, kad 
New Jersey valstija paimtų sa
vo globon pirmus keturiuktfs— 
keturius vaikus, kurie gimė 
Kasperams, kaip kad Kanados 
dominija globoja savo Dionne 
penkiukus. Tais sumanytojais 
yra kaip tik tiek, kurie patys 
nori būti paskirti globėjais.

Naujagimiai keturiukai yra 
gana sveiki, nors yra gimę prieš 
laiką. Jie, laikomi inkubato
riuose ir dedama visos pastan
gos j mos išlaikyti, nes papras
tai tokie kūdikiai greitai mirš
ta. Visoje šalyje yra tik vieni 
keturiukai, teisingiau, kėturiu- 
kės, kurios jau yra pilnai už
augusios mergaitės.

mo.
Ethiopijos \delegatas iškalno 

pasiprašė leidimo dalyvauti vi
suose tautų sąjungos tarybos 
svarstymuose Italijos -Ethiopi
jos karo klausimo. Bet tiek pat 
iškalno Italijos delegacija pra
nešė savo pasipriešinimą sėdė
jimui prie vieno stalo su Et
hiopijos deelgacija.

Privatiniuose, laike priešpie
čių, pasitarimuose tarp atskirų 
delegacijų buvo sutarta atmes
ti Aloisi reikalavinfrr~pašah’nti 
Ethiopijos atstovus, net -jai Ita
lijos delegacija ir išeitų.

Nors Aloisi ir išėjo iš pri
vatinio tarybos posėdžio, bet 
jis sugryžo ir dalyvavo vieša
me posėdyje, nes jame nebuvo 
liečiamas Ethiopijos klausimas.

Aloisi jau ne pirmą kartą 
lygiai tos pačios priežasties yra 
išėjęs iš tarybos posėdžių.

Italai vėl išėjo iš 
tarybos posėdžio

HALIFAX, N. S., geg. 11.— 
Charles Scadding, kuris buvo 
uždarytas aukso kasykloj ir 
joj išbuvo 10 dienų, neteks ko 
jų pirštų. Išpradžių buvo ma
nyta, kad gal ir kojas teks 
piauti, bet jas pasisekė atgai
vinti. Pirštai betgi pajuodijo 
ir nėra vilties juos išgelbėti.

Kitas uždarytųjų, Dr. Ro 
bertson, jau pasveiko ir sugry
žo į savo namus Toronto. Tre
čias gi ,adv. Magill, mirė ka 
sykio j, nesulaukęs išgelbėjimo.

Brėslajos apskrities . Storasta 
sulaikė veikimą Čižiūnų (Rim-> 
šės valsč.) liet. šv. Kazimiero 
draugijos skyriaus.

Visų šių organizacijų veikimo 
sulaikymas motyvuojamas vie
nodai, esą skaityklų ir lietuyių 
švietimo dr-jų skyr. veikimai

NEWMARKET, Va., geg. 10. 
— Miss Helen Richey iš Mc 
Keesport, Pa., mažyčiu lėktu
vu pasikėlė 18,000 pėdų, nu- 

šimtas statydama naują augštumo re-
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Tillie Grigas, namų šei
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Zriveckas
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JOSEPH X GRISH 
Lietuvio Advokatas 
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Res. 6515 So. Rockwell St 
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•_ ,x ■>John
V •) nūs.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistal

Valerija Čnap'oniene

Kori. John A. Sinkus 
įrašė:

P-lė Faniine Ziiteli,
Motėjus Urbonas.

V. B. Ambrose
• M.’<4 Gįraše:

fariy Kavarski, bridge

so dienoms įsirašė nepa^raStki 
didelis skaičiui riarijų nariii|,r 
Draugijos sekretorius nesieja

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virsrinia 1116 

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

Tel. Lafayettę 3051 ' 
Valandos: 9—10 ryta, &—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Naujiems nariams, kurie įsi
rašė Chicagos Liėtuvi'ų Drau
gi j on balandžio mėnesyj e,' ne 
visiems yra spėta prisiųsti na
riniai certifikatai ir knygutes. 
Kadangi paskutinėms kohkur-

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai. /

je prisimins reikale dantų švėi 
katos, kad čia yrri bendros or 
ganizacijos nare Dr. Helen M 
Wisnow.

ŽODIS NAUJIEMS 
NARIAMS

Juozas Nebižrėztf įraše p-ni# 
Marijaną N'eberežį, 

. P-le Birute Briedis įraše P-I«

Phone Carui! 6122

Dr. S. Biežis , 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos

Seredomis
Rez. 6631.So. CalUc______

Telefonai Ripubllc 7868

Shalkauskas, jau- 
Marąuette Parko, 

Helen' Vaikas/ Hair- 
7007 So. Washtenari

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE.
i Telefonas Virginla 0086,; ■ 

Ofiso valandos nuo 2—4. ir nuu, 
6—8 -tAk. Nedalioj spagai šiltai

Grigas, repair man, 
na BudginaŠ, namų

'Statę 4690

Dr. Helen M. Wisnow
Dr. Hekn M. Wįsnow, 2137 

So. Cicero Avė., yra dantistė, 
dantų gydytoja. Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai Cicėfo-

Dentištas
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso valandos: 
2,iki 8 do piietu 
nuo 10 iki 12

i: nuo 1—8 ir 7—8 
įr pa?al 

hFornia Avenue

C. & M. Piasecki
UNDERTAKER

Dr.Strikol’is 
Gydytojos ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo .2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nerišlioj pagal sutarime 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

, Telefonai Yard. 0994 .

Dr. Mąurice Kahn
4631 SOIlrt ASHLAND AVĖ.

" ■ __ _ u1 aru

Nuo 10 iki 12 die;
7 iki 8 vaL Net._  ___ __

Rez. Telephone PLAZA 2406

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ofisas, 1739 So. Halsted St. 
yra atidaras kiekvienų, ketviri' 
tadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Tiktai ketvergais 
bus priimami narių mėnesiniai 
'mokesčiai. Nuoširdžiai prašom□ 
narių reikale atvykti vien ket
virtadieniais, bet ne kitoms 
dienoms Draugijos of išari.

Taipgi priminam, kad nemo 
ketumėt mėnesinių duoklių riie 
kam kitam kaip tik Draugi j oš 
reguliariame susirinkime, kuris 
įvyksta antrų antradienį kiek
vieno mėnesio Masonic Templė 
svetainėje^ 1547 N. LeaVitt St. 
arba kiekviena 
Draugijos ofise 
Halsted St.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Prezidentas — 
Julius Mickevičius.

YRA PAŠALPOS LlGOJEi POMIRTiNltf iri KULTŪROS DRAUGIuįf J 
VALDYBA: P. MILLER, finaris^t seidėtoriuš

J. MICKEVIČIUS, prezidęntas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, truštisas . , . . .
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisaš.

KENOSHA PHONE
4873 .

NORH CHIGAGO PHONE

AUgjįtitisį jraže 
A'gofų’ Kasparienę, . v
' Vfriėas^Mapkus įrašė 
rų Skurkį, /

Ofiso Tel Boujevard 5918
Rez. Tel. "Vietiny 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor, of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 HUp 6:80-8 
lledtliomh pagal sutarti.

Koh. Oha Mittskus 
įraše:

Jorihs Ba’rtašiuŠ; rubšiuvys

Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo iki 4 ir npo 7 iki I 
vai.. .Nedaliomis nuo,. 10« iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

portiėtė
P-nia.

ininihlf^š.
Charles 
P-nia Ar

Šei'mirii'nkė, v 
Yuknis, rubsirivys, 

mhnėįeris,
Edvardas Dirkas, studentas

' Antaiiab Šeibutis, rųbsiuvys 
i P-nia Anastazija

Kon. Agnės Grakau
skienė įrašė:

A* ... • \ -• ,

P-lė Sylvia A. Kiras, secret- 
ary, ■ > ■

P-nia Katrina' Sabaliauskienė,
Leonas Urbikas,
P-nia Petronėlė Kičas,

<f Jjjseph Kičaspi i
Stąnley. Roman,: '• ‘
John Garryluck; biznierius^
P-nia Bęrnice i Garryluck, na

mų šeiniininkė, o„
v Joseph. Schuckols; darbinio 
kas, | :
; P-nia Marė JNebėreža; namų 
šeimininkė, i

■ 7 A v

4oę Sabalauskas iš Cicero;
P-lė Mary Skodis,

P-nia Arina Zi’nevičiėnė, siu

ATTORNEYS AT LAW
6322 So. Weslern Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:Q0 po piet.

Konf. Peter Giniotis 
įraše:

P-nia Ė va Musrieckis, bridge- 
portiėtė,

P-lė Albina PiVariunaš, Sales
Clėrk,

Helen Mary Romanauskišy 
namų Šeimininkė.

Physical Therapy 
j u and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo iiamuo 
se ar, ligoninėse., 

į duodu massage
Electric t t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms . pataria 
mai dovanai.

P-lė Veronika Orent, ofiso 
darbininkė,

P-nĮa Anna Grigonis, bridge- 
portiėtė,

P-nia' Agota Jasaitienė/ 18 
tos apylinkės gyventoja,

Jonks Ragauskas, žymuš drii- 
lydė-bižriiėrius?

Alphonse Zalneraitiš, spaus 
tuvininkas,

(Tęsinys 3-čiam pusi.)

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo .2 iki 4. nuo .7 
iki 8:30 v. Nedėk nUo 10 iki . 12 a.m«

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija .
3335 So. Kalstei St

’ CĖICAGO. ILL.

P-lė Arina Oskar 
P-lė Sophie Ambrose

P-lė Arina Oskar, 1329 N* 
Dėrirborn St,, ir p-lė ’Sophic 
Ambrose, 11731 So. Indiana 
Avė., abi jaunos gražios mer
ginos, naujos' narės Chicagos 
Lietuvių Draugijos, šias abi 
paneles Draugijon įrašė kon. 
Frank Bųlaw. Abi šios pane
lės yra aktyvios lietuvių gyvįė< 
nime- ir . geros ,draugės tarpu
savyje. P-nas Frank Bulaw pri
sibijo, kad koks gražus vaiki 
nas neįsibriautų į jųdviejų tar
pų, neperskirtų gražaus 
giškumo.

Ofiso TeL, Dorchester 5194 
, Rez. T«t Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai hu Chirurgai 

Moteriškų. VyrUku, Vaikų ir virt 
chronišku lira.

. Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. valt Ned4»

Įlomis ir iventadieniais 10—12 
dlaiMb .-j

Tek Kenwood 5167
nuo 9 iki 11 valandai rriįb™ 
.nuo 6 iki S valandai vakare., 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

šiandien įvyksta Chicagos 
Lietuvių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimo pra
džia 7:30 vakaro, Masonic 
Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. Draugijos nariai 
prašomi nepamiršti; kad'«šian
die jūsų organizacijos suširift 
kimas.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Užrašų sekretorius —

Vincas V. Mantus.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo,' 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karSti. atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akjpius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valapdbs: nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų . akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kl. Jurgelionis
. . advokatas., . . , -

__________ _ ............................ ' "l

< Bridgeporto ofisas ' ’ »
halsted St. Tel. Yards 2584 

; vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Miesto ofisas

100 No. La Šalie St. Room 910 
Central 5641 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. 4
\ Gydo staigias ir chroniikas ligai, 
vyru, moterų įr» vaiku. pagal' nail« 
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 piėtn jt 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro'.'

. TeL Cahal 3110
.... Rezidencijoj telefonai:.

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Kų veiksime gero, naudingo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
budavojime ateityje? Sustosi
me dirbę? Pašitenkinsiinė esa
mų narių skaičiumi? Tai klau
simai kai kurių musų organi
zacijos narių, čia atsakysime. 
Po kiekvienam, ypačiai stam
besniam darbui, reikia poilsio. 
Metus laiko dirbome sunkiai, 
pasekmes turėjome geras, įra
šėm 1,866 naujus narius. Ro
dosi, kad tai atlikta daugiau 
negu didelis darbas.

Musų stambieji susivieniji
mai, kurie yra nacionaliai, tu
ri po kelis šimtus kuopų ir ne
mažiau organizatorių, — o vie
nok nei vienas jų savo vajuje 
neįstengė tokio skaičiaus narių 
įrašyti, kų padarė Chicagos 
Lietuvių Draugija. Draugija 
didžiuojasi atliktu milžinišku 
darbi.', kad ji • sugebėjo supla
nuotų darbų tiksliai įvykdiriti 
gyveniman.

Sekamas musų darbo planas 
bus — plėsti rubežius Chica
gos apylinkėse kaip tai: Wau- 
kegan, North Chicago, Melrose 
Park, Maywdod, Aurora, St. 
Charles, Joliet, Rockdale, De 
Kalb, Indiana Harbor, Rast 
Chicago, Gary ir kai kuriuo
se kituose artimuose Chicagos 
priemiesčiuose. Čia lietuvių gy
vena gana didelis skaičius, pas 
juos organizacijos silpnos, dir
va Chicagos Lietuvių Draugi
jos yra derlinga. Tai kitas dar
bas, kurį mes turėsime atlik
ti. Neabejoju', kad vėl penke
tas šimtų naujų narių paskait- 
lins Chicagos Lietuvių Draugi 
jos eiles.

Tiesa, darbas dar greitu lai
ku nebus pradėtas, reikia tin
kamai prisirengti, o vasaros 
metas prieš akis, reikia lukte
rėti rudens. Chicagos ir arti
mų miestelių lietuviai turi su
eiti į artimesnius santykius 
kultūrinėje dirvoje, taipgi li
gos nelaimėje prigelbėti vieni 
antriems, teikti paramų miru
sių draugų šeimynoms. Poras, 
trejetas desėtkų mylių negali 
būt priežastis, kodėl Chicagos 
ir apylinkių lietuviai negalėtų 
priklausyti į bendrų organiza
cijų, kuri rūpinasi savo narių 
gerove. Koh. Peter Rozgus 

įraše:
P-nia Marijona Čepaitirinė:

šeiminyakė,
Kazimieras Gurauskis; dže- 

nitorius:

Draugijos nariai įrašė: 
j' Pėteaš' Dilu jotas įraše Adiif 

Jiirį, . - ,
Jonas KauliįVas įraše p-riių 

Sophie Mafožas, . ,
Antanas įraše Juo-

;zų PoyiĮionį, Vt /
Križiriliė^ Buksnis įrašė My*

Kon. Marė Kemė šiene
. įfaŠer

'■J ■ ■ • •' . ■ ■■ ■ ■ •

P-lė Helen Dęlores Sodeilkis, 
Joseph Jacobs Pranckas, barz
daskutys, .

