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Lietuvos Naujienos

Du žmones įsi
Joseph D. Stun

2 lakūnai užsimušė
prilipa

ORR
Užsimušė darbininkas

Vos spėjus sutaikinti vienus 
streikus, prasideda ir kiti strei-

Kongresmanas Zion 
check vėl kalėjime

Išsiuntinėjo aplinkraš
tį rašomųjų mašinėlių 

registracijos reikalu

tu su žiniomis apie^ bandymų 
išbombarduoti Japoniio^Jiatei- 
vių traukinį prie Tientsin, ku
rį japonai gali išnaudoti kaipo

Paryžiuje prasideda streikai 
kavinių patarnautojų, kurie rei
kalauja 8 vai. darbo dienos.

DETROIT, Mich. — 
M. Poole, kurį nužudė 
jo Legijono” nariai.

CHICAGO
lauže į Paddock naktinį kliubą, 
100 E. Superior St. ir sudegi
no tą kliubą, pridarydami $10,- 
000 nuostolių.

Palemone prie Pavlovo kto- 
tomų namų darbininkas J. Ku 
činskas krito nuo sienos ir vie 
toje užsimušė.

ruošiasi 
išnarini-

Japoni j a vėl gru 
moja Chinija!

Bridgeporto lietuvių 
vaikas užmuštas 

automobilio
GUTHRIE, Okla., geg. 31. — 

Dviejų bagažo patarnautojų pa
sigendama, bagažo vagonui prie 
Santa Fe pasažierinio traukinio 
nušokus nuo1 bėgių ir nukritus 
50 pėdų į Cimmaron upę. Nė 
vienas pasažierių nenukentėjo.

kuri užėmė 
streikai — 
Užėmę vai*

Charles
“Juodo-

Streikuoja 200 darbi 
ninku

Maskuoti ir ginkluoti 
plėšikai užpuolė 

malūnininkų

Chiniją, 
panorės

Chinija turi pasiduoti Japonijai, kitaip 
busiąs karas

Nubaudė žiaurių mo 
tinų.

Gražinamas Vilkaviš 
kio miestas

MADRIDAS, geg. 31. — Is
panijos valdžia stojo griežton 
kovon prieš streikus ir sumiši 
mus, areštuodama apie 200 sin- 
dikalistų vadų Prasidėjo de
rybos ir su socialistais apie 
Užbaigimą išsiplėtusių streikų.

Darbninkai apleido dirbtuves, 
unijai pasisekus susitaikinti 
su samdytojais.

Antradieny senasis kabinetas 
įteiks rezignaciją ir užleis 
vietą socialistų kabinetui.

‘ INDIANAPOLIS, Ind.k geg. 
31. — Dvi moterys sudegė au
tomobily, jų automobiliui už
sidegus po susidūrimo su kitu 
automobiliu.

KAUNĄS. Vid. reik, min-ja 
išsiutinėjo aplinkraštį apskri
čių viršininkams, kuriame sa
koma, kad remiantis spaustu
vių ir jų reikmenų įstatymo 
pakeitimu, visų rašomųjų ma
šinėlių, rotatorių ir šapiro- 
grafų savininkai turi apie tai 
pranešti apškr. viršininkui ir 
gauti leidimą mašinėlę, rotato
rius arba šapirografą laikyti 
(valst. ir saviv. įstaigoms ne
reikia) . Prašymas ledimui 
gauti turės būti apmokėtas 4 
lt. žyminiu ženklu. Kadangi 
Lietuvoj esą apie 20,000 rašo
mųjų mašinėlių, tai jų registra
cija (ir šapirografų su rotato- 
riais) valstybės iždui duotų 
pajamų apie 80,000 lt.
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UKMERGĖ. Rinkoje1, Kau 
no pavyzdžiu, yra statoma di
delė mūrinė halė ir naujas gelž
betoninis tiltas per šventosios 
upę. Ikišiol darbininkams bu
vo mokama po 35 cnt. už vai. 
ir dirbdavo 11 vaalndų per die
ną. Gegužės 11 d. tilto ir ha
lės darbininkai, iš viso apio 
200, nustojo dirbti, reikalauja 
8 vai. darbo dienos ir kad butų 
mokama ne 35 cnt. kaip iki 
šiolei, bet 50 cnt. už darbo va- 
andą.

DORCHESTER, Anglija, geg 
31. — Charlotte Bryant, 33 m. 
motina penkių vaikų, liko pas
merkta pakorimui už nunuP 
dijimą savo vyro.

600 lt. ir »du* auksinius 
pagrobė ir pabė-

: CHICAGO
gis, 8 metų, 3528 S. Halsted St., 
liko suvažinėtas troko ir už
muštas prie 35 ir Wallace gat
vių. Troką operavo negras 
Plumber Flemings, 4644 Prai- 
rie Avė., kuris liko policijos 
areštuotas.

CHICAGO. — Aviacijos mė
gėjas Anthony Otradovec, 25 
m., Cicero, savininkas bučer- 
nės 162 S. St. Louis Avė., ku
ris taipjau* buvo lakūnas ir tu
rėjo nuosavą nedidelį lėktuvą 
ir aviacijos mokinys Barney 
Bertino, 19 m., 3136 Polk St., 
užsimušė jų lėktuvui nukritus 
prie Westchester airporto. Ot- 
radovec, nebodamas taisyklių, 
kaip matyt, 200 pėdų augštu- 
moj skraidydamas virš airpor
to rodė mokiniui kaip galimą 
skristi šonu, kuomet lėktuvas 
staigiai pradėjo kristi įr jo ne
begalima buvo ištiesti. Tokį 
skraidymą betgi galima daryti 
tik 1,500 pėdų augštumoj.

PARYŽIUS, geg. 31. — Ry
toj susirinks naujas atstovų 
butas ir pirmą kartą Frakcijos 
istorijoje valdžią perduok so
cialistams. Senasis kabinetas 
rezignuos ir perduos valdžią 
naujam kabinetui, kurio pre- 
mieru numatomas socialistas 
Leon Blum. Bet tas persitvar
kymas užtruks kelias dienas.

