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Ex-emperor and party

konvenciją taipjaunuo

nacius
Pla

kad puolimą padare

nuos-

ją; du arabai nušauti

įmo'

Aliejaus šuliny

nuotrauka

Illinois angliakasiai 
atgaus savyvaldą

Yra užmuštų ir sužeistų 
kituose Palestinos miestuose

Vokietija nesiskubi 
na atsakyti į Angli 

jos paklausimus
bininkų vadus už rėmimą prė 
zidento Roosevelto.

Du pakarti už pagro
bimą laike pabėgimo 

kalėjimo sargų

tiek 
teka

DENVER, Colo., geg. 22. — 
Apie 75 vaikų būrys užpuolė 
Anna Maria Klantchnek, 13 m. 
ir norėjo ją nulinčiuoti už tai, 
kad ji perdaug gerai mokino 
si. Ją sumuštą ir lengvai su 
žeistą išgelbėjo policija.

Entered as second-class matter 
* ? under

Baile Selassie išvy 
ko i Londoną

PRASIDĖJO SO 
CIALISTŲ KON 

VENCIJA

PEORIA, III., geg. 24. — čia 
yra laikoma Illinois valstijos 
repu’blikonų konvencija. Ji vien* 
balsiai pasisakė už chicagietį 
KnOx, kaipo republikonų kan
didatą į prezidentus.

JERUZOLIMAS, geg. 24. — 
Arabai, kurie kovoja žydų im- 
migraciją, pradėjo pulti ir An
glijos policiją Palestinoj ir vie
name puolime ant policijos ara
bų mieste Nabltfs, du arabai 
liko užmušti.

RIO DE JANĘIRO, Brazili
joj, geg. 24. — Policija puolė 
komunistų raštinę, suėmė daug 
ginklų ir amunicijos ir areš 
tavo keletą vadų.

Grūmojo nužudyti 
Leon Blum

Buvo užpuolę Star 
hemberg pilį

Dar trims ūkininkams mirties bausmė pa
keista kalėjimu iki gyvos galvos. Tokios 
bausmės susilaukė ir penki kiti ūkininkai

Francuos socialistai 
perims valdžią po 

birželio 4 d.

Penki Tampa polici 
štai rasti kalti už nu 
plakimo socialisto

pat vėsu.
5:21, - leidžia

FRANKFORT, Vokietijoj, 
24. — Zeppelirias Hinden- 

y antroj kelionėj iš Ame- 
•š sųgryžo namo su 52 pa- 

sažieriais ir pašto siuntiniais 
į rekordinį laiką 
10 -min.

Plieno darbininkai 
streikuoja

siekia
O ta:i

BART0W, Fla., geg. 24. — 
Po ilgo bylos nagrinėjimo pen
ki Tampa- policistai liko rasti 
kalti už pagrobimą ir nupla
kimą socialisto Eugene F. PouL 
not.

pagrindais”, sakė

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8500

3 d., taip kad sekančią dieną 
Sarraul kabinetas galės rezig
nuoti.^ .;Tą pačią dieną LeOri 
Blum bus pakviestas sudaryti 
naują valdžią.

Senatas nutarė •’ susirinkti 
birželio 2 d. . ‘ -

ROCKLAND, Mė., geg. 20. 
—Septynių pasažierių hydropla- 
nas tuojaus po pasikėlimo iš 100 
pdėų augštumos nukrito jūron. 
Vienas pasažierius likio už
muštas, kiti gi šeši liko išgel
bėti, nors tūli jų gal yra ir su
žeisti.

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

Giedra 
Saulė 

si 8:12.

13 ūkininkų pas 
. merkta kalėti

O dabar visoj Europoj yra 
tokia pat padėtis, kokia buvo 
prieš 1914 m., nes visur jau 
čiamas Vokietijos slogutis.

PORTSMOUTH, O., geg. 24. 
— Po daugiau kaip mėnesio 
ginčo tarp Wheeling Steel Corp. 
ir nacionąlės darbo santykių 
tarybos, vakar sustreikavo tos 
kompanijos Portsmouth dirbtu
vės 5,500 darbininkų. Jie rei
kalauja pripažinti uniją ir pa
kelti darbininkų algas.

Kompanija yra žinoma 
po didžiausia organizuotų 
bininkų priešininkė.
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VICKSBURG, Mich., geg. 24. 
—Du plėšikai pasislėpė Vicks- 
burg skyriuje Kalamazoo ban
ko* sumušė manažerį, kuris 
atėjo banką atidaryti ir pabė
go pastvėrę apie $8,000.

Geležinkefiarteis 
mais kovoja važ 
mos nupiginimą

Karalių karalius” Selassie apleido Etiopiją ir atvyko į Kaitą, 
. > Palestiną.

PARYŽIUS, geg. 24. — Char
les Maurras, monarchistų re
daktorius, kuris grūmojo pei
liu nudurti socialistų vadą ir 
busimąjį premieyą Leon Blum, 
liko nuteistas 8 mėnesiams ka
lėj iihan.

Pats Hitleris jau apie mė
nuo laiko ilsisi Bavarijos kal
nuose, o dabar atostogoms iš 
važiuoja ir užsienio reikalų mi 
nisteris baronas von Neurath.

SPRINGFIELD, III., geg. 24.
Angliakasių unijos valsti

jos prezidentas Ray' Edniurid- 
son paskelbė, kad yra ruošia
mi ‘planai sugrąžinti nuo lie
pos 1 d. savyvaldą angliakasių 
unijos Illinois distrikto loka- 
lams, kuri buvo panaikinta 
1934 m. J

Atidarant 
kalbėjo Milwaukee meras Da 
niel W. Hoan apie Darbo par 
tn0s<kiįrimą ir Leo Krzycki

WEEDVILLE, Pą., geg. 22. 
—Galbūt pamišęs 72 m. am 
žiaus tėvas nušovė savo sūnų 
ir tada pats nusišovė.

BERLYNAS, gėg. 24. — Jau 
baigiasi mėnuo kaip, Anglija 
prisiuntė Vokietijai .visą eilę 
klausimų apie jos taikos mie- 
rius, bet kad tie klausimai Vo
kietijai yra labai nesmagus, 
tai Vokietija, bando rodyti ne
paisymą ir su atsakymu į juos 
visai nesiskubina.

HEAFĘORD JUNGTI O N, 
Wis. geg. 24. — Kada Mrs. 
Eugene Field, 80. m., našlė gar
saus vaikų poeto, baigė pra
rasti savo namą už skolą, tai 
pagelbon atėjo studentų drau
gija, kuriai jos vyras priklau
sė lankydamas Knox kolegiją 
ir ne tik Jos morgičius, bet 
ir kitas skolas apmbkėjo.

nes mes
šaukia

Holandijos katalikų 
bažnyčia išėjo prieš

Nemanoma, kad atsakymas 
bus paruoštas ankščiau* kaip po 
busiančio tautų sąjungos tary
bos susirinkimo birželio 15 d. 
Bet ir tas atsakymas bus la- 

I bai miglotas, daugiausia for
moje kontr-paklausimų Angli-

Italai nenori “mula 
tų rasės”

. KAUNAS, geg. 24. —• Keturi ūkininkai liko sušaudyti slap
tam karo teismui pasmerkus juos mirčiai neva už kurstymą pie
tinės Lietuvos gyventojų nuversti valdžią.

Trims kitiems pasmerktiems mirti ūkininkams mirties bau
smė liko pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.

Kitas karo teismas teisė dešimti kitų ūkininkų. Penki tų 
ūkininkų liko nuteisti visam amžiui kalėjimam O likusieji pen
ki \ūkininkai irgi liko pasmerkti ilgiems metams kalėjiman.

Kadangi ūkininkų bylos buvo nagrinėjamos prie uždarytu 
durų, tai smulkmenų neskelbiama ir galbūt niekad nepasiseks 
jas sužinoti. s

Tik tiek žinoma, kad sušaudytieji ūkininkai buvo kaltina
mi spausdinę Vokietijoje proklamacijas/kuriose ūkininkai bu
vo kurstomi nemokėti mokesnių ir nuversti valdžią. .Taipgi Sklei
dę proklamacijas, kurstančias žemesnius valdininkus neiti savo 
pareigų. Tos proklamacijos buvo skleidžiamos trijuose pietinės 
Lietuvos apskričiuose. Be to jie buvo kaltinami papildę dauge
lį neįvardytų “teroristinių ąktų”.

Ūkininkų herimavimai Lietuvoj tęsiasi jau kurį laiką ir, 
matyt, jie vis labiau plečiasi, jei jau valdžiai žudynėmis tenka 
kovoti ukinįnkus.

NEW YORK, ‘ geg. 24. — 
Prieš kiek laiko tarpvalstiji- 
nės -prekybos komisija įsakė 
visiems geležinkeliams nupi
ginti pasažierių gabenimo kai
ną ir imti už kiekvieną mylią 
tik po du centu, o Pullmano 
vagonams po 3c.

Šis nupiginimas geležinke
lių tarifo turėjo pradėti veikti 
nuo birželio 2 d.

Kuomet niekurie geležinke
liai žiuri į komisijos 
prendį palankiai, tikėdamiesi 
nupiginus važmą padidinti 
žmonių keliavimą geležinke
liais, tai kiti geležinkeliai to
kiam nupiginimui labai prie
šingi, ypač rytinių valstijų.

Kadangi komisija atsisakė 
savo patvarkymą pakeisti, tai 
dabar 23 rytinių valstiją gele
žinkeliai komisijos nuospren
dį apskundė federaliniam tei
smui ir pareikalavo t teismą 
uždrausti tą komisijos nuo
sprendį vykinti.

Geležinkeliai tvirtina, kad 
komisija neturėjusi galių da
ryti nupiginimą, kad nupigi
nimas važmos kainų labai su
mažins geležinkelių pajamas 
ir neleis jiems konkuruoti su 
kitomis - transportac: 
nėmis ir kad nupiginimas šiuo 
laiku yra nepateisinamas.
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CORPUS CHRISTI, Tex 
geg 
užsidegė sužeisdamas keturius 
darbininkus, du jų gal mirti
nai.

RYMAS, geg. 22 
gas laikraštis II Messagero aiš 
kiai pasisakė prieš italų susi 
maišymą su* negrų rase. “Far 
šistinė imperija negali būti 
mulatų imperija”, pareiškė 
laikraštis; Jis griežtai pasmer 
kė labai populiarę kareivių dai
ną “Facetta Nėra”,—apie va» 
davimą negrės mergaitės, taip1 
jau pasmerkė propagandą, ku
rioj vaizduojamas žavingumas 
Ethiopijos moterų.

Laikrašti^ reikalauja įsteigti 
Ethiopijoj kolonijas vien bal
tiesiems ir neleisti jiems mai
šytis su juodaisiais.

Jis savo kalboj aštriai pa
smerkė nacius ir fašistus, bet 
kartu pasisakė ir prieš parti
jos “bendrą frontą” su komu 
nistais, nes tam čia, Ameri 
koj, nė . pagrindo, nė reikalo 
nėra,

Kartu jis taipjau įspėjo dar 
bininkus ir prieš rėmimą pre
zidento Roosevelto.

‘‘Mes norime suvienytos ir 
vieningos > partijos, bet tik so
cialistiniais 
Thomas.

Iowa ir Nebraskos valstijose siautė ledų audrdi ši 
buvo nuimta tuoj po to, kai audra^praėjo

AMSTERDAM, geg. 24. — 
Pastangose sustabdyti nacių 
judėjimą Holandijoj, arcivy- 
skupas Utrecht ir visi keturi 
vyskupai išleido bendrą gam- 
tojišką laišką, kuris griežtai 
uždraudžia katalikams priklau
syti prie nacių ir prigrumoja 
priklausančius ‘ prie nacių, ar 
jiems padedančius neleisti nau
dotis katalikų bažnyčios sakra
mentais/

Jie jį ir du jos draugus su
ėmė neteisėtame puolime ant 
susirinkimo, bet po kamanti
nėjimo policijos stoty juos pa- 
liuosavo. Teči^us vos spėjo jie 
išeiti gatvėn tu’ojaus buvo pa
stverti teisiamųjų policįstų, už
rištomis akimis buvo nuvežti 
į mišką, kur jie buvo skaud
žiai nuplakti ir paskui išsma- 
luoti ir apiberti plunksnomis 
Vienas jų, Joseph Shoemaker 
kankinimų neatlaikė ir pasimi
rė. Buvo įrodymų, kad Shoe 
maker buvo sumuštas ir laike 
kamantinėjimo policijos stoty.'

Buvo taipjau teisimas ir bu 
vęs Tampa policijos viršinin
kas ir dar vienas policistas, 
bet teisėjas juos išteisino ii 

atsakomybės paliuosayo. 
Taipjau prieš likusius penkis 
kaltinamuosius buvo panaiki 
nęs tris kaltinimus ir palikęs 
tiktai > vieną. Bet vistiele įi^>~] nužudyti Starhemberg. Tęeč: 
dymai prieš juos buvb < tokię- 
aiškus, kad Juos išteisinti ne
pasisekė. , > •

LONDONAS, geg. 24.—Ofi
cialiai paskelbta, kad pabėgęs 
Ęthiopijos karalius Haile Se
lassie, kuris ikišiol buvo pa
sislėpęs Palestinoj, dabar An
glijos kruizeriu 
Jaffos plaukia į Londoną.

Vėliau? jis aplankysiąs ir Pa 
ryžių.

Šveicarija bijosi Vo
kietijos, didina savo 

armiją

PARYŽIUS? geg. 24 
nab pretnienr/fcarraub kabineto 
rezignacijai ir uŽlėidimui vietos 
socialisto Leon Blum valdžiai 
jau .paruošti. <

Naujasis atstovų butas ' susi 
rinks .birželio 1 d. • Rinkimas

The Lithuanian Daily News
7^ 1914 at the Post Office at Chicago, IIL, 

ie Act of March 8, 1879

PARYŽIUS, geg. 24. — “Ka- 
ras yra augščiausio laipsniu 
žmonijos atsiekimas. Tai yra 
reiškinys nutarąlio žmonijos is
torijos besivystymo”.

Tai nėra parašyta kokio pa
mišusio pan-germanisto prieš 
19Į4 m. Tai yra ištrauka iš 
vėliausio kurinio žymiausio 
naujosios Vokietijos armijos 
karvedžio, pulk, von Seeckt.

Tokioj dvasioj ir auklėjami 
Vokietijos žmonės. “Džiaugki- 
tės ir linksminkitės, 
turime puikią armiją 
nacių vadai.

Aišku, kad Vokietija 
si naujų užkariavimų, 
verčia ginkluotis ir kitas vai 
stybes, kad Vokietijos puolimą 
atmušti.

Dagi rami šveicarij?. kuri 
nenori svetimų žemių, nenori 
karo, bet kartu yra pasiryžu
si ginti savo laisvę ir nepri- 

Iklausomybę, irgi pradėjo didin- 
| ti savo armiją, prisibijodama 
I Vokietijos puolimo, nes pei 
Šveicariją Vokietijai lengviau
sia yra prieiti prie Franci jos 
kadangi Šveicarija pasieny nė
ra Franci jos fbrtifikacijų. To 
dėl ir manoma, kad Vokietija 
puls Franci ją greičiausia per 
Šveicariją. Bet Šveicarija ne 
nori atėjūnų ir ruošiasi pasto
ti jiems kelią, jau dabar d? 
dindama savo armiją ir ruoš 
damosi karui, kaip kad ji grei 

[tai sumobolizuodama savo ar 
miją neleido vokiečiams pulti 
Franciją per Šveicariją 1914

SAN QUENTIN, - Gal., geg. 
22.—šiandie San Quentin ka 
Įėjime liko pakarti Joe Kristy ii 
Anglijos pilietis Alexander 
Mackay, škotas. 

- ■ '

Jie liko nužudyti už pagro 
bimą, laike bandymo pabėgti iš 
kalėjimo sausio mėn., 1935 mo 
trijų paroliaus tarybos xnarių, 
tarybos klerko ir trijų kalėj i 
mo sargų.

Anglijos valdžia dėjo visaš 
pastangas išgelbėti; savo pilie 
čio gyvastį, remdamosi tuo, kad 
mirties bausmė jam buvo visai 
neužpelnyta, kadangi jie pa’ 
grobė žmones ne išpirkimo ti
kslais ir nė vieno pagrobtųjų 
nepažeidė.