Frank Cicon, biznierius.

Kenosha, Wis. >' North Chicasro;. III.
4124—7th Avė. 1321 Jackson St<

Kon; Antanas Višbaraš 
' įraSė :

F. Šoris, Cicero biznie

Kon. K. G. Urnežis 
įrašė:

• I

■ Martin Rimkus^ brightonpar- 
kietis,

Arina’ Rimkus^ Martin Rim
kaus žmona,

Alfonso Rimkus, pp. Rimkų 
sūnūs, . Kv-Unh't/l'

P-lė^Šoptie iLdrįkifelihs, jau? 
nUole.

, Rez. Hyde Park 3395
Dr. Sušauna Slakis

44 / l ■». ■ • ■ ■ ■ • ’ 4 • ’. •

Valandos 1—4 do pietų. 7-—8 v. vak 
iiSkyrus seredonui ir aubatomia.

DR. G. SERNER 
r r LIETUVIS .

^^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas' Akis 
' - Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St..
Valandos nuo 10—4. nuo , 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI 
Kr

ADVOKATAS’ t. f . 
Miesto ofisas—127 N,. Dearbom St 
Kaihb. 1431-1434—Tel. Central 4411^2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted ySt 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8i80.
Te). Boulevardi 1810. 

ketvirtadieniais ir SekmadMuail— 
pairai sutarties.

Kon. Antanas Skirmon- 
taš įrašė: ,.
6'riiida Yzbicl<i, Har-

^afy^ įsirašė Drau
• gijbii: •• 

P-te temilįr Ifefc 
P-ni:i Arina.'
Kažys' Karpavičius, ■ 
P-nia Antariiha Blazgis, 
Antanas Butkus, 
Toriy Buividas, 
John G'eriėiki^;
S’tahlėy, Mi'^risr-,• 
P-nia Uršule Kaimila, 
Mykolas harpija,-

miįf šeimininkė;
Paul Runella, jaunuolis, 
Charles Plungy, bižriiėrius, 
John Rymuš, rubsiuvys, 
R-ri& Elizabėtli Vaičiūnas, 

namų šeimininkė, 
į. Ėlizkfet^’’Ka4ris,' jįridge- 
iporitiėUe.

Kon. Uršulė Shirmulis 
įraše:

Antanas ji ŽaTėšliTš, jauiiūo

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2*rosv lubos - 

CHICAGO,-ILL.
OFISO VALANDOS:

NUo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2. iki < 
vai. pp pietų, ir nuo 7. iki 8:80. vaL 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
V81andPh?neI>MIDWAY OŠk

1 P> Degutienė į^
šė p-nių Huldąh Varkaly

Vincentas ĖHediš įfaše rieĮ 
nėdiktų Mažėiįfį,.

P-lė Bfohlcė- iriašlhuskaš' įra 
še .Michael Dėlauskų,

Joseph- Radžius įrašė Phillį’
Kaupui ■ c

P-nia Marė Misevičienė įraše 
p-lę Marię Piragų, . ,.
• P-nia M'ar^ Viskoški’enė įriri- 

Elėaribrųi Wil^riį
P-ri^' /asiriškiehė

į^ašę p-riių Pfelrihfk
P-nia .Bronislava Jasinskienė

įrašė Anelę Yvinskaitę,
Pijris MririfeiIiW įO Berili 

Paivįį. • ;
Simonas . Dėskis įraše p-nią'

P:A& B'ėMSie įtaSS jo-

gutėmš, bėt tas" bris pacl'a^a 
pabaigoje šio mėnesio; prašo
me'lukterėti.

» .1- ® -- ® f 'T |JO0N B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pitnyčios 6 iki 9.

Telefonas < Canal 1175.
Nafciai: 6459 S; Rockwell Street 

Telefonas Rėpiiblic 9600.
■s, 1 t1 ■; / , ■>.. ■ .j; <

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1H W. Washington St.
Room 737 .

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

Gyv. vieta 
namų; Tel.

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

i 2400 West Ma<JisoA Street ,,u. 
Vai. 1 iki 8 po,, pietų. 6 ijd 8 vak.

Te!. Seelėy 7330 
Namu: telefonai Brumyrick 0517

'rirtiaf Čhfėago^ 
į Lahtotuvhi Direk

PATARNAVIMAS' : 
p Turime Koį)lyčiaš V

Ciceros Lietuvių 
torių Asociacijos.
DIENĄ IR NAKTĮ.
isose Miesto Dalyse, j

[ S. C. LACHAVICZ j
Į 42-44 East; 108th St. Tel., Pūtimai! 1270 arba Canal 2515

1 J. LIULI
Į 4092 Archer>.Avenue

metus . .. .. .. .... . 1 
. Phone Lafayette 8572

1 ' 'Š’' P ' jįfj
831^ Litttaniča: Avenue’ ^ŽEIKA

Ptf6W Varis 1138 |

l A.' MAS.
Į, 8807 Lituanicą Avenue ; .

.* 4? .J' / M j
ALSKIS

......  Phorie Boulevard 4189 |

f 14*10 Soiith 49th Cdtet 4įičėro Phone Cicero 2109 |

668 West 18th Street ’ EDŽIUS
Phone Canal 6174

s. jH'-sį 
f 71Š Weat 18>h

RUDAS 1
Phone Monroe 3377

• .. L j. :
Į 1646 Węst 4W Street' :

ŽOLP
Phones Boulevard 5208-8418 Į

tt k N ■ ' *> w ♦.*. ( i , y v • ■;■ * 4 ■ j i.■ .J. £. < ..... .J

k 4605-07 S. Hermįtage Avenue Phones Yards 1741-1742
į; Brighten Pkflk. Skyrius, 4447 Š. Fairfield, Laf. 0727' |

MC]HtAWXCZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515-Cieero 5927

[ . ^EŽERSKIS: IR SŪNŪS 1
10734 S.'Micliigan Avė. Tel. Ptillman 5703

...-.r,......:______________________________ į . r ‘ 1



1936

KORESPONDENCIJOS

Gaidimavičius
muzikan

Anthony Kruszinis Gaudavo išELEKTRIKINIAI
Refrigera

Padėkos žodis

NAUJIENŲJ. J. Krukonis

LINKSMAS PAVASARINISKon

PIKNIKASRezoliucija

Ona Kraučiunas bei kuopų ' 40

SEKMADIENY, GEGUŽES-MAY 24, 1936

BIRUTES DARŽE

Lideika

SOUTH SIDE BREWING COMPANYnesiimu spr#

Sprainis,

PETER! PEN

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

įįįaįį

rubsiuvys 
brighton-

Mirė senas laikraštiniu 
kas M. Paltanavičius

Joseph Leppa, Justice Park 
taverno biznyje,

P-lė Estelle Belskis, jatfnuo-

P-lė Adelė Pecelunas iš En- 
glewood, •

John Mockus, operatorius,
■ Alexander Bartulis, Belwood

HAVE’YOIU 
VCTElDr1

BUDRIKO PROGRAMAI
WCFL nedaliomis, 7 vai. vakare 
WAAF panedėliais, 7 vai. vakare 
WAAF petnyčiomis, 7 vai. vakare

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

kad mirė
—r invalidas, My

Antradienis, geg.

šaukiamam 
kuris

300
Soo
500

Vietos organiz a c i j o s 
^pritaria 

kongresui 
įvyks birželio 20 ir 21 
d. d. Cleveldnde

General Electric Kel 
W e s t i n g'

NICKA NICMOL.S, 
OR*AOVSNTURES OF 

PBTERPBhJ?

Y£M~ TMEV'S*  ji
A MĖAP OF1 <'

COMNUECTED k
VAITUI

„ sCffinjG. ‘

Anton Kasiulis, 5949 South 
Kėdzie Avė., taverno biznyje,

Louis Belskis, 2548 W. 71 bt. 
taverno biznyje,

Alexander Pagois, bridgepor- 
to gyventojas.

George Tamošiūnas, misi j o 
nierius,

P-nia Marė Pupin, siuvėja,
Frank M. Pupin, foreman, 
P-lė Josephine Pupin, pp

Pupinų duktė.

Rose Mockus, westsi

vinator
house, Sparton, Cros-

Į -

ley. Pamatykite ir pa
lyginkite kainų skir
tumą BUDRIKO 
krautuvėse.

tai ir 
žmona dar ir 

viename lenkų 
Jos uždarbis ma-

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Petronėlė Šliužas 
‘ įrašė:

Marė Valaitis, westsi-

Pirkėjai atlaiko brangias 
dovanas dabar.

Kon. Antanas Mikšys 
įrašė:

P-lė Julia Trijonas, brighton
parkietė,

SLA 28 kuopa taria širdin
gų ačiū* SLA 6 Apskričio vai 
dybai. Mums tikrai buvo ma 
lonu balandžio 26 d. susilauk 
ti svečių iš 6 apskričio. Atvy
ko organizatorius drg. K. P 
Deveikis ir atsivežė iš Chica

Kon. Alex Ambrazevi
čius įrašė:

Viktoras Purlis, 2457 Wa 47th
PI., biznierius,

John A. Rokas, darbininkas,
P-lė Anna Marie Mosuk, 

westsidietė,
P-nia Stella Jučus, 3239 '$o.

Halsted St., biznis,
Viktoras Dambro

Kon. Frank Klikna
- įrašė:

Antanas Daujotas, bridgepor 
to jaunuolis,

Antanas Matrimas, jatfnuo 
lis iš Bridgeporto.

Be paraližiaus, Mykolas šiaip 
atrodė dar sveikas žmogus. Ir 
dar nesenas; apie 60 metų. Nuo 
ko jam paraližius prasidėjo — 
sužinoti neteko: palaipsniui, sa
koma, jis ėjo, kol galų gąle 
apėmė visų ir paguldė lovo-

ravimas, žinoma, naudos atneš 
ti negalėjo. /"

Atvykus man Amerikon, 1928 
metais, Paltanavičius jau nie 
ko neturėjo. Tuomet aš gyve
nau New Haven, Corin. Ir vie
nų gražių diėnų M. Paltanavi 
čids pasirodė New Havene. čia 
jis susijaudinęs papasakojo; 
kad jis pėsčias pareina iš Wa 
sliington, D. C. Ten buvo nu 
vykęs pas Lietuvos pasiuntinį 
Balutį ir manė gauti bent sar» 
go vietelę. Bet... Balutis jo ne
priėmė. Tas labai užgavo Pal 
tanavičių, nes jis jautėsi daug 
pasidarbavęs tautai;

Paskutiniais laikais velionis 
jau nieku neįdomavo. Gyveno 
pas dukterį Valentinų ir žentų 
Steponų Minkus 
SLA. našlių ir našlaičių fonde 
po $10 per mėnesį 
viskas. Tiesa, 
dabar dirba 
laikraštyje 
žas. Duktė Valentina, baigusi 
konservatorijų, ir jos vyras S. 
Minkus veda lietuvių radio pus
valandį. Bet, aišku, ir iš to biz- 
riib maža.

Reikia priminti, kad pereitų 
metų pabaigoj M. Paltanavi
čiui menkutę parama iš SLA. 
buvo sulaikyta. Ir tai, Valen
tina aiškino, buvo padaryta dėl 
to, kad geri tautiečiai-sanda 
riečiai jį skundę SLA. Centrui 
kaipo galintį gyventi be pašal-

Henry Hamman Ahrndt. 
draftsman,

Florence Josephine Ahrndt,
Henry žmona,

P-nia Elizabeth Sasnauskas, 
namų šeimininkė,

P-nia Rernice Nažinskas, 82
& Kean Avė., taverno bizny-

Kon. Senas Petras 
įrašė:

P-lė Emily Lukas, korespon 
dentė, Berwyn, III.,

Mes 16-kos Detroito Lietų 
vių Draugijų 
atstovų, susirinkę 29 d. balan
džio, Lietuvių Svetainėj, lai 
kėm konferencijų pagelbėti Lie
tuvos liaudžiai atsikratyti fa' 
šistinės diktatūros ir grųžinti 
demokratines teises. Buvo rim
tai apsvarstyta ir nutarta rei 
kalauti:

1. —Grųžinti Lietuvoj demo
kratinius rinkimus, suteikiant 
visoms partijoms ». ir jų na 
riams pilnas politines teises: 
būti kandidatu į valdžios urė
dus ir balsuoti už tokius kan
didatus, kurie jiems patinka, 
be jokių varžymų iš valdžios 
pusės.

2. r—Paliuosuoti visus politi
nius kalinius.

3. —-Duoti Lietuvos liaudžiai 
susirinkimų, spaudos ir žodžio 
laisvę.

4. —Taip pat konferencija už* 
giria šaukiamų lietuvių kon 
gresų, kuris įvyks Cleveland, 
Ohio, birželio mėnesį.

Pastovus Komitetas: 
’ , r’ 4 ‘ Į

R. Jočionis, pirm. 
J. Overaitis, rašt. 
J. Besasparis, ižd.

P-lė Josephine Drigot, Labo- 
rątory Technician,

Edward Bakševičius, Rėal
Estate, 4438 Archer Avė.,

P-nia Stanislava ; bverling, 
namų šeimininkė,

P-nia Anna Norkus, bright
onparkietė,

P-nia Theodora Uksas, namų 
šeimininkė.

gos radio kvartetą, kuris Gary 
lietuvius palinksmino savo gra
žiomis dainomis. Paskui drg. 
Deveikis pasakė gražią kalbą 
apie Susivienijimo reikalus ir 
ragino, kad visi lietuviai pri
klausytų tai organizacijai.

