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LIBRTYVILLE, III., g. 25— 
Policija nušovė dvi pelėdas, ku
rios buvo užpuoluteios jo namų 
kieme senyvų miestelio gyven
tojų ir jį sunkiai sužeidusios.

Filipinams gręsia 
generalinis 

streikas

KLAIPĖDA, geg. 25.—šio mažo autonominio miesto polici
ja paskelbė šiandie susekusi platų šnipinėjinų) suokalbį naudai 
neįvardintos svetimos valstybės. Suokalbio susekimas supuolė 
su Klaipėdos miesto tarybos rinkimais.

Kaip sako oficialis pranešimas, slaptoji policija suėmė 123 
žmones.

Milžiniška darbiniu 
žų demonstracija 

Paryžiuje

Norman Thomas vadovaujamiems “kairia* 
riasparniams” nepriėmus “senosios gvar
dijos” delegatų, partija skilo ir susikūrė 

nauja socialistinė partija

Darbo partijos

Aiškėja dar viena 
“Juodojo Legiono” 

žmogžudystė

TALINAS, geg 
teismas nuteisė kalėjiman 154 
žmones už kėsinimąsi nuversti 
valdžią. Tarp nuteistųjų yra 
ir du generolai, kurie gavo nuo 
10 iki 15 metų kalėjimo.

Klaipėdoj susektas 
šnipinėjimo suokalbis

LONDONAS, geg. 25.—Bir- 
mingham vyskupas Dr. Wm. 
Barnes, vienas iš žymiausių An
glijos bažnyčios vadų, viešai 
pasisakė už savanorę strejjza 
ei jų protiniai netinkančių gim 
dyti vaikus žmonių^

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 12 vai. dienų tempe- 

ratuTa Chicagoje buvo 69°.
Saulė teka 5:21, leidžiasi 

8:13.

Darbiečiams įėjus valdžion, jh 
užėmė kolonijų ministerio vie
tų. Tą pačia vietų jis užėmė 
ir kada susidarė antra darbief- 
čių valdžia. Bet kada 1931 m 
Darbo partija skilo, tai Thomas 
nuėjo su Ramsay MacDonaldu 
ir kitais “nacional-darbiečiais”, 
kurie sutiko bendradarbiauti 
valdžioje su konservatoriais.

Už šitokį jo nukripimą jis 
liko pašalintas iš Darbo parti
jos, o ir geležinkeliečių unija 
taipjau jį pašalino iš savo tar
po, be to panaikino jo teisę 
prie $5,000 metinės pensijos.

Apleistas buvusiųjų draugų, 
su kuriais jis taip ilgų laiką 
dirbo, jis pasiliko ir toliau tarp 
konservatorių. Bet dabar ir čia 
turėjo pasitraukti iškilus kalti 
nimu'i, kad jis išplepėjo kabi 
neto paslaptis apie ruošiamųjų 
taksų pakėlimą, iš ko tūli žmo 
nės gerokai pasinaudojo. Jis 
neprisiima kaltinimo, bet vis1 
tiek turėjo ;iš kabineto pasi
traukti ir prarasti $25,000 me
tinę algų, nes Anglijos tradi 
ei j a yra, kad Anglijos, karaliaus 
ministeris negali būti, kad ir 
nekaltai įtartas tokiuose daly
kuose.

GALLANDĖR, Ont., geg. 24 
—Dionne penkiukės kurios du 
metai atgal gimė menkoj lūš
nelėj visiškai suskurdusiems 
naujakuriams, ir, išrodė, neturi 
mažiausios progos išlikti gyvos, 
dabar turi $250įOt)0 turtų, nors 
jų išlaikymas 
kainavo virš $30,000. Bet tęvai 
nepatenkinti, nes jie norėtų jas 
savaip auklėti ir kad jų turtu 
naudotųsi ir kiti penki Dionne 
vaitai.

STRASSBOURG, Francijoj, 
geg. 24.—Vietos vokiečių laik
raštis rašo, kad 150,000 Vokie
tijos darbininkų dirba visu pa
skubamu tikslu kuogreičiausia 
baigti statyti dvi eiles fortifi 
kacijų Pareiny.

- Guy Tallmadge, graboriauiį padėjėjas, skaito savo prisipažinimą, kad jis 
nužudęs savo žmoną. Kairėj pusėj jis verkia iš susijaudinimo.

NASHVĮLLE, Tenn., geg. 25. 
Netoli lavono Lanny Wright 
$tewart, 44 m., buvusio meto
distų kunigo, dabar gasolįno 
stoties savininko, surastas jo 
paties rašytas raštelis, kad du 
žmonės jį apiplėšė ir paskui 
privertė jį išgerti nuodų. Neto
li gulėjo ir jo tuščia piniginė.

BRUSSELIS, geg. 25 
pirmosios žinios rodė, kad so
cialistai naujojo atstovų buto 
rinkimuose laimėjo didžiumų, 
vietų ir kad todėl turės- pasi 
traukti dabartinė valdžia ir už
leisti vietų socialistinei valdžiai, 
kaip kad įvyko Francijoj, te- 
čiaus pilni I .rinkhnų*"daviniai > to 
socialistų laimėjimo -rtepatvirti

Išrodo, kad dabartinė koalicija 
išlaikė didžiumų, nežiūrint 
kraštutinių elementų laimėji 
mo. '

Miestų bankroto ak
tas teisino pripažin
tas nekonstituciniu

kuris prie privatinės nuosavy
bės tarnauja tik kaipo pelno 
šaltinis jo savininkams, išnau 
dodamas dirbančias mases. Tik 
socializacija kapitalo gali su
stabdyti vieno žmogaus išnau 
dojimų kito 
kurti laisvą

PARYŽIUS, geg. 25. —Va
kar įvyko milžiniška darbinin
kų demonstracija, kokios Pary
žiuje gal dar niekad nebuvo, 
Pere-Lachaise kapinėse, pami 
nėjimui '30,000 darbininkų, ku
rie žuvo gindami Paryžiaus ko- 
munų, 1871 m. ir kurie tose 
kapinėse yra palaidoti. De 
monstracijai vadovavo socialis-^ 
tai. Demonstrantai kartu pa 
gedbė ir busiantįjį Franci j oš 
premierą, socialistą Leon Blum

LONDONAS 
Trumpai 
kad James H. 
nijų ministeris 
savo vietos.

Tai galbūt . 
karjeros labai vaizdingo žmo
gaus, kuris iš skurdžiaus iški
lo iki ministerio ir augščiau- 
sios politinės vadovybės. Esą 
jis yra vienintelis žmogus An
glijoj, ku4rio autobiografija bu
tų, noriai visų skaitoma, nes 
tai visgi buvo nepaprastas 
žmogus ir nepaprastų gabumų.

Pradėjo jis dirbti pasiunti 
niu būdamas metų am
žiaus, už $1 į savaitę. Būda
mas 15 metų ir dirbdamas gar 
vėžių šluostytoju, jis parode 
organizatyvius gabumus, suor
ganizuodama būrį darbininkų, 
kurie įteikė reikalavimute gele
žinkelių viršininkams ir laimė
jo. Nuo to laiko prasidėjo jo 
darbuotė organizuotų darbinin
kų eilėse, kurioj jis iškilo iki 
geležinkeliečių unijos vado. Va* 
dovaudamas tai unijai jis nepa 
prastai ją išauklėjo ir padarė 
tvirčiausia unija Anglijoje.

Kartu jis pradėjo darbuotis 
ir politikoje 
eilėse.

Naujoji partija betgi nebuvo 
sukurta urnai, tiktai pasėkoje 
konvenęijoje iškilusių ginčų. 
Apie jos sukūrimų jau senai 
svarstyta, kaip tik pasireiškė 
senojoj -socialistų partijoj skir
tumai priųcipųfcir .taktikos klau- 
Simais ir kada prasidėjo spen- 
davimas senųjų socialistų, ku 
ne bandė ginti tikruosius par
tijos principus. " • x i..

« 1

Naujosios partijos steigiama
sis susirinkimas, kuriame pir 
mininkavo Louis Waldman, iš
rinko ir laikinę pildomąją ta
rybą, kuri susideda iš šių na-

geg. 25. — 
oficialiai paskelbta, 

Thomas, kolo- 
- rezignavo iš

LOS ANGELES, CaL, geg. 
25. — Du darbininkai, kurie 
purkštė medžius, liko užmušti 
elektros. Jiems purškiant me
džius išnaikinimui vabzdžių, 
smulkus kaip ‘ dulkės vandens 
lašai pasiekė elektros vielas, 
kurios ėjo virš medžių. Elektra 
tarsi žaibas trenkė žemėn ir 
vieną darbininką vietoj užmu
šė, o kitas pasimirė už ke- 
lių valandų.

Estija nuteisė kalėji 
man 154 maišti-

siekdami, mes šie 
kiame kiekvieno galimo page 
rinimo masių būvio per plėti
mą viešosios nuosavybės ir pei 
socialę ir darbo įstatymdavystę 
pašalinimo darbininkų skurdo, 
persidirbimo, nedarbo ir- kitus 
blogumų, kurie gimsta iš pri 
vatinės nuosavybės ir produk 
ei jos dėl pelno sistemos.

“Mes stovime petis į petį su 
organizuotais darbininkais ir 
dirbančiais ūkininkais jų eko
nominėj kovoj ir mes kviečia* 
mes juos nutraukti ryšius su 
pąjįti3°m^s» kurios palaiko ka- 
Ritalistinę sistemą ir sugarga- 
nižuhu taip; kad' jie galėtų 
veikti ne tik ekonominiai, bet 
ir politiniai apgynimui savo 
interesų ir, ilgainiui, atsieki- 
miri visuotino išsiliuosavimo.

“Mes tikimės pasiekti savo 
tikslą naudojant demokratinius 
budus. Jungtinėse Valstijose 
nėra pateisinimo stvėrimos su
kilimo ir smurto, negi atvirai 
ar paslėptai propagandai už 
tokį veikimą, ar prisiruošimą 
prie jo.

“Mes atmetame diktatorys - 
tę, nežiūrint keno rankose ji 
butų, ar kokiais tikslais ji bu
tų įsteigta. Mes stovime už 
praplėtimą ir pagerinimą esan
čios demokratijos ir už jos 
apsaugojimą nuo visokių puo
limų, iš kur tie puolimai nė pa-

RYMAS, geg. 25. — Hotely 
Rome nuo paraližiaus staigiai 
pasimirė garsi operos daininin
kė Claudio Mižzio, per ilgus me
tus dainavusi Chjcagos ir New 
Yorko operoser Ji ruošėsi ne
užilgo išvažiuoti koncertuoti 
į Pietų Ameriką ir nors ji tu
rėjo silpną širdį, bet apie jos 
mirtį nė ji, nė daktarai dar nė 
nemanė. Ji gimė 1893 m. Jos 
tėvas -buvo Londono, o vėliaus 
ir New Yorko operos manaže- 
ris. Jos motina dinuodavo ope
ros choruose

WASHING,TON, geg. 25. — 
1934 m. kongreso priimtas 
miestų bankruto aktas, kuris 
taikėsi pagelbėti bankrut j au
tiems miestams ir palengvinti 
jiems sutvarkyti savo* skolas, 
augščiausiojo teismo 5 balsais 
prieš 4 liko pripažintas nekon- 
stitucinįu.

Teisėjas Hughes, Cardozo, 
Brandeis ir Stone savo nuo
sprendy pareiškė, kad “statutas 
yra konstitucinis”. Bet kiti 
penki teisėjai su4 tuo nesutiko 
ir vistiek tą aktą pripažino ne
konstituciniu.

DETROIT, Mich., geg. 24.— 
Tyrinėjant “Juodojo Legiono” 
veikimą ir jo nužudymą dar
bininko Charles A. Poole, 32 
m., pradeda aiškėti, kad jis ir 
daugiau žmonių yra nužudęs.

Tas slaptas kaukėtas “Le
gionas” buvo nusistatęs prieš 
žydus, negrus ir katalikus, bet 
daugiausia užsiimdavo žudymu 
neištikimų ir moteris vylioj an
čių, taipjau nuožmių vyrų.

Dabar išėjo aikštnė, kad “Le
gionas” mirtinai užplakė Jack- 
šon kalėjimo sargą Paul Avery 
už tai, kad jis norėjo iš “Juo
dojo Legiono’ pasitraukti. Bet 
spėjama, kad tie kaukėti žmog
žudžiai, kurie veikė keliuose 
Michigano miestuose, bus nu
žudę viso per 50 žmonių. Dau
gely atsitikimų buvo simuliuPta 
saužudystė. Todėl dabar bus 
tyriamas visos neišaiškintos 
žmogžudystės ir neaiškios sau- 
žudyštės.

16 to “Legiono” narių tebe
laikomi kalėjime. Jis nerodo jo
kios atgailos, bet dar didžiuo
jasi savo darbais. Matyt, nie- 
kurie ir norėtų išpasakoti “Le* 
giono” paslaptis, bet bijosi 
likti nužudyti išlikusių narių.

MANILA, geg. 24/ —. Grga 
nizuotį. darbininkai grąsįna pa- 
streiką, kad tuo būdu privers- 
streiką, ka dtuo budu4 privers 
ti valdžią išpildyti savo priža 
dą pagerinti darbininkų būklę

SIGUX FALLS, S. D., geg. 
25.—Du lakūnai užsimušė su
sidaužius jų lėktuvui.

Tečiaute vistiek didžiumą lai
mėjo dabartine koalicija, vado 
vaujama premiero Paul Van 
Zeeland, į kurią įeina ir socia
listai.