Rytdienos (pirmadenio) po
sėdis bus trumpas ir tikrasis 
atstovų buto darbas prasidės tik 
antradieąy, kadą senasis ka
binetas įteiks rezignaciją ii 
tuo jaus bus sudarytas naujas 
kabinetas.

Blum kalbėdamas socialistų 
kongrese pareiškė

“Socialė panika 
piniginę paniką - 
yra neišvengtina. 
džią mes betgi tikimės išsprę
st tuos keblumus. Mes išsprę
sime juos greitai, tuo įrodyda
mi save vertais pasitikėjimo 
darbininkų klasės”. Jis taip
jau užsiminė apie reikalą įve
sti 40 vai. darbo savaitę.

geležies 
liejiklų ir Goodrich gumos dirb
tuvių darbininkai sustreikavo.

VILKAVIŠKIS. Mesto sa
vivaldybė smarkiai griebėsi 
miesto tvarkymo ir gražinimo. 
Laisvės gatvė sutvarkyta ir ša
ligatvis busiąs pratęstas iki 
Marijampolės plento tilto.

Turgavietes gatvės naujai 
pergrindžiamos ir šaligatviai 
platinami. žalumynų gatvėje 
pastatytas naujas, daug plates
nis tiltas, tik per ilgai delsia
mi warkytŲ šąligątyųs..., , 
--Prie halės yra didžiausios 
krūvos tašytų akmenų, kurie 
bus sunaudoti gatvių , grindi
mui. Miesto sodas išvalytas ir 
sutvarkytas, veikia jau4 teniso 
aikštė. Tik su maudymusi 
bus kiek blogiau, nes savival
dybės maudyklė (prie miesto 
sodo) niekam 'tikus, o į ežerą 
toloką. Miesto apšvietimas 
daug geriau sutvarkytas ir pa
didintas.

UASilINUTON, gęg. 31. — 
Paskilbęs skandalais lenkas 
kongresmanas Marion Zion- 
chek vėl susidūrė su policija ir 
su skaudančia galva atsidūrė 
kalėjime.

Jis visą naktį kėlė triukšmą 
su buto savininke Mrs. Scott 
Young, kuri buvo jam išnuomą- 
vusi savo butą, bet jis taip 
aplaužė rakandus, kad ji pasi
ryžo jį ir jo nuotaką pašalinti 
iš savo buto. Kongresmanas 
užsispyrė neiti ir šešis sykius 
šeimininkę išmetė iš buto, iš
narindamas jos koją, taip kad 
teko ją gabenti ligoninėn.

Supykęs, kad jo žmona išėjo 
pas draugus ir paliko jį vieną, 
jis pradėjo per langą mėtyti in
dus, savo rašomąją mašinėlę ir 
bonkas. Namo manažeris pa
šaukė policiją, kuri rado kon- 
gresmaną vienose kelinėse.

Kadangi kongresmanas pa
sipriešino .ir policijai, tai buvo 
pavaišintas policisto buože. Su
siėmęs galvą jis dar užsimetė 
marškinius ir basas liko išvež
tas į policijos stotį. Kadangi 
jis neturėjo $25 kaucijos, tai 
teko dvi valandas sėdėti šalto
joj iki atvyko sekretorius ir 
užstatė kauciją už netvarkų 
elgimąsi. -

Buto savininkė irgi 
traukti jį teisman už 
mą kojos.

Pas kongresmanas 
žysta, kad viso to paseka yra 
perdaug didelis ragavimas “pa
stiprinančios”, kuri betgi jo 
nestiprina, o tik į. vis naujas 
bėdas įvelia.

KAUNAS. — Naktį Vilijam
polėje, Tilžės g., į malūno sa
vininko Zalcburgo buttį pro 
langą įlindo du maskuoti vyrai 
ir revolverius atstatę reikalavo 
atiduoti pinigus.

Piktadariai išnaršė butą ir 
radę 
laikrodžius

SHANGAI, geg. 31. — Ya- 
kichiro Suma, pirmas Japoni
jos ambasados sekretorius ir 
generalinis konsulas Nankinge, 
įtakingas Japonijos diplomatas, 
pareiškė, kad Chinija turi pasi
rinkti “bendrą priklausomybę 
su Japonija, arba karą su Ja
ponija”.

Suma tokias savo pažiūras 
jau išdėstęs Chinijos diktato
riui Chiang Kai-shek, pridurda
mas:

“Japonija nuėjo tiek toli, 
kad nebegali trauktis atgal ir 
todėl turi eiti prekyn su neat
mainomu pasiryžimu.”

Jis savo pareiškimą prisiuntė 
iš Japonijos, į kur jis išvyko 
skubiam pasitarimui su premje
ru Hirota ir užsienio reikalų 
minsteriu Arita.

Tokis karingas žymaus Ja
ponijos diplomato pareiškimas 
kelia didelį susirūpinimą tarp 
chiniečių ir visoj Azijoj, ypač 
prisimenant didelį Japonijos 
kariuomenės koncentravimą 
ša u ri nėję Chinijoje.

ANDOVER, N. J 
win Matteson, vidurinės mo
kyklos vedėjas, kuris liko pa
šalintas iš vietos už 15 
mokinės bučiavimą.

“Mukdeno incidentą”, kur ja
ponai 1931 m., pasinaudojo iš
ardymu geležinkelio bėgių pa- 
sigrobimui visos Manžurijos.

Pasak japonų, bombą padėjo 
“tūla studentų grupė” ir nors 
bomba veik jokių nuostolių ne
padarė, bet japonai sulaikė vi
są traukinių judėjimą toje lini
joje, neleisdami pataisyti su
gadintus bėgius,' bet prisiuntė 
kulkosvaidininkus ir fotogra
fus įvykio vietą nufotogra
fuoti. O japonų karvedžiai 
tuojau sušaukė karininkų kon
ferenciją aptarti incidentą.

Iš Peipng gi atėjo žinia, kad 
Hopei-Chahar autonominės po
litinės tarybos viršininkas gen. 
Sung Chep-quan pašalino iš 
vietos Tientsin merą ir polici
jos viršininką. Bet jų pašali 
nimas nieko bendra neturys su 
minėtu geležinkelio išsprogdi
nimu.