Seniau SLA 284 kuopa ne- 
kažkokios nuomonės tebuve- 
apie apskritį. Faktiškai nema
nė, kad .bucų bet kokia nauda 
apskričiui priklausyti. Tačiau 
nariai dabar jau pakeitė savo 
nuomonę. Jie mato, kad ap
skričiui priklausyti yra nau 
dingą.

Kuopos valdyba:
J. A. Grakey,
A. Molis,
J. Vaitkus, 
W. Eilije ir 
D. Vaitkus.

O»= 4-901
PĖ:Q.«*?Ob-49- WWO .

P-nia Stephania Ruplienė, 
namų šeimininkė,

P-lė Marie Helen Santa, pa
tarnautoja.

Paul Norkus, 1706 W. 47th 
St., muveris,

P-nia Anna Jankauskienė, 
marquetteparkietė.

Gegužės 3 d. Lietuvių De 
mokratų Lyga laikė savo mė
nesinį susirinkimą adresu 1605 
Madison st. Susirinkimas pra 
sidėjo 5 vai. po pietų. Atsto
vų dalyvavo nuo 9 Gary pašai 
pinių draugijų ir 2 pašalpos 
ir politikos klubų.

Po trumpų diskusijų buvo 
nutarta remti kongresų, kuris 
siekiasi teikti morališką ir ki 
tokią paramų ‘Lietuvos žmo
nėms, kad jie galėtų nusikra 
tyti diktatūros ir atsteigti de 
mokratiškų santvarką.

Lietuvių Demokratų Lyga 
išrinko du atstovus, kurie vyks 
į Clevelandą ir atstovaus Gary 
lietuvius kongrese demokrati 
jai atsteigti. Atstovais liko iš
rinkti Antanas Stapanaitis ii 
Mąr jį’ Lipeskienė.

A. A. Grakey,, lygos pirm. 
/B. G. Pažare, *vice-pirm.

/ J. Pasko, rašt.

Gegužės 5 dienų mane pa
siekė žinia, . liad mirė senas 
laikraštininkas 
kolas Paltanavičius. / /

Senai jį mačiau, žiema jį lai
kė lovoje. Vasarą būdavo daž
nai susitinku Broadway. Kul- 
ziuoja, būdavo, su lazdele. Pyp
kutė rūksta. Kaklas storai ša
liku apsuktas.

Buvo paraližuotas žmogus. 
Tikras invalidus.

Sustodavom ir draugiškai 
pasišnek Učiuodavom. Visuomet 
jausdavau jam simpatijų. Juk 
ir aš neva laikraštininkas. Gal 
ir mane tas patiks. Tos rųšies 
žmonės, dažniausia elgetomis 
miršta.

Kon. B. Vaitekūnas 
. įrašė:

P-nia Helen Filipovich, Mel
rose Park gyventoja,

Geo. Norbut, 734 W. 35 St. 
taverno biznyje,

P-nia Elizabeth
brightonparkietė,

Joseph A. Globis,
Felix StrUmskis,

parkietis, v
Jonas Šidlauskas, bridgepor 

tietis,
P-nia Martha Vismont, 18 

tos apylinkės gyventoja,
P-nia Veronika Drigot, bri

ghtonparkietė,

Kokio išsilavinimo M. Pąltą? 
navičius atvyko iš Lietuvos -— 
man nežinoma. Aišku, “prad
žią” turėjo, todėl stojo į Vai 
paraiso universitetu. /

Laikraštinę karjerų pradėjo 
“Keleivy”, kurį tuo laiku leido 
Antanas žvingiląs. L

Spaudai tais laikais rodėsi 
geros perspektyvos. “Grinp- 
riai” būriais plaukė. Ir čia 
griebdavosi laikraščio, knygos. 
Kas netingėjo, spaudos agentu 
būdamas pasidarydavo pragy
venimų. Ypač, apyvartoj tada 
ėjo laiškai su? dainelėmis.

Gal to biznio.r’paakstintas, gaį 
norėdamas būti pats ant sa
vęs “bosu” —M. Paltanavičius 
metė Keleivį ir nuvykęs į Wor- 
cesterį pradėjo leist; Amerikoj 
Lietuvį, kurjs \ ir dabar einą 
Kybos rankose.

Savo laiku velionis Paltana
vičius materialiai, sakoma, ne
blogai stovėjęs. Bet kaip vis? 
kas neamžina, taip ir a. a. Pal
tanavičiaus turtelis sekė, sekė 
ir išsekė, — palikdamas Myko
lą beveik elgeta.

Tokį Paltanavičiaus ekono
minį nuslydimų kai kas aiški
na tuo, kad jis su savo Ame
rikos Lietuviu paėmė netiktu 
šią tautininkų • kryptį, dabajr 
f asistuojančio elemento link. .

Ar tai tiesa 
sti. Aišku tik, kad velionis mai 
nę savo politinį nusistatymų 
pirmiau buvo socialistas, pas 
kui virto tautininku. Toks svy

Svarbu čia prisiminti štai

Teko dalykas taisyti. Bet 
tuo tarpu prisiminė Paltana
vičių smetoninė Lietuvos vald
žią ir paskyrė nors menkų pen
siją.'. ' ‘i . /

P-nia
dietė,

P-nia
ghtonparkietė,

Andrejus Kraučiunas, p-nios
Onos Kraučiunienės vyras,

Walter Matuzevičius, west- 
sidietis,

P-lė Anna Matuzevičius,
westsidietė,

P-nia Helen Kazlauskis, bri
ghtonparkietė,

P-lė Helen Josephine Wiltra-
kis, westsidietė,

John Trijonis Jr., brighton- 
parkietis,

P-lė Eleanore
brightonparkietė,

P-nia Stella Girkontas, bri
ghtonparkietė,

P-nia Anna Dabilauskienė, 
westsidietė,

Frank Alisa^skas, jaunuolis 
iš Rockford, III.

P-nia Agnės Paūlok, westsf - 
dietė,

P-lė
dietė.

P-lė Emily Stankaitė, kepu
rių dirbėja,

P-hia Ona Stankus, namų 
šeimininkė, 1

John Piktužis, paliesierius,
P-nia Josephine Piktužis, Jo

no Piktulio žmona,
Alphonse Doveatt^ bridgepor- 

tietis,
P-nia Jean Doveatt, Alphonse 

žmona, > . s
Jonas Arlauskas, “Car-man”,
P-nia Antanina Arlauskas, 

p? Jono Arlausko žmona,
P-nia Marė

bridgeportietė,
P-nia Frances Valaitis, siu 

vėjas,P-nia Anna Rudman, 3241
So. Halsted St.x biznis,

Kastantas A. Stašaitis, iš 
Cicero, bučeris,

Antanas Willis, bridgeportie-

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
P-nia Olga Lang, Depart 

ment store manager,
P-nia Anna Martin, biznio 

moteris,
Zigmas Petrauskas, dženito 

rius,
P-nia Petronėlė Petrauskie

nė, p. Zigmo žmona,
Peter Tautkus, barzdasku-

Skalbamos ir prosinamos 
mašinos. Įmokant $500 ir 
po $1.00 į savaitę jus įsigy
site vienų iš geriausių ABC, 
Thor, Westinghouse, May
tag skalbyklų.

P-nas Anthony Kruszinis, 
150' Broadway, Melrose Park, 
III. P-nas- Anthony Kruszinis 
yra žymus ' fotografas Melrose 
Parke. »

Jonas Ivanauskas, dženito- 
rius,

Ben Budris, darbininkas,
John Zaloga, 6637 So. Ash

land Avė., taverno biznis,
Peter Radvell, Cicero gyven

tojas, . ,
P-nia Sophie Radvell, Petro 

Radvello žmona,
P-nia Marė Powers, 3015 W. 

38th PI., taverno biznis,.
Jonas Jodakis, šoferis,
George Katauskas, mašinis-

HOW THeyOT& SĮANDT 
Unexpl6redLl 
country J 

Smite citv 
Magical cav©9 
Hignbrov/ City/ 
Obvervatory 
BaTiana'telanchr 2000 
State 4 cenient 
Tripon. ocean

Kon. Kastas 'Čepulevi- 
čius įrašė:

P-nia Anna Gaushas, namų 
šeimininke,

P-nia Anna Petraitienė, na
mų šeimininkė,

P-nia Petronėlė Mališauskas,
namų šeimininkė,

P-nia Magdelena Kenutienė,
namų šeimininkė,

Robert Keniitis, sūnūs Petro
ir Magdelenos Kenučių,

Francis Mockus, p-nų Kenu
čių giminaitis,

Albert Walter Uždravaitis, 
muzikos studentas.

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra ■ 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. ■Įįy'Ofjj
Urmo (Wholesale) kainomis pri- |M 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- I 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar- 
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

7.000 gral. Shervrtn Williani8 Trim Var- 
nifto. 16 Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertas 95^
kaina ______ ________________
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, j 25 
musų kaina--------------------
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau AA 
$3.20, dabar_____________
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionas--------------------

Ir tūkstančiai kitų barmenų. 
Mes operuojam nuosava sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog: ir taupyftit!

PAINt EXCUANGE OF 
€HICAGO 

1M7 MILWAUKKE AVĖ. 
6880 S. HAT-STED ST. 

2274 ‘ EIJ3TON AVĖ. 
Telefonam Armltage 1440.

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

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbsiu ir distri- 
bu torių (staigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevą už tiktai

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
(jĄWbl'0S7<?

So. Boston, Mass

h». * '

' "r'r ■"J ,■ 1 ■ ■ . ' ’ J /■H. ..JŲ,
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NAUJIENOS
The Lithoanian Daily Newa 

Pubiišbed toailjf TExcept Suhday by 
The Lithuanian News Pub. CoJ Ine

1739 South Halsted Streėt r
Telepbone CANaĮ 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Can'ada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago v ' I - 
3c per čopy? ? K “<■

_____ ________________________ .<
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 it ’the Pošt Office 
of Chicago/ Ul. tmder the'act of 
March 3rd 1879.

- «*«>■ ■ Ibr»w—y-TB r - i įį u ą , . - .

UirtFyMo ftlMi - 
Chicagoje 'oi paštai T *

' Metami ___ 1.^./.._________ _
Pusei metų ______ i;_______ ....
Trinia’trienesiams______ __
Dviem menesiams
Vieniam l^Bhesiųl

Chičagoj per išnešiotojus:
' Vieria kopija

Savaitei ------------------
Menesiui

j

NAUJIKU

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius.' Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
ID. Telefoną* Catiai 8500.
.. -..... - - -• •

$8.00 
4.00 
ž.od 
1.56 

.75

_ 8c 
. 18c 

  Tfcc 
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
1 frašfa: * r ‘ į

Metams —-------------- $5.00
Pusei metą ••••••••••••••••••••••■■••••e*** ' 2.75 
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem in&iesiaihs L.,__________ 1.66
Vienam tafinėšiui __ ______ A .75*

Lietuvon kitur užsieniuose - 
(Atpigintą) 

Metams 
Pusei metų----------

Trims mėnesiams • _______________
Pinigus' reiklia Mušti pašto Mohey 

Orderiu kąrturau užSitkymu.,r < - 11
■ - f1 i II i ■ -—H---------------------n ■

KĄ ŽMONĖS MANO

DEMOKRATIJAI GINTI KONGRESAS IR 
KOMSTAJ

. $8.00
— ‘4.00
.... 2.50

PETRO RIMŠQS rAĘPJQA j.
......i«■■■—**■■ i ■ : n

Pereitą savaitę užsidarė skulptoriaus Petro Rim
šos kurinių paroda, kuri tęsėsi ritio ’ balrirtdžio 27 d. iki 

f v 4 r ' t __ *•*!.* •< . t • •■»"- • »• L iu o * .* ’ * _ * J ■ t Cgegužes 6. 
las p. Ąntąiias

’ gegužės B. Jos surengimu daųgišidsia paširųpįno konsu
las p. Ąntąiias Kalvaitis. Kadangi Meno Įrištituto 
Institute) šįuo laiku nęjbųyogalima gauti vietos pąro-, 
dąi, tari teko kreiptis f privatinę įstaigą — Shermąni 
hotelj. Hotejis (javė įu patogiu kambariu ir reikia pą-i 
sakyti, kad tai buyo net. geresnė vieta parodai, nes ir’ 
skulptorius ir lankytojai jautėsi mažiau suvaržyti, ne-; 
gu kad birtų bdvę, rengiant parodą Irištittite’ ’ '

Kai kuriuos Įabąį Įdomius p. Rimšos kurinius —: 
kaip,’pav. jo medalius'“Kaip Gedimihas NeSapnavo” ir 
“tini ja Įr Karas** Meno Instituto valdyba vargiai bu-; 
tų leidusi rodyti publikai, dėl jų ryškios propagandines 
krypties. ' ! *? ' Į

“Naujienose” buvo plačiai rašyta apie parodą ir p., 
Rimšos $Įa mes norime tiktai pasakyti tiek,
kad' tai tuvp vienas gražiausiųjų regiriių, kokių’ turėjo; 
progos pamątyii' šios kolonijos* lietuviai! Petras Rirh^a 
yra, be abejonės, didelis pasaulinio maštabo meninin
kas. Žiūrėtoją stebimą skulptoriaus originajųmaš ir jo 
dąrbų įvairumas. SakysįMU jtojci skirtingi Jkutiniai, 3(0 
“Artojas”, “Satyras ir Pelėda” ir “Riterio Svajonė”'-— 
pamačius juos, niekam neateitų f galvą mintis, kad juos, 
yra padaręs iaš pąjtS ąšĮritio. J /• x j , <

"leną suprantą žmonės labai interesavosi šita pa- 
jį atfahk^ribm^Žai ir Žfrfėrikonų? Ją ėjo žiufęti

Mėirią 
rodą. < 
spaudos atstovai ir būriai studentų iš mokyklų. Lietu
vių lankytojų gale jo Jfeųįį' daug’ daugiau.'

Dabar planuojama‘ surengti Rimšos parodų Clevę- 
‘ *r‘ lailįįb fcai tenai " įvyjis jkele.tas skaitlingai

VI. -U ’’ F- • ^imo DK 
tvarkėme’ tilptų paliktas tarpas, ka$ parodą galėtų pa- 
atvfi visi seimo delegatai * ir svečiai’. *' ! <

lancįe — tuo laiku, K; 
lietuvių suvąžiaviiniį. ijįtų ’^erai 
no 
matyti visi seimo delegatai  

.ifH Z Z.K«U''VW.*fcfcUr A.