Kadangi balsavimai Belgijoj 
yra verstini, tai juose dalyva
vo virš 2,000,000 balsuotojų* 
Tečiaus didesnio politinio nusi
statymo pakitėjimo balsuotojai 
neparodė. Rinkimus laimėjo 
vidurinė liberališka koalicija. 
Bet laimėjimų aplaikė ir kraš
tutinės partijos.

Buvusi visai silpna fašistuo 
janti katalikų partija Rexistai 
surinko 10 nuoš. balsų. Bet ji 
laimėjo kaina reguliarės kata 
likų partijos. Fašistiniai rex 
istai laimėjo daugiąuteia tarp 
valunų. Laimėjo kiek ir kita’ 
kraštutinių dešiniųjų partija—t 
flamanų nacionalistų “frontis- 
tai”, kurie stoja už flamanų 
autonomiją, ar net flamanų pri
sijungimą prie Holandijos.

Kraštutiniai kairieji—komu 
nistai 
jas vietas

CLEVELAND.— Dabar lai
komo j socialistų partijos kon
vencijoje, socialistų partija 
skilo, Norman Thomas vado
vaujamiems “kairiasparniams” 
priėmus tik savus delegatus ir 
atmetus senųjų socialistų, taip 
vadinamos “senosios gvardijos” 
delegatuš.

Išėję iš konvencijos senieji 
socialistai, daugelis kurių da 
lyvavo sukūrime dabartinės so
cialistų partijos 35 metai at
gal, kada ji susikūrė skilus 
senąjai Sociąlist LaboU parti
jai, nutarė sukurti naują par
tiją, kuri liko pavadinta Social- 
Democratic Federation.

“Mes pilnai pasitikime, kad 
šie demokratinio darbo socializ
mo principai bus pilnai supras
ti darbininkų klasės ir bus šir
dingai užgirti ir didelio skai
čiaus vyrų ir moterų iš vidu
rinių ar profesionalinių klasių, 
kurios ištikimai juos parems, 
vadovaudamosios teisingumo ii 
žmoniškumo supratimu, taipjau 
pasipiktinusios tomis kapitalis
tinės sistemos blogybėmis, nuo 
kurių jos pačios kenčia.

“Mes sveikiname visos šalies 
socialistus, kurie užgiriu musų 
paskelbtus metodus ir siekius 
ir kviečiame juos prisidėti prie 
musų darbo 
į švietimo ir organizavimo dar
bą kilniems viso pasaulio de 
mokratinio socializmo idealam0 
ir siekiams.

“Pirmyn budavojime tikro sc 
cializmo partijos; pirmyn linkui 
kooperatyvės visuomenės san
tvarkos !”

Belgijos rinkiniai ne 
pakeitė valdžios 

stovio
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WASHINGTON, geg. 25. — 
—Jungt. Valstijos išsiuntinėjo 
jai skolingoms valstybėms — 
Anglijai, Franci jai, Italijai it 
-kitoms-—rprimin^mą,-kad jos bir
želio 15 d. tūrėtų sumokėti 
$1,166,122,766.65. Bet nė iš vie
nos valstybės, išėmus Suomiją, 
nesitikima, pinigų gauti, nes jos 
nemoka skolų jau kelinti me-
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Pirmininkas James Maurer. 
iždininkas Morris Berman, N 
Y., sekretorius G. August Ger 
ber, N. Y., nariai: Geo. R. 
Kirkpatrick, Gąlif., Edw. C. 
Thompson, N. J., LesterC. Coy 
Ohio ir Algernon Lee, N. Y.

Taipjau nubarta pasiųsti pa
sveikinimą Socialistų Internacio 
nalui ir paprašyti naująją par 
tiją priimti į savo eiles. Pa
sveikinimas nutarta pasiųsti na 
cionaliam pirmininkui James 
Maurer, Abraham Cahn, prasi 
dedančiai šiame mieste rubsiu- 
vių konvencijai ir dabar laiko
mam Los Angeles mieste mo
terų rūbų siuvėjų unijos pildo
mosios tarybos susirinkimui.

Vėliau bus sušaukta specialė 
konvencija legaliam patvirtini
mui įkūrimo naujosios partijos

Manoma, kad “dešiniosios” 
delegacijos Mass., Pa. ir Gonn. 
valstijų ir toliau pasiliks socia
listų partijos konvencijoje, jei 
bent ir tie delegatai liktų pa 
šalinti, kaip buvo pašalinti New 
Yorko delegatai.

Principų deklaracija
Naujoji partija, Social-Demo- 

kratinė Federacija, priėmė se 
karną principų deklaraciją:

“Partija, kurią mes dabar ku
riame stovi už senai priimtuš 
tikslus ir metodus, už kuriuos 
stojo Socialistų partija nuo pat 
savo įsikūrimo iki kelių pasta
rųjų metų, kada į ją įėjo ne- 
socialistiniai ir nedemokratiniai 
elementai, kurie 
nuo tikrojo 
partiją prie 
susmukimo.

“Musų siekiai yra sociale 
nuosavybe ir demokratinė kon
trolė viso produktyvio turto,

.n.
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NORWOODIEČIA1 IR AMERIKOS 

ĮimiVĮV KONGRESAS
Atsišaukimas j vietos lietuvius
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NQęWOOD, Mass. — Aštuo 
nios vie.įų^ liętuyių prgąnįsąęi • 
jos bei politiškoj grupes pasi
sakė už šaų.kiąmą Airięri^ą lie
tuvių kongresų, kuris įvyks bir
želio 20 ir 21 d.d. Clevelando 
mieste. Iš musų kolonijos pla- 
nuęjąma pasiųsti nors du dele- 
gatuą.

Reikia tik pasveikinti tas or
ganizacijas, kurios*pritaria kil
niai idėjai iy per sąv,o atstu 
vus dalyvauja bendraite komi
tete. komiteto vyriausias užda
vinys dabar bus sukelti pini
gų, kad butų galima į kopgrę: 
są pasiųsti ditf delegatus.

Reikia labai pasidžiaugti, kad 
bendras darbas eina gana sklan
džiai. Jei ir toliau bus taip vie
ningai veikiama, tai negali bū
ti mažiausios abejonės, kad 
kongrese turėsime du savo, de
legatus, kurie atstovaus musų 
kolonijai.

štai šios organizacijos b.ųvo. 
atstovaujamos pasitarime ir. 
pasisakė už kongreso šaukimų: 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio. 
Kęstučio Draugija su 134 na
riais; Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3 kuopa su 90 na 
rių; Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovė su 80 narių; Su~ 

, sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
131 kuopa su 60 narių; Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9, kuopą su 
40 narių; ‘Lietuvių Lavinimoąi 
Ratelio choras; Rietuvių Day 
bininkų Draugijos 27 kuępa įi-Jita VeVČią 
t. t. " M\ ^terb

LSS 133 kuopa pirmiąusia 
pradėjo raginti kitas organiza
cijas, kad jos paremtų šaukia
mą kongresų. Netrukus bpvo 
sumanyta sušaukti orgąnizaci,- 
jų atstovų pasitarimas. Tas pa
sitarimas, kaip jau minėjau 
praėjo sklandžiai ir padariny
je mes turime komitetų.

Sudarytas komitetas atsto
vauja 431 organizuotam žmo
gui. Tai gana nemaža jėga, ypač

turint galvoje musų kolonijos 
$ei W?s ,W«ĮĮ^ te'-

Alexauder Miząra .... $1.0.0 
Ireną A. Yurėnas .... $1.00 
J. Mį. Tumavičienė .... $1.00 
Andrew A. Yuga .... $į.00 
J. Jįauhąu^hąs . ....... $1.00
Frank Juška ............. $1.50
Jonąs Starkus ......... $1.50
Iš viso surinkta įr į Lietu-; 

vų pasiuką $45.0(0,
Pasirašo komitetas:

Steponas Miokus, pirmininkas, 
Dr. J. Pašakarnis, 
jp^n. B. F. Kubilius, 
jk: i Sąxw«?-te“džta«>
S, Michęlsęnaę,

I£erdięj?Si.

LIETUVIAI
i Gydytojai ir Dentistai

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

2400 West ĮJad^son • Stręrt ’

Namn telefoną* Brnnairtek M97

Ofisu Tek Boulevard 6918
Kex. Tel. Victory 2848Dr. Bertash

756 VVesĮ &th

SRVM’kBUV

Mode- , 
llluitrated- 
GAQ-S0.

Other ShelvAdor Modely iKjJ
frotn up. ĮMB

THE WORLD’S MČŠ
BEAUTIFUL REFRIGRRATOR

Pamatykite tas naujas Ęlęk- 
trikines Ledaunes Budrikę. 
Didžiulėj Ledaunių Krau
tuvėje. 5 meili garantija.

Kaina

»10.4.50
ir aukščiau

Ant lengvų išmokėjimų

miirgas.
Komitetas, kuris susideda iš 

17 atstovų, vyriausia yra susi
rūpinęs tuo, l$ad galėtų šukei- 
U dyięm, ?ts»ow ^a- 
siųsti f Clevelandą.

šia proga laikinis komitetas 
at^uįįį# į iftątys d^rtio, 
nęs prašydamas kooperavinąc. 
Butęąt, komitetas prašu tįn.ąn- 
sjškps i$ m^Ų^oą paramos, 
Ąad gražus sumanymas galėtų 
būti įvykintu Bėikia vilties, 
kąd yįsi geros valios lietuviai 
nęątsįųakyą komitetų pąręm- 
tk ’ . ’

Prgąniząęijpą, kurios. su^ąvA 
komitetų, yra įsiti&įąųsios, kąd. 
bę dępąę^atįįkos ųąntv^ųs. 
Lietuvą ųęgaĮį tiųkąmąi kĮęą- 
tėįi, negali tipkamaį sayp nn- 
p^laųąoipy^ ginti.

Komiteto nariai biaųriųi tuo, 
kad Lietuvos darbo žmonėms 
yra draudžiama organizuotis į 
bet kokias organizacijas, ku
rios siekiasi Lietuvai nustaty
ti žmoniškesnę tvarkų, iškovo
ti daugiau laisvės. Yra tiesiog 
šlykštu skaityti, kad tautiška 
valdžia' pikliau yra prislėgusi 
spaudos laisvę nekaip caro tai
kais. šiaip ar taip, caro sėbrai 
neversdavo laikraščių, kad jie 
dėtų valdžios ęfįcial.ius prane
šimus. O Smetonos pakalikai ne 

, vkazipnus”, tautiš- 
ktįl bptei-brpdininkų parašytus 
straipsnius dėti, bet dar drau
džia pažymėti,, Jp^o, tįe.,Ataijt-. 
sniai parašyti! LUdesnior pasity 
čipjimp SVnku w sugalvoti.

Yald.iniukų savivaliavimui tu- 
rimtuti padarytas galas. Nors 
fcLtetUvą su pięku nekariauja, 
bęt karo stovis vis $ar palai
komas- Paprastiems piliečiams 

i po dvyliktos valaųd?s nakties 
neyaiia ąė į gąįvę išeiti, o tim 

' tarpu karininkai ir valdinin
kai per paktįs ulįąvęją.

Jokių bųdu ųegąlima pųteį- 
sįntį to, JĮcąd policininkai nie" 
kur nieko nąkt^s metu gali įsi 
jbriaųįi į butą ir pąreįkalaųti 
iŠ ramaus pįlįečio pasų. Tokiam 
savivaliavimui |uyį bųti pada
lytas gąląą.

Draugijų atstovu koųiit^tas 
gegužės 30 d- Vengią didęlį b(ą 
lių — Šukius Lįętu‘yių svetai
nėje. šokiams grieš gęyąs or
kestras. Įžangą yyrąins 35 cen
tai, O. mptejims mergiuem?

2į5c. Dalyvaukime visit 
šokįąi ^aąįęįęą Q vąl. vaka

ro. Bus. visokių gyrimų įr už
kandžių. Kųrįę nęąoręs ^tį, 

g^s svetainėje
linkiai laiką prąlyisti. J apa
tiny sYęiąinę bus‘ galima įeiti 
bę jokių tlkietų. Įeiti įu.S -ga
lima 3 vai. po pjętų. Prie pu- 
tųpjaučio, alučio ten buą gali
ma spiągiąi laikas pjąlejsti.

— P. Ęručas, 
Kęmitęto pirm.

KANSAS CITY, Mo. — Toųy Gulotta (prie vairo), kuris važiuodamas 100 mylių geritumu 
sįyertė ir susižeidė. Jis rengėsi dalyvauti Įndianapolis automobilių lenktynėse.

.................. ...................... .............. v..——„1 ~~ "i   11 . —

legatus, — d£r nežinią. Mat, 
'tose draugijoj ir kuopoj į val
dybas yi^ą įsįgąvęs fašistiškas 
eleme^(ąs., kiirių pĮrię.šįnasi (ąp*- 
ikiamą^į ^ę^ręųųv, Bet visgi 
sįvykąsįoj. ^įferąąęijop ^Jegą- 
itai n^uo drąugij'ų bęi kuo- 
ipų RUtąi;ę sįų.ąV dęlęgątųš U’ 
išrinką kapiitęįą is JO ną^ių, 
kad U dąvhą.
lėtas įąi^ę ąuųfrinkimų gegu- 
ižčs lį5; 'd. U’ rėįgtį. įą- 
:rengįįą ^ęj'
jdelegąijų ^įi,onęi. ParM^S 
i įvyks 29 d- LįeĮuV.0S
; Sūnų, įę Dvąugijoų ąy^r 
įtaineįj> Visi lietuviai ti?rotų at
silankyti ię paremti rengėjus, 
nes pelnas nuo to parengimo 

į bus sunąųdjOtas tik delegatų į 
šaukiąmų kongresą siuntimui. 
Mat, yrą toįęįų drąugijų bei 
kuopų, gurius neišgali savo de 
legatų kęĮmųės lėšas padengti. 
'Kiek deįę^ątų važiuos dąr ne 
žinia. Sužinosime tada, kai 

i draugijų mitingai praeis. Bet 
vis dėlto manorpę, kad važiuos 
'geras būrys žmonių. Prieš iš 
važiuoj ant dar viena vietos. Įiop- 
'foreųcija įvykų, ir tada 
galima patirti ne tik delegatų 
skaįęius, bęt bus patęsta i: 
naujų sumanymų kongresui.