Tuo tarpu į šiaurinę Chiniją 
nepaliauja plaukti* viš nauji ja
ponų pulkai, taip kad nelieka 
mažiausios abejonės apie japo
nų militarinę okupaciją “auto
nominės” šiaurinės Chinijos.

O užėmę šiaurinę 
japonai neabejotinai 
eiti ir toliau* į,pietus.

CHICAGO. —r— Pereito šeštadieno vakare, apie 8:15 vaL, 
staigiąi pasimirė ądvoįątps Jonas Kuchinsfk&s, vienas < iš seniau
sių ir pirmų jų lietuvių advokatų.

Jis visą laiką gyveno West Sidėje/kur buvo įgijęs didelės 
politinės įtakos. Taipjau darbavosi West Sidės lietuvių, ypač 
politinėse draugijose ir nemažai dirbo lietuvių spulkose. Per 
tūlą laiką buvo ir prokuroru muiiicipaliame teisme.

Pastaruoju laiku betgi advokatūros praktika mažiau beuž- 
siė'mė. Turėjo ūkį Texas valstijoj ir vis ruošėsi jame apsi
gyventi “senatvėje”. Bet įsikinkęs į kasdieninį darbą, vis 
nerado progos nuo to darbo pasiliuosuoti — iki pat savo mirties.

Velionis buvo dar 53 metų amžiaus. Mirė jis staigiai nuo 
širdies ligos. Prieš trejetą savaičių buvo jam padaryta ope
racija, bet jis jautėsi gerai ir buvo sugryžęs namo. Prieš pa
čią mirtį jis dar pasidžiaugė gera sveikata, bet urnai sukrito 
kėdėj ir už valandėlės pasimirė.

Paliko nuliudusius moterį Eleonorą, sūnų Joną. ir dukterį 
Ireną. Kūnas pašarvotas namuose 2221 W. Cermak Rd.

Laidotuvės bus ateinantį trečiadienį, 8 v. ryto, iš namų į 
Aušros Vartų parapijos bažnyčią ir į šv. Kazimiero kapines; 
Laidotuvėms patarnauja laid. direktorius S. M. Skudas.

KANSAS- CITY, Mo., geg. 
31. — Phil Raccugliu pastebė
jęs du nužiurėtinus žmones, 
nutarė įsidėti pinigus į sau
gesnę vietą, todėl jis pusdole- 
rį ir kvoterį įsidėjo į burną. 
Jo baimė nebuvo be pagrindo, 
nes nužiūrėtieji du padarė jam 
holdupą. • Tečiaus tas Raccu
gliu taip, išgąsdino, kad jis pi
nigus nurijo. Ir nors jis pini
gus išgelbėjo nuo plėšikų, bet 
dabar jam daug daugiau kai
nuos juos išimti iš viduriu.

NEW YORK., __ John Fio- 
renza, kuris nužudė Nancy 
Evans Titterton. šiomis dieno- 
<mis prasidėjo jo byla. Advoka
tas bandys įrodyti, kad Fioren- 
za buvo pamišęs, kai jis papil
dė žmogžudystę.
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NEW YORK. — Luciano ir jo leitenantai yra vedami į 
teismą. Visi jie yra kaltinami paleistuvystės urvų laikymu. 
Kad iš paveikslų nebūtų galima pažinti, tai jie yra užsiėmę 
rankomis veidus.

Aną dieną Panevėžio apyg. 
teismas iš važiuojamo j sesijoj 
Zarasuose nagrinėjo Zarasų 
arešto namų kalinės Kamblevi- 
čiutės bylą.

Kamblevičiutė buvo kaltina
ma tuo, kad 1935 m. rugsėjo m. 
1 d. Zarasų arešto namuose at
likdama bausmę nužudė savo 
pusantrų metų dukterį.

Nusikaltimo aplinkybės to
kios: kadangi kalinė prie savęs 
vaikų laikyti negali, kalėjimo 
administracija pranešė Kamb- 
levičiutei, kad iš jos kūdikį pa
ims ir atiduos Kauno “Lopše
lio” vaikų prieglaudai. \ Kamb 
levičutė dukterį aprengė ir prieš 
atidavimą pastarąją bevalyda
ma sunernavo ir keliais su pie
nu buvusios bonkos smūgiais 
dukterį mirtinai užmušė. Tą 
padarė kelioms kalinėms su ja 
kartu sėdint.

Teisme Kamblevičiutė kalta 
prisipažino ir pareiškė, kad tai 
padariusi dėl didelio susinerva
vimo, nes vienas jos kūdikis 
paminėtoj prieglaudoj jau buvo 
miręs.

Teismas, išžiūrėjęs byla. 
Kamblevičiutę nuabudė 5 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Nusikaltimo metu atliko 3 m. 
s. d. k. bausmę už vagystes.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prą* 
našauja:

(galbūt lietus, kiek vėsiau po 
piet.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:18.

2 žmonės prigėrė, 5 
pasigendama Colo- 

rados potvyny

RYTOJ FRANCIJA
VALDYS SOCIALI

STŲ VALDŽIA

MISHAWAKA, Ind., geg. 31. 
Vietos žydai ir katalikai suda-1 
rė baltąjį legioną, kuris kovo
siąs Juodąjį Legioną, prisidėju
sį prie numarinimo žymaus ka
talikų darbuotojo George A. 
Lang.

FRANCUOS STREI 
KAI UŽSIBAIGĖ

PARYŽIUS, geg. 31. — Val
džia paskelbė, kad 60,000 strei
kuojamų metalo • darbininkų, 
kurie laikė užėmę dirbtuves 
jas evakavo, pasiekus nepri
klausomus susitarimus su sam
dytojais.

Tikimąsi, kad pasiseks su
taikinti streiką ir likusių 10 
000 darbininkų. ;

GRANDĄ, Colo., geg. 31.. —. 
Potvyniai užklupo šią apielin- 
kę, iš kurios daugiausia prasi
dėdavo visos dulkių audros. 
Potvyniai užliejo kelis miestelius 
ir du žmonės juose prigėrė, o 
penkių žmonių pasigendama.