Apžvalga
- ! - -- ------- ------------ ---—

KAUNAS DOMISI DEMOKRA- 
” TIJOS KONGRESU

Lietuvos žinios”, kurios jau 
buvo pranešusios ’ apie Chica-i 
gos veikėjų stisirinkirhą,' iškė
lusį demokratijos kongreso su
manymą, dabar rašo apie di
džiąją Chicagbs draugijų kon
ferenciją. Sako: ‘ ■'

“Bal. 19 d. Chicagoję įvy
ko parudšiamasis visiįJsroVių 
šųsjriiįkfrti&i‘'Sdūktį Visų A- 
mėrikbs ‘ ličtu^ių''1' kongresui 
bĮrŽeįio ’d. Kleve-
jhtidė' denibkrątijai ginti.”

' aplinkybių laįk- 
lAAI K-'.?>.'!?. u <N1 • 'i G-_ ____ ___TJoti smuj-

kešiiių 'Žmfff. Xas Sutrinkimas, 
kuri inibi: %.’^jnioš^ buvo 75 
draugijų ' konferencija su 176 
atstovais.

Nėra abejonės, kad demokra
tijos gynimo kongresas, prie, 
kurio dabar ruošiasi visos gy
vesnės lietuvių kolonijos Ame
rikoje, padarys didelio įspūdžio 
Lietuvoje, f
KATALIKŲ CENTRAI SUSI- 

SU VATJKANUi

Jau jr Lietuvos katalikai yra' 
priverst! stoti prieš pro-lenkiš- 
ką Komos popieriaus ’ politiką. 1 
“Naujienose” buvo musų 'spe
cialaus korespondento Lietuvoje 
rašyta, kad Vatikaiids paŠ'dlinb 
iš iietuVĮų skyriaus Ląįtefijkiš- 
kol spaudos parodoje L^tlivosi 
žeipėl^pl " sd lenkų dkhplib'tif 
Vilnium. Kauno JaikrąŠČJ^ 'da'; 
bar1 praneša, kacf Lietuyds. ka
talikų centras įteikę popiežiais 
nuncijui (pasiųritįhiųij' • proteš'-

r

Vienoje žinioje apie tai skai
tome :
■.....“Kaip žinoma, šiemet Va

tikane bus (tarptautinė kata
likiškos spaudos paroda, ku- 
noje dalyvauti pakviesta ir 
Lietuvi. ‘ Liėtu’vOš'' kAtalikba 
parodoj e patdnge ^enijėfap;, 
sudarytą tautiniais' pagrin
dais,* 4 kurį įeina ir okupuo
tas Vilniaus kraštas. Tačiau 
lenkai dėl to Vatikane pada
rė žygius ir —Vatikanas pa
reikalavo, *kad Lietuvos že
mėlapi^ 1 butų šuĄdrytaš' »teri- 
įtoriniais pagrindais —‘ r- 
.Vilniaus krašto. Dėl to kįlb 
dideli nesusipratimai.

“Bal. 22 d. Kyę (katalikų 
veikimo centro) vyr. valdyba 
Kaune Vatikano atstovybei 
(ntinčiattif’ai) įteikė bįatų 
inemotandumą, kuriuo reika> 
jauja : ‘leisti ‘parodoje paties 
Vati'kaiio jau p’atvirtintą Že 
mėlapį iškabinti.” :"

kė r.

PLEČKAITIS VĖL KRUTA

Kaune pranešama, kad Vol
demaro išgarsintasai Jeronimas 
Plečkaitis parašęs knygą apie, 
jie tuvių emigracij ą ' Lėhkij oj e, 
iškeldamas ' t6jė knygoje “daū* 
kybę1 įvairių reyoliučljiį”. Pra
ėjusią sąyaįtę įenkų valdžia ją 
šųkohf jsįayųsi.

ŠLIUPUI p,UOS TEISIŲ 
: DOKTOĮtA^

Sumanymas šaukti kongresą 
dėl atsteigimo d^okratinėš 
santvarkos Lietuvoj yra kil
nus dalykas ir sumanytojams 
rejkia už tai atiduoti pagar 
bą. r ’ ‘

Amerikos laisvo ir demokra
tinio nusistatymo, lietuviai tu-> 
ri pįlną teisę reikalauti, k&d 
Lietuvoj butų atsteigta demo
kratinė tvarka, nes tik Ame
rikos lietuvių pinigais buvo sh 
kurta ir ’ palaikoma Lietuvos’ 
nepriklausomybė. Amerikos lie
tuviai todėl ir aukavo pihigtis1 
dėl iškovojimo Lietuvai nepri
klausomybes, kad Lietuva bm 
tų laisva ir demokratiškai val
doma šalis. • ’

Bet tame kongrese ir tame’ 
yeikimė gali dalyvauti jr veik“1 
t i tik tokie žmones, kurie tiki 
į laisvę •1 ir dėmokratįj ą kaipo 
budus ‘pageriiiimųi žmonių gy- 
Veriimo/ 'O riė tiė(, kurie varto ■ 
ja demokratijos vardą, kaipo 
iheškėrę,1 kada nori pasizvejo
ti.

Aš čia turiu mintyj kurnu 
nistus. Kaip galima tikėti, kad 
žmonės, kurie garbina diktii- 
tįį’ kaipo arikščia'usį idealą, * ku
rie laiko Rųsįjų už pavyzdį vi- 
'sam pašauliui, kaipo “laisviau
sią” Šalį; kurie šfėngįaši ir ku- • 
rių uždavinys yra ir kitur 
įvykdinti tokią pat tvarką, kaip, 
Rusijoj, — kaip tokie žmonės 
gali nuoširdžiai kovoti už de- 
mokrątiją ir būti jos šalinįn- 
kai ? “ Jeigu žmogus nori kitus 
ko nors mokinti, tai visų piir- 
ma “ jiš p^ts‘turi būti toks, ko
jis kitus mokina būti. 

• ‘ f

“Naujienos” <bakuj24 laidoj, 
atsako į “Draugo” užmetimus 
kad tas šaukiamas kongresas' 
demokratijai ginti Lietuvoj bus 
nepasekmingas dėlto,' kad j anie 
dalyvaus įr komunistai.- Bė 
abejonės, “Draugui” ne dai
giau apeina demokratija, kaip 
ir komunistams, nes pas abe
jus tikslas pateisina priemo 
nes. Bet kad komunistų ta 
nauja bendro ' fronto ‘taktika 
nėra niekas daugiau, kaip ' tik 
naujas ardymo būdas, naujas 
skymas pasižvejoti, tai tas jdu 
yra žinoma įr be “Draugė” pa 
aiškinimų. ’ ’ ‘

Kada komunistai savo na- 
chajišku ardymu ir draskymu’ 
taip nusigyveno,. kad visi rim 
tesnieji žmonės nuo jų pasi-; 
šalino, tai dabar jie ■ sumanė 
vienytis, pradėjo pirštis ir kij! 
tiems siūlyti vienybę visuT įr’ 
su visais. O pasekmes'jų vię-’ 
nybės labai aiškiai mato visi 
lietuviškoj ’ “sklokoj” ir Ame-; 
rikos socialistų partijoj. : Tik 
dėka komunistų ‘/vienybės” pa 
sidarbavįmu, lietuviška “sklo- 
ka” tapo sudraskyta ir vietoj ( 
vienybės tapo sukeltos dar di
desnės peštynės. Taip pat jiė; 
pasidarbavo ir Amerikos socih- 
listų partijoj; viešai piršdamie- 
si į vienybę, pasaloms kursto 
vienos frakcijos narius prįeš 
kitus. Ir jeigu Amerikos so« 
cialistų partija suskils, tai bus 
dėka komunistų “bendram 
frontui” ir tųjų socialistų va-, 
dų lengvatikyst'ei''

■’ “Nauįiėhos”, - atsakydami,ori1 
“Draugui”, rašo, kad apie ko
munistų nusistatymą Tris ga
lima spręsti kongrese, ar jie 
tikrai nori demokratinės tvar
kos Lietuvoj''. Jeigii pąsįrbdyš^ 
kad komunistai veidmaniauja, 
tai kiti delėgątąi pastebės ir 
Juos numaskuoš. .;A';.AA

Labai getai. Bet kąipgi ga
li ' tikrai reikalauti ‘ demokrati- 
jos tie, kurie garbina' dikta
tūrą ii“ laiko ją už pavyzdį ’ vi
sam pąshulįui, kaipo tyriausi 
idealą' žmonijos gerpyęi ? .Jėigu

ja'dėmėkrątijos Lietuvai ar ki
tai kokiai šaliai, tai įię tai da-, 
ro dėl savo partinių ar ypa- 
tiškų išrokaviinų/ Argi tai nę 
veidmainiavimas ?

/.'j "• 15

AŠ labai norėčiau būti tame 
kongrese vien tik tam, kad 
galėčiau pasiklausyti komunis
tų, kaip jie tame kongrese kal
bės, reikalaudami Lietuvai lais
vės žodžio, laįsyęs spaudos, 
laisvės susirintimų, paliuosavi- 
mo politinių kalinių s— tuo 
tarpu kai Rusijoj kalėjimai ir 
ištrėmimų vietos yra pilnos po 
Jitinių kalinių. Ne kokių ten 
kapitalistų — buržujų, bet to
kių žmonių, kurie reikalauja 
laisvės žędžio, spaudos, sušf 
rinkinių, riebu žodžiu; kurie' 
rėikklaUjav dėttiokrdtijoš; Eiėtii 
Vbj, ’ • tie ’ viši ‘' laisvės' suv^iržy- 
mai liėgerai, o Kliši j o j' tai' g'e 
rai] •’<;? • ■ •->( j

Sakysime, kad komunistiškų 
laikraščių redaktoriai, suvažia
vę į tą kongresą, šauks u*ž de 
mokratiją Lietuvai su visomis 
laisvėmis', 6 sugrįžę iš kongre
so, plieks ėditorialus savo1 laik 
raščiuošė, šmėrkdAmi socialis
tus ir visus tuos',1 ’ kurie 'rieti-i 
ki į Stalino diktatufą ir jo ne
klaidingą "žodį. Girs Rusiją, 
džiaugdamieši,' kad visi sočią* ; 
listai ir kiti laisvės reikalai! 
jailtįeji žmonės tapo “likviduo-

.‘'■'■'i'"' t/v■■

/ Jeigu komunistams demo 
kratija yrą gera Ariieriko j/Lie
tuvoj ir ckitur; vtąi kodėl' ji 
jiems negerą Rusijoj ? Jeigui 
jie taip karštai pritąrią' ąt- 
steigimui dembkratijoš Lietu
voj/ tai kodęį/jię įhėreikalauja, 
kad dembkrątija butų atšteig- 
ta ir Rusi j d j ?( ' ■

Komunistai savo nacnališkų- 
mu, savo fanatizmu, savo rie
tenomis ir visko! "ardymu taip 
nusigyveno, kad! pas juos pa- 
Iiko; keletąs / (į RedJ:
tamsiausių sufanatizuotų pase-; 
kėjį, todėl jie dabar ir lenda 
prie visų’‘su savo “bendru fron
tu”, kad tik kur prisiplakę ga 1 
lėtų kelti 'intrigas ir suirutę..

Kaip šaukiamam demdkrati • 
jai' lginti :;kbnįrešįii, taip Įr ap
lamai ? 'Višbkiai pažangių1' žmo
nių darbuotei, britų' daug švei- 
kiauf ir ririudingiiii palįktf ko- 
■mtinistuš, vienus baigti savo 
diėriaš. Su komunistais, tokiais, 
kokie jie šiandie yra, pažan
gieji žmonės ’hięko bendrai 
veikt negali. ■ J. P.
'<n" ,1 -*■' ■ ; ■ . . : . - -’U " ''■*

Lętoięnąs įr Laiijcką ------ 'fagsfai

Lietuvos universiteto teisių! 
skyrius esąs riutUręš įteikti Dr. 
Joriuišliuįui už- jo“ kovą dėl 
Lidtiivoš’lėisiu daktaro laipsnį.' 
Diplomo įteikimo iškilmes tu
rėjo įvykti gegužės mėnesį, bet 
daktarui iškeliaujant Amerikon . • X* i • .L . Z " l.l

šių kitokių dalykų pardavinė
tojai. Nuošaliai kiukšo aukso 
žuvelių ar straigių, peteliškių 
kolekcijų ir kitokių menknie
kių pardavinėtoj ašį ‘Čia pat gu
dresnis kinietis šokina beždžio
nę ir vilioja iš žioplių pinigus. 
Aplinkui visi šaukia, giria savo .