—- S. Naudžius.

i ■ So.'

žavėjąnčiai sudainuotos. Muzi
kos solistai -„p.į Valentina pąl- 
ląn;ayiČiųtę-BinSieŠė shųmbipą 
vieąų iš nąoįięrųišįų komPpri 
ei jų ant piano ir Dr. Į)i BlasiG 
ąųį ųmąik^ . arijų”. 
Publika pilnai įvertino pa^tąn- 
gas artiątų ię apdovanojo jųoą 
gausiais delnų plojimais. (įą’- 
;lą iįi^tąi, ką$ ųę pę$ 
nįų sųsiri®&<V 
vertėtų į^ąįtll^U'

asmenų: pirm. Steponas Min- I 
kųų, pr. J. į. Pąšą^ąęnių,
B. F. Ęubilįus, Dr; X Bandžius-; 
Seymoųr; red. & Mįęį^įįą^ 
ir Jonąs

ap-
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto

So* Boston, Ąlass. kad pačios Naujienos

Viešą Padėka
y.ra naudingos.

Dr. V, A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos puo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 
'“"■SSF5

Lietuvos potvynio nu
kentėjusių šelpimo, 

koncertas
✓

Pereitų sekmadienį po pietų 
Municipąl svetainėje, South 
Bostone, įvyko koncertas, ku
rio pęlųas paskirtas sušelpimui 
nukentėjusių nuo potvynio Lie
tuvoje. Pradžioje koncerto mi- 
nisteris Kubilius pristatė atb 
vokatę Z. Šalnienę paaiškint 
tikslų šio pąrengimo. Adv. šal- 
nie.nė trumpai pabrėžė būklę 
Žmonių, kuriuos pasiekė potvy
nis Lietuvoje ir reikalingumų 
duo,t jiems pagalba.

Po kalbos prasidėjo koncer
tas, kuris davė progos South 
Bostono lietuviams pasiklausyt 
didelio, gerai išlavinto simfo- 
nisko orkestro, kuris griežė 
specialiai lietuviams. Solistės 
dainininkės buvo art. Ona Ku
bilienė ir ponia Helena Trol- 
sąas. Pirmiausia jiedvi gražiai 
sudainavo duetų iš operos “Ma- 
dame Butterfly”. Paskiri ponia 
Tvolsaas sudainavo daina “The 
Wren”, o art. Kubiliene orkes
trui akompanuojant padainavo 
arijų-Habanerų iš operos “Gar- 
men”. Šios dainos buvo tikrai

Wąterbųty, Conn.
Waterbiuio lietuvių iną- 

: " sinis mitingas
v ' '—~—".

Waterburio ir. > apylinkės lie
tuviui, kuriems rupi Lįę.tuv.03 
liaudies likimas, yra kviečiami 
atvykti į maųinį mįtingą. Mi
tingas įvyks gegužes 31 d.. 7:30 
vai. vakaro, 103 Greęų st.

Mitingų šaukią visos Wąter- 
būrio suvienytos draugijos. Bus 
ręnkami delęgą’fai ' į Amerikos 
lietuvių visuotinį koifgresų, ku
ris - įvyks ; ;dSl,ev^lande birželio 
2Q if 21 ’dd. < -

Svarbu, kad vietos ir apy
linkės lietuviai kuo skaitliu- 
giausi.a šiame susirinkime da
lyvautų ir išrinktų delegatus į 
kongresų, kuris bandys suras
ti būdų kaip padėti Lietuvos 
liaudžiai nusikratyti fašistiško 
režimu,.

—■ J. SJiižauskas.

Bostono koųė^rto komitetas 
niVkentėjųsiemą nuo potvynio . 
įietųvoj štadįngąį ^cJa už 
atsilanku.sios į Ąoncertų (May f 
17tų MjunįcipąV ųvetąiuėje, So. 
Bostone') publikos atjaučiančią 
paramų, šie ąuįąvą po dolerį 

i ir daugiau:
Dr. ir pt. J. L. Pašakarnis

5 * J $5.00
Stęponąs ir'Vąlęnti^ 

lytingai ... ......... $5.00
Mių. ĘubįĮiųą ir. art- 

^ų.bilię^ ... ........j $2.00
Dr. J. Landžius-Sęymour

$1.35
Dr., F. Puskunigis ir * 

žmc.na ,.........
i W. Petkevičiui 
i Pęter Sęnkai ....

Kvetkauskai —
• ir Ona

Jonas Kerdiej us
Pranas Galinis

I Antąn^s Ragutis .... $1.00 
Ignas Strickauskas $1.00 

Juozas Šimkus .. $1.35

JUOZAPAS

.....  $1.50

...... $2.00

..... $2.00 
Pranas 
...... $2.00

$i.0(| 
..... $1.00

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia k. Jarusz

.................Physical Therapy 
llilltaiiNliiii1IINWraiii and” Midwife

6630 S. Węstern 
A Ve.. 2nd floor 
Hemloėk 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se af ĮigodMše. 
duodu massage 
electric t r ė a t- 
ment ii* maade- 
tic blankets ir t‘f. 
Moterims irmer- 
gipoma nąteri- 
mai ąovanai.

Laidotuvių Direktorįąj
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laiaptiiyjų pitek^yių ĄsoęiĄęyp^,

PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

..s. ė. lAchavicz
42-44 East 108th Št. Tel. PulĮman 1270 arba Cąąaj 2515,

J. LIULĖVICIUS
40.92 Archer AvenŲe' ........... Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lįtuąmęa Ąvenue

' Ą. HfASALSKIS
8307 Litųanica Ąvenue Phąųę Boulevard 4189

Phone Yards 1188

A. PETKUS
J4Į0 South 49th Court Cicero ?1 Phone Cicero 2109

AUVOKATAI
K. P. ti ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—j27 N. Dearborn St. 
Kamb? 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

a Tel. Boulevard 1310. ‘ ’
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

nągsJ nutarties-

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVEN®

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS k . ,

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas * * ' 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2$34 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai;

Rezidencija 
34W Lo^;? Tel,

JOHN R. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermąk Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien mio 9 ikj 6.

Vakarais: Panedėlio, Seredo* . - Pėtnyčios 6 iki 9. nvJ 
Telefonas CanaI 1175.

Mamai: 6459 
Telefonas Repubhc 9600. 

'______ —________ -------------------- ----

A. A. SLAKĮS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

State 4690 Prospect 1012
KĄL & ZĄRETSKY

' ATTORNĖYS AT LAVV1 
6322 So? West6rn Avė., 

VaĮandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Šubato.i nuo 12 iki

‘ 6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien' nūo 9:00 ryto
” iki 3:0.0 po piet.

AKiyW(ALlSTAl

Dr- 8. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węąt 22n(l Sfteet

U.
. . ----------------- --------------- 1 ■ — -■

Tek Office Wentwortli 6389 ‘ 
Rez. Hyde Park 3395"

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1~S po ? v-

Phone Ebulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Dr, StĄkoj’is

Ofitai valriNu* 2 iki 4 ir nuo 6fld8

Namu TeL: Prospėėt 1939

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS 1R ZhirUrgab 

*1157 ARCHER AVENŪE

6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutartį
"t '.i. ■■

Kiti Lietuviai Daktyrąt

TęL Boulevard 6914 Diena te NaW 
Ofiso valandos: huo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 V. Nedėk nuo 10 įkį'12 k. m

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
33«®»St 

CHICAGO. ILU

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIĄN-SVRGEOrf 

Office 4070 Archer Ąye.
^Tėl. Virsima 1116

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

Tel. LafąyeUC 3051
Valandos: 9—10, ryte. 5—6 p.

’ Kasdien, išskyruf sėredas.
• Sękmadienį susitarus. ' *

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tek Boulevard 4705 *

BUDRIK
Furniture Mąrt

3347 So. Halsted St.
Viskas dėl namų už žemaą 

kainas. ,

Kož^ą (iięn^ Ęudrika .praį
grąmai 7 P. M., iš

WAAF, 920 kų.

Grand Rapids, Mieli.
' "-'T — —

prąųgįjoks ir kuopos rengia
si siųsti atstovus į Amerikos 
lietuvių ' šaukiamą kongresų 
įįetV*W demokratijai atsteig 
ti. Kųngręsas įvyks birželio 20 
įr 21 dd. Clevęląnde.

Jau buvo spaudpje rašyta, 
kad lįo. nuėsto lietuvįai šaųkįa 
kpnf^ąiįęįjų dėl aptarimo šau
kiamą knogreso. Taigi, konfe 
ręįąija jąu -. įvYko gegužės 8 
iĮ. Dęięgatų susirinko 2Q, ku
rie atstovavo 800 narių. Dele
gatų uepriaĮuntd S.L.A. 42 kuo
pą įr ŠYePto Jurgio. Draugija. 
Ąr još < ųįųs atskirai savo de-

MALEVOS
Didžiausios nialovų iSdirbėjų ir dj^strl- 
bu torių įstaigos Chicagojo. Standarti
nės rųšles malovą už tiktai ,

. ' . ' / . f. -. ■ į--- : ' '• .

Nėra Middle-Man’s pelno 
7.000' u iii. SiieHwin- Milkarite Trini'-Var- 
nlao.1 1SJ Mrtfesltb Radio. "kuris Biibari- 
krutavd*. $2'75' vertSs ’ 
kaina' 1....... ...i..'.-.-___  ____
Naniame Maleva, GIobb ar Iflat, Great 
Lakėrf fųšie^,- kitur $2.25," OE 
mūsų kaina ................ •--------
Montgoniery-VVard certtfJkuota malnva 
Sand Kote finish, pirmiau tfįl flf) 
$3.20, dabar ............. - T*J’Y .
JUbdas Screen Ęnamelis EAzA.
Pabar* galionas . ..'......L.....
“.a'umtb" U. S. Calso- $1.06 
mine 25 sv. maišas v

•* -Ir tiikstančikl 1 kitu bargenų.
Mes operuojam nuosavą sandelį ir tu
rime ‘savo nVnlevtj fdbriką. Pirkit1 tio- 
Mor Ir taupykitl ; 
* PAlNT ' EXCHANGE OF

: ( Chicago ’’ v
1557 MIIAVAUKl!:® AVĖ. 
UB3O S. FATJSTED ST. 
*2874 ET.STON Ay®. 

Telefonas rArOilV»ge 1440.

1 F. KADŽIUS
668 Wesį ISttĄ Strbet " '" ' Phone Ganai 6174

S. M. SKŲPAS
718 West 18 tfo Street' Plionę Monroe 8877

‘ .................. ... ......... . ........ ........... 1 ■ll"1 1 !' ■  ' . Į . i.'.i   / l' I' i I ' *' ■ * .‘1— -
■ ' ve' i • < 4 5 J >■ J, * ■ k » ». .V <r - - ,. 4 r-i * 1 *■ »’ • - * ' * •

Į. J, ZOLP
Į6^6 West 46tR Stręet Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS ĮR SŪNŪS
* . tel. pullinau 5703

...................    ■ , i     ................................................ ................ w—■ ii i.. ■ t ii—e

718 West 18 th Street

10734 S, ^ichigan Avė.

Phone Ganai 6174

hones Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIŠ
4^95-07 g. Ęąrmitąg^ Ąvenue ęh^ęs Yąrds 1.741-17,^
BrigliĮon Pąyk Skyrius, ^7 g. Ęąįrfleįd, Laf. 0727

2814 yf.^t 23rtPkc^’mw^s,Canay251Y—Cicero £927

DR. VAITUSH, OPf. 
LIĘTUVIS 

Optometrically Akią Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą; kuris 

ęsti prięžastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nerVuotU- 
nid, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visubse atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. ŠpeciAlė1 atyda ’ atkreipiama i 
moky^oą vaikus. K^įvos akys 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Nedelioi' nuo 10 iki 12. n<' r
Daugely atsitikimu akys atitaiso- 

' mos be akiniu. Rainos pigiau 
kąipt pinniąu.

4712 South Ashland Av.
7539

>.nwig" nu it»w.ii eHWiii«Ri' mmen.
mo

Dr.Herzmun
IŠ RUSIJOS.

Gerai lietuviams žinoma* per U 
metus, kaipo patyręs gydytolą* dą- 
rui-gaš Ir Akušeris. 1 1 “ n

Gydo steigia? ta chręniika* lig**, 
vyru, moterų ir vaiku bagal nau- 
ŽS& ^X.x-^ *

Ofisas ta Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan RĮ 

Valandos nuo 10—12 bietl'ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

N VM
Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

' 2-ros lubos ■’ * 
O^MŽbS;

Nuo 10 iki 12 val. ryto. tmo 2 ikį 4

valandai djėhn.'' ’ T“‘T ' vr 
4 J?hone MID^ĄY 3880.