Lygiai metai gi atgal di
džiausi potvyniai buvo užklupę 
Colorado, Nebranską ir Kansas 
valstijos, kuriuose žuvo per 
100 žmonių.

Potvyhiūs iššaukė išsiliejusi 
Arkansas upė. Potvyniai atė
jo po visos savaitės lietaus, ku
ris užsibaigė nepaprastai smar 
kia liūtimi, dėl kurios potvy
no visi upeliai ir kloniai.
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Veik visuose atstikimuose 
streikieriai laimėjo pakėlimą al
gų, dvi savaites apmokamų ato
stogų ir panaikinimą vršlaikio 
darbo.
Socialistų partija, kuriai vado

vauja busimasis premieras Leon 
Blum pradėjo 33-tį kongresą ir 
pirmiausia pasiuntė pasveikini
mą streikuojantiems metalo 
darbininkams už jų drąsą ir 
pasiryžimą kovot už savo bū
vio pagerinimą. B

Kiti streikai
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JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofisorvalandos;,Kasdien nuo 9 iki s 

Vakarais: PanedSlio. Setedčt ir 
PėtnyjSioš 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. , 
Kantai: 6459 S. Ročkwell Street 

Telefonas Republic 9600.

prie kt. paštetų statybos.
Streiko priežastiš per ntežiis 

dkrbiriinkij; atlygiriitttes.

ialistaa.
i,‘. kuris 

_ MŠjimo, 
(>., akiu aptėtaimo. nėiyiiotu- 
udama akiu karšti, atitaiso

<9 A different, delicioiis 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined ih a 
new way. Try it! . <

ir i mągne- 
ankets irti.

»e

patari

Telephonė: Boulėvard 2800 

joseph j: grisu 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So., Rockwell SL 
Telfephono: Retiublic 9728

KAUNAS, gČg. 12. — Pra
ėjusiu savaitę Kaune prasidė
ję^ statyboj darbininkų strei
kas Ūmai išsiplėtė visoje Lie
tuvoje. ttarbo inspekcijos ži- 
nioiriis; darbininkai streikuoja 
Kaip’ priė valštybitieš taip .prie 
priVatiškoš statybos. Kaune 
streikuoją darbininkai prie sta
tybos Mickevičiaus g-ve j, prie

EŽĖRŠĖisi IR SŪNŪS
W A Ais

Dr. A. J. Manikas 
PHTSIciArt-ŠUltteEOft 

Offlfe 4070 ArčHfer Avė.

Vkįtin_^_. _ .
Office & tesidence 2510W.

TeJ. Lafąyette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 5— 

Kasdien; išskyrus štetėdttd. 
Sekmadieni susitarus.

Amėfikds Lietuvni 
..... Draugijos .Noriai.

tarimą už tai, kąęl stengiasi 
veikti atsteigti demokratine 
tvarką Lietuvoje, to patys su-- 
lepše jį ir pakrikę tik kampais 
piėtkdfijti, hi&ko1 rt^vėdUčIkmi. 
Juk įld' pėčvčr^rfid Lietuvoje 
Sandariėčtai bitvri rimtai nusi 
statę ir turėjo demokratinės 
visubihėiieš pasitikejiifią; Ko
dėl to nusistatymo nesilaikė, 
— ir nuvažiavo į f&šistų? la-

biiiih'kai vis tiek Streiką tįsia 
Jie reikalauja, Itad atlygini 
mas butų pakeltas visoje Lie
tuvoje dirbantiems prie staty 
bos darbų darbininkams. Tai 
gi, šį sykį statybos darbiniu 
kai esą labai solidarus.

" • Vid 
pramonės darbininkų atlygini- brangiau 
mui nustatyti negalinti šio rei

Visoje Lietuvoje sti- 
streikavo statybos 

darbininkai

Rytojas nustatys statybos dar- 
tflfiiftktL .tižddrbib midiftiumo 
norniaš.

Statybos darbininkai atlygi- 
rifrno pbžiuriii suskirstomi į tris 
zonas: Kaune rangovai turės 

60 et. Už darbo valan-

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visliose tėifemudsfe 
Bridgeporto ofisas .

3421 S. Halsted Si. Tel. Varde 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

, Rezidencija .
3407 Lowe Avė; Tel. Yards 2510

Ofiso TeL Boulėvard 6913 
Kez. Tel. Victory 2848 
Dr; Bertash 

35tK Št.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

-fh o valandą^ nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
KJaHAKavvU* nncntl- «ut»rH

šs B MAŽEIKA
8310 LituaiiičąAvėriuę Phone Yards 1138

ATTORNEYS AT LAW 
6322 Sę. Wėsterh Avė.,.

Vąlhndos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki' 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO., ASHLAND AV® 
Ofiso vaL: NUO 2 iki 4 ir nuo .6 iki’ 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
. Ofiso Tel: Boulėvard 7820 

Namii Tel' Prospect 1930

dą, Šiauliuose, Marijampolėj, 
Panevėžy ir kt. centruose 55 
et., visn'r kitur 50 et. už va
landą; Tokios normos biiš dž 
8 darbo difeiios valandas. Jei 
darbdaviai noreš, kad ddrbiiiirt- 
kai daugiau dirbtų, negu 8 va- 

reik. miH-jos komisija landas, tai 50% turės mokėti

Dr. T Dundulis 
GYDYTOJAS IR ČflIRCttGAB 

, fv 4157 ARCHER AVENUE ,r 
Telefonas Virginia 0036

■ Ofišo’’valandos ,hūo 21—4 ir nuo 
6—8 v. vak Nedfiibi< dagM «uten

Phone Canal 6122
Dr S. Biežis 

Gt#YTOjAS IR C&lkutttiKŠ 
2201 Wcst 22nd Street

Į . < įr nedėi

NEW YORK. — Gubernatorius Herbert Lehman, kurii 
padarė pareiškimą, jog jis daugiau nekąndidatuosiąs. čia tėipa, 
paveikslai galimų kandidatų j New Yorko guberhatorius; .