CLEVELAND, O., geg. 24. 
— Vakar čia prasidėjo nacio• 
nalė socialistų partijos kon
vencija priėmimui rinkimų 
platformos ir nominavimiri so
cialistų kandidatų į preziden
tus ir vice-prezidentus.

Svarbiausiąją programinę 
prakalbą pasakė Norman Tho
mas, kuris veikiausia ir bus 
partijos kandidatas į prezidem

berg kareiviai 
heimwehro.

Beį puolimo laiku nė Star
hemberg, nė jo giminių pily 
nebuvo. Buvo tik darbininkai 
ir dvariškiai.

LINZ, Austrijoj, geg. 24.— 
Fašistinio heimwehro sargyba 
atmušė užpuolimą ant heim- 
wehro vado ir pašalintojo vice
kanclerio princo von Stąrhem- 
berg pilies, kuri ^raf arti Če- 
ęhoslovakijos sienos ir naudo 
jama princo motinos kaipo va
sarnamis. Du puolikų liko už
mušti ir septyni suimti.

/ ' , į, ■’ ■ .,, ' ' ';; ■' ■ ' "

, žinios apie puolimą priešta
rauja. Vienos sako, kad naciai 
bandė pulti pilį, tikslu pasi
grobti joje paslėptus ginklus. 
Kitos sako, kad naciai1 siekėsi
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K4 6ĘRQ
PASATO TAUTV DARBININKAMS?

ti, ką jos gyvenime atliko. Ai 
tautų gyvenimo ei^jje ki¥' ąpjš

j^ip\ Čii, dab<, įalėt^?i»« 
aiWai ¥ Pili&a sį:

šventame Rašte skaitome: 
“Viešpaties žodis ištiko tyro- 
šė Johą.” Teologų ž°<Wiąįs: ta- 
riąnt, viešpatįkad 
šventaš Jobas krikštytpjas pra
dėtų rengti Kristui takus žrtlo- 
nių širdyse.

Tų pačių teologų žodžiais ta
riant, pti^s keturias dešimt 
penkerius metus Viešpaties ž<’,- 
dis ištiko Vatikahe popiežių 
Leoną Xlil ir jis parašė en 
cikliką “Rerum Novarutm” 
(žmonių kalbą; kalbant, encik
likos pasirodymo priežastis bu
vo socializmo stiprėjimas; Po
piežius turėjo parodyti, kad. ii 
bažnyčiai rupi darbininkų rei
kalai), Prieš penkerius metus 
to paties Viešpatieą; žodis -ištb 
ko dabartinį popiežių Pijų Xj 
ir šis parūpino* encikliką “0uą- 
dragesimo Annb”. Ttį ėiičikli- 
kų sukaktuvių proga' Visas ka-. 
talikiškaš pasaulis rengia į ap- ___ _____ „„ ___
vaikščiojimus. Sukaktuves pri- ,sta;; nčs hųna; sumin^ibta

prasti tą, ką pasauliui' davė 
anos dvi išgarsintos ir išgar
bintos! enciklikos ? klapsimas 

bČt neri? j’ąp, tąip 
painus, kad būt^ prieinamas 
tik mofcyti'ėšietoff. Dėl šio riin; 
tQ klausimo, supppplęrinimp 
(suprjaįtinfipo) Vėl įrįzkime 
pViė '^Sy^b' riaSJ#, įTitimipki1 
piįe pKfygHįPią apiė*. sėjėją. 
Anot teoloįų, sėjėjUŠ yrą K/L’ 
siųs/d' taip pat ąiėltyi'ėną?; ku
ris yra' Jo Jgdliotdę Delbti pieĮ 
Vo žodį, biriką y^a p&ąuli^ ii 
"tautos.- ^jipi'as* yrą\ p^ėvo žp\ 
džio skelbiftlaš; Sėkla gali lik
ti’ bevaisė arba atrieŠti1 dauge
riopą’ vaisinį Nevaišinga sėklą 
lieka, jei ji krinta1 ant? kelio' 
arba ‘ šalia jo. Ji ten neišdyg-

>
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ėksikaV&$$?oje. Ispaniją 
įįąfrotfė; kietą cėiįn 
kėlinį kur sėjėjd Sėkla sumin

i£. yiįftūbliai’.- Idp&iįdb 
ir Meksikos; jerąrkijoms.yra 
pritaikintini šie Kristaus* žod
žiai, kuriuos Jisai pasakė fa- 
reziejamš: “Deja, ir jums įstą
tymų- žinovams, nes jus krau- 
natej, ant žmonių naštas, ku 
rių jiė negalį pakelti, o’ patys

Lincolą. Parke $7,000,000 universitė-l 
tui>-y. ■<---C£''*:'®

Northwestern universiteto 
prezidentas Walter Dili Scott 
trečiadienį paskelbė, kad priei
ta siišitaiįyiho dėl Roger Deer- 
ing tejstaipento, sulig kuriuo 
Northwestern universitetui pa
likta dovana $7,000,000. Mat 
buvo pasklydę gandai, kad mi
rusiojo giminėą ketiną kontes- 
•tuotį testamentu.

puola gegužės 15 dieną.
Tos enciklikos kalba apie šių 

laikų ekonominius, pramoniniu*!- 
ir socialius klausimus ir nu
rodo, kad žmonių santvarka tu* 
ri būti paremta krikščioniškais 
pagrindais; kad darbdavių ii 
darbininkų sarttykiai turi remt 
tis teisingumo dėsniais ir t.t.

Po šių enciklikų paskelbimo 
jau praėjo tiek laiko,' kad, 
“Prefacijos” žodžiais tariant?’ 
tikrai verta ir teisinga, ir f ei 
kalinga, ir išganoma” pažVelg-

GREITAI IR PIGIĄJ
Išmokiname Anglų Kalbos, Gtaj' 
matikos, Sintaksės, Antinetikds,4 
Kn.vgvedystes, Steriografi.ioš, Pilie
tybės, h* kitu mokslo dąlyįoj. Musų 
mokyklos nauja sistenįa stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslą 1 
devynis mėnesius; aukštesnį.mok
slą i vienus metus. Šita mokykla 
įau davė m o k s 16 tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta ber dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiapę 
brolius lietiiviuS’ Amehkęš Lietu? 
viu Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

Amerikos Lielttihi Mokykla
3106 So; Haląted Si., Čhicard. III. ,1

SRVMbttlMtV7

M odei, .
Hlb'JraMd 
GAQ-S0

Oth«r Shetvador Model#' 
irom up. HHhv
THE WORLD’S MOŠT

BĘAŲTIEDL RJgPRĮGERATOR.

Pamatykite tas naujas Ęlek- 
trikinėš Ledaūncs Budriko 
Didžiulėj Ledaunių Krau
tuvėje. 5 metų garantija.

Kaina
M04.50
ir aukščiau *

1 Ant lengvą išmokėjimų

JosJ.Milį
. INCORPbRATED

3417 So. Halsted St.
Tėl1. B'b'ulevard' 4705 '

BUDRIK
Furniture Mari

. . ». * .s z r\.*. V , 5. •

Viskas dėl namų už žemas 
kainas.

Kožną dieną Budriko pro
• gramai 7- P. M; iš stotiem

WĄAJ?/ 920’ Ml.: ■ :
»-!■ .... ii . ............    /

arba paukščių sulesta. Kieta 
žemė yra žnionėš, kurie per 
savo pasauliškĮumą bei žerpiš1 
kurną neturi šn‘pi*atimo apię 
aritprigimtimus dalykus. Tokie 
žmdhės klauso £)ievo žodžio, 
bet jo nė supranta per savd’ Šir- 
:dies kietumą.

’ ’ ■ 1

Popiežiai, žihoma, yra Kris
taus įgalioti sėjėjai1. Tčdėl' jiį 
enciklikos buvo toji sėkla, k u 
rią pbpi’ėŽiai sėjėjai pasėjo 
prieš 45 metus, ir prieš 5 me* 
,tųs.- Daba^ ir statykime kįau- 
simą: . kųr j y sėklai buvo' kic- 

’ ;ta žemė, kad ją. žipęnės sumįn>- 
džiojo ir paukščiai sulesė, , ir 

. kijr buvo ta geroji, žemė, ‘Ičųr 
išdygusi sėkla nešė šimteriopą 
vaisių?. . ., Jfl

( Butų nedovapotinas sėjėjų 
. įžeidimas ir kaįąĮikiškų tapti) 
paniekinimas sakyti, kad i ta 
geroji dirva yra tai pągoniš* 
kos, laisvanianiškos/ proteštap- 
tiškos tautos arba* tpkiiį1 tautų 

! mišinys. Sveikas' protas’ it tei
singumo jausmas diktuoja^ kad 
popiežių sėjėjų derlingiausioj] 
dirva turi* butį; katąlikiškbę 
taūtog, kaip' va Išpariija ir lek
sika. Todėl i norint surasti, kuų 
popiežių enciklikos sėkla turė
jo išduoti šimteriOpį ' vąisių', 
reikia žvelgti ne kur nbrs į 
heretiltišką Švediją ar Dahiįpą, 
Įbėt į* grynai, katalikišką Is'pa- 
nij!ą it Meksiką.

: Ispanija ir Meksika1 per 
šimtmečius buvo grynai kata, 
likiškoš šalys. Per šiihtrneČiuš 
ten riębuvd nei1 žydų; nfei’ pro
testantų. Ispanijoj’ ir M'ėkšikoj 
^popiežiams' priklausė Vėtiklė it 
kviečiai; Jie ten1 valė saVO klUO- 
ną ir pelus mėtė į- “n’ėgfėsta-; 
mą ugn^ ipkvizįcijos laikais”, 
o kviečius pylė j aruodus. Jie 
per savo pastatytą jerarkiją 
Valde ir tėdę, kaip liovėjo. To
dėl tariant 76 tosios' psalniės 
žodžiais, Ispahija ir Meksika 
tiirėjo' lenkti' savo ausį į įb- 
Jpįe^ią'. burnOs žodžius.:

Dhbhr yra logiška ir tėisiii- 
ga pastatyti popiežiui sėjėjuį 
ir katąlikiį vądąpįis klapęįm.ą: 
keliriteriopą vaisių., atpe^ė enci 
klikų pąsėtą šĮėjdą. Ispanijoj; ii 
JŠėkšĮkoį?

f)abar jap? be ilgų išvedžio
jimų skaitytojui darosi aį$kut 
kokią naudą nešė ir kokią svar 
bą turi minėtos; enciklikos tau
tą gyvenime,* nes* Ispanijos h 
Meksikos tragedija jau visiems, 
žihonia. Tą katalikiškų^ Vą^tą 
gyvenimas tūpė j o būti' grindžia
mas krikščioniškais pagrindais; 
dar ir prieš enciklikas. Encik
likas* gi* paskelbus; ’ fifrėjo^ juos 
-tapti pavyzdžiu kitomš1’ tau
toms, bet iš tikrųjų jOS tapė 
pavyzdžiu tbį’ kaip tdutošė ne
turi butr. Kaip Tšpahijbjy taip: 
ir* Meksikoj' diZaSiškija;' tamp-' 
riai susijungusi su arištoltraJ'

dabartinės tragedijos.
Katalikiškoji spauda, žino- 

mm; kitąiR.aiWnav Ispanijos ii 
M^ksijros i^yfaū^. Beda Verčią 
jęM W r^iKąlų' rieliatiu’mb ii 

tąipsųmp. Kątąjįkį^ko- 
j!e šįihudojė teisybė paslėpta1, 
katąįikų vadai, teisybei, burnos 
rieatčiaupia,

Čia tąd Vėl1 prisi'mėhą viė- 
haS' įvyjkišr, aprašytas, Šventa 
;me Rašte. Vra tąį tfiuihfąliš- 
kas1 Kristau^ į jojimas į Jėj'u^ 
zolimą. Kristus, užjojęs ant 
ĄĮyyų. kąlnQ. '.pačios Viršūnės/ 
dirstelėjo į miestą; Paauksotas 
tbąžpyčių stogas žvilgėjo nuo 
jSąqlė£ spindūliūA Daugybė na» 
,mų bąltayo vidudienio švieso
je. sforig tvirti murai, juosė 
visa sos tipe, o aukščiau mūrų 
kyšojo bękštąi. Išgahytdjas, 
(įirąteiėjęš' į tą visą, tarė: “Be
pig,; kąd : tą šiandien pažintu 
mei, kas tau neša ramybę, bėt 
dabar tų to nematai. Ateis di'ev 
nų, kada neprieteliai apsups 
tave pylimu, apguls taVė, su^ 
spaus tave; iš visur, ant že
mės pęyblokš tave, ir tavo vai
dus, kurie yra tayyje ir nepa 
liks tavyje akmens ant akmens 
dėl to, kad tu?’ nepažinai savo 
aplahkįymp' ^alahdb^,’’

Dabai* vietoj Jeruzolimo su 
jo bažnyčia, baltais namais ii 
mūrais aplink, ’ įsivaižduokimė 
Ispanijos ir Meksikos miestus 
šil jų ^ošh^bp|^* ‘jbažnyČiolniš, 
katedromis vienuolynais, arjči- 
vyškuptį1 ir, vyskupų paločiaiš, 
aristokratų rūmais ir varguo 
menes lindinėmis.

Jeruzolimo rašto žinovai ne
pažino kas ramybę neša, ne
pažino Savo aplankymo vąlap 
dPk iit, atsitiko tas; kas Kris
taus, buvo, pasakyta; Ispanijos 
ir Meksikos aukštoji dvasiški- 
ją„ nesiorientavp laiko ženkluo
se, buvo kurčią varguomenės 
dejavimams, kurčia buvo ir en
ciklikoms. Todėl ten karto j ąsi 
tas, kas Jeruzolimui Kristąųš 
pranašauta.

Ar dabar neaišku',- kaip* en
ciklikos liko neVaišingos? Iš 
katalikų vadų pašigyrihitį apie 
eheiklikiį’ išganinguiną ir naii- 
dittgumą tūri’ ir monkės j'uolt- 
tis.

Ir dėl to šiaądie Ispanijoj 
ir' M^sikoj po. tiek šimtine- 
či ų kataliką kun igij os š vi et imu, 
tie jų mokiniai griauna ir dę-4 
giną, bažnyčias, ir vįęnųolynu.s> 
p' vy^kūP^, kunigus iy( vie-j 
nuoliųs^ šaudo arba veja lau: 
fen. fei yra vis pąsekmėš 
krikščioniško auklėjimo, ir tu 
.išgarbintų ėnciklįkĮį, nedegini-, 
’n\ą*š su' g^yėnimų pąČių kutą į 
T ik ų bažnyčios vadų, vyskupu, 
kuriigij ir Viėnuolhj.

rieafčia'

MAEEVOS
&W 

nSs rųSiea- inhlbvų ūž tiktai

,į n. ~yW l, » . 1
Nėra MiddJe-Man’s pelnę, 

7.00U gal. Sherwin WHIiani8 Trnti vat-« 
nlSo, iš Majestic Radio, kuria suban-- 
krutavo. $2.7fr vertčš*

Maieva, dlosa dr <?lat, Gr'ėat’ 
•SSf rSa ““.“t *?-26-

ijrttKlaii Scrson'Bh’amdi'a”“ ’
Dabiu- ąalionąW ----
“Šutote" u: sy.caiso- 
mine 25 sv/rfiaildš1 t

Ir tūkstančiai kitų barrenų.
Mes operuojam nuosavi!* satldfili ir tu
rimo savo malevų fabrikų. Pirkit, tie- 
sid£. ih. taupykit t i ’ ' ‘

OŠ
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ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 
PROGRAMAS

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktart 
v - - ptaąsyQS ________

A Montvid, M. D*
S^is“nankst^'

Vai; 1 iki 8 po pietų. 6 iki* 8' vak.
Tek Seeley 7330..............

Narna telefoną^ Bransaick 6597

Ofiso TeL Boulevard 6918
Rez. Tel. Vjctory 28^8
Dr. Bėrtasfii

756; VVest Š5th Št.
Cor» 0/ 35th aąd Halsted Ste.