Telefoną* Yard* 0R94

U -Z 1 ‘ i . .-b*'*- ‘ *

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. G. SERNER
LIETUVIS

___ Tel. Yarte 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreiva*. Aki* 
Ištaiso.1 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė x 
756 West 35th St 

kampaą Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

—.... ...............- ....r....... . ■
" Ofiso Tek Dorchester 6194 * 

Ręi. Tel Drqx«l 0191 -

Dr« jA* JLoth
! < ■Rusas Gydytoja* ir ''Chfrma.
Uofeiftką. VYrišku, Wkų ir 

Ofisas 6850ąstoneyli?Bian<i Are.

diena.

IMPERFECT IN ORIGINAL
•- :---------------



Antradienis, geg
ĮĮI.IĮį

spintą

uri susidėjo iš

^įį
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The Rosette

The Petite

TIK

ROSSRE ĮMOKĖTI

9050

BOSTON SHOE

ŠIOS SAVAITES
PETER PENEitra Bargenai

CMEEGXIO|

-ptffT’ClVELY

Deportuoja vokietį 
komunistą iš lietu-

the 
SMILE 
RACTOP?

VVhether you go in for frilly 
frocks or, strictly sportą attire, 
we have the white and fashion- 
rlght Red Cross Shoes to go 
with any costume. In a variety 
of. styles to make the choos- 
ing easy. Price now only $6.50.
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Vakar J. F. Eudeikio koply 
čioj, kur Girštauto kūnas bu' 
vo nugabentas, įvyko korone

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima guti 

Naujienose 
Kaina 45 centai

Public Service CompanY 
OF NORTHERN ILLINOIS

nai kas gali atsitikti. Chesti 
buvo priverstas bandito reika 
lavimą išpildyti.

Užmušė lietuvį taver 
nos savininku

Jūsų kaimyninis dealeris taip pat turi puikias 
moderninių gaso pečių vertybes-

Bet Rogauskis, ištrukęs pro 
duris kaip sako policija, stai
ga smogė geležiniais krump
liais Girštautui į veidą. Jam 
perskėlė lupą ir išmušė dan
tis. Kada Girštautas griuvo, 
tai Rogauskis dar kirtęs jam 
į galvą, suskaldęs jo kaulus 
ir ištaškęs smegenis. Girštau
tas kritęs be žado, o Rogaus
kis pabėgęs. į

Atvykęs Dr. Minikas prane
šė, kad Girštautas mirtinai 
sužeistas ir atsisakė vežti į li- 
gonbutį. Pašauktas Brighton 
Park policijos leitenantas 
William Hussar su pora skva- 
dų detektyvų nuvykęs rado 
Rogauskį namie; ten buvo ii: 
jo draugas S. Kazlowsky.

Policija iš Rogauskio atėmė 
geležinius krumplius ir areš
tavo jį patį. Po to paėmė kvo
sti Girštauto moterį Veroniką 
ir jo augintinę Petronėlę. Po 
trumpų tyrinėjimų ant ryto
jaus jas paleido.

šeštadienyj, aplankė lietuvių 
meno ir dailės parodą, Mandel 
Bros.' krautuvėj, keletas žymių 
meno kritikų ir nusprendė ge
riausius kurinius parodoj. Kuri
niai buvo išdalinti į penkes kla
ses- ir kai kurios klasės net 
gavo keletą garbės laimėjimų. 
Pirmoj klasėj 
vietinių ir Lietuvos artistų ta 
pytų kurinių ar pieštų, Iš jų 
Staneikos paveikslas chicagie- 
čio advokati Jurgelionio — lai
mėjo, pirmą vietą 
sėj Chicagos Artistai 
leikio
keeper (No. 24) išlaimėjo pir
mą vietą alėjaus tapyboj. O 
ponas Skupas, jaunas chicagie- 
tis laimėjo už įdomiausi pieši
mą. 'Studentų tarpe alėjų spal
vose pirmą vietą išlaimėjo pa
nelė Radviliutė (No. 36), o ant
rą vietą panelė Pralle-Pralgau's- 
kaitė už “Onytė” (No. 51). 
Vandenines spalvų klasėj mė
gėjų tarpe išlaimėjo pirmą vie
tą panelė Pralgauskaitė už jos 
“Bobutė” (No. 170), o antrą 
vietą Edwardas šmotelis už jo 
“Alley” (No. 165). Antaną 
Giedraitį—jauną chicagietį kri
tikai Jabai įvertino už jo nepa
prastus medžio drožimus.

Vincą Girštautą, 52 metų 
amžiaus aludės savininką, 
4258 So. Maplewood Avė., ge
gužės 23 dieną užmušė nak
ties laiku. Tariamas užmušė
jas yra 25 metų Alex Rogaus- 
ki, gyvenąs adresu 7026 So. 
Fairfield Avė. Atsitikimas bu
vęs toks!

šeštadienio vakare AIex Ro
gauski su savo draugu Stan
ley Kozlowsky, 433 So. Maple- 
wood Avė., užėjo į Girštauto 
užeigą. Jiems begeriant atėjo 
ir Girštauto augintinė Petro-.

augšte. Visi pritarė panašių 
parodų rengimui, ypatingai

Pirmadienio, gegužės 25 d. 
Naujienų laidoj, įnirusiems pa
minėti skyriuje buvo pasakyta, 
kad Zenonas Leo Litvinas pri
klausė S.A.L. 36 kuopai ir Chi
cagos Lietuvių Draugijai, o tu
rėjo būti pasakyta, kad jis pri
klausė SLA. 36 kuopai ir Keis
tučio Pašalpos Kliubui.
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Padarytas holdapas 
lietuviui vaistiniu-

SAMPELINfi 
ELEKTRIKUOS 
LEDAUNfi 
VERTAS $150

BRIDGEPORTAS.—Federalis 
teisėjas Charles '‘E. Woodward 
davė įsakymą depbrtuoti Erichą 
Bekerį į Vokietiją. Dėliai to 
įsakymo Beker pareiškė, kad 
deportavimas į Vokietiją reikš 
jam tikrą mirtį ten.

Imigracijos viršininkai liūdi 
jo, kad Beker,. kurs atvyko j 
Jungtines Valstijas 1928 me
tais, nemėginęs įsigyti pilieti
nes popieras, prisipažinęs esąs 
komunistų partijos narys ir 
tvirtinęs, joge! jis stotų gink
lu prieš šią šalį ir jos valdžią 

ši žinia paimta iš vietinių 
didlapių. Lietuviams gal bus 
įdomu tai, kad Bekerio adresai 
paduodama toks: 3116 So. Hal- 
sted Street. Tuo adresu, kaip 
žinoma, randasi lietuvių komu
nistų dienraščio Vilnies patal
pos.

garsinti savo vardą kulturin- 
gu būdu.

Reikia pasakyti, kad Juo
zas Grybas yra meno mėgė
jas ir meniningų draugas. Jo 
brolis V. Grybas Lietuvoje 
yra žinomas kaipo pasižy- 
Į nėjęs monumentų skulpto- 

O duktė Wenetta gera 
baleto šokėja. Ji mokina- 
dailės srityj. — kuvęs.

nelė su savo drauge. Po dvy
liktos naktį jau buvo visi įsi
smaginę. Alex Rogauskį išve 
dė šokti Girštauto augintinę, rio tyrinėjimas. Džiurė apkal- 
Po šokių Rogauskį pradėjęs tino Aleksą Rogauskį užmu- 
švilpauti ir tyčiotis iš Girštau-įšėjiste (manslaughter), o jo 

draugą Kazlowskį išteisino.
Dabar Rogauski yra užda

rytas Brįdewell kalėjime. Vė
liau bus pranešta apie jo by
lą. ....—F. Butam.

Galima moketis per 18 
menesiu.

10% už jnsu senąjį 
pečių.

vi«5i-rota.<3
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Laimėtojai Dailės 
Parodoj

Corning dovvn the streteh

INDIANAPOLIS, Ind. — čia parodoma laukas, kur gegužės 30 d. įvyks autdmobilių lenktynės. Laukiama, kad lenktynių 
♦ ; sižiurėti suvažiuos apie 15,000 žmonių. Lenktynių laimėtojas gaus apie $30,000.

• Nauji maži įmokėjimai padaro moderninį ga- 
sinį pečių Jums pasiekiamu. Pradėkit šį pavasarį 
modernizuoti jūsų virtuvę. Džiaugkitės patogiu 
ir žavinčiu vėliausių laikų daiktu. Džiaugkitės ta 
nauda, kokią teikia naujas virtuvės pečius. Jis 
padaro virimą ir kepimą maloniu, neskaitant to, 
kad užtikriųa daug geresnes pasekmes.

I ' ' :

Užeikite šiandien ir pamatykite daugybę ža
vinčių modelių, kurie randasi parodoj musų 
krautuvėsė. " , ,

Kai jis atidarė 
į pats tapo uždarytas toilete iki 
plėšikai pasišalino išsinešdami 
$255. ‘

Jau trečią kartą per pusant
rų metų apiplėšią p. Chestą. Du 
kartu nakties laiku vagiliai per 
langą įsibriovė į vidų ir išnešė 
nemažai stako ir kitokių reik
menių. Nuo tų vagysčių jis ap 
sisaugojo įtaisydamas alarmą. 
Dabar tačiau jam padaryta 
holdapas. Jis pataria kitiems 
biznieriams nelaikyti pinigų 
spintose, ba tokia vieta nėra 
saugi nuo plėšikų, ji yra sau
gi tik nuo ugnies.—-Reporteris.

STORE
3435 SO. HALSTED ST,

•ne DOOQ

Gražus vakarėlis
- ? in į f ■ ■ c'

pas p. p: Grybus

to podukros. Girštautas prašęs 
jį susivaldyti ir pareiškęs, kad 
Petronėlė su tokiais švilpu
kais neužsiimanti. Rogauski 
atkirtęs sakydamas, “tu nori 
ar nenori, o Petronėlė bus ma
no žmona, gi tu mano uošvis.”

Bet pasimainymo tais kom
plimentais neužtekę? Rogauski 
trukšmąvęš^įr ppjtiokęs Girš
tautą.’ . * -

Girštautas paprašęs Rogaus- 
kj apleisti užeigą. Pastarasis 
jo prašymo nepaklausęs. Tada 
Girštautas atsinešęs įnagį šė
rė jam per pečius. Rogauskis 
bėgo lauk. Girštautas jį lydė
jo pro duris vartodamas pai-

JUS GALITE PIRKTI 
VĖLIAUSIO MODELIO GASINĮ PEČIU 

šiais žemais išmokėjimais

CICERO.—Trečiadienį, gegu
žės 20 dien^, padaryta holda
pas lietuviui vaistininkui John 
Chesta. Jisai turi 
šiaurinėj Chicagos 
Loraine avė. ir Ohio st.
vena Cicero j adresu 1227 So. 
50 avenue.

P-nas Chesta 10:45 valandą 
vakaro rengėsi uždaryti vaisti
nę, kai įėjo du jauni vyrai. 
Vienas jų pasiliko prie durų, 
antrasis priėjo tiesiai prie sa
vininko ir paliepė jam eiti j 
krautuvės užpakalinį kambarį, 
kur yra vaistai taisomi.

Piktadaris, įsivaręs p. Ches 
tą ten, pareikalavo, kad ji? ei
tų ir atidarytų spintą, kuri ran
dasi krautuvėj ir kuri priklau
so ekspreso kompanijai.

Chesta atsakė, kad jis rakto 
svetimtaučių tarpe, kur butų neturi. Piktadaris paliepė 
daugiau progos lietuviams pa- Chestai skubintis, ba, girdi, ži-

ROOSEVELT 
FURNITUREęo

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

• • 1/ {/for 
SUMMtift STEPPING

Prieš savaitę laiko ponų 
Grybų namuose, 6142 S. Fair
field Avė., susirinko gražus 
būrelis inteligentų ir veikėjų, 
tarp kurių buvo konsulas 
Kalvaitis su žmona, pp. Stepo
navičiai, skulptorius Petras 
Rimša, dailininkai: Mikas 1 Ši
leikis, Antanas Skupas su 
žmona, V. Beliajus, daugelis 
L. U. C. narių ir kitų žymių 
Žmonių. : ‘

Ponia Grybienė su dukteria 
Wenetta, žinoma balerina, 
svečius pakvietė prie vakarie
nės. O vakarienė buvo —tie
siog karališka. Po vakarienės 
gaspadorius, Juozas Grybas, 
pasveikino svečius, išreikšda^- 
mas džiaugsmo už jų atsilan
kymą. Kalbėjo Mikas Šileikis, 
Antanas Skupas, Jonas Sin
kus, p. p. Steponavičiai, p. 
Kalvaitis ir skulptorius Petras 
Rimša. Paaiškėjo, kad šita 
puota buvo suruošta pagerbi
mui musų svečio, žymiausio 
lietuvių skulptoriaus, Petro 
Rimšos. '

Pasikalbėjimuose buvo iš
keltas klausimas dabartinės 
lietuvių meno parodos, kuri 
randasi Mandel' Bros. 9-tame
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NAUJA SOCIALISTINE PARTIJA

Socialistų partija Clevelando konvencijoje, skilo, kai 
konvencijos “kairioji” dauguma ir Wiscahsino “centris
tai” atsisakę pripažinti “senosios gvardijos atstovų 
mandatus iš New Yorko,. New Jersey, Rhode Islalid ir 
kitur. Naujoji partija pasivadino “Sočial-Demokratinė 
Sųjuriga” (Socįal-Demokratic Federation) ir išsirinko, 
savo piirmininku seną socialistų darbuotoją James Mau- 
rer ir laikiną vykdomąjį komitetą iš sekančių asmenų:

Geo. R. Kirkpatrick (Calif.), Edw. C. Thompson 
(N. J.), James O’Neal (N. Y.), Lęster C. Coy (Ohio); 
Algernon Lee (N. Y.), Morris Berman — iždininkas 
(N. Y.) ir G. August Gerber — sekretorius (N. Y.),« j

Netrukus bus sušaukta ąpečialė konvencija, kurioj; 
ši naujoji partija susiorganizuos ant pastovaus pagrin
do. Kolkas, daugelis jos pritarėjų dar dalyvauja seno
sios partijos konvencijoje, i kurią jie buvo išrinkti kai
po delegatai. Yra žinoma, kad naujai partijai pritaria 
dauguma socialistų partijos narių šešiose valstijose, ne
skaitant New Yorko: Massachusetts, Connecticut, 
Rhode Island, Penhsylvania, Maryland ir Waghingtdn; 
taip pat dvi stipriausios syetimkalbės sąjungos (federa
cijos) — suomių ir žydų. !