Phone &>alevard 704Ž
Dr. C. Z? VezeJ’is

Dentistas
4645 S<J; Ashland Avc 

arti 47th Street
Valandos nuo . U iki 8. vakaro 

Sereddj pagal atitarti.

Ofisu Tel. . borchėstėr 6194 
R*ž Tai Drftėl 9191 

Dr A. A. Roth
. Rusas Gydyfoją* it. ChtfOtff^a 
Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vist 

chronišku litru.
. .Ofisas 6850\ StOney .laland.. Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned* 
Vilomis b*

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo, 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
vai.. Nėdėlidfniš nuo 10 iki 12’ 

8843 Halšted St 
Tel. Boulėvard 1401

Viso pasaulio išeivijoje gy 
vėną lietuviai nori, kad Lietu 
voš žmonės moksle ir pažan 
gbje neatsiliktų nuo kitų laįs 
Ve it kūltųra besidžiaugiančių 
jų tautų. Išeiviai lietuviai sa 
vu likimu rūpinasi be Lietu

Dr. Charles Sega!
; ofisas 

4729 So. Ashland Avė.
2-rOfi lubos

CHICAGO; ILfc. .
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 ild 4 
vąl. po piety it nuo 7 Ori . 8180 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaizdai diet£

Phone MIDWAY 28801

aras®
Physical Therapy 

. and Midwife, 
6630 S. We*tern 
Ave„ 2rid fldor 
Hemfock 9252

Pktarnąuju prie 
gimdymo namuo 
sė. ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t
meni * 
tiė ______
Moteriais irmer 
ginoma 
mai dOvft

Dr. Hėrzman
IŠ RUSIJOS

Gerai., lietuviams žinomas; rar t 8| 
metus kaipo patyjtvš ardytojai db 
rutaus ir akušeris:

Gydo staigias ir chroniška^ liga# 
vyru, moterų ir vaiku. paaM nau 
japsiųs metodu^. X-Ray ir kitaldui 
elektros prietaisus. . _

Ofisas ir Ladoratortih: 
1034,5?. I3tb Sta netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų- ir 
nuo 6 iki T:80 vai. vakaro.

TeL Caųal 3JL10 , 
. Rezidencijos telefonai: < 

Hyde Park 6755 ar CėntH! 7464

Jei^u Sahdariečiai; nors bent 
kurie, tebesijaučią,’ kad’ jie yra 
demokratijos ginėjai; tm Dr. 
šliupui privalo jiadėkkvoti už 
padarytas jiems pastabas ir 
visuomenei pareikšti savo nu
sistatymą. Tą privalo padary
ti .busimam savo seime. Tada 
višuomėfiė žiiibs; ko jlb siekia, 
ir juos renis.

Dr. šliupas aiškiai pareiškė, 
kad jis atvyko Amerikon ne 
pas kurią partiją; bėt paš tdos 
lie-tiiviiiš, kurie turi rimtą riti- 
sistatymą ir veikia tuos btt- 
tinus darbus, kurie šiandieni
niame Lietuvos gyvenime yla 
neatidedami.

Kapitonas išplaukęs su laivu 
į audringą vandenyną, neleid
žia, kad vandenyno vilnys lai
vą neštų kur nori, bet laivą 
bugdo nustatyta linija, kad jis 
nuplauktų į nuskirtą ptiepiaii 
ką. Tad ir Sandariečiai, jeigu 
nori lietuvių gyvenime būti ka
pitonais ir turėti visuomenes 
pasitikėjimą, privalo tufėti aiš
kų nusistatymą ir riėkį, o ne 
lenkti savus sprandus prieš 
vykstaličiu's pučus ir diktatu- 
rą Lietuvoje.

Patartina Dr. šliupui visur 
tautininkams teikti tėišifigaš 
pastabas ir mirodyti jų išti- 
žithą:

Pažangi^ Taūtiiiitticaš,

samdiniai 
tieji karjieristukai, vįši it pa
kištai miričia, kalba; kad ne 
teisėta A. Smetonos 
esanti gera. Ar jie kiaušo ar
tojų (daugumos) balso? Ne. 
Ar jie politinių kalinių, už tau
tos garbės gynimą kalėjimai! 
patekusių; klauso balso? Ne.

Kodėl A. Smetonos samdi
niai ir karjieristukai apšaukia 
artojų , užtarėjus “raudonai 
šiais?” Ką gi tie tariamieji 
“raudonieji” nužudė? Išskiriant 
Vosyliaus kerštą, nieko pana
šaus nebuvo ir dabar nėra. 
Ūkininkai reikalauja atsteigti 
teisėtą demokratinę tvarką. Jie 
stbja; Už gsirbą ir teisybę Kur 
čia nofš šešėlis tariamojo “rąįU 
dotiUnio?” r

Cleveland’an, Ohio, birž. {20- 
21 dd. 1936 šaukiamasai 
Livijoje gyvenančiųjų 
LIETUVIŲ KONGRESAS pa
dės teisetumo ir laisvės šąli- 
Pinkams prieš A. Smetonos val
džios kruvinuosius žvėris, kad 
karo teismais nedarytų gėdos 
Lietuvai.

Mes norime, kad Lietuva kub 
tdrėtų ir pažangiuotų mokslo 
kėliais, o ne grįžtų į Vytauto 
didžiojo despotizmą.

Čieveland’o KONGRESAS bus 
ištoriniš.

A. k. Rutkauskas, M.D.

# Šparklihg- gląsses strėū n with 
bright stars... tfte Swanky- 
swigs. You’ll ,waiit to collect a 
whole šet. And wtale yoų’re doihg 
it, get ačąuainted ' . 
with all š e v e it į 
of the delicioųsf 
Kraft Chėese * •
Sprėads. They^re r i * i 
iftarvelotis for I 
sandwičhes,saladS jr1 * ’
and appetizers. . . '

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Katei
4681 SOUTH ASHLAND A^E.