Af Ė&sr*8*'
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nu6 2. iki 4 ir nua 7 iki

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St. T

Tel. Boulevard 1401

‘‘Toip”,1 i^ižjpiškąs kupranugaris, kurs tapo atgabentas | 
Lipi£plp? Baį^Į^^ktadienį, gegužės 22 d., ir bus rodomas pub- 
likjaįkViwAįpi$L 'j^nĮ.< nužiūrėtą šiaurinėj parko daly. Lincoln 
Paįkąsu iš Barnuin &■ Bailey cirko; Manoma,
ka$> ‘Ąpiįi? yrą didžiausias kupranugaris iŠ visų, kuriuos turi 
zoologiiiiai sodfc *'

5 valandos pi>^:
yrą; atdarąs kasdien nuo 8 valandos ryto iki 

,, Įžanga visiems veltui. J.
V—   Jįjį—-1^— l —I...    . .1^ .   —„—_—^jL2_i      —.——...—   —   —     —

Primintina, kad šį vakarą 
nuo 7 vai. iš stoties WAAF. 
920 kilų bus puikus Budrike 
krautuvių radio programas su 
gražiomis lietuviškomis dailio
mis, kurias sudainuos p-lė Jad- 
vigą Gricaitė. Taipgi bus šau- 
iii muzika. L.

Phone Canal- 6122

-rr ... . .. Į,,l.„ri..Tr.l.... ......... ...................... ■ 
.I*1. ,    . ■

Nors piknikui tą dįėną lai
kas ne vjsąį parankus, tačiad 
teko ji pasirinkti, ba pervo- 
lai giniė mintis rengti bendrą 
dainininkų dieną.

Chicągos ir apielinkės lietu
viai yra kviečiami atsilankyti 
ų šį bendrą musų chorų fron- 

tą. — X. š.

Šė^i^ienk gėgūžęs 31 (fe 
Liepos darže įvyks kas tai ne 
paprasta. Tąį dieną, mht, yra 
rengiamai hnkšihas piknikas. 
O rengia jį' tundromis jėgomis 
net trys diųžiąusr Chicągos' cho
rai; tai yra Chicągos' Lietuvių 
Pirmyn. Čli^ąsy Nąūjosičįs 6a- 
dyiiėš fehoraš if Chicągos Lie
tuvių' Vyrų Choras.

. I i ’.
Chicągos pąžąngiešiems lie- 

,tuviams tai yrą linksma . naV 
jiena; linksma, naujiena tiems, 
kurie remia darbininkišką... kul
tūrinį1 j‘ųd'?jįmą.

Kadaise Chicągos chorai1 su
rengdavo linksmus ir skaitlini- 
gus piknikus štf Tortingais pro- 
gramais,, bet užėjus bimbizmą 
■'gadynei* viskas ^bjiyp paklrįkj 
dyta ir užduotą ^aWus^smuf 
gis pažangiajam ‘ kultūriniam 
lietuvių judėjimui, neišskiriant 
nė mano darbuotės.

Dabar tie, kurie pasiliitosa- 
?vo; iš tįk.iraųą’; ^bįmbizmo, vėl 
iPMdęda; sueiti; arčiau; ir štai 
IjaU. kelinti metai' kai įpihitoį 
čia,, chorai remia' vienas kitą. 

; O gegužės/; 31 dienų įvyksta 
Visų jų bendras suvažiavimas:

K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namUo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
electric t r e a t- 
ment ir magner 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai doVanat

įLaidotuvių Direktoriail

E Juozapas a
VPBIRB

IR TĖVAS "
REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
, s\' ■'_ _ ‘ . . ; ■-, , ^.'.'L*-- •_ ' '• ‘I • » t*? ' TVy/V f’-.'. . Į j? ^a. _ 1 212—Jl1_12_2_

J TTF yn, ,-l 1į V-F’' . V'"'1 J'"'
Nariai Chicągos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

j; iiuijEYičius . ■ •
Ajrpher ĄvenjĮe Pbone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phonė Yards 1138

■ . , ■ 1 -'V' -• -   ...    '" , "i   ,

L.,t ■' A. MASALSKIO •
fcj8307 Li|uąnįęą Ąvepue, ’. Phone Boulevard 4189

. -y1-" a. Petkus '
f1410 South 4s>th Gourt’ Cicero ' Phone Cicero 2109
k . J. F; RADŽIUS ' ' ~

668 West 18th Strėet Phone Canal 6174
į „v,-.m* ,.......... ..

i ' ... .........&M *
k nft^estlSth Street

k
Plibne Monroe 8377

hbiiės Boulevard 5208-8418

A A -

M:

fp73'4’ S,yMitaBil..!Ay0.

-T' j. F, ■
4605-07 S. Hermitage Avenue PĖones Yards 1741-1742
BrįgįĮt’on. įa'rk Škyrius, 4'447- Š. Fairfield, įai. 0727

2814;WėHt?3rdj&ū# .Phęaes Cąpal...2&į5^ięe?ok5927
E . ............   . '| .. ....................... ...............

■ ę;. LACHAVICZ
42-14 East lOStli St', T.eJ. Pullman 1270 arba Ganai 2515

Tel. Pullmąn 5703

■■, Ui >Q,f ~~I. .,'į. 
. ..... ................. MHiinniBB—i .............................. ...

ĄMBŲUANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ffi NAKTĮ
: ęYAltds 1741—1742 ■

BBUDRIKIS

ADVOKATAI

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

SeredoniU tr nedėk* pagal sutarti 
Rez, 6631 So. California Avenm

Telefonas Rspublir 13^3

Tel.. Office Wentworth 6386 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Sinkia
Motėru . ir ’ vaiku ligų gydytoja

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dėarbom St.
Kamb, 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Haišted St 

Valandos vakarais nuo 6. iki’ 8:80. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Acjvękatąs. 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Red. 6515 So. Rockwell SL 
Telephonns Rebublic 972.8 

\ ■' ' '. ............... ......................

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas vięubfie teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija, 
3407 Lowe Avo. Tel. Yard^ 2510 

MBOožden
LIETUVIS. ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 11J5.
Namai:1 6459 S. Rockireir Street 

; Telefonas Republic 9600.

J- Pkone BazlevzH 7042
Dr. G. Z. Vezel’iė

— ' ’•» j ■ 5 ‘ I * *1 * *" * f 4?' ’ ' *' ’ i '

Dentistas
.4645 So,; Ashland Avė

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sėredoj paRal sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ-

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūo. 6 iki B 
vak. Nedėlįoj pagal sutarimą. 

Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namu Tel: Prospect 1930

Dr. T» Dundulis
. i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vlrginla 0036

Ofiso ’valandos tino. 2—4 i įr nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Uetaviai Daktarai.

Tel, Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL niib 10 iki 12 a. m.

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

GYDYTOJASIR CHHtURGAS
Ofisai if Rezidencija* ~ ~ 

3335 So. Haišted St. 
ČHIGAGO. ILL.

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Weštern Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie; 
iki 8:30 v. vak, Subatoj nuo 12 iki 

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

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po piet.

Dr. A. J. Manikas 
ČtfYSIČIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer AveI 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Laiayette 3051 
Valandds: 9—16 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadienį susitarus.

KllAiALCiAI “

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
UETŪVIS 

Optometrically Akiu Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priėžaštimi galvos skaudėjimo, 
svaiginto, akiu aptemimo, nervubtu- 
mo, skaudama akiu" karsti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysie. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgžamihavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos, vaikus. Kreivos akys 'ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu'. Kaihos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Pliene Boulevard 7589

P . ,.( f . ** ■ "■ ' ■

Gerai lietuviams, 'žinomas per 81 
Pietus' kaipo patyras gydytojas chi
rurgas ir. akušeris^;

Gydo staigias ir chroniš^ąą. liga*, 
vyru? moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X>Ray ir kitoldds 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th StM netoli' Morgan Si 

Valandos nuo ĮQ—12 pieta ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro, 

Tėl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 dr Central 7464

Dr. Charles; Segal
. .. .. WSAS..' ; .

4729 Šę,; Ashland Avė.
CHICACO.bJLL.

OFISO VALANDOS:
Nup 10 iki 12 vaL ryto, puo: 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėlioriąis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

' Phohe MIDWAY 2880.

DR. G. SĖRNER
LIETUVIS 

_ TęĮ. Yąrds 18?9
Pritaiko Akinfus 

Kreivas Akis' 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Węst 35th St 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTU ASHLAND ĄVJB.

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki *8. po piieta

Valandos nuo 10—4. nuo 6. iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienąl

Ofiso’ TeE Dorčhestėr 6194 
Rez. T«L Drexel 9191 

DrA. A.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vist 
' chronišku ligų.

,, Ofisas 6850. Stoney Island Avę.
Valandos: 2-4. 7—9 vai. vak. Nedl. 

borais ir šventadieniais 10-43 
diw

M
7 •



Pirmadienis, geg. 25, 1936

Lietuvos Pasiuntinybė 
“davė” mums teisę....

Rašo JUOZAS BUKTIŠK1S

Tautininkai per metų metus 
mums sakydavo, kaip kaltę 
kaldavo: “Nesikiškite į Lietu
vos reikalus... nesirūpinkite 
tais reikalais, nes tai ne ame
rikiečiams juės išspręsti. Lieh 
tuva pati savo reikalus iš
spręs”.

Apsišvietusieji, žinomą, ne 
labai tikėdavo, kad šitas įspė
jimas yra tikslus. Bet kai ku
rie kai kada imdavo abejoti, 
argi verta ten kištis su pata 
rimais, reikalavimais ir tt.. 
nes vis-tiek tenai musų norų 
nepriims, nevykdys, o antrą 
vertus, mes nė negalime rea- 
liškai tuos savo norus Lietu 
vos labui pareikšti, Amerikoj 
būdami. “Mes tik galime Lie
tuvai pinigus duot, aukaut”,— 
nevienas musų realistas yra 
pasakęs. Gal būt tatai sakomą 
su kokia nors ironijos doza... 
Bet vistiek blogas pasaky
mas.

Šiaip ar taip, dabar šis nuo- 
bradiškas klausimas lyg ir sa- 
vaimi išsiriša.

Pati Lietuvos Pasiuntinybė 
pastaruoju laiku nusistatė taip, 
kad iškilo iš to tikra teisė... 
Teisė Lietuvos pasiuntiniams 
kištis į musų amerikiečių lie
tuvių visuomeninius reikalus 
....’ ir, kartu, teisė nųmis ame
rikiečiams kištis į Lietuvos vi
suomeninius reikalus.-

Kokiu budu tat įvyko, kaip 
ta teisė gimė?

Ji gimė sveikai ir tiesiai iš 
peties!

Kaip Minerva
graikų karo ir išminties dei
vė — gimė iš Dievo — Zeuso 
galvos, taip dabar nauja tei
sė gimė iš Lietuvos Pasiunti
nybės peties. ‘ !

Lietuvos Pasiuntinybė para
še mums skaudų pamokinimą 
— parašė tiesiok iš peties, be 
jokių diplomatiškų stapčioji- 
mų. Tas jos raštas patilpo kai 
kuriuose 5 laikraščiuose nese 
niai. Beveik pusė to straips
nio yra tai ironija mums, pa
juoka, pašaipa, ar kažin kas. 
Pavyzdžiui, ji, Pasiuntinybe, 
kokio ten “ilgamečio liberalo 
veikė j.o” (įsitėmykijn “libera
lo”) žodžiais sako, kad mes 
“praleidžiame visą savo bran
gų laiką tuščioms diskusijoms” 
(įsitėmykim “visą” ir “tuš
čioms”!); kad musų “lietu v- 
ninkai-bolševikai”, na, ir kiti 
organizuoja “bendrą pruntą” 
(galim įsitėmyt ir “pruntą”; 
pasimokykim!) “prieš įsivaiz
duojamą karą ir tariamą fa
šizmą Lietuvoje, o ištikrųjų 
tik tam, kad iš Lietuvos pa
daryti Maskvos filiją”. (Įsitė- 
mykim “įsivaizduojamą” ir 
“tariamą”).

Toliau, girdi, socialistai su
manė “varginti” lietuvius kon
gresu,- šaukiamu į Clevelandą. 
(Aš dabar įsivaizduoju, kad

senovės

ŠIOS SAVAITES

Eilra Rargenai
SAMPELINfi | J

ELEKTRIKINfl Į^ĮI
LEDAUNfi Ij
VERTES $150 ^JĮ

ROOSEVELT 
FURNITURE^

, 2310 West 
.Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Pasiuntinybę bijo, jog ten bus 
inkvizicija, baisus varginimas). 
Kongresas neva tam, kad at- 
steigųs demokratinę tvarką 
Lietuvoje, bet ištikrųjų, esą, 
tik “tam, kad Lietuvoje vėl 
viešpatautų partijų varžytinės” 
(dabar žinokim, kad fašistinė 
valdžia* nori viena viską ap- 
žiot, savo žiotimis, vadinamo- 

var- 
pa- 
s u'- 

Pa-

tai kodėl neinama

mis “tautininkų partija”; 
žytinių ji nenori, į Varnių 
seleniją kitus reikia jai 
grūsti).

Kelis sykius Lietuvos
siunt'inybė ištaria “pruntą”. 
Pagalios antroje skiltyje ran
dame ją berašant jau “fron
tus”; vadinasi, ten jau kalba 
rimtai, be darkačyniškos pa
šaipos. Na, ir čia jap yra už
gimusi teisė....

Ji gimė šešiais numeriais. 
Va:

“1. Kai lenkai uždarinėja pa 
skutines lietuvių mokyklas ir 
tremia iš Vilniaus lietuvių vel
kėj u*s
Vilniui Vaduoti Sąjungai ir jo 
(jos? J. Ę.) įgaljotiniui į tal
ką? Kodėl nešaukiama tam vi
suotinas išeivių kongresas ?

“2. (šįs^punktas užsimena 
apie nepriklausomybės gynimą. 
J., B.j. Lietuva ginkluojasi: 
įsteigė ^'Ginklų Fondą’, žiopso
ti dabąr nelaikąs; nedera ii 
politikauti. O čia kas yra da
roma?

“3. ...Kodėl gi leidžiama jau
nimui nutausti? Kodėl neorga
nizuojamas kongresas lietuvy
bei išlaikyti?... jaunimui nu- 
tautus nebus prasmės nei 
‘bendro prųnto’, nei betkokio 
kongreso bešaukti.

“4. Čia skatinama organizuo
ti amerikiečių ekonomines pa- 
jiegas į Ekonominį Centrą — 
“rimtam bizniui ir kultūrinėms 
pozicijoms paremti”.

“5. Kodėl neorganizuojama 
bendrus lietuvių frontus kiek
viename mieste, kad pravesti 
lietuvių kandidatus į valdiškas 
vietas?

“6. Kodėl nešaukiamas visuo
tinas išeivių kongresas lietu
viškai kultūrai auklėti, lietuvių 
vienybei ugdyti ir ‘Lietuvių 
Pasaulinės Sąjungas’ idėjai re* 
alizuoti ?”

Mat, kaip Lietuvos Pasiun
tinybė kišasi į musų amerikie* 
čių veikimą ir kiek naujų 
mums kongresų perša!

■' Ji rodyte rodo, ką mes tu; 
rime daryti.

Vienok niekas iš amerikie 
čių nesako ir nesakys, kad 
Lietuva ar jos Pasiuntinybė 
neturi teisės, mums nurodinė
ti, ką mes turime daryti, o ko 
nedaryti. Ji turi tą teisę. Ji 
iki šiol permažai naudojosi ta 
teise. Dabar ji griežtai tą sa
vo teisę parodė. Tuomi lyg ir 
naujai gimė teisė abiem pu 
sem lygi. Mes amerikiečiai da
bar galime be abejojimų kiš: 
tis j Lietuvos visuomenės rei 
kalus, nes Lietuvos visuome-

Etiopijos vaizdai ir diktatorius MUssolini, kuris užkariavo tą

nė per Pasiuntinybę kišasi į 
musų amerikiečių visuomenės 
reikalus.

žinoma, mes turėjom, tą tei
sę ir pirma. Viena, mes esam 
lietuvių tautos žmonės, o an 
tra, mes gana gerai, remiame 
Lietuvą medžiagiškai, tuo pat 
kartu ir dvasiškai ar morališ< 
kai. Kodėl gi tūli žmonęs per 
taip ilgą laiką stengėsi tą mu
sų teisę panaikinti? Tie žmo
nės, tie agitatoriai prieš lie
tuvių tautos vienybę ir- prieš 

URUGVAJAUS LIETUVIU 
^ORGANIZACIJA

kartą pravartu paminėt’*Šį kartą pravartu paminėti 
organizacijos, kurios įkūrė 
Urugvajaus lietuviai. Jų Uru
gvajuje yra keletas. Visas jas 
galima suskirstyti į'tris sro
ves: kairioji, vidurinė ir deši
nioji. .