Wisconsino socialistai užima ypatingą poziciją, ku
rią sunku ir suprasti. Jie yra griežčiausiai nusistatę 
prieš kokį nors “bendrą frontą” su komunistais, bet 
kartu jie remia “kairįjį spatną” partijoje. Jiems “seno
ji gvardija” yra nepakankamai radikališka, bet tuo pa
čiu laiku jie jungiasi su La Follette’o progresistais.

• Trisdešimt-penki metai* atgal įvyko panašus skili
mas : nuo Socialist Laboir partijas, kurią diktatoriškai 
valdė De Leon, atsimetė Bergen, Hillųuit ir k. ir įsteigė 
Socialist partiją. Klausimas ^tuomet ėjo daugiausia apie 
socialistų santykius su darbininkų unijomis. De-leonie- 
čiai sakė, kad unijos turi būt priverstos ištisai priimti 
socialistų programą, o jeįgti jos atsisuko, tai reikia prieš 
jas kovoti Socialist partijos steigėjai tą taktiką atmetė 
ir pradėjo skelbti, kad reikia ne diktuoti unijoms, bet 
su jomis kooperuoti. ■ >

Dabartiniai ginčai tarpe “kairiojo sparno” ir “se
nosios gvardijos” sukasi beveik ąpiė tą,patį klausimą.; 
“Kairysis sparnas” nori pritraukti prie partijos komu?1 
nistus ir įvairias jų atskalas; 0 “senoji gvardija” saiko, 
kad daug svarbiau yra gauti pritarimą darbininkų Uni
jose, negu prisivilioti kelis ar kelioliką tūkstančių ko
munistų, kurie unijoms yra įsipykę. Čia prisideda da ir 
klausimas apie diktatūrą ir demokratiją. “Kairieji” ma
no, kad tam tikrose aplinkybėse su diktatūros- pagėlba 
galima pagreitinti socializmo atėjimą. Bet tai yra teori
jos dalykas, dėl kurio šiandie muštis nėra jokios .pras
mės.

Kapitalizmas Amerikoje dar nebus nuverstas nei 
rytoj, nei poryt. Jeigu darbininkų masėse pasklistų to
kia nuomonė, kad diktatūra gali būti geresnis daiktas, 
negu demokratija, tai butų paruošta dirva greičiau fa
šizmui, negu socializmui. .

Vistiek apgailėtina, kad Amerikos socialistai nega
lėjo išsitekti vienoje organizacijoje. Atrodo, kad Nor
man Tjiomas šiandie dabar nori vaidinti partijoje tokią 
pat rolę, kokią vaidino De Leonas senojoje Socialist La- 
bor partijoje. Bet kažin ar jo diktatūrai nusilenks mil- 
waukietis Dan Hoan?

Apžvalga
M

uždėjo savo antspaudą

Sandariėčių organo redakto
rius plūstasi it bažijasi, kad 
oficialiai sandAriečių lyderiiikai 
neturį nieko bendro su fašis
tais. Bėt štai ką rašo tos par
tijos “Sekretoriatas’* apie Lie
tuvos Ūkininkų neramumus, ku
riuos valdžia malšina policiiiih- 
kų nagaikomis, šautuvų kulbė
mis ir ikaro lauko teismais:

“Tiesa, pastaruoju laiku 
pasireiškė nemalonių incį-

dentų ūkininkų tarpe, kurie 
privedė net prie kraujo pra
liejimo. Tačiau čia reikia at
kreipti atydą, kas tuos kur
stymus daro. Tai yra grynai 
išlaukinių priešų darbai, ku
rie stengiasi sėti viduje be
tvarkę, kad paskui galėtų 
ateiti ^tvarkos daryti’.” 
žodžiu, tie Suvalkijos ūkinin

kai, kuriuos karo lauko teismai 
smerkia sušaudymui arba sun
kiųjų darbų kalėjimui iki gy
vos galvos, tai — “išlaukinių 
priešų” sukurstyti tvarkos ar
dytojai'!

Kitas sandarietis, p. Kerdie- 
iUs, neperseniai rašė “Vienybė
je”, kad Lietuvos valdžia to-

kius žmones, kurie platina kur
stančius atsišaukimus, turėtų 
pavaišinti “karštu švinu”. Na,.; 
ir pavaišino. Aną dieną 4 ūki
ninkai, pagal karo lauko teismo:
sprendimą, tapo sušttucįyti!

KĄ VWKS 
KOSf!Hi}»ENCliĄw

, Sandariečiab vėidihfiiiniiigat 
deklamuodami ąpie ‘•demtikra^ 
tiją”, užgirta kruviną tautinin
kų diktatttroš ’iėrthrą prkiš Lie
tuvos ūkininkus. Nenuostąbų,; 
kad tautininkas Karpius ir kiti: 
:to paties plUUkO elėmebisti, kų-į 
rie į demnkrąMą atvirai 
įja, šaukią dabar sandariečius j* 
bendrų 4Mjailtihę kdnfeteitcijų’’. 1

Ką gį ta konfetenčija ^ėiks?;
Aišku, kad yy-rtaušias ktiii-į 

ferencijos tikslas bus parėkau
ti prieš demokratijos kongresą, 
kuris biržėlio .20 it d; d. Sii-į 
sirinks Clevelandę. Kadangi Šiš! 
kongresas, bė ąb^otiės; .pąkdlš: 
balsą, prikiš ktUVinas lautoitikų: 
valdžios tai Kaljpidk^

” 'ttirė^ 
pareikšti, kad ji pilnai pritartai 
“kramolos malšinimui” Lie?tn-:J voje.

Karpius, Vaidyla iir Kerdie-; 
jus, gal butj pagamins padėkos; 
irezoliuciją tautos vAdui Už tai, 
kad “išlaukinių priešų” sukur
styti .ūkininkai yra vaišinami 
“karštu švinu” ir siunčiami pas, 
Abraomą. ■ . .■

O kai jie susitaikys šitame 
punkte, tai jiems jau bus visai 
nesunku sudaryti bendrą. “tau-; 
tišką prunią” prieš raudonąjį, 
pavojų.

KAS TiĖŠĄ, tAI NĖ MĖLAS

“Kas liečia musų tėvynę 
Lietuvą, tai praeitis parodė, 
kad kada tik Franci joje so
cialistai įeidavo į valdžių, 
Lietuvai visuomet būdavo ge
riam ties tuomet Frančija 
nedrąsindavo ir neremdavoi 
Lenkijos jos grobuoniškuose 
žygiuose.”

THOMAS PRIEŠINGAS SO- 
ClAUSTŲ DALYVAVIMUI 

VALDŽIOJE

“tautine

“Minios”, rašydamos apie so
cialistų laimėjimą Franci jos 
parlartiento rinkimuose, paste
bi: •

Iii 'il niii lįiįi

tionės nėra žemas storžieviš- uas katalikas turėtų būti jo 
kūmas? prospektas. Ar katalikas baž-

Norman Thomas, kurio “kai- 
riaąparniška” taktika privedė 
priė Socialistų partijos suskal
dymą, nėra šalininkas tokie 
Mliapdies koks yra 
ėidar^s Fįraiičijoje, uepfjita- 
?ria socialistų daiyyayivur va>i 
džioje. Jisai sako:

x“ ta*čiau tikrasis pavojus 
kyia iš įto fakto, kad Socia
listų Partijai vėl tenka pasi
imti atsakomybę už kapita
listinės čMižaeijos tęsimą. 
Tai tokia pozicija, į kurią so
cialistai neturėtų sąye štaty-; 
ti, išimant įtiktai labiausiai 
nepaprastas aplinkybes. Ačiū 

aplinkybių'
ra jungtinėse Valstijose, ir 
mums nėra pateisinimo, vie
toje socializmo, vykinti re
formų programą, šiek-tiek; 
kairesnę, negu Roosevelto.” 
(“Mil,waukee w Leader”, geg.

Liuteronų ir protestonų dva- nyčiai laimės nekafaliką jį 
siškiai, kurie ėjo su savo dva
siška pagelba pas minėtą ka
taliką, darė tai gero velyda
mi ir su gera intencija. Tau-i 
tiškų kapinių valdybos pa
kvietimai, be abejonės, ibttvo 
mandagus ir neužgaulioj an
ty s. Tai kodėl prieš tai atsi
liepti mindžiojant katekizmo 
pamokymus?

Aš esu apdtaudos agentas. 
Aš žinau, kad Visų apdraudos 
kompanijų agentams sakoma: 
kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas yra tavo prospektas., 
Agentų darbas yra bandyti 
laimėti j uos j Mes agentai tu-; 
rime tiek proto ir Išmanymo,; 
kad žinome j jog kolionėmisir 
šiurkštumais žmonių nelaimė
sime. Todėl ir nesigrjdbiame' 
nei kolimiių, nei šiurkštumų. 
, Argi1 be to pat turėtų laiky- 
tis ir mišijonjertai* kunigai iri ... "T
.apaštalaujantieji svietiškiai 1 brolybę ir lygybę
katalikui- Katalikui Jtekvie-j

Voliodamas ir niekindamas? 
‘Šventas Pranciškus Asizietis, 
kurs degte degė troškimu ves
ti žmones j dorą gyvenimą, 
skelbdavo, kad reikia su vi
gais elgtis su krikščioniška 
meile, nes girdi,. ' Šiandien 
žmogus gali ibdti pragaro ka
mštis, O ■,po kiek laiko uolus 
Kristaus sekėjas.

Dėl to tas pat turėtų būti 
daroma ,ir šiandien kaip ir 
švento jhrančiškaus laikais. O 
dabar vietoj krikščioniškos 
meilės mUsų dienų Kataliky
bės skleidėjai savo tikėjimo 
priešus biauriauėjai kolioj a, 
niekinai įžeidžia ir tuo pat sy
kiu sakosi Kristaus mokslą 
skleidžiu. Kaip Visi mąstantys 
žmonės žind, Kristus taip ne- 

’mOkė it tokios nepakantos 
neskelbė. Jisai skelbė pasau-

Kcttąlikas,

Vadinasi, arba 100% socia- 
listiškas programas — arba 
nieko.

Tai primityviškas pro tavi-, 
maSj kurį jau .seniai yra atme
tę pažangesniųjų šabų sociąlis- 
lai. Nuo, tokio dogmatiško pro
tavimo šiandie jau pradėjo pa- 
šiiiuosubti net .ir bolševikai —~ 
kai gyvenimas jiems davė skau
džią lekciją Vokietijoje. 
________________________________ __  f
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Jei paklaiistum kurio nors bando rasti,žmogų, kurs apie-' 
kunigo ar šiaip jau pasaulio- linkėję turi tokį blogą vardą.

jimas draudžia koliotis, tai 
pusėtinai . jį npstdbintdm. To- 
kiti klausimu jis galėtų net 
įsižeisti. . ;

Katekizmas koliories stato 
šalia keiksmų, štai ką “Plates
nis Katekizmams” sako: “Tai
gi nusideda, kas į kitą sako: 
kad tave velniai! arba: kad 
tave perkūnas! arba: kati tu 
pastyptum! Nusideda, kas ki
tą b j aitriai pravardžiuoja, 
sakydamas: kvaily! susna! 
gimdžiau! šeima! bestija! ar
ba kitus tokius žodžius išran
da... Kfeikšrilai ir koliojimai, 
ištarti prieš ką norint vis esti 
nusidėjimu?’

Visi įsutikšime, kad čia ge
ras pamokymas. Bet kaįp iš 
tikrųjų dedasi gyvenime? Ar 
katalikui laikosi šitokio pamo
kymu? £dktąi kalba kitką.

Čia hėnbrime per daug už
sipulti ant tų j žmonių, kurie 
darbe ar painiose aplinkybė
se išeina iš kantrybės ir pa
vartoja <dfdlistinus žodžius. 
Čia galime praeiti ir pro laik
raščių šiurkštumus, pavarto
tus ginčuose su idėjiniais prie
šais. Bet pasitaiko tokių kelio
nių ir tokių išvadžiojimų, ku
rie jokiu budu nepateisinami.