NUo 10
’ !ki ? N»d3? ,,•mj*' ’ri.’U; 19

Rez. Telėplbne PLAZA tM

A. Mbntvid, M. D
HM“* 

vai: r im 8 irtfetu. 6 ii 
Tel.- Seeley 7886 

Narni telefonas Btaniftrfck- 6M7

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washinfftori SL 
įtoom 737

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

Gyv. vieta: 6733. Crandon Avė.
damų Tel;: — Hydė Purk 3395

Tel. Office, Wėntworth. 6380 
Rėž. Hvde Park 8395

Dr. Susanna Slakfe
• Vlotenl ir vaikų

6900 Sb. H
Valandos 1—4 po pietų. 7*^4 v. vėl 
išskyrus seredomi* ir subatomie.

Tai taip šis reikalas numa- 
iltąlo išspręsti* įlėš statybos dar- tomą šiandie arba ryt išsprę 
bininkai neįeiną į pramonės sti: 
darbininkų kątegtfriją: • Taigi, 
Šį reikalą, ^lįš siiWkyti tik 
dkrbb instjektoriiiš ŠU’ Kainų 
tvarkytojo pagalba. .

Darbč inspekcija tiib reika
lu šit darbininkų atstovais ir 
Kainų tvarkytoj tr jdtt tariasi ir

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miepto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Khriib. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Naiąų Ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Tel; Boulėvard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniaii- 
nagal sutarties

Nariai ChicagbS) Cicero'S Lfetuyiir 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos;

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse;

r I . > 9 iki R 
PahedSlio, Setedo* ir 

PMnyjSiob 6 iki 9.

DR. J. štiBPAS KAfcl
TAUTININKAMS

/—J Į -—- T 51

rrefęrrėd By 
millions 

to m^yonriaise

.- .. . . - v

M

vo'š pagalbos; Išbiviai lietuviai švento Antattb bažnyčios; rriie- 
jokių* malonių nenori, net ir.sto sbdhė štatoitiosĄkdvitieš ii- 
neteisėtos A. ‘Srtietbnos vald
žios ordinų nepriima.
’ Dabar A. Smetonos Valdžios esąš 

ordinų trokštam Kai kuriė rangovai provincijoj 
tatybos darbininkams riioką 
>o 25—ifo' et. dŽ darbo Valam 

valdžia ■ dą. Itaunė rangovai moka 45-— 
50 et. už darbo valandą. Kati* 
ne kai kurie rangovai sustrei- 
kavušiėiriš darbininkams šįiilb 
mokėti už darbą tiek, kiek dar
bininkai reikalauja, tačiau dari

Cicerb 5927

_Š. C. LAChAViCZ ,
42-44 JEa«t;i08tB.St, Tel. Pullm;m Į270 arba Canal 2515

• A IiulEvicius
ArtftęnPhone LafAyette 8572

Jisai Užgyrė Pažangiųjų Lietuviu Šaukiamą 
Kongresu Clevelandfc

BROOKLYN, N. Y. — Sii- 
me Amerikos didmiesty ran
dasi įvairaus kalibro tautinin
kų : Sandariečiai, Vienybiėčiai, 
SitrgyBiiiirikai ir šiHitiipfbditl- 
tiiliai: Kokį kuriė riušišttttyihą 
turi niekas pasakyti negali; nes 
nei jie patys to nežino. Atro
do kaip paklydusių jatičių Ran
da girioje.

Laukėme atvykstant Db. 
šliupą. Laukėme, kad jis pa
sakytų, kurie yra tikrieji ir ku
rie* netikrieji tautininkai. Dr. 
šliupas atvažiavo: Jo pagerbi
mui surengtame bankiete, ka
da jis kalbėjo ir nors tik apie 
bendrą padėtį Lietuvoje, bet 
jau buvo galima daryti išva
das, kad Viši tautininkai yra 
nutolę nuo demokratinių prin
cipų. . _

Kadangi bankiete nebuvo iš
rištas tikrųjų ir netikrųjų tau
tininkų klausimas, tas 
padaryta kiek*vėliau.

Čionaitiniai tautininkai 
suorganizavę vadinamą “ 
vių Spaudos Kliubą 
“spaudos atstovai” 
suvažiuoti vaišėms pas p. A. 
S. Trečioką į Newarką, kad 
tenai pusiau privačiai, tik tau
tiškoms aUsiems girdint, gau
ti Dr. šliupo nuomonę ir jo 
pažiuras į Amerikos lietuvius 
tautininkus: Tas įvyko gegu
žės 22 dienos vakare.

Dr. šliupas tebėra tas pats 
kokis buvo. Nusistatyme nepa
sikeitęs ir energingas; Jis drą
siai visiems j akis pasakė, kad 
Sandara, Vienybė ir bendrai vi
si tautininkai yra sufašisteję 
ir nutolę nuo demokratinių 
principų. Jis taipgi pareiškė, 
kad Clevelande šaukiamas pa
žangiųjų lietuvių kongresas 
yra sveikaš ir naudingai su
manymas. Kaikurie norėjo Dr. 
šliupą atremti sakydami; kad 
tas Kongresas yra šaukiamas 
socialistus sustiprinti. Gi šliu 
pas atrėmė juos pareikšdamas, 
jog jis nepavydi socialistams 
sustiprėti ir visuomenėje 
ti pritarimą, jeigu jie 
ir veikia tokius darbus; 
Lietuvos gyvenime* yra 
ir neatidėliojami.

Argi tai nestebėtinas 
kas: tautininkai užvydi 
listams gauti visuomenės pri

Oood HouaekMpi
' .v

■ .r" .&RADŽIUS
>>68 West l.Sth Street Phone Canal 6174

I. 11 ■ UI II ■ 11 ■ ■ «n n ■ M — Į ■ I .    n —M ■■■ ■■ ■ II >    ■ I •

& M. SKUBĄS
18 Wfest 18lh Street Phone Monroė 3877

, i M ZOLP
1646 Wešt 46th Street Pliphes Boulėvard 5203-8418

Kiti Lietuviai Daktarai.