Kairioji, . kitaip vadinama 
darbininkiška, srovė yra pasi
dalinusi į kelias šakas. Tos ša
kos žinomesnės yra dvi. Vie
na jų yra atžala Urugvajaus 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Sekcijos ir vadinasi “Urugva 
jaus Lietuvių Darbininkų Są
junga”, o antroji išaugusio 
“Urugvajaus Socialistų Parti
jos Lietuvių Skyriaus” žinioje, 
vardu “Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija”. Veikia 
taipgi Komitetas Lietuvos Po 
litiniams Kaliniams šelpti, ku
rio nariai yra giminingi tai pir 
mai, tai antrai aukščiau išvar 
dintai darbininkiškai šakai. Bu
vo susiorganizavusi Urugva
jaus Lietuvių Darbininkų Li 
beratinė Draugija, kuriai orga 
navo Argentinoj išeinantis an
archistinės minties dvisavaib 
raštis “Darbininkų Tiesa” 
Taipgi buvo suorganizuota Uru- Urugvajaus Socialistų Parti kog maigte>
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lietuvių teisių vienybę dabar 
turi tik atsisėsti ir žiūrėti, kas 
čia pasidarė ir ■ kas čią bus!

Gimė teisė Lietuvos Baąiųn 
tinybei mus kritikuoti, nuro< 
dyti musų darbus, ir mums 
amerikiečiams —. Lietuvos vai- 
džią ir jos Pasiuntinybę. kri 
tikuoti ir nurodyti bęhdrųs 
darbus — demokratybę, de
mokratiją, civiles ir politiries 
laisves, kurios reikalingos Lie
tuvai taip, kaip ir kiekvienai 
kitai šaliai. ' 

gvajaus Lietuvių Antifašistinis 
Komitetas.

Urugvajau^ Lietuvių Darbi 
ninku S-ga/ ankščiau vadinosi 
Liet. Darbinink. Apšvietos D 
ja Piėt. * Amerikoj 2-ra ir li
tą kuopa, kurios vėliau buvo 
perorganizuotos į są j ungą. .

šios organizacijos vadovybė 
savo veikimą skaito.nuo 1927 
m.,' nuo tų laikų, kai vienas 
kitas Urugvajaus lietuvis skaį’ 
tė ir platino Argentinoje ėjų 
sį bolšęVikiškps minties savait
raštį “Rytojų” ir pritarė jo nų-' 
sistatymams. žinoma, tai nebu 
vo kokia rimta organizacija, o 
tik visame Urugvajuje išsi
sklaidęs jaunų lietuvių dątbj- 
ninkų būrelis, palinkęs staliniz
mo idėjoms. Tų idėjų' skleidė
jai dabar ir pasivadino atski
ra sąjunga. Ji leido savo dvi
savaitinį . organą “Raudonąją 
Vėliavą”, kuri greit sustojo 
ėjusi; Dabar i ji leidžia antrą 
— “Darbą”, kuris gan pras-

• kiek žo- 
“Darbas”

Urugvajuje neturi mažiausio1 
pasisekimo ir už tai šlųbųd 
ja. : .

tai redaguojamas, - 
džių,. tiek klaidų. .

. ..................... . n „ i , ,Į»„ .„Į.....   .IĮ.,,,,,,,

jos Lietuvių Skyrius veikia nuo 
1929 m. Tuo metu sudarytas 
buvo pirmasis komitetas su vai* 
dyba iš; Pr. Vikonio, J, Laz 
dąusko, F. Matulio, M. Kra* 
sinsko ir J. Foko. Vėliau, buvo 
išleistas Socialistų Skyriaus 
dvišąyąitrąštis;, socialistinės 
minties organas “Naujęji Ban
ga”. Jos pirmoji redakcinė ko
misija susidėjo iš A. B. GiUm 
baVagio, į. Lązdausko ir V. Ve- 
selausko. šis laikraštis dar it 
dąbar tebeina. •

Tvirčiausiai laikėsi Urugva
jaus Lietuvių Kulturos-Ekono- 
mijos D-ja. Ji, nors jau daug 
ir silpnesne nekaip pirmiau, 
bet dar tvirtai laikosi, ši d-gija 
atmeta religijos ir diktatūrų 
skelbiamas “tiesas”, nes jos, 
jų Supratimu, yra priešingos 
tįkrąm mokslui ir laisvei, o 
tuo pačiu ir. žmonių gerbū
viui. .

Kulturiečiai solidarizuoja sii 
socialistiniu veikimu, Urugva
jau^ lietuvių tarpe ir turi gra
žų savo knyginėlį.

Vidurinė srovė susideda iš tų 
Urugvajaus lietuvių, kurie ne
pritaria nei kairiajai, nei dę- 
Šįniajai srovei. Tokiu buvo ir 
yra labai maža. Prie jų gali
ma priskirti tik: Dramos Mė
gėjų Būrelis, DULR Urugva
jaus Skyrius ir “Aušros” cho
ras. . '

Dešinioji srovė susideda iš 
dviejų tautininkų š-gų (jau be
veik ąbi mirė, tik dar ant po
piečio laikosi) — Jaunalietu
vių s-ga (kuri beveik neparo
dė tikro savo veikimo). ' * ’ r

Vidurių Užkietėji
mas Gali Būti 
Rimtesnis negu

Daro nemalonumą ir gali pri
vesti prie ligos

. Vidurių užkietiejimas* nėra sąly
ga sų kuria butų galima lengvai 
apsieiti. Nuolatinis delsimas, išeinąs 
iš : paprastų , pasilengvinimo sąlygų, 
veda prie jūsų atsparos sumenkė
jimo. Tada prasideda tikrasis nema
lonumas, Dęlto, kad iš užkietieji- 
mo*) Seka, galvos skaudėjimas, men
kas apetitas, nerangumas. • i ’

Paprastas užkietėjimas paprastai 
pasireiškia kai valgomą maistą, kurs 
stokuoja “bulk”. Jūsų* sistema tada 
Jrą, nes reikalauja išvidinės. mankš
tos. Ant laimės jus 'šiandien turite 
gausų jtakos “bulk” šalti n j Kellogg’s 
ALL-BRAN. ':

Kūne ALL-BRAN “bulk” • sugeria 
drėgmę ir sudaro minkštą masę, ku
ri švelniai išbalo visą sistemą. Tas 
natūralūs liuosuotojas taipgi aprū
pina ir vitaminais B ir geležimi.
. Valgykite . ALL-BRAN su pienu 
ar Smetona, arba kepkite j bandu
tes, duoną ir panašiai. Du kupini 
šaukštai dienoje paprastai pakan
ka. Ųžsisenėję atsitikimai gali pa
reikalauti ALL-BRAN ir daugiau. 
Jei tatai nepadės kreipkities tuo
met pas gydytoją. ,

ALL-BRAN yra garantuota Kel
logg kompanijos kaipo įtakingas 
liuosuotojas maistas nuo vidurių už- 
kietiejinio*). Parsiduoda visose krau
tuvėse. Išdirba Kellogg Battle Creek.

♦Viduriai užkietėja dėl “bulk” eto

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus - ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te 1 didelį pasirinkimų pla
čių ir gerų čeverykų. Čia 

- — ■ visa šeimyna gali gauti ge
riausius čeverykus. nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREET

..... .................. I* .................................................. .. ...................................................... .
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Rymo Katalikų D-ja (jau mi
rus, tik vienas jos narys J. 
Musteikis tesivadina draugijos 
vardu) ir Dainos ir Meno D-ja 
Kunigo T. Radžiaus laikais šios 
organizacijos susijungė ir va
dinosi Urugvajaus Lietuvių 
Klubu. Kun. Radžiui pridarius 
daug nemalonumų spekuliuo
jant organizacijų vardu ir jam 
išvykus iš Urugvajaus, klubas 
tuoj buvo panaikintas. Nestip
rus būdami, katalikai su tau- 
tįhinkais susijungė ir dabar 
jau pasivadino Urugvajaus Lie
tuvių Vienybės Centru, šis 
“Vienybės” centras neradęs pa
žangioje Urugvajaus lietuvių 
kolonijoje ir jos organizacijo 
se pritarimo pats savaime su
nyko. > *'

1935 m. lapkričio m. 3 d. 
Urugvajuje buvo įkurtas rim- 
tas Lietuvių Centras iš pagrin
dinių Montevideo lietuvių or
ganizacijų. šioi Centro priekin 
dabar atsistojo pažangieji de
mokratai. Kolonijoj rastas dr-

ŽMOGAUS PAJĖGŲ KOOPERACIJA 
IŠKĖLĖ REPUTACIJA

HALSTED NATIONAL
’ MUSŲ Biznio Korporacijos vyrai iš

ėjo į lauką mokintis kostumerių 
problemos.

PER juos ir kitus musų banko valdi
ninkus, musų k o s tu me r i a i 
džiaugiasi draugiškomis ir ko- 
operatyviškesniomis sąlygomis 
čia

The Halsted Exchange 
National Bank

Halsted.St. prie 19th Place
- nąrys.-,: .. •

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
FEDERAL RESERVE SYSTEM

nm d — i§garsins • III II Per draugiją Užsienio Lietuviams
I I Remti galite pasiskelbti viso pa-

• ® šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų n IT I D 
kreipkis j U U 11

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

iš jos jau 
tarpusavis 

vaidai, bet 
5 d. pasi-

delis pritarimas ir 
buvo beišnykstąs 
nesugyvenimas ir 
1936 m. kovo m. 
traukus iš Centro jo pirminin
kui A. B. Gumbaragiui, kovo 
m. 15 d. pravedus naujus Cen
tro rinkimus “laimi” dešinie
ji. šie rinkimai buvo labai ne
teisingi, nes į Centrą pateko 
dargi tokie asmens, kurie ne
priklauso jokia^Kfganizacijai, 
kas yra prioš^ Centro statutą. 
Dabar kolonijoj kalbama, kad 
iš Urugvajaus Lietuvių Centro 
vėl pasidarė karikatūra.

— ULIPS Biuro korespon
dentas No. 2.

^OUICKLY'7'.'
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Šie ririkitaai yita svarbus dviem atžvilgiais, yiėn^ 
! jie parodys, ;ar Belgijoje' yra toks psK feafctadtėjiį pakai- 
'r’ej’itaas', kėkš pasirefek^ 
Ta, siįuose
vo pritarimą arba nepritarimį vaSrbd ^a^%j6^ da;Iyva- 
virmri koalicinėje valdžioje.

| Belgijos' itafriisterių kabinėta
Emilė V^ridėiV^ldč ’(vicė-^ren^j^®^ priešakyje. K*airy- 
;šis DA^bb P&rtijos špantas bu^ 
.valdžioje ir mekinp partijos 
iterių vietas, . Už tai jpąrtija fkūimsparriiūs” 
braukė. Dabar balsuotojų ma^š ' /^^d^\,^si^ 
kyti; ką jos šituo klausimu msfrio.

šdčtaifetų taktikos nustatytaė jfe w 
kftose kalyšė

» 
I
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ŠAUDO LIETU VOS U'KlMNk'US

Pereitą šeštadienį atėjo telėgrarUa iš Lietuvos, kad 
karo lauko teisino pasrherkti keturi pietinės Lietųvote 
(Suvalkijos) ūkininkai tapė sušaudyti. Trims kitie'tas 
tairties bausmė pakeista kalėjimfi iki gyWs galvos.

Dar 10 kitų ūkininkų karo lauko teismas teisė ant
ru kartu. Penki iš jų nuteisti kalėti iki gyvos galvos, o1 
kiti p'efiki Įvairiems kalėjimo terrninarftS.’ \ '

Tie ūfeinirikaį būvč apkaittftti tuo', kad jie agitavę 
“nuversti valdžią”.- ,

Tai šitaip dūksta DietuvMe tautihin'kų diktatiira. 
Kai pe/eitą vSsafą prasidėjo LietaVojė ultinlfikų neira- 
murfiai, tai Valdžia bandė įtikinti pasaulį kad tai ešįs 
“svetinių valstybę agentų” darbas. Bet dabar tuo riiė-; 
lu jau niekas nebetiki. Pati valdžia? yra priversta pripa
žinti, kad prieš ją kyla ir nori ją nuversti Lietuvos uki- 
ninkaf!

Ir ji tuos ūkininkus galabija
I

tikėjimo ir nori išsilaikyti kruvino teroro priemonėmis

tlkiniiiifcSi vis li’ėiriftišta. — 
Kaimo jaunimas hegitlės

1 lankyti. — Bendrais reikiifes.- Kiti iširiitt-
tingi ptiVersti tylėti, įži. žiė’įdižB. jltalfea. — 
Dėl Clėveliindo suvažiavimo. — Šeinio rėi- 
kailtt.

Ir ji tuos ūkininkus galabija — taip, kaip visos Val
džios, kurios nėra žmonių rinktos, neturi žmonių pasi
tikėjimo ir nori išsilaikyti kruvino teroro priemonėmis.

Valdžia, sutepusi savo rankas žmonių krauju, ttis 
anksčiau ar vėliau nušluota. - ...

AmėrBcd^ fetišai tikėta’, hiėk6‘ nėfUiikdami, pa
kelti griežtą protesto balsą prieš tuos ūkininkų žudy
mus.

• j* ’■*<», ■■' *"'■* R iW -W . J»Į4' M

KAIP BUS NOMINUOJAMI KANDIDATAI
i «fcib.iTW *»

'• ,ii».

Pradeda į>o titrįitrtį aiškėti, kaip bus daromi tie 
“tautos atstovybės” riiiktafai, kttriėrris Lietuvos valdžia 

Wžėlib 9 ir 10 dfefla'š.
Vienas laikraštis paskelbę taupi ..pW? rinkim^ įs- 

tatymo, įremtai pasirotfžhisio “Vyritaisyfeės 
Pagal tą; Įstatymą, k^didątaš į sėliną MįĮyS apskričių 
tarybos ir “pirmaeiliai miestai”, kurie turi iki 50,0'60’ 
gyventojų. Jie siųs į apskričių tarybų posėdžius “savo 
burmistrus ir po vieną atstovą mio 20,600 gyventojtį”; 
O štai kokie kandidatai bus siūlomi:

“Apskričių tarybos kandidatas į tautos atsto
vus galės siūlyti iš savo apskrities rinkikų, kihirie 
yra apskrityje , išgyvenę ne mažiau, kaip' 6 mėnešite 
arba Kftriė tuVi ^skrityje irėkilii^Jatfič 
Be to, teisė būti renkamiems yra atimta naturali- 

zuotiems piliečiams,' t. y. tiems,’ kurie yra buvę kite 
valstybės 'pifiėčia'i į* tik vėfcau priėiri^ LiėtūVbš ’įilfe- 
tyfeę:

Taigi į seimą negalės patekti nė vienas buvęs anfe- 
rik’etis, kuris; Amerikoje gyvendamas, buvo priėmęs 
Amerikos pilietybę. Keista, kodėl Lietuvos taJtitlfiiihlfe1 
taip bijo artierikiečių. ’ * . * . s

Apskričių kartu su pirmaeiliais miestais Lietuvėje^ 
yra viso 24. O rinkimų apygardos btiš aštūonios, atseit į

I — Kauno miestas; Kauno ir Kėdainių apskritys’
— rinks 6 atstovus.

II — Afytaus, Šeinį ir Trakų apskritys — 6 atsto
vus. • ’

III — Marijampolės, Šakiį ir Vilkaviškio apskritas
— 6 atstbVtts. . # >

IV — Ukmergės, Utenos ir Zarasų apskritys
atstovus. ' ’

V — Panevėžio, Biržų ir Rokiškio apskritys — 7
atstovus. .. .