Paimsime tik porą pavyzd
žių. “Draugo” balandžio 9 die
nos laidoje, Pittšburglio žinių 
dalyje, Ratilo ir Jono pasikal
bėjime itandame šitokį išve- 
džiojimą : Sykį vakarinėje A- 
merikos dalyje vienas misijo- 
mierius gavo antrašą sergan
čio žmdgaus ir ndrinčio kuni
go. Misijanierius dėl didesnės 
garbės Dievo perširėdė į pap
rastą keleivį. Kelionė buvo to
lima it Varginga. Daug sykių 
misijonierius turėjo praeivių 
klausti, kur randasi vięta ir 
žmogus adrese pažymėta^; 
žmonės stebėjosi, kad keleivis

čio katąliko, ar katalikų tikę- Pagalios misijonierius rado 
ieškomą šeimyną.šeimininkas 
štai k< atėjūnui pasakė: “Kaip 
tik čia apsigyvenome, dar ne
same matę katalikų kunigo, o 
kuomet ateina protestonų ar 
liuteronų dvasiškis, tdi iško- 
liojame ir išmetame laukan.” 
Atėjūnas išklausęs šeiminin
ko kalbą, rašo “Draugas”,, la
bai nudžiugo ?ir .prisipažino,; 
kad esąs katalikų kunigas. , 

įiąį dabar / šį, aprašymą, 
“Drauge” tilpusį, pabandykite, 
suderinti su tuq, kas viršuje 
buvo pacituota iš Katalikiško, 
Katekižsmo. Ar derinasi?

Nei katekizmo, nei pąprasto, 
mandagumo šviesoje to katali
ko pasielgimas nėra .pateisina-; 
imas. O jis vienok idealizuoja-į 
nnas; misijonierius . nudžiugo, 
ikad jis protestonų ir liuteronų 
(dvasiškius ištkoliojęs mesdavo 
laukan. Misijonierius, pas jį; 
vikdąmas, rado, kad kaimy
nų tarpe jis labai blogą vardą 
(turi. Ar Jis galėjo turėti gerą 
vardą . taip , elgdamasis kaip 
aprašyta? Juk tas misijonie
rius turėję susigėsti, o ne nu
džiugti, radęs tokį storžievį 
'kurs : užpelnytai turėjo * blogą 
vardą kitatikių tarpe.

Antras panašus aprašymas 
tilpo “Drauge” balandžio 16 
d. Aprašoma atsitikimas, įvy
kęs savųjų tarpe, Roselande, 
Ciiicagos priemiesty j.

Ten rašoma apie tai, kati 
Tautiškų kapinių valdyba siun 
tinėdaina pakvietimus daly? 
vauti sidabrinėse Tautiškų 
kapipių sukaktuvėse gegužes 
30 d;, pasiuntė ir šv. Onos 
draugijai. Už tokio pakvietimo 
pasiuntimą laisvamaniai “D- 
gę’’ išvadinami gyvuliais. Ar 
tokios kolionės suderinamos 
su katalikiško mokslo dvasia, 
ar suderinamos su paprastu 
mandagumu? Ar šitokios ko-

Amerikos lietuvių •, 
kongresas.

Kad šaukiamas Amerikos lie-: 
tuvių kongresas ttiri didėlės1 
reikšmės — apie tai kalbos ne
gali būti. Jis turėtų būti visų 
lietuvių, visų srovių befldtas.! 
Ir jame turėtų būti svarstomi 
ne tik klausimai Lietuvės de
mokratijai ginti. Mes turim beį 
galo bendrų klausimų, liečian
čių visus 'bendrai Amerikos iš
eivius lietuvius. Sakysim, nu 
tautėjimė klausimas ir daug; 
kitų.'

Bet eik tu žmogus ir sUėl- 
kaibėk su tokiais “kavai!oriais’' 
kaip Karpavičiiikas. Jis šaukia 
irgi “kongresą” tautininkų ir 
sandariėčių.

—o-----
Kalbant apie , r Amerikos lie 

tuvių kongresą reikia pasaky
ti, kad prie jo rengiamasi lyg 
nenorom. Nesimato to entitziaz- 
mo, kokis turėtų būti.

Ir bendrai apie kongresą ina-. 
žai kalbama, rašoma. Tuo tat-, 
pu, mano manymų, spaudoj,e 
turėtų bu t pašvęsta daug Vie-. 
tos kongreso reikalams. ,

Kongrese mes visi nedaįy-.. 
vausime. Vienok namie Sėdė
dami męs galim turėti sveikų; 
minčių, gerų sumanymų, jie

.vi 11111'iijTM.įi.iur ,

reikštų jaU .dabar plačiai spau 
dųjė Įš straipsnių, iš dis
kusijų ap&tidoje^ busimieji 
kongreso dalyviai susidarytų 
tam tikrą sąvdką; nes žinotų 
visuomenėse opiniją.

Antraip Suvažiuos kongrese 
delegatai ir graįpstysis : kalbės 
ūpo pagautas, reikš tik savo 
nuomonę ,

■ -—a—•
Sakiau, kad ap'ie Amerikos 

lietuvių kongresą mažai kalba
ma, rašoma. Taip. Bet tik iš 
musų piises. Tp kongreso prie
šai paskutiniuoju laiku ėmė 
daug rašyti. Atakuoja. B.ėt jų 
ataka išeis kongreso naudai/ 
Jie jį Išreklamuos daUgiau*, ne
gu kongreso iniciatoriai.

Štai Jonas Kerdiejus (kiti jf 
vadina Kliėdiėjum, o kiti dar, 
lietuviškai ŠutrUmpinus, Vadi 
na grynai lietuviškai: Jonas 
Kerdžius) isterijos pagautas ir 
rimtesnių argumentų neturėda
mas Vienybėje šaukia: “k^ąi-. 
las, kvailas, kvailaš”... (paga^ 
save sprendžia). Tai labai pa
našu į davatkos suplikacijas, 
km* kartojama: “šventas, šven 
tas, šventas”.,.

-^-9——
O štai ir Smetonos gaidys 

pragydo. Kur lesa — ten ir 
gieda. Tai Lietuvos atstovybė,

Washingtone. Ji bando mSs 
mokyti, kas *mums turi rūpė
ti ir kas .ne; ką mes turime 
veikti ir ko ne.

Bet kodėl jus, vyrai, taip 
negiedojot, kuomet iš Ameri
kos lietuvių dolerius žvejoj ot 
Kodėl jus tuomet nesakėt: “Vy- 
raj, sunaudokite šituos dole
rius savo ekonominėm organi
zacijom kurti, kovai su ištau- 
tęjimu? ir t.t.”

Dabar, Amerikos lietuviai 
padėję atsistot Lietuvai ant 
kojų, turi teisę ir savo balsą 
kelti, jei Lietuva neina tuo keb
liu# kuriuo. didžiuma Lietuvos 
ir Amerikos aukuoto jų norėtų, 
kad Lietuva.

Mes tiesioginiai užinteresuo- 
ti Lietuva, nes ten gyvena mu- . 
sų broliai, seserys, giminės, tė
vai. Amerikos lietuvis negali 
pro pirštui žiūrėti į tai kuo
met jo artimieji persekiojami, 
kišami kalėj imuosna, šaudo
mi,

Mums gali nerūpėti Italijos, 
Vokietijos, Bosijęs ir kitos 
kruvinosios -diktatūros. ’ Bet 
mums rupi ir rūpės Lietuva 
ir jos žmonių likimas.

0 štai dar vienas. A. E. 
Strimaitis su savo sargybos 
bokštu pralaimėjęs viską SLA. 
fronte, lyg tas Jenas tyruose, 
šaukia: “§alin, šalin, šalin!” 
Kas? Nągi “raudonojo fronto 
veidmainiai”.

Ir jis “demokratas”. Dar 
daugiau’: jis “save gerbiantis 
lietuvis (žinoma, jei niekas ki
tas negerbia, tai reikia bent 
pačiam save gerbti), o juo la
biau demokratijos principus iš
pažįstanti idealistai, negali da
lyvauti tokiame kongrese.” 
Nes... jo iniciatoriai ir seimi
ninkai ne jis Strimaitis.

Bet toki dalykai, kaip Lie
tuvos žmonių teisių gynimas. 
Štrimaičiui niekad nei į galvą 
neatėjo. Kam čia man? Tegul 
ten, Lietuvoj,, Smetona spran
dais,, jodo, bile man ilgiau dar 
butų Atstatymo Bendrovė', 
SLA' ir kitos pelningos įstaigos.

Panašią mintį man ne kar
tą pareiškė toki sahdafiečių 
tūzai, kaip KerdiejUs, Alksni
nis ir kiti. c

Taigi, vyrai, jėi jums Lie
tuvos žmonių gerove tik tiek 
terūpi; jei jums Smetonos “de
mokratija” gera, velniam ofi- 
šu’ojatės demokratais, patrijO • 
tais ir kitais gražiais, ,bet veid
mainingais žodžiais? Bukit at
viri, tuomet sii jumis kis bent 
desėtkas jums pritariančių j ų.

Naoionalių Komitetų platformos, — dar vis nepasirašytos

i'
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Antradienis, gęg. 26, 1936

Tųkstantinč Minią SiĮsįriąko į Naujiem! 
Pąvąsarįij Piknikų

Pereitą sekmadienį į Naujie
nų pavasarinį piknikų susirin
ko lietuviai nelik iš Chi.cągoą, 
bet ir apielinkių miestelių. Die
na buvo puiki. Kiekvienas at
silankęs. čia ra<įo savą draugu^ 
ir pažystamus. Turėjo progos 
pasikalbėti ir. atnaujinti pažin
tis su pažystamais ir seniai 
matytais draugais.

Ūpas visų buvo kuopukiau- 
sias. Kiekvienas, su malonia 
šypsena ant veido, sveikinosi 
SU drąųgais ir pažystamais. 
Laikas bėgo smagiai.

Apie ketvirtą valandą pą pie
tų prasidėjo programas. Pir
miausiai grąjo vadinamas 
“Kaimiečių Trio”: accordionas? 
smuikas ir kandžio: dY* mer" 
gaitės ir vyriškis. Prie todąi

visi buvo pasipuošę skirtingais 
rūbais nuo kitų svečių. Tas 
sudarė malonesnį įspūdį.

Reikia pasakyti, kad jo gro
jimas geras ir susirinkusiai 
publikai patiko. # Jie susilaukė 
daug aplodismentų.

Paskiau pasirodė ant pagrin 
dų vadinami Pirmi Lietuvių Sa
kalai.

Sakalus išmokino ir jiems 
vadovavo Ą. Ąndrięff. Skalai 
parodė įvairių gimnastikos pra
timų, jie dirbo tuos gimnaste- 
kus visi vienu, sykių— vie 
nas. Į taki ritminga veikimą 
žiūrėti yra malonu akiai. Saka 
lamą publika aplodismentų irgi 
nesigailėjo.

ĄtletUki Sakalų rūbai irgi
buvo imponuojantys. Sakalams.

::

George Neckrasli iš- 
vyko IM Yorkų
P-nas Gąorge Neckrąsh—Ne

krošius, Pęęples Furnitųrę kom- 
ipap^o.ą 63 gatyęų krautuves ve 
dėjųę, įšyyka praėjusį Mtadie" 
nį, gegužes 23^., į Nevy Yorką 
^jzųio reikalais-

Nęw- Yąrkę. p. Neckrąsh pla 
nayo išbūti apię savaitę laiko 
Krautuvę. prižiūri kiti kompa
nijos dalininkai, visi patyrę se. 
nį ir chię^ięčiamų &nomį dar 
'b,UQt?j9i.—y. y.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 6547

NAUJĄ RAKA^ND^^KRAUTUVĖ 
STEVE KIVO., LIETUVIS 

Parduodame naujus ir taisome sę- 
ritiš ’ rakandus pigiomis kainomis. ' 

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

Shirley Temple (po kairei), pasižymėjusi kino artistė. Ją 
sveikinu Ginette Marhoeuf-Hoyet, kurių prancūzai vadina “Pa
ryžiaus Shirley Temple”. '

Republie 84M
Grane Uoąl tų.
5332 S. Ix>ng Ąvę.

Poęąhautas Mine Run Screeneo 
5 tonai nr daugiau S7..80 tonai' 
4 Smulkesni $7.05 tona*.. .

i *

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš gėriaiSalutaro Bitens yra vienas is Keriau
žiu Biteriu ka šiandien randasi ant. 
fnąrketd. Jis žinoma* kaipo kerą gy-'inarketo. Jis žinomas kaipo gerą g; 
tuolė dėt- viduriu ar kitu nesmagi
au. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite tęlefonu Canal 1133. 
‘ 639 West l£th St.

CHICAGO. ILL. ‘

GERKIT ĄLU
^Wbros7(?

SOUTH smi BRĘMNG COMPAHY
Visi gęria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nęs jie žino, kad tas ąlus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

* ' < x

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato j alinęs ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NQRKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus 
t' ■*. 1 “ • * • 1 A * » s-

Biznio Telefonas BOŲLEVARD 7179 — Res- TARPS 20,8^

Išpardąvimąs Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome moterims, merginoms, vaikams ir vyrams vasari

nių drabužių;, šieipejt ,4 jn. sukaktuvių išpąrdąvime. parduędame suma
žintomis kainomis. Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių, šviesių ir tamsiai spalvuotų.. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ir ŽEMOS KAINOS.

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 iki 52.
Dėl mergrąįčių plaunamu ir šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas.

Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvu ir persi
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa
tarnavimą. ; ■

Josęph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas, 

3344 So. Halstęd

... . ........ .. . .1 II. 

rubus daugiausiai parūpino p. 
Zabukiene. Už tai jai priklau
so. didelis ačiū.

Ęęikia manyti, kad Sakalus 
noęės turęti savo parengimuose 
ir kitos draugijoj. Nėra ąbęjo 
nes, ję,i tię Sabalai lavinsis dąi' 
ilgiau, iš jų gali išsidirbti ga
na gąbip atletų ir šokėjų. ’ f

Vėliau pasirodė ant pagrindų 
ristikąi. Ristikams vadovavo 
p. Bancevičius, Drąpiežnas 
Dzūkas. Pats Drapiežnas Dzū
kas nesirito, užtai jo sūnūs ri 
tosi net su dviem ristikais 
Vieną ristikų jis paguldė į 8 
minutes; su kitu išėjo lygio
mis. Kitiems
kams buyo skirto 15 minučių, 
bet taip ilgai nereikėjo ristis 
Jakavičius paguldė ant matra 
cq savo priešininkų į 10 minu
čių.