;L Boulėvard 5914 Diena ir Nainį 
tiso valandas; nUd, 2 iki 4i <iuo J 
i 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikėlis
GYDYTOJAS _ IR CHIRURGAS 

. ,Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHlbACO; ItL

Nėra Middle-Man’s pelno
7.00U gal; Shorvvin VVilliartis Titui F.ar- 
nišo, 1$ Majeitlc Ratilo, kuria aųban- 
krutavo. $2.75 yei-tfia 950
Nhtnaržs Malėva,' Čffoss ar Fiat, Graat 
lyakeę -rųSIeSj kitur $2.25, S 1.25 
musų kaina   .........  ..... «*••■“**
Mpntgoniflry-Ward certi.fikuota mąlųva 
SaiuI' Kbte firiish, pirmiau' flfl 
$3.^0,- dabar .. .rv.T< ,,___
Juodas Screėn Enamelia
T>j»bar> galionas ...........................  ** . .
“Quinto” U. Š. Čalso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tukatančlal kiti; bargenų.
Moe operuojarti nuosava saridol} ir tu
rime aavo .tpnlevų fabriką. Pirkit tie
siog, Jr taupykit!

RAINT EXGHANGE OF CrfieAGO' .
• " p. '^±MnWAUKF.Hl:ĄyĮ5,

MALEVOS
pid^iaųeloa. raalovi). ifidlrbSjų ir distrl- 
bu torių ištaigos Čhjeagoje. Standartl 
n6tr rųSies maileva už tikthi

reguliarSs kalnpgi '

Madam N. K. Krupskaya 1
^iAŠkVAi — N. k. Kriipskaya; habašnirifco LeniiiO žmbtta. 

kalba Rusijos rįiotetų kongrese.
.fc...-. M. - * .A—~ .< r. - . ... > ... U. ... ........................................  rin-1 Iiniri n ■ , I i'ima .11.'. ito«i ■

Kraft
Cheese

.Spreads
noV iri hew 
Swankyswi9 glasšės!

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS v 

Optometrically Aki# Spec 
Palencrviris akiil itertiplrii 

esti prf *- 
svaigim 
mo. ški 

trumpdi, . . ____
j? i a tėišitigai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromi su 
elektra, parodančia tridžiausias klai
das. Svečiais atydą atkreipiama i 
mokyklos vaiRds;, Kreivos ^alris ati
taisomos. Valandoj nup 10 iki 8' v. 
Nedalioj nuo 10 iii 12.
'•autely atsitikimu akys atitaiso- 

mbn bė akini#. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

1712 South Ashland Av. 
Pliene Boulėvard 7589

’ ■ *............................. r    -

DR. G. SERNER
YaHs 1829 

Pritaiko Afctattis
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dlrbtutl 
756 West 35th St 

kampas Halsted Št. 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienu.

J. F. EUDEIKIS .................
4605-07 Š. Hęrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius>. 4447 S. Fairfieid; Laf. 0727

LACHAWI€Z ir SŪNUS
231'4 Wėšt 28rd Place Pho'nes Canal 2515—

įLaidotuvių Direktbriail
W JUOZAPAS
LUDEIIKIV
I IR TĖVAS O 
" REPublic 8340 w
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Pirmadienis, birž

The English Column

safe
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Didžioji Lietuvių

Ekspresiniu milžinišku Cunard White Star Linijos Laivu

BERENGARIA
a feat then considered

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai

Dėl dokumentų ir kambarių ant laivo tuojaus kreipkitės i

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

PETER PENf

$107.50
$186.50
$148.50
$267.00

IN ORDErR

SAMPELINfi 
ELEKTRIKUOS 
LEDAUNfl 
VERTES $150

are 
that

UOOK

SnJAZ.'

oo — 
\ME.E "•£=’/

„ UO-AIo/

Turistinė klesa į vienų pusę 
J abi puses ......... ....... ........

KAINOS 
PRIEINAMOS

L-xXLJGM f 
<=>A.O\E-- 

ZkT-TA

Trečios klesos laivakortės į vienų pusę kainuoja
Į abi. puses______ ___ ____ _______ ____ __ __

šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas, 
krautuvę ir persi 

name teisingą pa-

swinging motion

Ali during the long drop it 
was possible for me to put m y 
hands on any part of my pa- 
rachute within reacl 
could see the 
ing me down. 
ground plainly 
on the verge

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
' MOTERŲ DIENA SEREPOMIS

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

Phone CANal 9560

another handfull 
this time and ai 
štili in the air

they
way 
you

is a small

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

• John WaiŠvilas
(The Lithuanian parachute 

jumper)
I was dropping feet. firat, 

and there was a terrible rush 
of air past my ears.

Then I was rolling over and 
over on my aide, next head 
over heels, and the rush of 
air hurt my ears. I reached 
over, grabbed the release ring 
and pulled. Something seemed 
to have put a pillow ųnder me 
or I ,had fallen into it. The 
chute was open. I swung back 
and forth as if in an old fa- 
shioned rope swing.

I saw the ground coming up 
to meet me. I grabbed a hand- 
full of rope, pulled down and 
held, the 
ceased.

I grabbed 
pulled hard 
most stood 
the next instant my feet hit 
the ground.

My legs forward, I sat dowr. 
birt got up again ųuickly,, ran 
straight into the parachute to 
turn it inside out and špili the 
air out of it, so that it wouldn’t 
drag me. Everything was “O. 
K.” A few seconds later they 
told me I had fallen nearly 2,- 
400 feet before pulling the re
lease ring.

Jack Cope, who has mado 
nearly 2,000 parachute jumps 
in the lašt 19 years has never 
suffered an injury in this busi- 
ness, was telling me and some 
of the boys of his longest leap 
before opening the chute. He 
started his career as a jumper 
before the days of an airplane, 
and was one of the f^rst to 
make a parachute Teap from a 
plane 
highly impractical

the wings or other parts of 
the ship. <" .

There iš a trick in stopping 
the swinging motion., They are 
chiefly of interęst to the pro- 
fessional jumpers. You* want to 
know how to get to the ground 
without injury and , in com- 
fort? ■ .