Vi — Šiaulių,- Raseinių ir Tauragės apskrity s — 10Į 
atstovų

Vii ~ Telšių Mažeikių ir Kretingos apskritys — 
atstovus. /'/'

Vili ~ Klaipėdos,-Šilutės ir i’ag^ių’apskritys 
3 atstovus. . /

Kandidatų sąrašus apskričių tarybos turės sudaryti 
savo posėdžiuose gegužės 28—29 dienomis. Tuomet jau 
pusėtinai paaiškės, ką valdžia nori pravesti į seimą.

belguos Parlamento rinkimai
-ii , , Jž,;.-

Vakar Belgijoje įvyko atsttfvfj būto' rinkimai.’ Ei
nant laikraščiui į spaūdį žinių apie jų pasėkas dar rie- 
buvo'gatrtif. - ’ -

juk daug laukiat tinfiį iš tam
sų įvairaus gyvenimo, iš' jo tik- 
'rovės, tat ne yitaorifėt galima 
’viskaU tašyti. ¥aip čta meš Sir 
kamčė, kaip mdkaįiiė ir gUli- 
’me, — negi vlsdtafs šaVb bė
domis kiekvienu kartu nusisku
si. Pagaliau^ tokiomis skundo
mis perdaug įkyrus pasidary 
įsim. Kalamės, lendame, kaip 
anas viščiukas iš kiaušinio luk
što. Jis’ taip pat be svetimos 
pagalbos mėgina išlįsti; o jėi 
kas jam padeda ankščiau išsi- 
fitulūOti — būkit tikrais —- 

4 ■

jis neaugs, greit padvės: tok
iai jU'ri gatatbš dėirifš.

Bet musų gyvenimo tikrovė 
nė j takais labai rųsčiuf keliu 
eina1. į/žsikirta,’ užsispyrė!

Suvalkijos ūkininkai vis da1!’ 

pkitftada, bet moKešcių mokė
ti nenori. Kaip kūr valsčiai li
ko be Viršaičių', be seniūnų. 
Mat, toms pereigoms visi at
sisako būti; Bet tai tik kai 
kuriose vietose yra. - Kai kta 
apmaudo apimti pradėjo tele
grafų stulpus pjaustyti*. Bet 
tai jau išsigimimo žymės. Ši- 
ifOkita koVbš p^iėrhotaš gero 
[įSėko iie^Įb; Jos 'tat' šafita" 
kius <įar labiau paaštrina h 
represiją padidina, štai jau 
butą karo' lauko teismų. Aįš 

riėmlnėšiti' kur lir kiek jū 
buvo. Jus'/jaubusit apie tm! 
Lietuvos laikraščiuose skaitė; 
jei tik juos gaunat. Dabar, ži
noma, daug kratų,, nuėmimų 
būva. Kai kurie ūkininkai iš 
trėm'iam'i iš Vietas plėtok į ki-

'^vtatf. '.JO. .
Kaune taip pat turėjom nė-' 

i maža kratų; butą ir sūėmimū J 
Vis tai neramiai veikia nuo
taiką, Bet ką gi dabtfr data- 
//* ^bkič taikai.. Kaip, kut Hį-' 
.sferičių viršininkai islei'do la
ibai kietus parėdymus; kurie1 
1pusėtinai suvaržo žmonių viš6 
■kita :pripta^Įta&. Šakyšmi, Ąąi-i 

’’JW/ mėtų Išakyta pamiė ’šedė 
ti. 6 dabar pavasaris, tai daug 

į ką pas, .mergeles; traukia, ži-’ 
■not, kauta' jatiftiima's mėgšta’ 
'pavakario metu damta dMta '

eiti MBOOiOj 
gi dabar kaip kur visi šitie 

’malbtamai' tūri būti įj^tasnipms’ 
laikams atidėti. Nes tokie riakA 
tibaldos gali* būti skaudžiai nu
bausti.

Kai kuriose vietose nakties 
metu net taki tikros sargybos 
iš^tatoitas. Jta saugo j kelius, 
seka ar nakties metu niekas 
nevaikšto. Jei tokių pūsi taiko, 
tai juos* suima iki paaiškėja, 
kas jie tokie.. Taigi, sudiev pa
vasario linksmybės! Šuyalki j oš 
kaimo jaunimas nebegales sa
vo mergužėlių nakties mėtų 
aplankyti. Bet ktir čia tau vis
ką, uždrausi, žmonės tiek iš- 
gudrėjo, kad moka visus varž
tus apeiti.

Visokių atsišaukimų ir atsi-; 
Šaiįkitaėiių vis dar daug į>^si- 
iaiko. Kai kurie jų labai iš- 

- mintingai rašomi, o kiti -gįta 
Įšlykštųs.- drumstame

sr

j e Vtai febSr 'Sfe. pastŽVėjė'-į

fcriip matot iink$O iiaūj'ta- 
uos. Bet jei jus manot, kad 
mes visi nosis pakabinę, tik 
.dusaujam, skundžiamės, vaitb-; 
jam, rąudojąm — tai labai kly- 
'štat. GyVČŪifna^ kaip ėjo, taip 
ir piėska jūu pfečfū Viėškėliu. 
žirioma, yta kas taiifcja, kas 
ašaras lieja, bet ką gi padary 
si! Tėkšai jaū gyyėnirtias. Viė- 
niėtas Jaukti ?upi, kaip Čia 

lpWa;ša^y‘jė pas taėrįūĮėlę“ Už
eiti, o' kiti!čiliš kaip Čia kbkį’ 
nors atsišaukinielį Savita ir pa- 
škaiČiūš'. Vieta dabar rikįšis.' 

’d’ejtibš, VąitoŠi kad taVbš jtaėr- 
’gėlęs libkrie’š nieta tiegalė’S 
lankyti, o kiti .ras kitas prie
žastis skųstis dėl iiatijbs tvar
kos įvedimo. Ir abeji būs sa
votiškai teisėti, Savaip jų skun
dos pagrįsto^, bet tik Viėna:' 
vieni ir kiti nepatenkinti, čia 
tai visų bus ’^bėndtas reika
las. 1

Visokių gandų dabar nesu- 
i'paišysL: Nėra visai reikalo čia 
jų minėti, kaip kas išmano, 
tai. taip ir kalba. Kartais to- 

ikitTš niekui J net visai rimti 
;žmonėš .pradeda kalbėti, kad 
Įtiktai stebiesi, kaip tai* gali bu- 
'ti, kaip tokiais niekais galima 
tikėti. Tai vis didelių varžtų 

; padaras. Spausdintas žodis; (ku- 
į ris per įvairius koštuvus jferei- 
,na,- jau prakanda pasitikėjimu. 
D&žniausia taip būva, kad jis 
Visai atvirkščiai aiškinamas.

Bėt ką gi1 padarysi; višiėms; 
butaok rieU'žčiaupši; O da^niatt- 
siai taip būva, jog kada iš 
mintiitgėsta negali, arba neno
rti kalbėti; aYba priversti tylė
ti, tai ži6pltai‘ kalba ką ūofi 
dt 'diifo kdip išmano. Kitais at- 
'Vėjais taip nebūtų, žiopliai pa- 
■Sidarytū išmintingesniems per: 
'daug įkyfų^ rir jie b^^ėtų Vie-' 
i šal SU jais ‘kovoti. Čia tai' ii 
i glūdi1 pažangos progreso ėštaez 
^Dkžnid’ūsia taip biivk\ kad vi ; 
S0kie; žiopliUi' fr įkyrėlfai kury-; 
binlUi’ nusiteikušiti'S, išmiiitiii-- 

?gesūiu’š išj’tidiha ir šie spar-i 
čiau savo smegenis pĮradėda 
iVaftėlibfi ir žiopliams burną 
užkemša. Nuobradai tuomet ap- 

-firiista,’ o bukapročiai nedrįstu.
.pasirodyti.

O dabar daug kur taip yra, 
kaip anas šuo ant šieno: pats 
•neėda ir kitiems ėsti neduo
da.

Nieko gyvenime nėra amžino.’ 
yiškas kinta. Turim vilties 

■ kad ir visą šitą slogutį išgy
vensim. TdkiU mūsų liubtaika 
Kaip matot, bent kiek išdidus 
savo varge. Na tai vis riepėik- 
,tini reiškiniai. Stamantriau, bū 
ti išdidžiam, negu Utažįnai 
ivėrkšlenančiUm ir ištj^žejiui. 

; >Gyvenimas * moko. Skaudžios 
pamokos; bet kas sūnkiUi įgy
ta, tas amžiams atmintina, am 
žiams brangintina. Apie mudį

• vargūs lUi kulbės kiti; 6 Uies’ 
dirbsim. Tai. tikresnis į geres
nę ateitį kelias.^ Ar rie tiesą 
sUkūu?' f

.Smagu ir džiugu? patirti, kad 
jus visi važiuosit į ČlėVėtandia 
visokiais reikalais pasitarti. 
Tikrai tai kilnūs darbas.

fik mes riegridm dabar to 
i'MVJy dfeiUu^rii^ < rieiM jdiriš pa- 
reikšti, riČ'iįUfbdyti. Bet ‘tikė
kit, kad datai* kiękvfejtari pa- 
skirai džiaugiamės. JŽffiokit, 
kad jįftpkam mes džiaugtis! Jus 
jau Žfridt? kaip riiUs cmaugė- 
Irnėš F. šulta^f

> 6 dfatar jėf paro
dyti; tikriausiai mrisų <fc ■ ~ 
Štaą! per jdra-š įriares į&jiistu 
iįriėt , ir feiai taip' tat Jnusų: 
skaidriu džiaūgšmū pasidžiaug

Bet gyvenime juk kartais ii 
W tava, kad taftrU mokėti 
;saSrb* džiaugsmas M6-’
[keri susivaidyti !, Taf ,yra didė
lis daiktas, kam matot, mes 
’yišlto pri^ĄTdtaė išmokti. Tok- 
sai • ja’U. įtaisų ■ gyventojas, to - 
jkf^ ®uSiį;. rridkykla. /, ,

Jau . tikriausiai žinome, kad 
^ionfils dienomis 'tas paskelb
tas Šefdio rinkimų įstatymas; 
;: kaktai J. Šdii'Ą fintai bris 
kltakaM 'yfštfotiiių; slap
ta, tiesiu balsavimu. Bet dar, 
"tari tai, tiktai niekas kegair 
prisakyti, kdkiu tafe tas g|i 
Urna išstatyti į Seimą kandi
datus. štai dėl šito vis dar niė- 
kaip negali susitarti; ■ dėl to 
tas įstatymas* vis iki šiol nė- 
paskelbiamas. Bet jau tikriau
siai šią sąvaitę jis bus paskelb
tas. ’ . .. ,

i.... Rinkimus dabar norima at
likti kaip, galima greičiau ir rie 

i vėliau4 birželio mėnesi). Taigi 
tuo metu, kada pas jus eis tie 
.garbingi susirinkimai, “labai ga-^ 
limas daiktas, kad jau mes 
rinksime Seimą. Patsai seimo 
•įstatymo rinkimų paskelbimas 
• neabejotinai turi didelės reikš
mės. Vis tai rodo, kad jau ki
taip nebuvo galima daryti. Rei
kėjo skubėti, reikėjo kas nota 
nriuj'6 pridaryti'

štai datar turėsime Seimą. 
Ar dėlto padėtis bent kiek pa 
Įgdičęs, tai sunku dabar kais 
pasakyti, ypač kai nėra žinO- 
ma, kokiu būdų. bus galima 
kandidatai išstatyti'. Bet viš-‘ 
iviėh jau pati seimo rinkimų 
procedūra daug prhgiedrUli’ų

Taigi, Lietuva dešimt bėmaž- 
ko metų gyvenusi be parla
mento jau dabar gal iš tikrų
jų jo susilauks. Koks jis nė

■j i 4' • .."■.4*C»* 'f i. . -ę> ■,-4*i*. G. į

butų, kaip jis nebūtų rąnka ( 
mas vis dėlto būs krašto’ at- 
stovybe, kuri galės drąsiau tar
ti savo žodį ir kartais per daug 
įsivaliavtaitfs whWiiiAta ga' 
lės bent kiek sudrausti.

J

Parlamentui staidarita rėfcia 
laukti ir kai kurių atmainų pa* 
Čiaūiė dabūrtiūiataė ta^tiftoH 
kūtaė. Taip pat reikta tiketiš, 
'kai administracijos pačių vir 
'Šūriių apūratė ffgi šis tas naU- 
jo į Vyks. Bet šitai vis ^ėlio- ! 

Maua jam'ai, bet jie turi ir rimta1 
’p^riftdb;

Tfėk jta yrū tab
cfyita kįatata Žriibhių, Kad jų 
'pašikėffimas tikrai yra būti- • 
mas. a

Taf taatoty Štai dūr kokios 
bas mus riaujiėtas, nūujiėftė- 
lės.

i Visa ,tai netolimai ateičiai 
'sukelią geresnių vilčių, kurioms 
jus taip pat mums nuoširdžiai 
pritartat;

1 Nesklandus mano laiškas 
Bet ir toksai nesklandus gy 
venimas, —- visas kampuotas, 
kreivas, Šakotas. Bet vis dėt- 

. to suprasti vienas kitą galim. 
Juk tai svarbiausia. Ėin’a 
sklandžiai, laisvai plaukia min
tys, rezgas ištisi nuosakus sa
kiniai, kai geros, skaidrios nuo- 

1 taikos pagautas, rašai, kai gy- 
įvenimo ramybę niekas nedrum- 
ščia; tokioje aplinkumoje gali 
visa rašyti, kįs reikia rašyti. 
Dabar tokių sąlygų dalinai nė
ra. Tiek to.

; ■ . : 1 -yk • • ; . j., A

’ Gegužės pirmoji šiemet pra
ėjo bęveik hėpastėbiamai. Vis 
^dėlto daug įmonių visai nedir
bo, bet ir rik. Bet jei norėtu
mėt pagal tokius reiškinius 
musų nuotaiką spręsti, tai 
skaudžiai apsiriktumėt. ’ Dabai 
daug kas nė taip atrodo, kaip 
•iš tikrųjų yra.
i Ar tai gera? žinoma, kad 
ne. Butų- <daug gėriau, kad 
'kiekvienas galėtų būti tutf, kuo 
jis yra. Tuomet butų mažiau 
klastų, mažiau .Visokių sukty
bių* Kiekvienas tuomet gyven
tų* pūgai 'savo' pajėgas, pagal 
šavč pttta-. Kata, kta išmany
tų, taip savė gafiytų.

6 jėi1 kifaiį) nėtėrim, tttrim’ 
suktis, verstis taip, kata da- 

!būr išmataih’ ir gakta.
PaVasaiiš įta taus Šieriiėf 

■tiyčią šaukus, fy^iŪ gražta. Tiė- 
:ša, Lietuvėj ė Višuotaėt pirnia 
pavasario pusė esti, getai hū- 
Šitoikūši. Bėt šlėtaet ypatingai

-pamažu' pavasario grožis ritu- 
lubja'Si. Tiktai Lietuvos pava
saris ilgas, savotiškai iškilmin
gas,,, savotiškai piiikuU.

Aišku, pUvdsririiii atėjus vi
sų ūpas pasitaiso. Visų ryžtin
gumas didesnis tampa. Rašy- 
kit* „

Bukit sveiki ir linksmi!
. ■ Jūsų Keistas.

AltGENTlNOS 
LIETUVIAI

venimas,

Balandžio mėn. 5 d. “Jose 
Verdį” salione, Buenos Aires 
m., kelįąuninkas ir rašytojas 
M. šalčius laikė paskaitą apie 
savo kelionę, kurios pasiklau
syti susirinko apie 500 lietu
vių.

—O._
* 4 .. i .. •*

Pietų Amerikos lietuvis dai
lininkas Jonas Rimša iš Bue
nos Aires nuvyko į Boliviją 
ieškoti medžiagos naujiems 
savo kuriniams. Apie šią dai 
iįninko J. Rimšos kelionę labai 

, palankiai atsiliepia La Paz 
dienraščiai “Ė1 Diario”, “La 
Razon” ir “La Republica”.

—:» B____
,i , - * .« .

Kovo mėn. 24 d. Rivadavi 
jos ligoninėj pasimirė lietuve 
Juzė Naujokienė palikdama vy- 
rą.

r '____ » «____
i Po prieš kurį laiko aprimu
sių polemikų Argentinos lietui 
,vių spauda vėl įeina į aštrius 
tarpusavius kivirčus.

___ « «__ L_
į Hospital de ninios pasimirė 
jauna lietuvaitė Stasį Madeta- 
vičiutė.

ULIPS Biuras.

M.V.C v į

Tik ką atėjo
150. /

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
! laiM; Galima gūti

- jf, Naujienose 
Kaina 45 centai

'Skelbimai mujienosė 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Na'ujiėiidš 
yrS naudingos.