, prekes, kiekvienas rodo miklu
mą savo amate, demonstruoja 
savo darbą, savo gaminius . Ir 
<}ar ne viskas, štai vienas ne
šioja našlius bulkų ir saldžių 
pyragaičių, kitas du kibiru gy
vos’plaukšinčios žuvies, dar ki
tas įękštę supiaustytos žuvies 
gabalų, dar kitas lėkštę mėsos, 
čia pa/t mirga įvairių vaisių, 
daržovių, gėlių ir panašių daly-

Ikų pintinės. Krautuvės pilnos 
visokių žaislelių, stąlelių, ku
rios vaizduoja žmogaus gyveni- 

jmą šiame ir aname gyvenime.
I Bendrai hiįėštuose yra daug 
{maldyklų. Viename tik Kanto- 
1 riė yra ' 124 Budos maldyklos,
“16 tūkstančių būdų” maldyk- 
įa turi apie 500 natūralaus di
dumo Budos mokinių paarik- 
siritų . statulų. Iš jų-išssiskiiria 

Lietuvoje ir uždarymą kalė j i- duetas ;š koznądęjaųs ir spa-r^' milžihjškos paties Budos 
me/ateitininkų vadų. Jis u^dą-'viedrimko 'baisiai nesutaria ir u ?s’ . r*os yra Dabarties, 
yė sukalbėti poterius už kata- kad žmonės irgi baisiai jie-1
likų veikėjus kankinius kalėji-* dvienil’fmš turavoti. Todėl jis ■ « . 1 gQ.8?^en^<>l.n[^^3?c’ 
me—Leimoną, Dovidaitį ir ki- šoko prie vargonų, paleido visį a ®u. Pau
tus. Trio tarpu spaviednyčioje jų galybę ir užtraukė šventį ri . ais’ P^htais .baisios is- 

h s,.J vaizdos stabais, štai dar pėn-11- giesmą. Suprantama, jisai nu-L . . ,, ,, , v .
' i ir spaMklU avmų maldykIaJ tlI šventų

viedninkb'duetą/sutrukdė žmo- ^.vuliy įkaltos ir di- 
nių tutrivojiiną ir tokiu* budu U°?°“
išgelbėjo situaciją, kuri galėjo Pe ^ska ta ™^ni^a Budos^^ 
labai’ riėmalohiai baigtis. > da nuolato^ pilna vandens. Vįe-

Po šio įvykio santykiai tarpiu,?8 ma^s^okste pamaty- 
tkutimrikų ' iri ateftiniilkį nepa- o.r!f ^ahską Vanderis laik-
gerėjo. Todėl nesakykite, kad rodį’ kitojė maldykloje galima 
šiž dri ateitiriinkų bariai, .Lei* Wrktl- ^10m.tS
monas ir Laucka, ‘ yra Lietu- z^eto metro ilgumo lazdų.

fašistų1 agentai. ‘ ** Pat 1^rod‘s’. “es
-Buvęs Lietuvoje. lazd? lš vJleno fal° uzdefįs

“* daugiau sužymėtų lazdos dalių.
Apie kokią nors sanitariją 

Kinijos miestuose kalbėti neten- . 
ka — visos arriatinįnkų darbo, 
visokios prekybos,' namą' apy
vokos, valgio ir t. t. liekanos 

ma į asmenybės rėmus ir da- metamos tiesiai į gatvę; kur jų 
’osi pasaulio ar Žmonių leidę- lidalį sunaiktria valkatosf Šunes 
jas, žmonių rūpintojas. Tao Įr kiaules, o kas lieka — palie- 
moralė yra artima krikščiony- ka įriti.' 
bes moralei. Anot jos siekįmaš ' ’ . K n
turtų, mokslo ir aukštų vietų f ™ . „
tvirkina protą ir pratina lęng- Apie kiniečių
vapėdiškai žiūrėti į mirtį. ; Ji rių nuomonių. Vieni juos kalti- 
reįkalauja atleisti skriaudas, ha šiauru išrokavįmu ir inate- 
visiems žmonėms be jokio škir- rializmu, kiti bailumu ir mėgi- 
tumo, mylėti artimą ir tt. Suifd'mti meluoti, treti pridengtu rie
kus Tao mokslas'žmonių ma- paprastu mandagumu, veidmai
nėms • paliko nesuprantamas ir niavimu ir t. t.
išsigimė į prietarus ir net std- Bet bendrai tenka pažymėti 
bų garbinimą. į? bendrai visos I nepaprastas kiniečių darbštu- 
stabmeldiškos, kiniečių religinei 1 biaš?' kiniečiai ‘ yra pfgiaiiši dar- 
sįstemos sudarė gerą dirvą vi-Jbinįnkai visam pasauly. Savo 
šokiems prietarams, bui’tams, 1 tėvynėj dažnas kinietis dirba 
spėliojimams^ kerėjimas/ it tt.,1 daugiau kaip Indtfori mulris ir 
tikėti visokiomis dvasiomis ir į tenkinasi uždirbęs menkniekius^- 
jų ryšiais su gyvais žriiohemiš.[Ir štai kiniečiai iš prigimties

Kiniečių miestai
h. n A a.:

Pavyzdžiui paimsim milijoni-1 dien matome, 
nį miestą Kantoną.

Visos senojo' miesto gatvės 
yra be galo siauros, išgrįstos 
įvairaus didumo plokščiais ak
mens gabalais, tamsios/ ir ne
švarios. Abipus gatvių stovi 
namai be langų, su atstumia
momis sienomis. Viršutiniai na- 
irią aukštai • iŠsįįdša į gatvę ir 
sudaro ištisą Vieną užlaidą, nub 
kurios kabo daugybe visokių 
audeklinių 7 iškabų su įvairią 
krautuvių ir amatininkų užrii- 
šais. Apačioje ant stalelio sto
vi'sukrautos prekės ir varines 
svarstyklės. Gyvumas gatvėse 
nepaprastas: visur tik su didė
liu ” var^u prasigrusti galima. 
Gerai, kad gatvėse nėra hėi 
arklių, hei vežimų. Kiekviena 
prekiautojų ir amatininkų riį-

; sis turi Jsavo gatves — vienoje 

se kalviai, staliai, vaistų par
davinėtojai' ir t. t. Gatvėse d&r 
maišosi
tiriihkų iš provincijų, šiai ^u 
savo' dėže sėdi dantistas; ari c 
jo1'kaklo‘kabo šniūras su suvy
tais dantimis ir jo amato reik- 
mėnėriiisį čia pat tepintojaįs, 
akihiį pardavinėtojas, kurpius. 
Tarp jų maišosi su prekių pĮn- 
tinėmis — neštuvais ivairiau-

; > 1 ---------------------------—..;, .. '41 >'■ -ivr1

Greta Garbo, pasižymėjusi kino žvaigždė, kuri grįžo' iš Švedijos 
į Ameriką.

me ateitininkų vadų. Jis u‘žda-1 viedninko baisiai nesutaria ir
_ __ ____ _____ , _____ r -__________________ —.L MUAŪiai

likų veikėjus kankinius kalėj i-•* dvieili"1 fmš turavoti. Todėl jis 
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Trio tarpu spaviednyčioje jų galybę ir užtrarikė šventį 
sėdėjo kunigas tautininkas 
sai, pakĮlęs, sušuko į žmones: stelbė koznadėjaus 
“Neklausykite' to pamokslinin-; ““ ’* ’ e— -J
ko, nekalbėkite poterių už tuos 
neva kankinius, nes jie nėra 
jokie kankiniai”.

Nereikia ne aiškinti, kad visa 
katedra suužė. Ir kažin kaip 
dalykas ten butų baigęsis, jei 
ne vargam.istros sumanumas. 
Matyt, to vargomistros butą 
muzikalaus, jautraus ir suma
naus. Jisai tuoj pajuto, kad

KINIJA - visos amatininkų darbo,

katalikų;Chįcagos lietuvių 
tarpe šiomis, dienomis vieši du 
Lietuvos k a t a 1 i k i š k o jau- 
nimo veikėjai — Leimonas ir 
Laucka. Kai jiedu atvyko’ 
Amerkon, tai kai kurių buvo 
paskelbta, kad jie eSą Lietuvos 
fašistinės vyriausybės agentai. 
Tai netiesą.

Teisybės vardan reikia pasa
kyti, kad Lietuvos, katalikiško 
jaunimo vadai nedraugauja s ii 
dabartine tkutiniiiįkų vyriausybe. 

f O kki dęl Amerikoj" Hąbab vle?, 
šin^io Leinldrio, * tai *. jišai yi’a 
nukentėjęs niro’ tautininkų vy
riausybes. .A'

Kuriais tai metais būrelis at- 
eįtihinkų^ jiį tarpę ir Leimonas, 
buvo suareštuoti ir uždaryti ka-> 
lejime. Katalikiškos visuorrie- 
nės dalis, kurią ątstbyąųja kri
kščionys demokratai, pavasari
ninkai ir ateitininkai dėlto bai
siai buvo įnirtę. To įnirtimo 
atbalsiai pąsigirdo ir bažnyčio
se. Kąųno katedroj e Štai kąs, 
atsitiko: Parnokslą sa^ė’ kuni
gas ateitinihkaš. ’ Jis/bė kitko, 
i-iTres-irviiviS ■ 1 onih ava/airi i w» na

Tao ir konfucizmas nėra tik
ra žodžio prasme religijos, nes 
neturi nei maidykių, hėi nu
statyto kulto. (jrręijŠiau tat yra 
filosofinės šistęmęš, kurių pra
ktiška reikšmė yra nustatyti 
žmogaus poelgių liormaš. ' Ąbi 
sistemos, ypač Tao, trumpai 
paaiškinti sunku, nes jos yra 
labai painios. '

Konfucijus, gyv. 541—479 
m. pr. Kr.', tas dieviškiausias 
pasak kiniečių žmogus, vėlės-, 
iiiaiš laikais sudievintas, 
filosofas kalba tik apie (tikrąjį ( 
žemės gyvenimą. Jis visai ne
siginčija . su kitais'1 religiniais 
mokslais apie ' viršgamtiškus 
dalykus. Pasak Konfucijaus vi-, 
si žmonės gimsta geri ir teisin
gai aukįėjamį, o paskui sąvo 
jėgomis ’ kiekvienas žmogus 
tuos geruosius prigimtinius 
pradus gali ne tik išlaikyti, bet 
ir išugdyti. ’ ‘ •

Žmogaus gyvenimas panašus 
į tekantį vandenį r išėjęs iš gry-, 
no šaltinio vanduo negali nesu- 
siteršti ’ savo kęlyje; gera žmo
gaus valia turi būti nukreipta 
saugoti žmogaus širdies grynu
mą. gunaus paklusnumas yra 
aukšęįausioji dorybė,- ,IŠ šito į 
dėsnio Konfucijus išveda visą 
eilę visuomeninių pareigų dės
nių — ministeris turi kaip tė
vui tarnauti imperatoriui, ‘ val
dininkas savo »viršininkui ir t.t.

Religijos sistemos Tao auto
rius buvo Lao Tse, Konfuci
jaus amžininkas, šito migloto 
mokslo autorius yra1 Tad, kuris 
papūtais žodžiais galima bu
tų riusakyti “kelias”, “įšmin-- 
tis’V “žodis”. “Trio — sako pats 
Lao Tsė — yra daugiriu kaip 
kelias, tat yra kėlias it kelei
vis kartu. Tat amžinas kėlias, 
kuprijo eina’ ir risi" gyvi'padą-! 
tai 'ir visi daiktai. Tab niekas 

t .f, ■ > •• •*

nesukūręs^ nes jis pats yra am
žinas kūrinys. Visi daiktai ei- 
na iš Tao, atitinka Tao ir paga
liau grįžta į Tao”. " 1

Tao Lao Tse moksle yra čia 
atitrauktinė sąvoką, čia įdeda-

prekiauja tik mėsininkai, kitb-i Šilko virvelę
■*’ i . ................................. • . . ■« ’. .V. • ■ > •

būdas
i.

būdą yra į vai

yra taikus Žmdhės. Peštynės1 ir 
rietenos, kurias Kinijoj šian- 

yra įvairiausių 
pašalinių veiksnių vaisiai.

Kiniečių žiauruftftiį įrodyti 
daug kas nurodo' jų Vartojamas 
ir taikomas nusikaltėliams bau- , •< i ‘ ' • » k. »■ d •* ■ ' ■
šmes. “Niekas 1 taip ' nemoka 
{kankinti, kaip kiniečiai, sako 
Ratcelis. Kiniečių teismo prak
tika ne i manoma be kank ini m ų. 
pambukų lazdomis muša ne tik 
kaltinamuosius, bet ir liudiriįn- 
kus.’ pirties bausmė Kinijoj 
yią paptaščiattsias ‘ dalykas. 
Mirtim baridŽihrha5'įvairiausiais 
budais: už tŽvO kr motinos nu
žudymą kąla prie kryžiaus, pa
skui tolygio piausto kubą 8-120 
vietų, po ilgų kankinimų per
duria širdį ir pagaliau dar hu- 
kerla galūnes. Paprasčiausia 
mirties baiismė galvos nukirti
mas. Kai kada bausmę sumink- 

Įština ir nusikaltėliui atsiunčia 
j — vadinas, jam 

leidžiama; ^pačiam pasismaugti 
ar pasikarti". Kaliniams kihie-ųav ir t. t. Gatvėse dar ar pasikarti. Kalimams kinie- 

masė keliaujančių amh- Čiai ant kojų arba ant kaklų 
apkala sunkias lentas arba ka
lades ir dar suraišioja retežiais.

Mirtis kiniečiui paprastai ne
baisi. Mirtim baudžiamas jis 
juokus krečia. Tad išeinant iš 
kiniečių, psichologijos, tie visi 
žiaurdmaį turį atrodyti visai 

2 d '■ . r«r i rr »>■»



Jaučia stoką darbininkų
’ —— I

r.. ...... ■ i ........ .v
Be to, reikalaujama vadina

mų bušėlma’nįr vyfų ir mote
rų kriaučių darbuose; taipgi 
skalbyklos at'šiklausia1 paty
rusių rankų ptosytojųr yra ir 
kitbkių; reikalavimų.

šie reikalavimai, yra* tiesiog 
atėję į 4111^101'8' Ėmployment 
Service ofisus ir ofisai nepa
jėgia juos išpildyti, kitaip sa
kant, nepajėgia pristatyti rei
kiamų' darbininkų.

‘ • i >
Kaip valdžios užlaikomi šie 

ofisai už prirodymą darbo 
mokesties neima, reiškia, pa
tarnauja veltui.

• - -

The Illinois State Employ- 
’meiit Service jaučia’ tfuku- 
rtią darbininkų kai kurioms 
darbo Šakoms, ypač tokioms, 
kurioms reikalinga kvalifikuo
tų, išlavintų amaįnįnkų. Kuo
ne visuose keturiolikoje State 
Knįployment Sėrvire ofisų 
Cook kauntėje pranešama 
apie trukumą šitokių ąhiat- 
nihlrtj: machinists and tool 
and die makers, body and’ 

.fender men, automobile re- 
pair meii’, grėy iron floor and 
bench . molders, futniture up- 
liolsterers, power machihe 
operators and welders.