Rystynės publikai irgi pati 
ko. žiurėjo į ristikus su dideliu 
susidomėjimu. Kiti reikalavo, 
kad senis:1 Banevičius ,v’ ristųsi; 
bet jis negalėjo, turėjo rąnkų 
susižeidęs.

Reikia pripažinti, kad pava 
sąrinio Naujienų pikniko pro- 
gyąmąs buvo geras ir. publikai 
patiko.

Visam programų! vadovavo u 
per garsiakalbį kalbėjo Antanas 
Zymontas. Laike programo dar 
pasakė trumpų kalbą Naujienų 
vyriausias redaktorius Dr. p 
Grigaitis.

Po programo dar ilgai publi
ka šnekučiavąsi susirinkus į 
būrelius ir ragavo šaltą alutį.

Tai taip sėkmingai praėjo 
Naujienų pavasarinis piknikas

Tik tiek negerai, kad darže 
vėliau atsirado dulkiu. Auto 
mobiliai važįųodapiį sukeldavo, 
nemažai dulkių. Tų dulkių teko 
ir pi^blilcai. Ęįti pabijojo dul
kių ir greitai išvažiavo į kitas 
girias, ki?r nęra dulkių. Daržo 
savininkė tigres aętęmobilis^am^ 
gelius, geriau ištaisyti, įcad jię 
Yaž^odąm,į"n^uitęįtiji tų ’ dųlkįų

Iš tolimesnių miestų atsilam 
kę liętuyiai labai žmgeidąvo 
Naujienom^. Klausinėją nąų- 
jįęųieČių, kaip jtaįps einąsi; 
kaip Naujienoms s(ekąsi, kąip 
vyksta viešas veikimas ir t.t.

Ituomet parvažiavau iš Nau
jienų pikniko, jau bu<vo dvylik
ta valanda nakties. Vienok* ne
sijaučiau nuvargęs. Susitikau 
tenai visus savo gerus drau
gus. ĮJesikalban^, ir b.ežiurjnt 
programo, laikas taip greit pra
bėgo, jogei nepajutau, kad jau 
ir Vidurnaktis. Prisipažinsiu, 
jogei s.piągų bųti tokioje j.ąu<r 
kioje kompanijoje.

^ięi Naujienų parengimai bū 
na sp^ą^ųs. $is pikniką^ įr$i 
buvo malonus ir smagus.

Dabar laukąiu sekamo rude- 
Naujienų pikniko.

‘ —-•Chięagįętis.

PRINCESS
TEA'i'p^S

So; Clark arti Jackson
Eina vidurdieny iki vidurnakčio 

25c iki 2 
“MES ĮŠ 

KRONSTADT”
“...Tai istorijos gyvasis puslapis”, 

—Daily Worker ’
2 SAVAITES TlfeTĄĮ

Generalis
Kpntraktęjįųs

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, inurinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliaviinas dykai.

WM, novak
4217 S. Campbell Avė.
_____ Tel. LĄFayette 7p2?,

Ameri- 
the 9th

United Lithuanįan 
can PoliticaŲ Club of 
Ward mėnesinis susirinkimas 
įvyksta antradienį, gegužės 
26 d., Visų''Šventų parapijos 
svetainėje, 8 vai. vakaro.

Visi 'kliubO nariai kviečiami
> . • .. . r ,, . 1 ....... t

dalyvauti susirinkime, nes bus 
daug dalykų svarstoma kai 
dėl šią vasarą rengiamų pik
nikų. Kaip jau visiems yra 
žinoma, musų kliubas yra nu
taręs šią vasarą rengti tris 
piknikus apie kuriuos bus 
duącįami rąppętai šiame sųsi- 
rmkime.
! Pirmas,' kliubo piknikas 
įvyks gegužės 31 d. jaunuolių 
sporto reikalams. š[ pikniką 
visi seųiai ir j aunuoUai turė
sime /p.ąremti, kacį jis butų 
pasekmingas įr duotų gero už
darbio- Tędol dar sykį prime
nu, kad visi nariai djalyvaųtų- 
męm ęu^irinkięne kaipo p.risį- 
rengiiupį prię vakarinio, veiki
mo.— KliubiktU.

1 . ’ (' .** ■ 1 '

Shm&uin (Sėlea Telegrama j’ Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. llalstęd St.
Tel. BOUlevard 7314

—-

PRANCIŠKA MOCKIENĘ 
(po tėvais Oliszewski).

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 25 d., 8 vai.' ryto, 1936 
m., sulaukus 62 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Augustavos 
ąpskr., Rątkenovas kaime.

Amerikoj išgyveno 46 me
tus; Paliko didebąme nubudi
me vyrą' Vincentą, 2 dukteris 
Emiliją ir žentą Povilą And- 
ryske, Clara ir žentą Eugene 
Gorski, anūkę Pauline Andry- 
ske. 2 sęseres A^htęŠka Riz- 
zutto ir Febxą Okrąhtąvįcz, 
Broli Kazimierą OUszeVski it 
gimines. ; l' ‘ *

Kūnas pašarvota? randa?i 
3424 No. Kolmar Ąvenuė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, gegužės 28-tą dįena, 10-tą 
vai. iš ryto iš riaųių bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A.. A. Pranciškos Moc
kienės giminfs, draugai ir pa
žystami esat' nuąširdžiai kvie
čiamai dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini pątarna- 
vimą ir atsisveikmiruą-

Nulipdė liekame.

Ląfcdotuyese patarnauja laid. 
direktorius Ą. Malaskis, tel. 
Boųiė^ąrd 4139. ........

VINCE AS GIRŠTAUTAS
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

gegūž^s 24 d,.. 9:3,0 vai. ryto,' 
1936 ' m., sulaukęs ’ pusės airi- 
žiąiis. gimęs Kėdąiiiiij, apskr., 

; prjtikiškio ' mieste. ' Amerikoj 
išgyveno 4 metus. Paliko di- 
deli.aine nubudime mylima mo
terį Veronika po tėvais Vals- 
kaįiė, dukterį Petronėle, seserį 
Antele Zaborskienę ir švogerį 
Adolfą ir jų šeimyna, brolsunį 
Jonų Girštauta ir daug, gimi-. 
niu. *

Kūnas pašarvotas randasi. 
4268 So. Maplewč>od Avė. Lai
dotuvės įvyks penktadieni, ge
guže? 29 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų i Nekalto Prasidėjimo 
Į*ąn? šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Vįši A. A. Vincento Girštau- 
to giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliudį liekame,
Moteris, duktė, sesuo, švogeris, 

brolsunis ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius J. F. EUdeikis, tel. 
Yards 1741.

KAZIMIERĄ^ Ų^A
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 24 dieną, 4:15 valan
da po piėt, 193.6 m., Sulaukęs 
51 metų amžiaus, giįnęs Rim-’ 
šių kaime, Papilės pabap., 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
veno 29 metus. Paliko didelia
me nuliūdime moterį Karoliną, 
šunų’ Vytautą, dukterį' Heleną1, 
2 brolius Pranciškų ir Ąhtėna, 
seserį’’ Šbfia ir. šVogeri Pran
ciškų šliažus ir giminės, o 
Lietuvoj motinėlę, 3 brolius ir 
2 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
3200 W. 144th St., Posen, III. 
Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, Gegužės 28 d., 9:00 vai. ry
to iš namų i šv. Stanisloyo, 
144th ir Mc KinĮey Ąve., P.o* 
šen, III. parapijos Bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingo? pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kry
žiaus kapines, Posen, III.

Visi Ą. :A. Kazimiero ’ Užos 
giminės, * draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-: 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sunai, duktė, broliai, 

sesuo ir giminės.
Laidotuvėse ’ patariiduja lai

dotuvių dir.ekt. Jos, plęjpiczak, 
tel. Harvey 654.’ •

ęONRAD 
pyojft SSTUDIft 

420 W. 63rd St.
Eugleirood 5883-5840 
Fotograįją yra am

žina atmintis.

J
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.Ugninė____
’ sveikatos kliniką

Tonsilai išimami
vaikams ..............R V”

.. ....*4500
Akušerija na

muose .......... --
Medikale egzami

nacija_ 1-QQ
DOU(JVA§ VARK HOSTIPAL 

1900 So. Kedzie Avė.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

A - . • • •» x • » • < • '•

Vinewood Beer Garden 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė,4 vynas, alus, ęi- 
garai, cigąretąi, vištienos pietus ir 
mąųdagus patamavipias Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl Visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DĄMBĮIAUSKAS IR 
BERTHA KINDER ‘ ,

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43.‘

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 

šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi
mams ir parems. Savininkai 

KUCHINSKAI
82th an7įean Avė. Wfflow Springs
fl 'T "•**' i|* ' f '.'***•

■ PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigąretąi, saldainiu, $aĮ.ta-

visus šąvihinkds.*
'*•' * FETE YOUNG 

82-nd and Kean Avė.

21st Place Tavern 
Restaųrant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bįįsmark alus, geros njšieą 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STEKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canąl

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugauti 

kostumeriams, kad mes persįkė 
i naują vietą, — erdvinga tr' 
žiai išpuoštą, čia turėsime gei 
sios rųšies degtinės, vyno, aląuš,
cigarų, užkandžių, o penktadieniai? 
žuvies veltui. Muzika penktadįėi' 
ir šeštadieniais. Stalai dėl Šėta 
ir graži vieta dėl šokių. Salini

VINCAS ir ONA 
4358 So. Maplewood Ayę.

METINĖS MIRTIES, 
SUKAKTUVĖS

...............

LĄKEWQQP, n. j
čempionas, sveikina Joc Louis, pagarsėjusį boksininką, 22 me- 
tų amžiaus sukaktuvių proga.

ALFONSĄ ŠUI^INSKIRNĖ 
peysiskyre su šiuo pasauliu 

27 4. gegužės mėn., 1935 ih.\ 
šuląUkus 34 metų amžiaus, gi- 
imiŠ1 Panevėžio apskr.. Nauja
miesčio valsč., KarboČiznos! km.

paliko dideliame nubudime 
vyrą’ Antaną, seserį ir švoge- 
ęį Kazimierą ir Juozapą And- 
rešjUpus, broli Joną Montrėal, 
Canada, sesferį Marijona Lie
tuvoje ir gimines.

. ' Liūdnai atminčiai mano 
bangiosios moteries bus lai- 
k’oind.s šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo Pan. šv. Brighton 
Parke bažnyčioje 27 d. gegu
žės 1936 m. 8 vai. ryto. Taipgi 
biis paminklo pašventinimas 
Kapinių Dienoje, geg. 30 d.' 
$y? I^azimiero kapinėse 12'yąl. 
ryto. Kviečiame visus giminei, 
dyaųjerus ir pažjstamus atsilah- 
kytį i pamaldas ir ant pa
šventinimo paminklo.
'Tave mano brangioji mote

rėle niekuomet neužmiršime. 
Tu pės mus jau nebesųgriši, 
Bet mes anksčiaus ar vėliau 
pąš Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

. Nuliūdę lieka,
Vyfas, sesuo, švogeris. brolis

4 * ir Giminės.

AMERIKPS LIETUVIŲ KONGRESUI šaukti, Cbįcagos Lietu
viu Draugijų Komiteto susirinkimus įvyks šiandie kąip 
8 vakare, “Naujienose.” Bus pasitarta transportųęįjpš 
ir kai kuriais kitais reikalais.

Euphrosine Mikužiutė, Sekretorius.
TELŠIŲ KLIUBįO susirinkimas įvyks antradienio vakare, ge

gužės 26 dienų, 7-tą valandą paę ponus Balchunus, 2212 
W. 23rd St. Kviečiame visus TęUįų' apskrities mpte.ipįs 
ir vyrus atsilankyti. į susirinkimą, kad pasitarti apię . 
tolesnį veikimą. — Valdyba.

PARENGIMAI
Pp. Anelės, Kazimiero ir Jurgio Steponavičių mokinių kon

certas rengiama trečiadienį, birželių 3 cįieną, Kimball įiųll 
patalpose/ Jackson and Wabash avė. Pradžia 7 vai. vakaro/ 
Įžanga 40c asmeniui. *

w e
Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos Vyrų chorai rępgių 

pikniką sekmadienį, gegužės 31 dieną, Liepos Darže — Jiis- 
tice Park Grove, prie Kean ir Archer Avės. Bus išpildytas pjų- 
zikalis programas, atletikos kontestai ir kitoki numeriaį. šo
kiai nųd 1 valąn4qs, Stephęns ftevejers orkestrui’ grojant. Visi 
kvięčianai atsilankyti.



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

For Rent

4200 South

Geriausi Degtinė... Gerkit

muosius

ir Joan

Padarome Visiems Greitai

Kadangi šiais
BIZNIERIAMS

ir jų Vedamos Knygos yra

pirkiniai

karu garad

Chicago, UI1739 South Halsted Street,

mo

WiĮliam
Paulina

Boule-

-ALLIMIN 
TABLETS,

Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubas auga

KAINOS 
PRIEINAMOS

Fox upė vietomis yra nuse 
kusi, žemiau St. Charles tveri 
kinio daug žuvies ištroško. Da-

Atsišaukimas į vete 
ranų tėvus ir arti-

Atsišaukimuš
Lapelius
Korteles
Programas
Tikietus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

REIKALINGAS virėjas. 3907 So 
Halsted Street.