Kongresas skubi škirtytis fteišsprėndęs svambių klausimų
1 ---------- -- b i.užg?!rr---------------------

A1>J©URMMEMT

71*25

reserveįl 
■^wwwwjwww>»hi»i* i«■■<



į U holdapėriai kar-

Gri

An-

Jo

RAMO VA AUTO SHOP 
Taiso Visokius automobilius 

geriausiai ir pigiausiai

SVEIKATOS' KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams
Palagas ligoni

nėj^ ............
Akušerija na- 

. mybse ........... ~ 
Medikale egzami
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Pirmadienis, geg. 25^1936

rodą Iškilmingai

Kalbėjo konsulas Kalvaitis; 
dainavo “Ėirutes” choras;. V, 
Tarutis, p-riia Giedraitienė ir 
Beliajdus šokėjų grupė šoko,

Pfaeilų šęštą<^ienį po pįet 
Mandel Bros. dept. krapftiVeje 
atsidarė ofię.iajė; įfčtUVlį me
no darbų paroda. Buvo išpil-j 
dytas gražus programas. Kon
sulas Antanas Kalvaitis savo 
kalba atidarė parodų. P-na$ 
Kalvaitis nupiešė lietuvi^ me
no reikšmę ir. lietuvių meniš
kus gabumus visose meno sri
tyse. “Birutės” choras, vado»- 
vaujant Jonui Byanskui, su
dainavo kelčių dainelių; Solo 
dainavo p-nia Genevieve Gie
draitienė, ir Vytautas Tarutis. 
Šokių programų išpildo Be- 
liajaus mokyklos šokėjų gru
pė dalyvaujant pačiam Belia- 
jui. Ypatingai puikiai šoko 
duėto ’^ytuta^Bėliajus ir Wė- 
net ta Grybai tė.

Penki gavo prizus.

Dailininkai Oskar Gross, 
kuris paveikslams skyrė pri
zus, pranešė kas gauna dova
nas bei pagyrimus už geriau
sius paveiksiąs. P-nas Gross 
yra vienas geriausių Čikagos 
dailinininkų. Jam vienam te
ko išspręstą už kuriuos pavei
kslus verta duoti dovanas. Jis 
pranešė susirinkusiai publikai1 
maždaug šitaip: Čia jis matus 
pas kai kuriuos jaunuolius di
delių gabumų, bet jie dar te- 
besimokinų. Ėet vien tik ga
bumų neužtenku, reikia turėti 
ir žinojimo. Jeigu žmogus tu-

/

ti -40 nuošimčių gabum , tai 
reikia dar prįęįėti 60 nuošim
čiu darbo iy Hgb lailto paty
limo. Ęsų šitoj PW4oj daly
vauja profesįoĮialįaį dailinin
kai ir mėgėjai bėf besimoki
nantieji jannudli'ai. Kartais ge- 
ras mėgėjo darbas būna' lygus 
profešįonajią menininką dar
bui. P-rias Gri^sš pėrškaitė 
prizus gayu&ty dailinininkų 
vardus. O tų. “laimingųjų” yra 

{tik penki: Pirmas prizas teko 
Mikui Šileikiui už paveikslų; 
pavadintų; •‘H’6ū*šękeęp<ėr*,.‘ Ąn> 
tras prizus teko Antąnųi Sku- 

už piešinį. Trečias’ prižas 
tėtp Štaftėikąi; už Jur- 
^elionfo portretų1, pavadintų 
“A Yoųhg Man’*, ketvirtų pri
zų už tųpybpš’ darbų gavo 
P-lė Ona Ra^viliutė. Penktų 
pri?ų gavo p-lė Pralle už pas
telės* portrętų.

Už mezginius, audimus, siu
vinėjimus ir kitokius darbus 
prįzai nebuvo paskirti-.

Buvo atsilankę daug publi
kos.

Anglų spauda gražiai atsi
liepė apie lietuvių dailės-me- 
no parodos atidarymų.

Ėaroda gražiai ištaisyta. Tik; 
dėl stokos vietos payėiksląi 
teko sugrusti arti viens prie 
kito. Siuvinėjimai ir ąftdimai 
bei smulkesni daiktai sudėti 
po stiklais.

Parodoj randasi daug eks
ponatų iš Lietuvos. Svečias 
skulptorius Petras Rimša pri
siuntė šavo garsųjį “Aptoj^”. 
Konsulas kalvaitis parodai1 
paskolino šimonies paveikslui 
pavadintų “Vienumoje.

Paroda tęsis dvi savaites. 
Įžanga dykai. Randasi 9-tam: 
augšte, Mandel Bros, galeri
jose, kampas State ir Madi- 
son gatvių.

—Bendradarbis.

NAUJIENOS, Chleago/IĮl.:

Lietuvių Winil
ĘįiMųikihM

Dar žodis ~ kitas

M

Išpardavimas KeturiųMetų: Spjįakįųviiį
Mes užlaikome moterims, merginoms, vaikams ir vyrams vasali

nių drabužių; šiemet 4 m. sukakjtuvių išpardavime pardubHariie suma- 
, žiniomis kainomis,, Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi- 
* nių ir išęįgiriiu kelnių, šviesiu ir. tamsiai spalvuotų.. Moterims šilki

nių pančiakų didelis pasirinkimas ir. ŽEMOS KAINOS.
Plaunaihds dresės visokių šaižų nuo. 14 iki. 52.
Dėl mergaitę plaunamų ir šilkipji) dręšių. Ėidęlis paŠirinkįmris.

Visi esate kviečiami atsilankyti į musų krautuvę ir persi
tikrinti riiulsų kainomis, o mes užtikriname teisingų pa
tarnavimų; ’ 1 :

Josepih’š, Dry Goods, Store
JOSEPH PIKELJS, Saviųinkaš:

3344 So. Halsted Street

6

Birutės^
— Lais-

Didžiai ąer jjiamą Chicagoš 
Lietuvių Visuomene:

Turime garbę Tamstoms pra> 
nešti, kad Lietuvių Tautinių 
Kapinių Ž5! iftetų jiiftilejus į- 
vyksta gegužės 30 dienų, šeš
tadienį.

» (

Programas prųsičfės. lygiai 
10:30 vai. rytp,. Organizacijos 
susirikiuos 16 valandų.

Atvaizdus išMimįų .trauks 
VI. Starikuriaa»

Benui vadovaus broliai Ste 
ponavičiai;

Chorų vedėjąj;
s ' X

Jonas Byanškas —
Antahas Kvėdaraš 

vės kanklių',’
Kazimieras Steponavičius — 

Pirmyn,*

Jv/rgis Steponavičius — Nau-į 
josios Gadynės,

P-lė Pėčiftkaitė — Aido,

K. StepoųaYięiutp- — Vyrų 
choro..

Garsiakalbius ir radio įtai 
sys Peoples Furnitųre krautų 
vės.

Kalbėtojai:
Naujienų redaktorius P. 

gaitis,
Vilnies reduktorius V. 

drulis,
Adv. P. Bradchulis,
Svečias iš Lietuvos Dr. 

nas šliupas;
Reųgę jaiį

Antanas Tamkevičius,
Vincas Andrulis,
Povilas Daubaras,
Kazimieras Stuparas,
J įtozas1 Balčiūnas;,
Rokas, šhiukaę. , ,,

Na^ tu* žmogau ir žinok ^ku
rio yra teisybŽ!- Aš pasakiau, 
kad man užsimoka tas darbas,. 
fcu¥į dirbu*; t.y. WPA. darbas.

I O kitas sako> kad tas dar
bas. yra, prakeilętas.

Gerbiamieji skaitytojai, nė- 
imkife manė kaip kokį apaš
talų, kurs lifto' gerų gyvenimo 
dalykų afsisakė ir nieko ge
resnio riėbfenori. Aš taip pat 
galėčiau1 pasakyti,- kad esu vi
rėjas, plovėjas, rašytojas. Ta- 
žiįąft iftMPv pata^yįinų W 
darbų t nereįję^ąujat to
dėl n^an tenka gyventi ir aš 
galiu gyVėfttį, to, <įj$bo, ku-, 
rį dirbu Hegevisch, III., t.y. 
iWĘA. darbo.
; Gyvenu’ adriėsft. 2b Sp; Abbr- 
įjęėn š1;ree£, Ghięrigo, Iii1. Kė- 
liučs darbui 4; valandų ryto, 
ėii^u . gįįm Vųla^d^ vakųro
'flišaftiro^ yilandoa imri nuya 
žįitotf į darbų/ pusantros, par
važiuoti; pėnkiajš valandas dir
bu'— tųi’ šusį'darų aštuonios. 
Sųfįn'fcft; Kaij toks darbai toli 
gražų nėra pavydėtinas.

1 Tačiau dėka, prezidento’ Rdb- 
sevelto vykinamų darbų aš’ vis 
gi galiu šiaip taip gyventi, ir 
man nereikią knystįs išmato
se maisto ięskąnį kaip kny-, 
sėsi burtai žmonių prezidente 
Hooverio administracijos lai
ku.

1 Teisybė, skurstu! aš, kaip 
skursta kiti,/ bet vargiai gali 
biiti kitaip, kdl šalis nebus šo- 
cialižųota. Mat, kapifaližmO ga- 
dyriėj darbo žmogui ateities 
nėra.

— WPA. darbininkas.
'■ r v'ir . • • 1 < -

rodį Mandel Bros, 
koiitavėj 

...  ; V.
j Penkfadiėnį, gegužės Ž2 dię- 
Ąų, ^ieriaį iš ėkskūrsijų, kutįaš 
ręngfa ChiėagOs w
ryba apžiūrėti, atlan
kė IMtaiidel Bros, krautuvę. Tos 
krautuvės 9-niė aukšte šiuo lai
ku yra lietuvių męnp paro-

i

: Kalbania ekskursija aplanke 
ir lietuvių parodų. Susirinku^ 
į$iėms ponia Sidiškiutė-Gied-r 
raitienė gražiai padainavo solo. 
Apie liėtuviiį menų davė 
trumpų’ paaiškinimų p. Vy- 

’taut'a’š' Bėlilajus. Deja;, Adv. Kl. 
Jurigėlionis, kii’rš buvb pasiža
dėjęs kalbėti apie lietuvių mc- 
Jnų, dėl kokios teri; priežasties 
begalėjo* prižado išpildyti. Ta
čiau nepaprastai suįdomino 
ekskursįnirikųs p. Beliajaus šo
kėję1 grupė. Taip kad šis pir
mas lietuvių, pasirodymas Mari 
dėl Bros, kriaii'fiiVėj galima 
skaityti piĮh'ai pasi'sėkUšiu.

Naujos lietuviškus 
radio programos

----- / .
Jau* antrų kart teko girdėti 

naiijų lietuviškų radio progra 
mų pirmadienio vakarais iš sto 
ties WSBC, 1210 kil., nuo 8 
iki 9 vai. šios naujos lietuviš
kos radio programos , leidžia,- 
mos pastangomis Altbach ir 
Reinhart, vyrų ir moterų dra 
bužių krautuvės, 3525 West 
26th St., kampas Clifton Paris 
Avė., kur galima pirkti vėliau
sių madų, geriausios rųšies 
drabužius lengvais išmokėji 
*mais.

Per pirmus du programus 
girdėjome Kastų Sabonį, visų 
mėgiamų baritonų, ir Onų Pie 
ža, gražiabalsę soprano. šių 
programų pranešėjas, Longinas 
Labanauskas.

Lietuviai ir lietuvai 
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

sįęme laįsnius (leidimus) ve
dyboms f

Stanley Linevicz 29 m. ii 
Josephine Sokolbwski 24 m.

Raymbnd Tidholm 38 m. ir_ 
Gertrude Mackovvski 26 m.

Edvvin Pierzynski 22 m. h- 
Haryiet* Kraiiciuhas 21 m.

Pirkite savo apiėlinkęs 
krautuvėse

Čia tąi žinia

Prašo nuvežti į 
Floridą i ;r ą c.■

Jei kas važiuosite į Tampa,? 
Florida; apielinkę apie pabai
gų gegužės' mėnesio arba bir
želio pradžių, tai labai norė
čiau, kad nųvežtumėt mę tėviš
kę pųsažierę. Del islųidų šuųi- 
taįkys.ime'. Pašaukit^ Viėtory 
.7-7.-.^- — Niekutis.8008.

Parduos aukcionu 
Įdomų rinkinį

Namų rakandai ir kjtoki 
rinkiniai priklausę Ghicagos; 
universiteto profesoriui James' 
H; Breasted-, žymiam > orienta- 
iistui, bus parduoti aukcionu. 
Breasted mirė gruodžio mčp. 
2 dienų New Yorke, grįždamas' 
iš ekspedicijos artimuose ry
tuose,.

Sakoma, kad nėra žinia, jei 
šuo įkanda, žmogų, bet jau 
žinia, jei žiogus įkanda šųųį.;

Panaši žinia pasitaikė ir Li- 
bertyville miestely. Rūež Os
borne, 67 metų, 230 So. Mil- 
Avaukee avemie, praėjusio 
penktadienio vakarų vaikšti
nėji) savo nįmų kieme. Staiga1 
jis pajuto. shhlgį galvon/ Pa> 
įkėlęs galvų jis kad
dįyi; pelėdos sukinėjasi api’ė jo 
galvų ir dari kartų rengiasi1 
pulti jį.

šeštadienio vakarų Osborne 
ir vėl išėjo į kięmų. Buvo ap
siniaukę ir tanisu. tačiau ne
spėjot Osborne išeiti iš trobos, 
kai pelėdos vėl užpuolė jį ir 
viena jų nagais perskrodė jo 

sveWę<
. To Osbornui užteko. Jis, 
pranešė policijai apiė įvykį. 
Vieton atsiskubino policinin
kai. Vienas policininkų kų tik 
įėjo Osborno kieman. Pelėda 
puolė jį. PėliciAihkas nušovė 
jų. Kita pelėda pabėgo. Bet 
policija pasivijo ir jų porų 
blokų toliair, ir sugrįžo į sto
tį laimėjusi kovų su peįėdo- 
ihįš.

ZENONAS LĖČ1 LITVINAS
Pėrsiskyre su” šiuo pūsMUlift 

U gegužės' 22 d'.;' 2:35’, vali po 
, pįet, 1936. m.^ sulaukės 38 p), 
amžiaris, įimėš' Rąuddnių kai- 

į mė,‘. Ylakiti ParapI, Mažeikių 
. apskr, J’alilęa dideliąpie nuliu- 
dime broli Kazimierą Ručine/ 

j^Vis., gimines ir draugus,' Lje^. 
tuvoj 2 broliu Antąųą ir Vla
dislovą. Priklausė Šus. Lie-‘ 
tuviu Am. 36 kuopai ir Chica- 
gos Lietuviu Draugijai.

, Kūnas pašarvotas randasi J. 
• LiUlevičihjĮS Koplyčioje, 4092 

Archer Avė.
Laidotuyės ivykp ąntrąd,,

k gegužės1 26 d1., 1:30 Vdl. pd‘
piet. iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

l\’Visi A. A. Zenono Leo Lit- 
c vįno .gįjtniriės, draugai ir pa

žystami esat nųpsirdžiaį kyie- 
SČfairii' dalyvauti laidotuvėse5 ir 
h suteigti ’įįjn 'paskutini P.atat- 
’ navį'riia ir at’sišvęikįniriią.
į: v Nuįi.ude lįękame,
R E^uHs,' Giųjįnės ir Drąųgaį.
1 f Ląįdotuyesę. p^tąrnąuįą. Ląi-' 

dotuviu Dirktonus J. Liųlėvi-
P Čiųš. Tėl; Yatds'3572. ‘

t! gegužes' 22 d:

Lietuvių Draugijų ir 
. Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DYI DIENAI Už dau
giau pakartojimu reikės mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

NAUJA RAKAl^DU^KgĄUTUVĖ 
STEVE KIVO, LIETUVIS 

Pąrduodaipe naujus ir* taisome sę 
nūs rakandus pįgiomis kairiomis. 

716 W. 31st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 3851

taikyti
Jošeph Cassafa krautuvėje, 

651 West North avenue, bUVo 
■keturi vyrai kostumeriai ir 
(keturios moterys. Vidun įėjo 
trys holdąperiai. Vienas ban
ditų paliepė: “Visi iškelkite 
rankas — aukštai”.

“Nekelkite raftkų,” > įspėjo 
.kitas. Kostumeriai nebežinojo, 
kurių bandito klausyti.

“Kodėl- nekelti rankų”?, pa- 
(klaųsė pirmasis banditas.