Sakė, vėfš ateivitiš 
mokintis angių kal
bos ir konstitucijos

Teko daug kartų susidurt, 
su viršininkais pašalpos stotyj,’ 
perkalbejimė i’T blankų pildy
me. Radau, kad pašalpos sky
riaus prižiūrėtojai daugumoj 
yra progresyviai. Daug nesusi
pratimų įvyksta sii ateiviais 
dėl nemokėjimo anglų kalbos. 
Ateiviai nemokėdami anglų kal
bos, aiškiai nesupranta paduo
tų klausimų’, atsakydami susi
painioja, kas išeina ant nenau
dos reikalaujančiam pašalpos.

Pašalpos skyriaus vedėjas sa
ko, jau buvo, pakeltas klausi
mas, kad visus imančius pašal
pą, versti mokintis anglų kal
bos. Iš to bus nauda ne tik at
eiviams, bet ir patienis pašalpų 
stočių vedėjams.

Toliaus, sako jisai, būtinai 
reikia ateiviams susipažinti su 
Amėrikos . konstitucija. Nes 
šiuo ląiku plutokratų spauda 
plačiai rašo apie konstituciją, 
ypač minint trumpinimą darbo 
valandų, vaikų prašalinimą iš 

' dirbtuvių, taksavimą pėlhagrd- 
bių ir tt. Plutokratų spauda rė
kia,’ kad tai yra prieš konstitu
ciją ir tt., Sako, reikia ką nors 
daryti/ nušviesti liatldžiai, kieno 
naudai panaudoja’ konstituciją.

Makinimas Amerikos konsti
tucijos yra geras užmanymas. 
Mokinti vien ateivius yra per
daug siauras nusistatymas ir 
per didėlis pažeminimas ateivių 
Jeigu mokinti ateivius, tai kode]

nemokiųti amerikonų ? _Iš de
šimties tūkstančių amerikonų, 
baigusių mokyklas, nemanau 
perdėsiu pareikšdamas, gal vie
nas amerikonas turi Šiokį tokį 
supratimą apie Amerikos kon
stitucijos pagrindą ir jos pilną 
istorišką reikšmę.

Man taip pasakius, jisai at
sakė, kad' teisybę sakai. Taip
gi pastebėjau, jog Bridgeporte 
yra tokia valdžios mokykla, Ku
rioje mokina lietuvius apie: pi 
liėtybę. Pradžioj daug buvo 
lankančių mokyklą. Dabar liko 
tiktai ar peilki, ir tie bieko ne
supranta ką mokytojas aiškina. 
Mokytojas yra amerikonas. 
Darbininkai lietuviai negali sU> 
prasti klasiškos kalbos aiški
nimų. Kad butų nauda iš tokių 
mokyklų, lietuvius turėtų' mo
kinti lietuvis; Tėnkus lenkas, ir 
t. t. Prigimtoje kalboje turi 
aiškinti anglų kalbos žodžio 
prasmę, mintį ir tarmę, tada 
bus nauda. Jisai pareiškė, tam
sta teisybę sakai.

Lietuviai, imantieji pašalpą 
ar ne, turėtų reikalauti • tokių 
mokyklų. Anglų kalbą žinoti 
būtinai reikalinga ir nesunku 
išmokti, kuomet yra praktiškai, 
prigimtoj kalboj aiškinama.

Lietuvių organizacijos turėtų 
reikaiabti tėkių mokyklų. Nė
ra abejonės, kad gaus. Tokias 
nemokamas mokyklas greičiau 
gaus, kuomet Valdžios atstovai 
matys reikalavimą. Naudokitės 
progra. —Rep.

kee kauntėsė užrėkorduota 
4658 nauji morgiČiai ant na
mų. fš to skaičiaus Copk kaų- 
ntei tenka' 3113, o MilwaUkėe 
kauhtėi JM? mdrgiČiht Cdok 
kauĄtėjCjMforgi'čiaT siekia $12, 
560,75$, o MiRvaukeė kauntejė 
$4,8fesb6;

Nėra reikiamų davinių kad 
palyginti1 šių metlį biznio kie
kį sif praėjusių 1935 metų kie
kiu p’ėf pirmąjį bertainį Mil- 
waukee kauiitėjė.^ Bet davi
niai yra iŠ Goėk kąuntes 
nio. jiė rbdbi šiemet 
Cook kauųfėjė morgičių bi^ 
nis ph^rfejį1 31- nUpŠiįmtį, jei 
paly^biti’ jį su pernykščių me
tų to pauės' laikotarpio biz
niu. • , ' v t ,

Taupimoį statybos ir pasko
lų bendrovės arba spulkos/ 
priklausančios Federal Home 
Loan Bankui, pasak Chicago 
Bank’o prezidento A. R. Gar- 
dhėrib, užrekordayo savo są
skaitai' 26 nuošimčius iš VišoŠ 
šių metų pirmo bertainio 
morgiČių biznio apyvartos. O 
spulkds, kurios Federal Hoihe 
Loah Bankui nepriįlauso, per 
kalbamą šių metų laikotarpį 
ir kalbamose kauntėsė finan
savo’ tik 129 naujus morgidiiis', 
kas tesudarė vos 2’ nuošimčius 
visb padaryto biznio. -

Ginčai

Baron von Blomberg and Mm. Sno.w

- Meilė viską nugali. Baronas von Blom-BOSTON, Mass
berg ir na/šlė SnovV, kurie nutarė susituokti. Snow yra beveil 
tris kafctuS seiiėšnė. nekaip baronas.

jiriuii Chicagos ir jos 
apielinkes

No!th Side
Bijūnėlio” Veikla.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

$40 ir dar be laisnio
' -ir bėda

LOTŲ SAVININKŲ 
. ATIDAI!.

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabūdkyo- 

sim, ant jusu iSmolęėtos žemes, 
niekad daugiau nėhiis tairi leng
va pasistatyti narna., kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos. -* < r j. j

BeĮmokėiimų!
■ t ■

F. M. A. Insurance Company 
, Paskolos. Finansuojam sulig su ju

su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitajįmas. Brie-

■ žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M.ZEMON CO.
30 No. La Šalie SŪ

’ , . Tel. STATE , 7092 . , ,
Atsakomingi namų statytojai

’ nuo .1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. Vakarė.Lr,...r i/

ŠIOS SAVAITĖS

ExfraBargenai
SAMPELLNĖ J 
ELEKTRIKINfi 
LEDATNfi 
vertes $150

« M f brK *7A fMllk V M

ROOSEVELT 
MTUBE1

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Praėjusio šeštadienio po
pietį musų jaunuolių “Bijū
nėlio” choras atlaikė šio se
zono paskutinę pamoką ir 
paskelbė pertrauką pamokų 
iki rudens, kuomet vėl imsis 
toliau lavintis dainų ir kal
bos bei rašybos. Ūmus sušili
mas oro padare pamokas lyg 
perdideliu apsunkinimu taip 
mdkytėj'ai, taip tėvams ir vai
kams.

“Bijūnėlio” clio^ą1 užluviėte 
Pro^ress Furniture Co, dai
nuoti per radio ateinančio 
sekmadienio rytą, gegužės 17 
d. (H vai.), iŠ W. G« E. S. 
stoties, Gu^yons PaVadišė ^bu- 
dinke prie Crawford avė. ir 
Jackson Blvd. Mokytoja, p-lė 
Onutė Skeveriūtė, įsake vi
siems ėlioro natriams susirink
ti į ininetą stotį ne vėliau, 
kaip 10 vai. ryto, kad ji’e ga
lėtų ten vietoj dar pasiprak
tikuoti. Jėjiųiėš iš' Užpakalio.

Taipjau chbrąs nušitarč su
rengti draugišką išvažiavimą 
į Jeffersori mišką, ant “lietuvi
ško kalnėlio” tą patį sekni'a- 
diėnį, t. , y. gegužes 17 dieną, 
it ten' sti dainomis, žaismėmis, 
išlaimėjimais ir kitokiais špo
sais apvaikščioti užbaigimą 
šio sezono. Tat “Bijūnėlis” 
kviečia ir visus nortlisidieČiuš 
atvykti ir sykiu pašveikiuf 
gražųjį pavasarį tačp žydinčių 
žolynų- ir miškų. —Pa.

Trečiadienio vakare, gegu
žės 13 dieną, įvyks ypatingi 
ginčai arba diskusijos apie 
paskelbusį TOwnsėiid planą, 
kuris žada x Visiems sulaku- 
siems 60. metų amžiaus po 
$50 į savaitę pensijos. Bet są
lygą yra, kad tie pinigai turi 
būti praleisti bėgyje savaitės 
laiko. Daktaras Towns'end su
rado šimtus tūkstančių pase? 
kėjų, ir yra varoma kampani
ja, kad šis planas butų’ reali
zuotas visoje šalyje. Ar yra 
praktiškas ir įvykdomas toks 
sumanymas, daugelis abejoja. 

. .vTa.t trečiadienio vakarą 
Nau j i e ii ų n ame po LS S. Ccnt- 
ralineš kuopos susirinkimo 
bus apkalbamas ir diskusuoja- 
mas Towijsend Planas. Už 
planą kalbės T. Bypkevičia, o 
prieš K. August- Išklausę abie
jų pusių argumentų vėliau ga
lės'ir visi sūsifinkinio daly
viai pareikšti savo nuomones.

Visi kuopos nariai ir simpa- 
Hzatoriai yra kviečiami daly
vauti ir išgirsti ką Dr. Town- 
sėnd žada seniams.

— Kvieslys.

Rinkėja
Šiuo pranešu, kad p-iiia Jėn 

ny Zyniontienė.. atėjo Lietuvių 
:Jaunimo Draugijai talkon rink
ti įvairių audinių ir kitokių 
rankdarbių Lietuvių Meno Pa 
rodai. Jei p-nia žymontienc 
atlankys tamstas šiuo reikalu, 
tai meldžiu prašomus rankdar 
bįus paškolfa’ti. Pagoda tęsis 
dvi savaitės.

—Vytautas’ F; Beliaju’s,

šios ekskursijos yra daro
mos1 Works Progresą Aminis- 
tration globoj ir su Adminis
tracijos palydovais. Už dalyva
vimą jose mokėti nereikia. Del 
platesnių’ informacijų krėipkitės 
telefonu Dearborn 7801, Local 
50. O jeigu nori ekskursijas 
surengti kliubui, draugijos \ ir 
kitokios organizacijos, tai turi 
parašyti laiškus p-nui Charles 
H. Good, Board of Education 
228 Nori h LaSalle st.

štai busimos savaitės ekskur
sijos., 1 .

Sekmadienį, gegužės 17 d.— 
Indiana State Park; pasiimkite 
užkandžių; kad. patekti į grupę 
bukite 10:30 vai. ryto (Chica- 
gos laiku) prie Indiana Dunes 
State Park, Waverly Beach į- 
ėjimo, Tremont, Indiana.

Ahtradieiiįp gegužės 19V —4 
Chicago Potpouri / pamatysite 
kaip žurnalą turįs didelę cirku
liaciją padaroma; atlankysite 
dailės, redakcijos, spaustuvės 
ir suraišiojimo (bindery) sky
rius. Grupė susirinks 9:45 val- 
ryto prie Popular Mechanics 
žurnalo patalpų, 200 East On- 
tario st, ,

Trečiadienį, gegužės 20 — 
Chicago Commoną and Old St. 
•Stephens; grupė . susirinks ' 8 
vai. ryto prie- Chicago Com- 
moiis,’ 955' West Grahd aVC.

Penktadienį, gegužės 22 d.— 
Elementary Schbol; grupė su
sirinks 10:30 vai. ryto adresu 

i 5631 Ęimbark avenue.
! . Penktadienį, gegužės 22 d.— 
Lithuanians in Chicago; profe 
jfesionalų ir amatorių lietuvių 
artistų paroda; trumpas pro

gramas tautiniuose drabužiuo- 
sė; grupės susirinks 2:30 vai. 
popiet Mandel Bros, krautuvė
je, kuri' randasi prie Štate ir 
Madison gatvių.

šeštadienį, gegužės 23—Negro 
Art, j^UŠic ir Darice; grupė 
susirinks 2:30 vai. popiet prie 
Rosenwąld Garden Apartments, 
62 Ęašt 47 st.

Visos ekskursijos daromos ne
žiūrint oro.

šie lietusiai ir lietuvaitės iš 
siėmė. laisniUs (leidimus) 
dyboms: ■_ . . ,

Peter Norvilas 21 m. ir Elea 
nore Miller 20 m.

Peter Vitkuš 23 m. ir Helen 
Rinkus 18 m.

Paul Rūkas 28 M. ir Magdalęn 
Rohacs 21 m.

Luis Bendikas 22 m. ir JPhė- 
lomena 'Lawkis 19 m.

Gustav Kukowski 27 m.
Bėrtha Treinauskas 21 m.

Walter Poklacki 40 m.
Alice Itolašzinski 28 m,

Louis Wąntroba 23 m. 
Nocholana Magl'auskas 23 m

Joseph Matras 26 m. ir Slu- 
sarczyk 19 m.' ■ ,

George Kaczewski 22 m. ii 
Casimira Tribus 21 m.

Anton Seifert 28 m. ir Mary
Morazas 22 jji;

Sigmund Ėlyėr 26 m. ir Til 
lie Makus 22 m.

John Paluch 22 m. ir Evelyn 
Raminski 19 m.

Fred Clemens 30 
Ėurkis 30 m.

Irwin Whitman 
Irėnė Markėwičž- 25 m.