Help VFanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Fox upe nusekusi, 
žuvys stimpa

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Pastaba išvažiuojan 
tiems Lietuvon

PARSIDUODA Tavernas: moder
niškai įrengtas. Biznis gerai išdirb
tas per daug metų, šaukite telefonu 
savininka Boulevard 6299.

PARDAVIMUI per daug metu iš
dirbtas Grocery, Delicatessen. Ciga
ru ir Cigaretn kampinis biznis. 
8465 Lituanicų Avė., Boulevard 2285

prieinamai. 4742 So. Honore

PARSIDUODA naujas 
visais įrengimai; 
vašruimis ir visi

PARSIDUODA Ice Cream Pąrlor 
ir Soda Fountain. School Supplies, 
Stationary, 1447 So. 50th Avė. Cice-

TAVERN pardavimui. Priežastį 
patirsite ant vietos. 2540 West 45th 
Place.

$176 r 
RAPP STORAGE FURNITURE

5746 So. Ashland Avė,

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

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės $10.00 valgis ir gyvenimas i 
menesi. 423 E. 64th St. 1-st floor, 
Stanley.

PARSIDUODA biznio pravertė— 
krautuvė, 2 flatis, puiki biznio pa
dėtis, taip pat parsiduoda biznis 
4934 So. Ashland Avė. Prospect 
7949. Atyda Brokeriai.

1 galionas malevos Q7f*
visokių spalvų —   v I w
Specialė maleva medžio 
darbui........................... gal. *
1 gal. grindims ir trim varnish,

išdžiūsta i 4 valandas Q7a

Primintina, kad šiandie bus 
reguliaria antradienio lietuvių 
radio programas, transliuoja
mas iš stoties WGES 7 valandą 
vakare pastangomis Peoples 
Rakandų Bendrovės krautuvių. 
Programo išpildyme dalyvaus 
Genovaitė Giedraitienė-Sidisku- 
tė, Antanas Ciapas ir kiti. Kal
bės Svečias iŠ Lietuvos, ekono
mistas Bronis Kriščiūnas ir A. 
L. D! Draugijos narys dakta
ras J. Kovar. Bus gražios mu
zikos ir labai įdomių praneši
mų bei žinių, kuriom klausyto
jai bus pilnai užinteresuoti. Pa
tartina įiepamiršti užsistatyti 
.savo radio priimtuvus minėtu 
laiku. — Rep. WGES.

Chicagos laisvama 
nių dėmesiui

Taipgi dar atkreipiu atydą. 
išvažiuojančių Lietuvos pilie
čių, kad kiekvienas turi gauti 
liudymą iš darbdavio, kiek 
yra uždirbęs per paskutinius 5 
metus.

Jeigu kuris negali gauti to
kio liudymo iš darbdavio, tai 
reikia gauti affidevitą nuo .sa
vo draugo Amerikųs piliečio, 
kuris žino, kad toks asmuo 
nėra tiek uždirbęs, jogei jam 
reikėtų mokėti Income Tak
sai. Važiuoti be jbkio prirody
mo apie savo uždarbį nepatar
tina, nes New Yorke gal prisi
eiti užsimokėti daug daugiau, 
ne kad ištikrųjų reikėtų 
keti.

Dainuos Genovaitė Giedraitienė, 
Antanas Ciapas, kalbės B, 
Kriščiūnas, Dr. J. Kovar ir tt

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

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

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk

PARSIDUODA tavernas — biznis 
įsteigtas per 26 metus—netoli nuo 
sales— 
Street.

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.

ROSELAND
metais Lietuvių Tautiškų Ka
pinių bus 25 metų jubilėjųs ge
gužės 30 dieną, būtent kapinių 
puošimo dieną, tai Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos pirma, kuopa Chica- 
goj dalyvaus to jubilėjaus ap- 
vaikščiojime. Visi kuopos na
riai prašomi susirinkti prie 
Darbininkų Svetainės, 10413 
Michigan avenue, 8 valandą ry
to. Ten bus trokaj, kurie netu
rinčius savo mašinų nuveš už 
visai mažą kainą j Liepos dar-

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

lykas toks, kad kai kuriose 
vietose pradėta intensyviai nau
doti Fox upės 
jos reikalams, 
dnių žemiau 
,aip mažai, 
trokšti. '

kur bus pildomas 
Draugai prašomi 
nes-iš Roselando 

išeis lygiai 8 valandą 
A. Jocius, kp. rašt.

PASIRENDUOJA šešių kambarių 
apartmentas. štymu apšildomas, 
prieš Lake Michigan—$35. Taipgi 
trijų kambarių furnišįuotas apart
mentas—$25. Baltųjų kaimynystė. 
3528-32 Lake Park Avė. Pašaukti te
lefonu: Atlantic 2999.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Tėvai ir gimines buvusiųjįj 
Pasaulinio Karo kareivių, ku
rie yra palaidoti lietuvių kapi
nėse, prašomi yra priduoti mi
rusiųjų kareivių ’ vardus, kapų 
numerius ir pranešti kokiose 
kapinėse jie yra palaidoti, kad 
galėtumėm jų kapus papuošti 
Amerikos vėliavomis kapų puo 
Šimo dienoj.

Tą visą padarys yeltui Ame
rican Legion fiai’ius-Girėnas 
Postas 271 per kapų komisi
jos pirmininką. Tiktai greit ąt 
sišaukite laišku arba telefonu. 
Laišką rašykite adresų 
J. Kareiva, 4644 So7 
st., arba telefonuokite 
vard 1389.

Draugijoms Konstitucijos
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio .užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

183 W. Lake St
STREET

Liepos gi darže kaip 9 vai. 
ryto rikiuosis visos draugijos, 
jų tarpe ir laisvamaniai. Tėmy- 
kit jų užrašą: Roselando Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija. ?

Visi lais'vamahiai prašomi 
prisidėti ir kartu maršuoti iki 
platformės, 
programas, 
nesivėluoti, 
trokas 
ryto. -

Vakar buvo Naujienose pa
žymėta vardai nekuriu išva
žiuojančių Lietuvon. Dabar 
noriu atkreipti atydą visų iš
važiuojančių, kad neturėtų ne
malonumo su Lietuvos įstaty
mais reikale išsivežimo pini
gų iš Lietuvos.

Kekvienas keleivis, .'atkelia
vęs į Lietuvą, privalo užsire
gistruoti savo įvežamus pini-? 
gus, kad grįžtant galėtų tiek 
pat pinigų išvežti, kiek atsive-

NUOSTABUS 2-flat
Marauette Manor,

5- 5 štymu šildomi. 2 
žius, 80 pėd. lot. $6500.

6- 6 karštu vandeniu šildomas, 2 
karu garadŽius. 80 pėd. lot, $7,000 •

5-5 štymu šildomas 2 karų gara- 
džias, 60 pėd. lot. $7,500.

Arti 68 gat., mokyklos ir bažny
čių.

MacASKILL CO. 
6287 Kedzie Hem. 7204.

vanduo komerci-
O tuoj už tven- 

vandens būna 
kad žuvis ėmė

PARSIDUODA Tavern geroje vie
toje—biznis išdirbtas per daug me
tu—kambariai pragyvenimui ant 
vietos. Renda pigi. 4314 Archer Avė.

YRA 
PAVOJINGA

mus paraisčių! pritaikinti su 'pilnu pa
sitikėjimu !

Elastikinės pančiakos, diržai, braces 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna
riai nesveiki.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

ČESNAKAI IR PETRUŠKOS NUO 
AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
AĮlimtn Essence iš česnako ir Petruškų pi
liulės ypatingai, mažina aukšto kraujo spau
dimą. Piliulės specialiai aptaisytos. Nėra 
kvapo. Nėra smoko. Nė vaistai. Užtikrintas 
saugumas ir veikmė arba pinigai grąžinami. 
Klauskit šių piliulių šiuo Vardu- 
ESSENCE OF GARLIC-PAKSLEY 
80c. pas . visus vaistininkui

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE WELLS

Norman Lapsley 27 m. ir 
Beatriče Lucas 26 m.

Joseph Selitsky 23 m. ir Ma 
thilda Mackievich 25 m. .

John Kopalag 23 m. ir Au
na Sulis 22 m. < '

Gerard Lapinskas 24 m. ir 
Kay Budginas 21 m.

Bruno Pluta 21 m. ir Vero- 
nica Radzejewski 20 m.

Philip Bluskis 23 m. ir Eli- 
zabeth Carta 20 m.

James Carney 28 m. ir Anne 
Dūdas 25 m.

Anthony Cirveįis 22 
Ann Wassel 21 m.

Stanley Kuras 27 m
Pctricek 34 m.

Joseph, Kroli 33 m.
Kurdys 23 m.

namas su 
elektra, vanduo, 

patogumai, plat- 
forrųė šokiams ir daržas prie na
mo, biznis išdirbtas gerai; geram 
žmogui yra gera proga isigyti 
gera biznį; vieta prieš Lietuviu ka
pines. Savininkai A. Kuchinskai, 
Spring Inn. 82nd ir Kean Avė.

Kentucky Yearling
Dabar galima gauti kaimininįį^p? 

taverne

MUTUAL LIQUOR 00.
4707 S. Halsted St.

Visi telefonai YARDS' C80t * 
Vienintelis DistribUtoris

HAVANA, Kuba. — Keturi Kubos prezidentai dalyvauja geri. Jose Miguel Gomez antrojo Ku
bos prezidento, paminklo atidarymef Antras iš eilės yra Miguel M. Gomez, sūnūs gen. Gomez 
ir naujai išrinktas Kubos prezidentas. \

CICERO. —- Lietuvių Namų 
Savininkų Kliubas sparčiai au
ga. Gegužės 19 d. susirinkimas 
Liuosybės svetainėje buvo 
skaitlingas, nežiūrint kad šiuo 
metų laiku savininkai turi daug 
darbo apie namus. Atidarė su
sirinkimą pirmininkas J. Ares- 
ka. Pakvietė kitą valdybą už
imti vietas. Perskaityta proto
kolas iš praėjusio susirinkimo. 
Jis tapo priimtas.

Toliau svarstyta įvairus rei
kalai/ Organizavimo komitetas 
raportavo, kad kliubas jau yra 
pilnoj tvarkoj, čarteris paviete 
užrekorduotas, visos reikalingos 
knygos sutvarkytos. Kliubas 
turi kasoj net pinigų. Advoka
tas Norbert . Tumavich savo 
patarnavimą kliubui paaukavo. 
Raportas buvo užgirtas. Po to 
darinkta įvairios komisijos' 
kaip tai politikos veikiančioji 
ir rendauninkų komisija. Tai 
atlikta greitai, nes kliube yra 
darbuotojų.

Į komisijas įėjo visi darbš
tus veikėjai. Išrinkta taipgi ko
misija daryti spaudimą į mies
telio valdžią, kad musų koloni
joj butų gatvės taisomos, iš
matos tankiau išvežamos ir vai
kai gatvėse tvarkomi. Jau teko 
girdėti, kad šis komitetas savo 
užduotį atliko sėkmingai.

Išrinkta komitetas pramogų 
surengimuitaipgi nutarta atei
ty laikyti susirinkimus kiekvie
ną mėnesi, jei bus galima’ — 
antrą antradienį, ba trečiadie
niai yra užimti Improvement 
Kliubo 'visiems metams.

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė 10:30 vai. vakaro.

Naujas kliubietis.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Miscellaneous
_ Įvairus -

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

James • Lysaifght 22 m.
Anna Schipplick 20 m.

Joseph Jakulis 28 m. ir Anna 
Olesinski 35 m.

Alexander‘ Sikorski 27 m. ir 
Violet Yurken 27 m.

Louis Stankus
Anna Ledzius 20

Bruno Thomas
len Zugarskis 19

Francis Gray 25 m. ir Fran 
ces Moskus 28 m.

William Johnston
ir. Irene Pavlis 24

Joseph Rusin 25
Steponaitis 19 m.

Erwin Cisar 23 m. ir Mary 
Miklas 20 m.

Walter Cztenastek 26 m. ir 
Sophie Pluta 20 m.

Frank Plankis 27 m
len Herdina 22 m.

John Copinski 23 Hi.
Gribas 20 m. , „

Joseph Valančia 2t
Frances Wilutis 23 m.

KIEKVIENOS *’V> T
RŪŠIES ' JL >, X

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintas pagal skirtingą kylos ruš| 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite j patyrusio Experto pa- 
raižčio pritaikintojo rankas. Ateikite paa

| VYRAS IR MOTERIS 1 
PRIŽIŪRĖTOJAI

A MALEVOTOJAMS IR
t? GOS!NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel $•• 
special .........  ■

, /ir daugiau
1 galionas flat balta $*| 
maleva ........................... ■

ir daugiau 
1 galionas pirmos kl. 
removal ....................  vvv

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

PIRKDAMI ČIONAt SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St Tek Canal 5063

Exchange—Mainai
ŪKIS LIETUVOJ x

44 hektarai geros žemės gražioj 
vietoj su gyvuliais,, padargais, visa 
žemė apsėta, mainysiu į narna, 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. Kretingos vals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

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

4

CLASSIFIEDADS
Automobiles

DODGE 1986 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku-r^-mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka^ 
ra į mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgiėių. 
Užrašom visokios rūšies andraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduolam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemločk 0800

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcrig Distance 
Furniture and Piano "Moving

3406 S. Halsted Street ?ul;
Phone Yards 8408

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 x
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 nu**

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

STOGAI IR SAIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad
Žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentinį fundamentų, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darba ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbų 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS ’ 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.