“Todėl1/ kad praeiviai gatvėj 
gali pastebėti ir suprasti, jo- 
.gei hOldapas daroma”, paaiš
kino antrasis. ;

, ;Ginč|’rfįsprendė tretysis; j is 
pasiėmė iš registerio $175* ir 
.paliepė sayO bendrams apleis
ti. krautuvę.. Kostumerių kiše
nės pasiliko neištuštįntoš.

LONGINAS LABANAUSKAS
kaip matėte skelbinAubse, šilto 

laiku Altbach’ ir Reinhart lai
ko kontestų išrinkimui temos 
pradėti jų radio programus. 
Reikia tik pasiųsti vardų me
lodijos ir savo varcfcį ir adre
sų į jų krautuvę. Laimėtojas a 
gaus penkis dolerius dovanų.

šių programų leidėjai kvie
čia visus atsisukti sąvo,.. raęįio 
priimtuvus ant WSBG stoties, 
1210 kil„ kas pirmadienį nuo 
8 iki 9 vai. vakare. ? ’

$35,000 bernaičiui už 
: praradimų pirštą

. Circuit teismb prisaikint’ieji 
teisėjai išnešė sprendimų, su
lig, kuriuo Irvingui Glassnian, 
.137 North La Cross st., 11 me
tų bernaičiui,' George F. Kel- 
ler trobų koihpariija tūtės iš
mokėti1 $35,000. Vaikas važia
vo dviračiu, kompanijos ope
ruojamas tiekas užgavo jį ir 
dęl' to. teko. nupiaUti visus vai
ko kairėsės rankos pirštus.

1 Slūiižiani (išles* rielegramii 1 VlBBg 
t ‘ PAullo Dalia . S

- Xela.

Irgi ragina kovai
P-lę Catherine Curtis, Wo- 

men Investors in America, Ine. 
nacionalis direktorius,- apskai
čiuoja, kad 48' nuošimčius visų 
inyėstmėhtų šaly kontroliuoja 
moterys, ir ragina mpteris ko
voti už pilna moterų reprezen
tacijų ekonominiuose šalies rei
kaluose.

J .%rv«.

i 5332 S; Long Avė.

Tek Republic 8402
Grane Uoal G<k

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

Smulkesni $7.05 tonas

1 KViETKINĮNKįAS, 
Gėlės Vestuvėms! Banki’etams 

ir Pagrabams’ 
3316 So. Halsted St.

į Tel; BOŪlbvard 7314

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES i Eina

PRINCĖSS 
TEATRAS

So., Clark arti Jackson 
vidurdieny iki vidurnakčio 

25c iki 2 
“MES Iš

KRONSTADT”
Tai istorijos gyvasis puslapis” 

—Daily Worker
2 SAVAITES TIKTAI

BARBORĄ KARVELIS po' tėVais Buriisuš
Persiskyrė su' šiuo pasaulių 

geir. 23. d.. 8:30 vai:?' ryto 1986’! 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
grimes OžiŠkiu kaime, Viekš
nių , pąrap! Mažeikiu apskr.-

Amerikoj, išgyveno 25 me
tus. Paliko : diųeliariih nuliudį- 

5 n)e. yyrą Juozapa, 3 dukteris: 
■ Ąnna.. Vy.arnękp, žentą Fręd,.
’ Marfjori'a' ir Staliai 2 sumiš 
t ĄįbbrĮ, ir . Stąpley ir. gimines', 
t d. Lietuvoje . byolį, Kazimierą.

Priklausė organizacijose’ Chi- 
•j c.agos Lietuvių Draugijai, Liet, 
. ■ Romus. K,atą|iku Sųsv. Ąmeti- 
•' kojfe; Kriiias pašarvotais randa

si 8806 So. W„ąbąęh Avė.
Laidotuvės i vyks trečiądie- 

* nj, gek, 27 d., 8:30'vai. iš7 ria- 
(■ mu i' Visų šventuių-r-ROsęĮąn- 

' de—parapijos bažnyčią, kųrio- 
je atsibus gedulingos pkiil&ldos 
už velioniu siėlą. 'o iš ten bus 
nulydėta i Šv. Kazimierų’ ka- 
pihes.

e Visi A; A. Barboroj Karve- 
; lį§ jgihiiriės, draugai ir pažys- 
, taihi ešMt HUdširdžiai kvie'Čia- 
» mi. dalyvauti, ląidptųyėse ir su

teikti jai' paskutini pątamayi- 
ma ir atsisvAlkftiiirik.

. Nuliūdę liekame,..
vyras! dukterys ir suUdij 

U LaidotuvėSb pdtarnauja lUfdO- 
. tuviu diyękt,' Juozapas. Eudei- 
C kfe i'y grėyąV^TėĮ -'Rep. 83<0. 3'

)

ALFONSĄ šUMINŠKIĘNĖ 
persiskyrė su šiuo pąsauliu 

1935 m..
P 
a. 27 d. gegužės meri .
r sulaukus 34... metų amžiaus^ gį- 
f iriris Parievėžio apskr.. Naują- 
* miesčię valsč., Karbdčižnoš' krh.

Paliko dideliame nuliudimę 
; vyrą Antaną, sėą^fi ir švpgė- 
riii Kazimierą' ir Juozapą Arid- 
, r.ešiunųs, broli Joną Montreal, 
k< Čanada; seserį' Marijona Lie- 
!< tuvoję ir gimines.

Liūdnai atmjnčiai mano 
J brangiosios moteries bus lai

komos šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo Pan. šv. Brighton 
Parke bažnyčioje 27 d. gegu
žės 1936 m. 8 vai. ryto- Taipgi 

’ bris priihiriklo pašventinimas 
’ Kapinių’ Dienoje, geg. 30 d. 

Šv. Kazimiero kapinėse 12 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir nažjstamus atsilan
kyti į. pamaldas . ir ant pą- 

' švdntinimo prihiiriklo.
f Tave’ mano brangioji, motė-' 
, rele niekuomet neužmiršime. 
} Tu pas mus jau nębęsugrjši, 
K bet mes ankščiąus ar; vėliau* 
t pas Tave ateisime. Lauk mus 
1 ateinant!;
Č Nulindo lieka, 

Vyras, sesuo, švogeris^ brolis 
’ ir Giminės.“

f

J

MES PERKAM 
MORTGUJIUS

Chapman & Co„
INC.

135 S. La Šalie St. '
Franklin 0576 '

G-a'U

I
VlSUOMET^žEM ASKAINASĮ 

Vai: 8:3Qild 8:30 v, vak. f 
. TĖL, UARRĮŠ^. 0751 I

Opposite Davis Store, 2d Floor

Tel. Yards 6547

Salutaras Drug & 
Chemical Čo.

Salutaro Bįteris yrą vienas iš geriau
sių Bitorių ką šiandien randasi ant 
lųariketo. Jis žinomas kaipo Rera sry- 
luęlė dėl vidurių ar kitu neąmasai- 
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kęse ir vartojamas. Tąvernbąe Keras ’ 
gerti su degtiną ir be degtine^ Rei
kalaukite visi ir visados Sanitaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1183.

631) West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

CONRAD
PHOTO STUDIO

420W.63rdSt.
* » » r ‘ » I

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

y

k F

Hospital 
Ligoninė

- 11 ". '  ......................... .

lavęnm
yinevvood Reer Gardeit 

Mušu užeigoje visados randasi ge- 
roš' rūšies degtinė, vyrias, alus, ci
garai, clga^etal, vištienos pietus h 
mandagus' patarnavimas Atyda drąų- 
gijomsl veltui daržas dėl visokiu 
parengimų!. Škviriinkai

<WM. DAMBRAUSKAS IR 6 bldcksBWeJrof Kca^A^ęon Ari-

ChdrT Tėl. Willow Springs 43.

SPRlNGij?N '
Musu užeigoje visados geros rušįcui 
degtinį ajubz cikutai/ cigaretei 
skanus užkauUŠįųl, s Platforma (toj Šokių veltui, dfąijgijoms. išvažiavb 

mams ir narėms. Savininkai
KUCHINSKAL

82th and Kean Avė. Willow Springs

PETE’S INN-
Mano užeigoje visados raridasi ge
ros rūšies d^ine. (jkrden Čity alub 
cigrifai, cigąretąį', saldainiu, šalt? 
kosės, užkandžiai ir mandagus na- 
tarnąyimas. Užeiga prieš Itetijvių 
tautišku kapiniu' vartus. Kviečia 
visus savininkas.. .<

( PĘTĘ YOUNG, 
82-nd and Kean Avė.

21št Place Tavęrit 
Restaurant

Stokai, porČėpki ir kiti šilti valgiai. 
Bisiriprk alus,' gėręs! rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANĄS IR AGNĖS. STOKAI. 

7dl ,w. 21sf Pl^ninK^el. ęanaį 7522

BJLI/S TAYERN
Pranešamą, visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i 
žiąi išpu( 
sios rųŠif 
cigarų, ui. 
žuvies veltui. ___ ..—, __-------
iri Šeštadieniais; Stalai, dėl šėimyn 
ir g:

j naują vjeto, — erdvingą ir. gra
žiai išpuoštą. Čia turėsime genku- 

i iM degtinės', vyno, alaus, 
izkandžlų, o penktadieniais 
sltuL* Muzika, penktadieniais 

tadibhiais.' StaUl ddl šeimynų 
graži vieta dėl-šokiu, Savininkai 

VINCAS ir ONA, POPJLL 
4358 So. Mapleirood Avė.



Šeštadienį Palaidotas 
Dr. A. L. Davidonis

....... .......—I—■■ ■ 1

800 draugų dalyvavo kukliose iškilmėse 
Beverly Kapinėse

šeštadienį * Dr. Aleksandras 
Davidonis buvo palaidotas.

Artimi giminės Ir apie 800 
draugų ir pažįstamų atidavė 
jam paskatinį patarnavimą Be- 
verly kapinėse, kur velionis bu-* 
vo paguldytas amžinam atilsiui. 
I Didel’.ų ceremonijų nebuvo. 
Po keturių trumpų kalbų, ku
rias pasako artimi velionio 
draugai ir atstovas nuo dakta
rų draugijos, ir “Pirmyn” cho
rui dainuojant liūdesio dainą, 
“Apleistas”, grabas buvo nu
leistas į duobę.

Atsisveikinimo žodžius prie 
kapo pasakė “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis, Įeit. Vait
kus, Kleofas Jurgelionis, Lietu
vos konsulas Antanas Kalvai
tis ir Dr. A. Montvidas, nuo 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos.

Netekdami Dr. Davidonio, 
sakė P. Grigaitis, mes neteko
me žmogaus, atsidavusia lietu
vių ir visos žmonijos labui. Jis 
buvo idealistas ir nuoširdus 
darbuotojas, kokių mažai tėra.

Kaipo daktaras, jisai žinojo, 
kad jo mirties valanda artinasi 
ir dažnai artimiems draugams 
kalbėdavo, kad šios vasaros ne
sulauks. Bet žinodamas, kad 
mirtis tiesia į jį savo šaltą 
ranką, Dr. Davidonis nenusimi
nė, nenupuolė dvasioje. Paliku
sias gyvenimo dienas gyveno 
kuo pilniausiai, savo entuzias
tišku įsitikinimu į žmoniją ir 
tiesą ,užkrėsdamas kitus. Net 
ir paskutinėse dienose, prieš pat ‘

jis stiprino dvasioje irmirtį, 
žadirio energiją pas tuos, ku
riems giltinė riegręse ir kririe 
dar paliko žmonijos naudai 
darbuotis. '

Dr. Davidonis netikėjo, tęsė 
P. Grigaitis, kad anoje grabo 
pusėje žmogaus laukia naujas, 
laimingesnis gyvenimas. Bet 
jis~ tikėjo, kad žmogus atgyve
nęs gyvenimą tobulai ir prisi
dėjęs nors krisleliu prie žmo
nijos pagerinimo, visuomet gy
vens žmonijos atmintyje.

Taip, visų atmintyje gy
vens ir, Dr. Davidonis, kaipo 
kilnus, ir karštas idealistas, 
filosofas ir neįveikiamas op
timistas, visa širdžia atsidavęs 
savo idealų vykinimui.

Paprastais žodžiais, be puo
šnių išsireiškimų kalbėjo P. 
Grigaitis, lyg atvaizduodamas 
k&khj Dr. Davidonio gyveni
mą. Neieškodamas pagarbos, 
nesididžįuodamas ^velionis va
rė savo naudingo gyvenimo 
vagą iki pat galo, kuris atėjo 
taip netikėtai pereito ketvir
tadienio rytą. *

Laidotuves prasidėjo apie 
11 vai. ryto iš velionio namų, 
4910 South Michigan avė. Kai 
kūnas buvo išneštas iš vidaus 
į pievą, kurią velionis labai 
mylėjo ir kur vasaromis dar
buodavosi ugdydamas viso
kias gėles, adv. Jurgelionis pa
sakė trumpą atsisveikinimo 
kalbą ir paskutinė kelionė 
prasidėjo. y

Laidotuvių procesija misi-

tęsė apie dvi mylias/ir ją su
darė apie 220' automobilių.

Prieš išvežant kūną, skulp
torius Petras Rimša nutraukė 
dvi mirties kaukes iš kurių 
padarys velionio biustą.

Nulydėję savo vytą-tėvą- 
“sunų”, myi grabo neatsitrau
kė, tol, kol jis nepranyko duo
bėje, vėlonio žmona, Onyte, 
įdukterys, Wąnda ir Glorią, dė
dė Davidonis ir šeimyna, Ber- 
tašių šeimyna ir LaUgalų šei
ma. |j

Grabnešiais buvo velionio 
profesijos kolegos, Dr. Dr. 
Biežis, Drangelis, Zalatorius, 
Kliauga, Makaras ir šukėvi- 
čius. Jie visi yra Daktarų 
Draugijos nariai. s

Užuojautos laiškus ar tele
gramas atsiuntė sekami as
menys : pp. H. Kbplewski iš 
Dow!agiac, Mich.; Joseph Les- 
causkas ir šeimyna, Dr. ■ ir p. 
Henry Mundt, Leit. Feliksas ir 
Martha Waitkai, John- J. Shei- 
nin, Chicago Medical. School 
viršininkas; Vladas Jųrgelo- 
nis iš Cedar Rąpids, Iowa, ki- 

' , Tai Dong.

NAUJIENOS, Chicago, 111,

Reikalauja Atidaryti'
mokyklų kiemus

sekmadieniais
A • • ■ * . t V f

Pirmadięni^ geg. , 25, 1986

KIŠKA PIRTIS
IET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
, MOTERŲ DIENA SEREDOMIS .

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

FOURTEENTH

KYLA k-a.
mus paraižčiui pritaikinti su pilnu pa- 
si tikfijimu 1

ElastikinSs pančiakos, diržai, braces

KIEKVIENOS
RŪŠIES

Tiktai moksliškas paraištia tinkamai jums 
pritaikintas pagal skirtingą kylos niš} 
jums tikrai padSs. Vengklte nemalonu- _________ T ________ . _ _ ___
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas1 riai nesveiki.

ĮVYRĄS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WELLS STREET

A MALEVOTOJAMS IR
/A.iyClOSJNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas maįevos
visokių spalvų .......... ........ v ■ v

Specialė maleva medžio C 7 i* 
darbui, ..........   gal. V ■ V
1 gal. grindims ir trim varnish, « įmukau

išdžiūsta i 4 valandas Q7f* 1 galionas pirmos kl.
vi U removal ...............................

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St Tek Canal 5063

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

1 galionas flat balta 
maleva ........................

1.39 
ir daujriau 

*1.39 
ir daugiau

niečių įstaiga,
Gėlių vainikų buvo apie ke- 

turiasdešimts, nuo šių organi
zacijų ir žmonių: Lietuvių So
cialistų kuopos, Garfield Par
ko Kliubo, pp. Radziukinų, 
Jurgelonių, Lescliauskų, Wait- 
kų, Logan mokyklos, “Lithu- 
ania” Kliubo, Law šeimynos, 
Harikojus šeimynos, Gugių-, 
Berzinskių, Bertashių, David 
ir- Miller, Kalvaičių, Dr. Mont- 
vido, Lovick’s, ppr J. Bogan, 
Byanskų, Zymontų, Chicagos 
Lietuvių Draugijos, Kaziunų 
šeimynos, Alumnae, Chicago’ 
Mędical School; Dr. Dr. 
Schmeckle,. Mackerey, Shaf- 
fer; Voights, Mackiewičių> 
Lietuvių Daktarų Draugijos; 
Micevičių, Dr. Juozaičio, Ur
ba Florist, John Santos, Johfi 
Mitris, Nausėdų, Petrulių* 
Naujieniečių, Bosomberg, pp. 
Price, Cranston ir Tai Dong.