James Apostlė, 19 metų, 941 
Weščt Van Buren st., nusipirko 
suklerusį automobilį už $40. 
Porą valandų vėliau jis jau va 
žiavo gatve, smogė į Conic 
De Vėnto automobilį, aplamdė 
antrąją mašiną ir sužeidė jos 
savininką. Dabar Apoštle turi 
tiek' ir tiek bėdos dėl to, kad 
neatsargiai ir neturėdamaslais
nio važiavo. Žinote kaip yra: 
viena bėda tai ne bėda, bet dvi- 
ar trys tai ir žmogų suėda.

ir C O N R A D
PHOTO STUDIO 

h

ir

m. ir Bose

23 m. n

' BRANGIOS DUKREI.ĖS

Kaltina licininkus

Morgičių tais kyla
Federal Home Loart Banko 

pranešimu, per pirmąjį 1936' 
'metų bertainį Cook ir MilwaU

,.v ■-

ANTANAS PATKAUSKAS
• Persiskyrė; su šiuo pasauliu*. 

geg. 9 d.,. 9:45 vai., ryto. 1936 
iri./ sulaukės pusės amžiaus,

I gįm^s šiauįfų. apskr, Gruzdžių 
parąp. Pąkąrniu kaime, Ame- 

? rikdi išgyveno' 25 metus. Pali- 
; ką, dideliame, puliudime myli- 

ma moįeri Ona po,-tęvais Br.Ur, 
čite.' dukterf Antahina. žentą' 
Jupząpa Miklošius ir 2 ąnuku 
Jjiozana1 ir, Patrįcia ir, giminės, 

! d Lietuvoj broli ir seserį.
i ! Kunąš, pašarvotas .. randasi 
. 5|)1§ S.o. Whįpplę„ Stį TeJ... 
J Hėmlock 6880. Laidotuves i vyks 
į Trečiadieni,' gg. 13 'diena,: 8:00 .

vai, ryto iš ąamiį i; Gimimo 
1 Paneles* Šv. parapijos bažnyčia, 

kurioje atsibus gedulingos pa;
• maldos už velionio siela, o iš 
' teri bus nulydėtas i šv. Kazi

miere kapinės.
Visi A. A. Antano Patkaus- 

ko giminės, draugai ir pažys- 
' tami esat nuoširdžiai kviečia^- 

irji dalyvauti Jąidotuyėse ir su? 
teikti jam paskutini patarn’a- 
vimą ,ir atsisveikinimą.

Nulįude liekame. .
Moteris,, Duktė, Rentas, 4 

Anūkai ir Ghriiriės. , 
Laidotuvėse ,pątarnau.ią Lai

dotuvių Direktorius ,J. F. Eu- 
deikis. Tel. Yards 1741 ' '

ALDONOS ATMINTIS

> Sukako du metai 12 d. 
t gegužės kaip žiaurioji 

mirtis išplėšė iš gyvųjų 
; pasaulio tik pražydusią 

pačiam 1 gražume , sulau
kus 18 metų amžiaus. Jū
sų darbai, jūsų troškimas 
kovot prieš šį neteisybe 

Į perpildytą pasaulį — su
pratai d ,a r b o /žmonių 
skriaudas! Bet mirtis pri
kirto jūsų gyvybę. Mes 
negaliną užmiršti . ir nė 
užmiršim niekados, bran
gioji dukrele. Tu amži- 
nasties ramybėje, š'altuo- 

. se kapuose, o mes likę 
, kovojam už gyvybės pa- 
laikymą. ....

i Jūsų* tėveliai, Oliasie/ 
! Viktdras' ir Brolis 
: z Algirdas, Urbonai.

Jau paskutine sa 
t aite

šiomis dienomis kriminaliame 
teisme yra nagrinėjama byla 
tūlo Emilio Reck kaltinamo už
mušimu: Dr. Peacock’o. Pora kal
binamųjų Šioj byloj jau* pasiųs 
ta kalėjimai! ilgiems termi-

420 W. 63rd St.
Englew6od 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Te!'. Yards «547
V

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaįo Biteris yra vienas iš geriau
siu Biteriu ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitu nesmagu
mų, Plačiai yra parduodamas aptiė- 
kOse ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine .ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vinewood Beer Gardeli
Musų užeigoje visados randasi cė-

Aarns įet Rpck na reiškė ros rūšies. degtine, vynas, alus,, cinams.,jei ueck pareiškė teis ^etąi. vištienos, pietus hį 
>me, kad pOllčljri, žiauriai jį ką- mandagus patarnavimas Atydadraą- 
mavusi, todėl jis ir prisipažinęs del *B*kW

•garai, cigatetai. vištienos-, pietus įr

. i - T. •J, v , > :

Gegužes 17 d. uždarome pri
ėmimą bile kokių rankdarbių di
džiulei Lietuvių Meno Parodai.

Mes raginai visus1 fr visas' 
kurie tik iltini audinių^ arba ki 
tokių kurinių ir rankdarbių, 
priduoti ju4os pirm ateinančio 
sekmadienio, arba nė vėliau 
kaip sekfnadiėnį, Vytautui Be- 
liajui 3259 Sė'. Halsted st. tre
čiame aukšte.

Jeigu jus ką. turite^ tai pri
sidėkite prie šio svarbaus dab- 
bo; jūsų - prisidėjimas netik pa- 
margins parodą, bėt ir garsins 
lietuvių vardą.

—Vytautas|,Beliajiis.

galvažudyštėi.' Dėl tokio kali 
nimo policijai pfišaikintieji 
(džiurė) tapo pašalinti iš teis
mo kambario ir pradėta klau 
siiiėti pdlicininkūs'; kad patirti 
ar teisingi yra Recko kaltini 
mai. PoiiČininkaf aiškina, kad 
daromi jiems kaltinimai esą ne
teisingi.

parengimui';. Savininkei • •
WM. DAMBRAUSKAS IR

, v BERTHĄ KINDER
6 bldčkš West of Kean. Ate. ori Ar-

; chėr. TeL Willow Springs 43.

Pirkite savo apielinkčs 
/ krautuvėse

■ TeL Repiiblic 8402 
Grane Coai Co. 
5332 S. Long Avė,

V'.:- SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšie j 
skanus užkandžiai, Platforma dra 
šokių veltui, draugijoms, jšvažla\d- 

mams in parems.. , Savininkai- kuchz::;z__:
82tV and Kean Avė. Willow Sprindi

■ m ...............................................— i i i ■ ■

2išt Place Taverri & 
Rėstaurant

Stėnai, porčepai ir kiti šilti, valgiau 
Bismark alus, geros rūšies

> r. degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

t - . . Savininkai «<;
>701 W. 21st Place TeL Canal 7522

• ''degtinė, altus, ’ cigarai, cigaretai

. ‘. -I ■
Siunčiam GCJos Telegramų į Visas

“ / Pasaulio ■ Dalis ■

LO VELKIS
, KVIETKININKAS

, Gėlės Vestuvėms. (BanĮdetams
' ir Pagrabdms

3316 So. Halsted St.
.. .......Tęl. BOUlevard 7314

A. t A.
A. A. STANISLOVAS 

KARĄLEVIČIUS
' žuvo autoinobiliu nėlaimėjė, 

gegužės 10 d., 7 vai. vakaro, 
sulaukės 8& mėtuš amžiaus. 
Kilęs Lietuvoje iš Raguvos pa-

. r a pijo s,, Panevėžio apskr., Ža- 
’ liesiu vienkiemio,* Paliko nu- 
: liūdime 3 . brolius—Jpoli,. Felj-. 
.. ksą ir, Jęną, seserį Joharia Rim- 
' kuš ir jos šeimyna, dėdę Niko- 
i dema. Balsevičių,, švogeri Ado

ma Krasnuska ir Jo šeimyna ir 
s kitas gimines ir pažystamus.
| Canadoj paliko .b toli Rapolu, o 

Lietuvoj — motina . Doįriininka,
( broli Vladislovą, dvi seseris— 

Opą Juozaponiepę ir Veronika 
šiškienę ir daugiau giminiu.

A. A. Stanislovas Karalevi- 
Či’us gyveno 7301 So., Western

I Avė. Kūnas pašarvotas: Pav-t 
■ Ihvičįaus kopįyčioj, 6828 gouth 
Westėrn Avė.

baidątuvės ivyks . ketverge, 
' gegužėsi 14 diena. 8:00'vai. ry

to iš koplyčios i Nekalto Pra-
“ sįdėjimo Panęlės., šv. parapijos 
i bažnyčia, kurioje atsibus ge- 

dalingos pamaldus ųž ,ye|innio 
šiėlb, o iš t'ėri bus riulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.'

. ■...... ■ .r-A- %■ ’:>

' . Visi .velionio, , gtariisloyo Ka- 
i ralėvičiauš giminėj bei visi 
t pažystanji Iiuęšir^žiai prašomi 
' atvykti i šeriheriiš.
L ,* * . t. \, .»t« ■ *.-,■<» į

Patarnaują Laidotuvią Dj- 
f lektorius Pavlavičia Ūnderta- 
| kirig ,Ca>blS« Mitęheų Dįyeėtor. 
, Jo . telefonas dėl informacijų
Prospect 3242.

> iVJPK

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau$7..30 tona* 

Smiilkesnr $7.05 toriai'

Mes Padatom Gerai 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti' visados"
Permanents muši

Špecialybi! i

Ideąl. Beauty Shop, 
• Charles Stones,' Vedėjas 

1747 SO.; HALSTED STREET
Atdara vakarais

Peter Pranskus Taverri 
Musu naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies, degtinė*, vynas.;.al^, 
cigarai,, užkandžiai ir mandagus pa- 
.tarnavimas. Kviečiame .visus .drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Mano): 
gyventojus atsilankyti i musų užeiga!

P. V. PRĄNSKAI. savininkai 
6538 So. Westem Avė,.

PETE’S INN
Jjfario užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigarėtai, saldainiu. Šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautiškų kapiniu vartus. Kviečia 
visus savininkas. . .. . , ,

PETE YOUNG
82>-nd and Kean Avė.

SUSIRINKIMAI. s
M u i. \ r i.» * ' » *

i f-

E.................................... . .......................... ........... ...

ROSELAND.—Laisvamanių kuopa šaukia susirinkimą ant
radienį, gegužės 12 d., 7:30 vai. vakaro Darbininkų salė;/ 
10413 Michigan avė. Visi kdopos nariai ir norintys tapti 
kuopos nariais malohekitė atsilankyti, neš turini daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

Taipgi kuopa kviečia Chicagėj gyvuojančius kliubus, kaip 
žagariėČių, rokiškėnų ir t.t.,_ prisiųsti savo atstovas arba val
dybas apsvarstyti Dr. J. šliupo priėmimo reikalą. Taigi lauk
sime visų gegužes 12 d.—Antanas Jocius, 135 East 114 pi.

Dr-stes Palaimintos Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks ge- 
gftižės 13 d. 8 vai. Vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ka
dangi šiemet yra vajus prirašymui naujų narių nuo 18’ 

į <iki 25 m. bė įstojimo mokesčio, tai malonėkite nepraleisti 
. tos progos, ateikite ir įsirašykite į tą didelę draugiją. 
-—Valdyba.

Lietusių Socialistų Sąjungos Chicagos Centrale kuopa laikys su
sirinkimą trečiadienio Vakarą, gegužės 13 d., Naujienų na
me, 1739 S. Hajsted str. Pradžia 8 vai. vak. Bus pateikti 
ra’pdrtai iš darbuotės žiemos sezone. Be to, turėsime ap
tarti ką veikti per vasa’rą. Po apkalbėjimo kuopos reikalų 
bus diskusijos apie paskilbusį Townsend Planą. Už tą 
planą kaltes T. Rypkėvičia, o prieš K. August. Visi na
riai ir draugai yra kviečiami skaitlingai atsilankyti. Sek
retorius. . •

■Oi
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Amerikiečių Balsas 
Lietuvos Reikalais

ir visuomenės ^veikėjų: Dr. Stri- 

kolis, P. Grigaitis, adv. Ado
maitis, V. Andriulis, Dr. GraL 
čunas ir universiteto kliubo 
pirmininkas A. Rulis.

Taigi visi yra ? kviečiami tų 
prakalbų pasiklausyti. —Rp.

( CLASSIFIED ADS. f
, Automobiles

šiandie Lietuva pergyvena 
labai svarbų momentą, žmonių 
sujudimas prieš diktatorišką 
valdžią, kuri per 9 metus val
dė kraštą be seimo, pasidarė 
toks didelis, kad jau pati val
džia žada netrukus šaukti “tau
tos atstovybę”.

Bet kaip ta atstovybė bus 
renkama: ar žmones turės tei
sę statyti kandidatus ir už juos 
laisvai balsuoti? Apie tai val
džia nieko nesako, o tuo tarpu 
ateina žinios nuo patikimų Lie
tuvos visuomenės veikėjų, kad 
tie “tautos atstovybės” rinki
mai bus grynas “kamufliažas”.
Kandidatei bus paskirti iš vir- visa eilė lietuvių profesionalų

šaus, jokia agitacija nebus lei
džiamą ir balsuotojai neturės 
pasirinkimo. <

Toks “seimas” butų pasity
čiojimas iš Lietuvos liaudies.

Taigi Amerikos lietuviai su
judo visose kolonijose ir pra
dėjo reikalauti, kad seimo rin
kimai Lietuvoje butų demokra
tiški,, idant žmonės galėtų išsi
rinkti tokius atstovus, > kuriais 
jie pasitiki.

šituo‘•klausimu bendras Chi- 
cagos lietuvių draugijų komi
tetas penktadienį rengia dide
les prakalbas Chicagos Lietuviu 
Auditorijoje. Kalbėti apsiėmė

VALDŽIOS KRIZIS 
LIETUVOJE

GERKIT ARBATĄ NUO

VIDURIU UŽKIETĖJIMO

Chicagoje tik-ką gauta iš pri
vatinių šaltinių žinia, kad An
tanas Smetona siūlė rezignuoti 
ir pavesti valdžią krikščionims 
demokratams. Bet jisąi reika
lavo, kad jam butų paskirta 
pensija iki gyvos galvos, taip 
kad jisai galėtų gyventi užsie
nyje (Šveicarijoje).

Bet nei Smetonos partijos 
draugai, tautininkai, nei krikš
čionys to pasiūlymo nepriėmė. 
Jie bijo imiii atsakomybę už 
tuos darbus, kuriuos valdžia at
liko per'paskutinį dešimtmetį.

Lietuvos ūkininkai labai įtū
žę ant valdžios. Daugelis ma
no, kad Voldemaro šalininkai 
gali padaryti naują “pučą”. Jų 
yra nemaža armijoje. —X.