Tarp draugų ir pažįstamų-, 
kapinėse buvo: p

Waitkai, JurgęĮppįąi, Pr. 
Dr. Strikoliai, Biežiai, Macke
vičiau, Jr. ir Sr.; Augustai, Zy- 
montai, Baronas, Steponavi
čiai, Grigonis, Kirai, Nausėdai; 
Hertmanavičius, Daubarai; 
Narbutas, Grybai, Rakščiai, 
Voights, Pukiąi, Zalatoriai; 
Rypkevičiai, Vilkas, Osberg; 
Dr. Lorraine, William Stepo
navičius, iš Montello, Mass., 
Markai, Andruliai, Briedis, 
Laugalai, Byariskai, Ambrose, 
Bložiai, Stuparas, Kelia, Ku
liai, Rachunienė, Kundrotai, 
Dr. Dundulis, išvelnis, Plat- 
kauskas, Kezes, Nakrošius, 
Gugiai, Narvidai, Anglickai, 
Pivoriūnas, Dr. Yuška, Rad- 
ziukynai, šileikiai,' Dombro, 
Naikeliai, Ladygos, M. John-* 
son, L. Lapinskas, Ūkelis, pp. 
Smith, Antonsen, Insodai, Dr. 
Juozaitis, Dr. Zallys, Kalvai
čiai, X. Nagle, Mikužiutė, Kan
tarai, Varkala.

Chicago ir Čopk Coųnty mo
terų kliubų federacija ketina 
kreiptis į miesto tėtušius rei
kalavimu, kad mokyklų kiemai 
sekmadieniais butų Atdari kaip 
žaismavietės- vaikams. Manoma, 
kad tie kiemai dhuįelį vaikų 
sulaikys nuo žaidiino gatvėse, 
kur jiems gręsih pravažiuojan
čių automobilių pavojus.

- ’ ■ '■ i ' 

J.’. • /f ’ . . - .

Šeimynos paaukavo 
knygas Chicagos 

universitetui
’ ■ ' . •

Šeimynos dviejų Chicagos 
universiteto profesorių, kurie 
nesenai mirė, paaukavo mirų 
šiųjų privačius knygynus Chi
cagos universiteto knygynui.

Vienas tų knygynų priklau
sė Dr. Eime,r T;r'uesdell 
Merrill ir jo knygyne buvo 2,- 
000 tomų. . O antrasis buvo 
prof. Edward T. Hinton; jo 
knygyne buvo 900 tomų juris
prudencijos klausimais ir 300 
tomų 'bendrais gyvenimo klau
symais.

Šie lietuviai išva
žiuoja su Naujienų 

Ekskursija gegu- 
že’s 28 d.

I f.......... .............. — .......................f...................................................................................... ................
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Automobiles

k<

ubrangučiai’’ pateko 
šaltojoii

Thomas Griffin, 27 'm., 1110 
East 42 st., ir Allen Carlson 22 
m., 3004 Montrose st., pateko 
šąltojori. polĮciiiįpkąs Ploszaj 
ir jb brolis, pasiliuosavę nuo 
pareigų, 'važiavo truku. Mašina, 
kurią pperayp Griffin, pradėjo 
spausti prie ^šalygatvio polici
ninkų operuojamą troką. Įvyko 
susirėmimas tarp troko ir maši
nos vairuotojų. 'Pasėkoj Griffin 
ir Carlson areštuoti.. Pas kiek
vieną iš jų rasta Revolveris.

Mano s suradę j mote
riškes užmušėją

Pirm kiek laiko Chicagoj 
nemažą sąjūdį sukėlė užmuši
mas p-nios Lillian Guild Y. 
W. C. A. patalpoje. Dabar po
licija areštavo negrą Thomas 
Starr, 29 m., ir sako, kad jis 
prisipažinęs kalbamai galva- 
žudyštei.

Dar šešiems auto 
mobilistams šal

toji
šeštadienį teisėjas Gorman 

pasiuntė šąltojori dar šešis au
tomobilistus už neatsargų važia
vimą. '

SPORTAS
ŠIANDIEN RITASI 

MEPISTO

Aldermanams algos 
nemokėtos

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

Vienų metų senumo... išsibuvusi 
ąžuolinėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rą gėrimą.

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk

Kentucky Yearling
Dabar galima gauti kaimininiam 

taverne

MUTUAL LIQUOR CO 
4707 S. Halsted St.

Visi telefonai YARDŠ 0801 
Vienintelis Distributoris

> Galų gale aldermanai yra 
Chicagos tėtušiai. Bet jiems 
miestas yra kaltas ; algų $201,- 
483. Ir iš kur paimti tuos pini
gus, jei jų nėra?

Well, kaip ten nebūtų, bet 
grupe buvusių aldermanų iškė
lė bylą miestui, kad išmokėtų 
aldermanams algas. Jeigu jiems 
mokės algas, tai miestas, turės 
išmokėti ir tiems, kurie dabar 
dar yra tėtušiai. Reiškia, alder
manai iškėlė bylą patys 
kaip miesto vyriausiems 
šiams.

šiandien White City patalpo
se risis “The Great Mephisto” 
su portugalu Jose Manuel.

I Manuel ritosi jau kelis kar
tus ir vis išėjo laimėtoju. Ta-
čiau šį kartą jam ; teks susikib 
ti su vienu 
kų. Mat,, dar visai neseniai 
phisto buvo čempionas.

iš goriausių risti.
Me

Kias bus kandidatas į 
čempionus?

Gegužės 27 d. Arcadia 
dens (4444 Broadway) 
taip sakant, i

sau, 
tetu-

Iš Chicagos: •
Ona Radauskienė 
Saveria Zizas 
Sofia Shimkus 
Valeria Shimkus 

! Petronėlė Paskausica
Kaz. Vaškienė
K. šeštokas

• Povilas Rozanskis
Ant. LitVin
W. Bielskis
Thbmas Backauskas 
Kaz. Zemeliauskas 
M. Kimutis
J. Rupšis
Simanas Butkus
Stanley Kenstavičia 

v James Gudžiūnas
Joseph Kūpronis

Stanley Kukšta
Joseph Kukšta 
Virginia Kukšta

, Ant. Endreikus 
Joseph Skirskis

. Helęn skirskus 
Josephine Stankus

dar keletas, kurių vardus

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka
rą i mainus. (Dodge Dealeris).
' CENTRAL AUTO SALES & 

SERVICE
3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2610 

Matykit Paul Bruchas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEšKAU senyva vyra ganymui 
karvių ant likės; Stella Malinauskie
nė, Leafy Grove, Willow Springs, 
III., 1 blokas į vakarus nuo Kean 
Avė., ant Archer Avė.

—i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS patarnavimas 
SkOlinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

' Hemlock 0800

■ -     ... n .        ' 

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted StreetS
Phone Yards 8408 

- o------ ,

REIKALINGAS jaunas vyras ste- 
nografas real estate ir finansų biz
niui .mokintis. 1647 W. 47th St.
, I ■■■i.fc. ■ - J , - ; ' -

Personai 
Asttiętių Ieško

PĄIĖŠKAU apsiyedimui merginos 
ar našlės moters be Šeimynos apie 
40 metu; rašykite 1739 So. HMsted 
St.. Chicago, III. Box 452.

For Kent
TAVERN puse ar visa geroj vie

toj; maišytu tautų prie express ir 
frėightauzės geras biznis. Renda 35 
tiktai 3 mėtų 6 kambar. pag. ir ki- 
čehas. Priežastis dėl partnerio. 

1142 So. Canal St.
' . * . ■ i •

ANT rėtidos Storas, 6 kambariai 
ir garadžius; pigi renda. Gera vie
ta dėl bile bizniaus. Kreipkitės 2057 
W. ?2 PI.

Iš

20. Taip kad viso 
apie 50 lietuvių iš

visų keleivių bus

ir 
neskelbiame.

South Range, Michigan:
A. J. Mickus 
Izabelė Mickus 
Mildred Mickus 
Fėlix Mickus 
Albert Mickus

Iš Waukegan, III.:
Martha šeštokas

Iš West Frankfort, Hl.:
T. Backauskas

Iš Oak Park, III.:
A. J. Yosel 
Veronika Yosel 
Henry., Yosel .

1 ’ . 4. ; ’ ■ .1:

Viso “Naujienų” laivakorčių 
skyriaus patarnavimu išvažiuo
ja 39 keleiviai. Prie jų prisi 
dės dar iš kitų lietusių agen
tūrų apie 
išvažiuoja 
Chicagos.

Bagažai
paimti iš namų antradienį, ge
gužes 26 d. '

Keleiviai išvažiuos iš La Šalie 
stoties Niekei Plate gelžkeliu' 
ketvirtadienį, gegužės 28 die- 
n^, 1Q:3O vai. ryto Chicagos 
laiku. Butų geistina, kad visi 
lietuviai,, susėstų . į atskirą va
goną, prie kurio bus iškaba 
“Lietuviai”.

. Kurie dar neatsiėmėte laiva
kortes ir bagažų cedelius, ma
lonėkite tai padaryti pirm ge
gužės 26 d., kad prie visų ba
gažų butų, pririšti tam tikri 
tikietai.

Rekomenduoja me
daliams policininkus 

ir ugnegesius

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 -vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu Ari 

. 50 nw»*
—O—

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. , 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965 
—o—

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

-* ‘ » ■* f

Leonas Roofing Co.
8760 .Wallace Street 
Tel. Ęoulevard 0250

. ........... ■Uliniam;.... ■■■■■ii............... .............. ■ ■■» ■ ...........—■fcim.-ii.Mi

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

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

' Tel. Prospect 3140.

MisceŪaneous
_ „ ĮvMrus - - , _ _

JUODŽEMIS, vardais arba veži
mais, specialė žemė —» ‘humus” — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysiu su moliu ar smė
lingą žeme dėl gėlių, baksi) ip kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942, ,v

Furiiiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant 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

ANT RENDOS Storas ir 5 kam
bariai gyvenimui, gera vieta dėl ta- 
verno ar kito biznio. 4200 South 
Campbell Avė. Galima matyti Nau
jienose. K •

"Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PASIRANDAVOJA piekarnė Brig- 
hton Parke geroje vietoje su visoms 
mašinoms ir pečjum. Adresas: 4600 
So. Franciscd Avė. Telefonas: I^afa- 
yette 0591.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigu i moderniška 
taverną; Priešais Stock Yardu di
džiuosius vartus — Naujos mados 
įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 So. Halsted St.

PARSlbUODA tavernas. 5 gyve
nimo. kambariai užpakalv — gerai 
Įtaisytas. Turi būti parduotas, ries 
turiu kitą bizni; Bruno Petkus, 4348 
S. California A v. Tel. Lafayette 4927

PARSIDUODA Ice Cream Parlor 
ir Soda Fountaifi. School Supplies, 
Stationary. 1447 So. 50th Avė. Cice
ro, III.
’ PARDAVIMUI per daug metu iš
dirbtas Gtdcėry, Delicatessen. Ciga
ru ir Cigaretu kampinis biznis.
3465 Lituanica Avę., Boulevard 2285

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

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

Exchange—Mainai
ŪKIS LIETUVOJ

44 hektarai geros žemes gražioj 
vietoj su gyvuliais,, padargais, visa 
žeme apsėta, mainysiu i namą,. kad 
ir su morgičium. Kas manote Lietu
voj apsigyventi, tai geriausia pro
ga. nes aš manau Lietuvoj negyven
ti, tai turiu parduoti, grįšiu Chica- 
gon. Petras Pronckus* Ruginiu kai
mas. Ęretingos vals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva.

: MAINYMUI
Turiu 6 kambariu frame namus 

Čhesterton, Indiana, kurį noriu iš
mainyti ant 2 aukštu namo Chiea- 
goį ar priemiesty. Namas be skolų 
—yra 2 karu karadžius ir mėsos 
rūkykla. Radasi prie N. E. kampo 
4th ir Parter. Atsišaukite prie Leo 
Beck, 3323 So. Halsted Street. Chi
cago. ’

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Gar
bus, 

taip sakant, renkamas kandi
datas j čempionus. Faktiškai 
kandidato niekas ųęri'nks, už 
kandidato teises kiekvienas tu
rės pats kovoti.

Kandidato teisėms įgyti bus 
du konkurentai: Ėįtan Buresch, 
pagarsėjęs Austrijos ristikas, 
ir Mephisto, kuris dar neseniai 
buvo čempionas. Ginčą jie iš
spręs ant matraso: kas laimės 
ristynes, tas trumpoje ateityje 
gaus progos ristis sii Ali Baba, 
pasaulio čempionu.;

Fred Kohler, kui*is promotųo-

Civilės tarnybos komisija 
komenduos Chicagos miesto 
tušiams apdovanoti 61 polici
ninką ir 51 ugnėgesį medaliais 
už pasižymėjimą tarnyboj lai
ke pastarųjų trejų metų. Me
ras Edward J: Kelly įteiks jiems 
tas dovanas.

re 
te

kandidato niekas neri'nks,

Ir priemiesčiai seka 
Chicagos pavyzdžiu------------------------ Ii—

• y * . s;

Ginkluotų vedybų 
nepripažįsta

P-ia Elizabeth Greenfield,
20 metų, ‘ skundėsi teisme, kad 
jos vyras Daniel Slavin grūmo
damas ginklu privertęs ją ište
kėti už jo. Slavin, automobilių , ? <
selsmanas, gyvena adresu 3855 ja ristynes Arcadia Gardelis, 
Leland avė. Teisėjas Joseph Chicagoje išimtinai rengs risty- 
Sabath davė moteriai skirybas. nes čempionui Ali Baba.

. Trečiadieni teisėjas Gorman 
pasiuntė dar penkis automobi 
lisitus kalė jiman už neatsargų 
važiavimą. .Teisėjo Gormano pa
vyzdžiu, atrodo, ėmė sekti ir 
kai kurių Chicagos priemiesčių 
teisėjai. Taip pav. Evanstono 
teisėjas M. Corcoran pasiuntė 
jau antrą automobilistą į 'šal
tąją.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

kaurai ------- -—- $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85
$135. gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Ąve.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris bendram 
namų darbui. Būti naktimis.

Hollycourt 0686

PARSIDUODA arti Aurora 79 ak-, 
rai geri 7 kambariu namai—bamė 
—tvartas — vištininkas. Savininkas 
aukuos už $6500—$2500 palaikys.

G. Swigart, $2 No. State St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namu darbui $7.00. Naktimis išeiti.

Sheldrake 9179 
.. —O—

Real Estete For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ką kas 
turite. Pagelbstimė atnaujinti morgi- 
čius. Turšdami ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos
------ -------------- ---------------------------

PARSIDUODA biznio prapertė— 
krautuvė, 2 flatis, puiki biznio pa
dėtis, taip pat parsiduoda biznis 
4984 So. Ashland Avė. Prospect 
7949. Atyda Brokeriai.

MERGINA jauna bendram namu 
darbui—virimas $5.00 iki $7.00 — 
geri namai. Marcus, 1605 Farwell 
Briargate 1186.

REIKALINGA 2 patyrusiu mote
rų sortuoti kaurams—nuo 5 po piet 
iki 10 po piet. taipgi sekmadienį. 
Tesikreipia patyrusios tiktai—geras 
mokestis. 1214 N. Leavitt St. Armi
tage 6951. k

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui $5 i savaite, kambarys 
ir užlaikymas. Berke, 1302 Indepen- 
dence Blvd., Crawford 6958;

BARGENAS $8.600. 4 flatai ir 
krautuvė, plytų bildingas. štymu 
apšildomas, prie 550 W. 48rd St., 
Atsišaukite 8217 W. Cermak Road.

NUOSTABUS 2-flat pirkiniai - 
Marauette Manor,

5- 5 štymu Šildomi. 2 karu garad- 
žius. 30 pėd. lot. $6500.

6- 6 įcąrštu vandeniu šildomas. 2 
karu garadžius, 80 pėd. lot. $7,000

5-5 štymu Šildomas 2 karu gara- 
džias, 60 ped. lot. $7.500.

Arti 63 gat, mokyklos ir bažny
čių. M-

MacA$KILL CO. 
6237 Kedzia Hem. 7204.