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka
rą į mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL. AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 So. Morgan St.
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruvhas

Busii|ess Service
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai .........  8.50
Smuikos taip pigiai kai .....___ $8.50
Kornetai tiktai po ..........  $6.50
Klarnetai tiktai po .............. $5.50
....BaSs Drum tiktai po ....... $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

' •
. %

' v

♦

Dr. Schacht (po kairei), Vokietijos reichsbanko preziden
tas, kuris faktiškai tvarkė visą ekonominį vokiečių gyvenimą. 
Dabar Hitlerio patvarkymu 'žaliavos ir svetimos. valiutos kont
rolierium liko paskirtas generolas Goering. O tai reiškia, kad 
kai kuriais atvejais Dr. Schacht turės nusilenkti gen. Goerin- 
gui, diktatoriaus antrininkui.

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

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

Hemlock 0800 ,
—O—

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas Jobbing Molderis i bras found- 
ry, Universal Bras Foundry, 1523 
W. Houston Avė.

‘ —o— "

Traukinys užmušė 5 
metų mergaitę

Nusibruožė pirštą, 
mirė

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

REIKALINGAS patyręs, nevedes 
vyras dirbti ant Mkes. Pastovus dar
bas, Stanley. 423 E. 64th St. 1 lub.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti į 
taverną. 8216 Vincennes Avė. Vin- 
cennes 1148.

—O—

MĖGINK MARA VELTUI!
Mara Laxative šaknų arbata yra gamtos gydymo būdas. Tai yra malonaus 
skonio pastiprintojas. Tinka ir vaikams. Ji greitai ir švelniai sureguliuoja 
vidurius taip, kaip laikrodį. Pašalina gasų skausmus, svaiginančius galvos 
skausmus ir nevirškinimo rūgščius, pasidariusius nuo vidurių užkietėjimo, 
o jus, to viso pasekmėse, kas rytą atsikėlsite su šypsą veide. Pareikalavus 
ir prisiuntus savo vardą ir antrašą į .Mara Products Co., 189 W. Madison 
St., Chicago, III., siunčiame sampelį VELTUI, arba pirkit pakelį ir po vie-

• *| no bandymo jei ne..butumėte patenkinti, jūsų
O I pinigai bus grąžinti.SpeciaI

ŠIĄ SAVAITĘ DRUG įtreen STORES

KIEKVIENOS VI 2^ YRA
RŪŠIES X JL X PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai Jums mus paraiščlui pritaikinti su pilnu pa« 
pritaikintas pairai skirtinga kylos ruš| sitlkfijimn I
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-1 ElastikinėB pančiakos, diržai, braces 
mų. Atsiduokitd j patyrusio Experto pa- Į pažeistiems.- čeverykai tiems, kurių sana- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas1 rlal nesveiki.

1* VYRAS IR~’MOTERIS~| 
PRIŽIŪRĖTOJAI Į

Chicago Orthopedic Co.
ARTI PRIE WELLS STREET

KAINOS 
PRIEINAMOS

183 W. Lake St

A MAlevotojamš ir
rVtyClOSlNAMV SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metą Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos 
visokių spalvų ...................v I v

1 galionas enamel, . $■) 
special ................  ■

įr daugiau

Reikia lėktuvukų!
Jaunuoliai, kurie darbuojasi 

ant .modelių lėktuvų, lai pri
duoda savo modelius Beliajui. 
Vienas stalas bus paskirtas Da
riui ir Girėnui bei Vaitkui, kur 
skridimo dokumentai bus rodo 
mi. Ant to paties stalo bus 
sudėti ir * jaunuolių padirbti 
lėktuvai. Paskutinė eksponatų 
priėmimo diena tai 17 gegu'žės.
Gražus: atidarymui programas 

šeštadienį, gegužės 23 d., į- 
vyks Lietuvių Meno Parodos ati-> 
darymas Mandel Bros, krautu
vėje devintame aukšte.

Parodą atidarys su prakalbo
mis Lietuvos konsulas p. Kai 
vaitis.

Birutės Choras ir p-nia šidiš- 
kis-Giedraitienė dainuos lietu 
vių liaudies dainas. šokėjai, 
kalbėtojai ir žymesnieji lietuvių 
tarpe artistai prisidės prie pro
gramo išpildymo. Platesnių jzi 
nių apie parodos atidarymo pro
gramą paduosiu? vėliau.

—Vytautas Beliąjus,

Matthew J. Hickey. duktė, -5 
metų mergaitė (931 Private 
road, Winnetka), ir du jos kiek 
vyresni broliai žaidė sodnely 
arti gelžkelio. Vyresniesiems 
vaikučiams užsiėmus savo žais- 
me, mergaitė važiuodama tri-

gių 
šė.

mergaitė važiuodama tri- 
užsiriito ant gelžkelio bė- 
Traukinys čia ją ir užmu-

Generalis pastorius 
Chicagoje

Pakeliu į Devil’s Lake, North 
Dakota, Chicagoj trumpam lai
kui buvo sustojęs Jungtinių 
Valstijų Pašto ’Dėpariąįnento 
sekretorius Jaih^gl * A. Ęarley. 
Jisai pareiškė ‘ reportieriams 
kad ateinančiuose: rudens rin 
kimuose republikonai neišeisią 
laimėtojais ne vieloj valstijoj. 
Farley, žinoma, ^a čįiemokra- 
tas. ■" ■1 01

Oscar Robinson, 1707 North 
Park avenue, vasario mėnesio 
20 dieną truputį jsibruožė pirš
tą. Užsinuodijo kraujas. Teko 
nupiauti koją, kad išgelbėti jo 
gyvastį. Bet ir tai nepagelbėjo 
ir jis mirė praėjusį sekmadie-

• h1 • <•nj.

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėją rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1278 

-o------ ’ .

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

REIKALINGA moterų junk y arde 
kaurams sortuoti. Turi būti patyru
sios. Berger Bros., 2248 W. Lake 
Street

SpecialS maleva medžio 1 galionas flat balta $f
darbui, ..................... gal. W« V maieva ......................... I

ns mm valinei, ir daugiau
4 valandas Q*7r* 1 galionas pirmos kl. QQ j* 

vi v removal .......vvv
Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai. 

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

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St TeL Canal 5063

1 gal. grindims ir trim varnish 
išdžiūsta i -

ir daugiau

A TVDACI DĖL GERO 
Ali U Uūl PIRKIMO NAUJŲ

DODGE arba PLYMOUTH
PASIMATYKIT SU„

AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS
Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 

Taip pigia£i kaip $5,00 įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAŲ

Cicero 4660 , Rockwell 2020

Mandagus banditai
Mrs. Theresa Roth pirmadie

nį ankstokai ryte ėjo j krau
tuvę. Trys vyrai stovėjo ties 
sporting goods krautuve. Vie
nas jų paėmė moteriškę už ran
kos ir pavedęs keletą žingsnių 
patarė jai skubintis savais ke
liais.. 1

Kiek toliau paėjusi moteriš
kė išgirdo langų braškėjimą. Ji 
skubiai parbėgp namo ir pra
nešė telfonu apie įvykį polici 
jai. Kada pastaroji atvyko, tai 
pamatė, kad išmušta Frantzius 
Sport Goods krautuvės langas, 
o iš lango paimta trys šautu
vai. Kalbama krautuvė randasi 
adresu 2850 North Clark st.

šeši mėnesiai kalėti 
už balsą sukimą

. ■ ~~ r
Už mėginimą balsuoti netei- 

sėtai teisėjas Win G. Knoch 
paskyrė bausmės kalėti po 6 
mėnesius John’ui McNamee ir 
Edwardui 0‘Brien. McNamee 
gyvena adresu 211 North Kari 
lov avė., o O’Brien adresu 4022 
West Madison st.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu -• 
Kentocky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

KĮHTKEH Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

Du žuvo automobilio 
nelaimėj

Mėgino pabėgti nuo 
plėšiko, pašautas 

' . ..  J-G . J-• ’ 1 r rf
Albert Laskey/ 2135 South 

Michigan avenue, - taksikebo 
operuotojas, tapo pašautas ir 
kritiškai sužeistas, kai jis mė
gino pabėgti nuo : holdaperio. 
Nelaimė Laskey ištiko ties na
mais 2638 Cleveląnd avė. ;

RADIO
Budriko Rkdio programas is 

stoties WCFL praeitą sekma
dienį paliko gilų įspūdį kiekvie
nam klausytojui. Gražios mu
zikos melodijos, orkestrai grie
žiant, skambėjo plačiai po visą 
Ameriką ir džiugino, tukstančiuš 
musų tautiečių, kurie pasiilgę 
išgirsti, karts nuo karto, savo 
gimtos kalbos ir muzikos. Jaus
mingas taip pat buVo Makalų 
gyvenimo epizodas,, kuomėt Jo 
nas turėjo palikti’ Aldutę. Gra 
žiai jiedu atsisveikinp dainuo
dami du'etą “Sudiev gėlele tii 
brangiausia!” P-lė Jadvyga 
Gricaitė (Aldona) ir p. L. Ten’ 
zis (Jonas) dar sykį užsireko 
mendavo kaipo vieni iš geriau 
šiųjų radio dainininkų.
r Neabejoju, kad ateinantį sek
madienį, gegužės 17 d., Budri
ko piknike teks daugeliui as
meniškai pamatyti tuos popu- 
liąrius radio programų leidėjus, 
kurie žada .visus nepaprastai 
gražiai palinksminti visokerio
pa programa. Taigi šios re
tos progos negalima praleisti.

Budriko radio programai bū
na dar kas ketvirtadienį nuo 
8 iki 9 iš stoties WHFC ir pir
madieniais bei penktadieniais 
nuo 7 vai. vak. iš stoties 
WAAF.—HIC.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
------ o------

blėties 
pagei-

co.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauhinkais. Maža narinė mokės 
eis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO Inkorporuotai 
1642 West Divisjon St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

t>0 met.
—O-----

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Miscellaneous 
įvairus

REIKALINGA mergina dirbti 
apartmentiniam name. Kambarys su 
patogumais ir geras užmokestis. At
sišaukite, 1108 N. State St.

—o—
REIKALINGA mergina prižiūrė

ti Storą ir apvalymui—valgis ir 
guolis ir mažas mokestis. Naujienos 
Box 441.

Business Chafices . 
Pardavimui Bizniai

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

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

2953 W. 59th St. .. —

—O
PASIRENDUOJA gasolino stotis 

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

PARSIDUODA groserne, kendžių 
ir džiovintos mėsos Storas. Gera vie
ta arti brierhton parko bažnyčios. 
Apgyventa lietuvių, lenkų ir kitų 
tautų. Priežastis—eina i kitą biznį. 
Atsišaukite ■ Lafayette 0874, 4345 
Fairfield Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Dainuos Radio Grana- 
dieriai; kalbės Dr. J. E, 

Siedlinskas ir t. t.

•t>

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

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

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345. .

Užmušta p-lė Vera Kozewicz, 
23 metų, 5736* South Artesian 
avė., ir Stanley Karlewicz, 38 
m., 7301 S. Western avenue, 
kai jų automobilis paslydęs įva
žiavo į gatvėkarį prie 40 gat
vės ir Kedzie avė. Merginos 
brolis, kurs vairavo automobilį, 
nuvežtas* į ligoninę.

Apiplėšė moteriukę
Nežinomas piktadaris sekma

dienio vakare užpuolė p-lę 
Blanche De Loach, 1607 North 
Kilbourn avę., kai ji įėjo į ko
ridorių apartmento, kuriame 
gyveną. Piktadaris ’^umųšė ją, 
atėmė du žiedus vertės $810 
ir $40 pinigais.

..................... ..................t

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubile jus Kapų
- - A A • ■ A , \ A

Puošimo Dienoje
kurie yraNeužmirškite mirusius gimines ir draugus, 

palaidoti tautiškose kapinėse. . \
GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveikslą ir tinkamą aprašy

mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kaistu paminėti metų sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite^ pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą stuvint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. 
brose, Canal 8500 arba parašykite laišką į Naujįenas.

■ ' ' ■ 1 ' Z ■ • ' ’ • * '

šiandien 7-tą valandą vaka
ro nepamirškite užsistatyti 
savo radio ant stoties \V. G. 
E. S-, 1360 kilocycles, ir pasi
klausyti tikrai gražaus naujo 
ir įdomaus radio programo. 
Patirta, kad jo išpildyme pa
garsėjęs >. Radio Granadierių 
Trio rengiasi padainuoti nau
jų ir linksmų pavasario dainų. 
Prie to bus šaunios orkestros 
muzikos ir kitokių smagių da
lykų pasiklausyti. Apie svei
katą kalbės Dr. J. Siedlinskas, 
o programo vedėjas J. Krukas 
praneš ką musų organizuota 
visuomenė Veikia ir kas nau
jo prekyboje bei Peoples Ra\ 
kandų Krautuvėse.

— Rep. W. G. E* S.

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

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

GREITAM pardavimui 4 akrųfar- 
ma Dovvners Grove, III. $2000 cash 
kita išmokėjimais. 2 blokai į vaka
rus nuo Dunham Road ant 61 st. 
—kairėj pusėj Dovvners Grove.

Am

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

■M

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai , Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio {skaitant 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.

Našlė parduoda dvieju aukštų ply
tinius namus, štymu šildomas, mo
derninis Tavern ir 5 gyvenimui 
kambariai ant pirmu lubų ir 14 
kambarių ant antrų lubų—Naujie
nos. Box 439.

$25,000 Nauju Rakandu Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TURI BŪTI PARDUOTA LABAI 
GREITAI

2-ju flatu medinis namas, cemen
tinis fundamentas. Vėliausios ma
dos įrengimai. Randasi ant 42 ir 
So. Campbell Avė. kaina $3700. 
Mažas įmokėjimas. Telefonuokite va
karais po 8:00 Boulevard 0127.

—O—

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Paplor Setas $29.50
5-ų gab. Dinette Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra • geras.

PARSIDUODA namas su dviem 
akeriais žemės pigiai; gera vieta 
dėl vištų auginimo ar daržovių. Sa
vininkas Phillips Gasoline Stoties. 
78th and Archer Avė.

-o- ;

NEPAPRASTAS BARGENAS 
. Namas gražioj vieto’’, prie ežero 
kranto,, vertas $22.000. už tiktai 
$9,000. Reikia $3.000 cash, likusius 
$6,000 duosiu morgičiu ant 10 metų 
už 3%. Justin Genis, Richmond, III.