As I have suggested, youT 
have plenty of time to get 
ready for the actual landing 
on the wąy down. When the 
moment comes, have yo.ur legs 
forward in such a way that 
you’ll strike on the. balls of 
yoūr feet. The shocle isn’t 
severe and you can decrease 
it by pulling up on the sup- 
porting ropes just before you 
land. The effect is likę jump- 
ing L*asuppbrted from a height 
of 100 feet. If there is a wind 
and you are going to be drag- 
ged when the chute gets to 
the ground, pūll on the ropes 
on one side and run into the 
chute to turn it inside out and 
release the air that has ga- 
thered in it.

cabin plane could safely de- 
scend and all get out in order 
if they were told to jump. Būt 
there is practically no neces^ 
sity for parachutes in the 
m.odern cabin plane, so safe 
have these ships become.

You don’t jump when you 
lęave the plane. You just step 
off in the air, count to three, 
five or ten slowly before pull
ing the ring. > The intervąl 
gives you time to fall clear of 
the ship, so that the chute 
will not become entangled in

"H-lA-r OUCMT 
-■"TO Get

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

and I 
airplane folio A'- 
I cotfid see the 
and was never 
of unconscious- 

ness at any moment; except 
for the rush of air that pained 
my ears, there was no feeling 
that I would call uncomfort- 
able. The jerk when the pa
rachute opened did not hurt, 
and it never should hurt any 
one if his or her harness aS 

properly adjusted and of the 
right type.

Niežėjimo. Išbėrimų ir Dedervinė#-— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinlmul odos iritadjų. Užgir- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 3Bc. 60c. ir 91. Visi vaistinin
kai užlaiko. .

KEEP COOL! Remember 
that the chute is likę a life 
preserver: it is reliable and 
easy to ūse. You will be1 in- 
finitely better off if you take 
the situation calmly. Not long 
ago, at an Army flying field 
in Texas, 'I saw ten men suc- 
cessfully ji.'mp from an Army 
transport plane. They >stopped 
off one after another and were 
all clear of the ship in about 
eight seconds. The tęst was 
valuable, for it pro ved that a 
wad of passengers even in a

First aid

New Jersey valstijoj penki 
skaudžiai apdegė miško gaisre, 
nas tų apdegusių darbininkų.

for victims _

CCC darbiiiinkai sudegė ir keli 
šiame paveiksle parodoma vie-

Jumping from such a height 
before pulling the ring is pūre
ly a stunt, of course, and 1 
doubt if anybody wovdd ever 
be compelled to do such a 
thing. In fact,-flying is so safe 
today that the chute is hardly 
ever needed. Lighted airways, 
better planes, more competent 
pilots, freąuent landing fields 
among other factors are co- 
operatipg to make aviation 
in evęry way today.

I want to clear up a 
points about this business of 
parachute jumping and posšib- 
ly give a few hints that rhay 
help you in case you do have 
the jump some time.

In the first place, the chute 
that you will wear, if you get 
it from a reliable air passenger 
line or any other trustworthy 
source, can be relied u‘pon. It 
is bound to open; cases o! 
chutes failing to open are 
nlmost unknown, 
simple reason that 
designed in such a 
they mušt oįen if 
the ring. At the top 
pilot chute that shoots out and 
opens on steel springs. It drags 
the big bag after it, and there 
you are, safe as can be. Do 
not worry about the chute.

In the second place, the 
chances are you will have 
ample time to get ready and 
make a safe leap after your 
plane is disabled, if such an 
accident occurs.

Another important point to 
remember is that most people 
think the things happen as 
ųuickly in the air as they clo 
on the grotfnd, as in an auto- 
mobile accident, for instance. 
This is not the case. It may 
take the plane more than two 
minutes to fall 1,000 feet. If 
you were flying at a good al
titude, say about 5,000 feet 
or so, there would be plenty 
of time, usually, for you to 
step off safely after figuring 
out just what to do.

Birželio-June 17, 1936
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ . 

per Cherbourgą

Kadangi ši ekskursija yra užgirta per Liet. Laiv. Agentų Sąjun
gų,'tai ekskursija bus labai skaitlinga.

Šiai ekskursijai vadovaus Steponas Bergeris, kuris yra labai gerai 
patyręs’ir moka savo tautiečius užganėdinti.

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

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma- 
žiniomis kainomis. Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių, šviesių ir tąmsiai spalvuotų.. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ir ŽEMOS K/

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 Iki 52.
Del mergšių plaunamų ir T........_

Visi esate kviečiami atsilankyti į mus1 
tikrinti musų kainomis, O mes užtiki 

fįįgjrž) tarnavimą.

P-J Joseph’s Dry Goods Store
■'/[ JOSEPH PIKELIS, Savininkas.
< t 3344 So. Halsted Street

ROOSEVELT 
FURNITUREęo 

2310 West 
Roosevelt Road

Tęl. Seeley 8760

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

3337 SO. HALSTED STREET

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoins patinka 

- - - platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj mi- 
te dideli pasirinkimą pla- 

w ir gerų čeverykų. Čia
- vjga šejmyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

KIEKVIENOS, B ZK YRA
RŪŠIES JLIl X JLzZ> PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paralšt<s tinkamai jum« I mne paratšėlul pritaikinti bu pilnu pa- 
pritaikintas pagal skirtingą kylos ruš| eitikėjimu I 
jums tikrai padės. Vengkite ■ nemalonu- Į Flastikinės panėiakos, diržai, brace« 
mų. Atsiduokite i patyrusio Esperto pa- pažeistiems, čęverykal tiems, kurių eąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas riai nesveiki.

i •

I vi’RAs IR MOTERIS I
I PRIŽIŪRĖTOJAI Į

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

‘SN^ILJS
'SNA, 
e»c/

Geriausi Degtinė...
KENTUCKY YEARLING H

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

Padaryta iš geriausių grudų, ir f 
sušvelnintą, kad duoti publikai tik- g? 
rą gėrimą. J

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk 

KENTUCKY
YEARLING

Dabai* galima gauti kaimininiam taverne. || 
MUTUAL LIQUOIi COMPANY
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

' VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

NEGLECT
A COLD

Skili

32 6 S STATE ST 
Opposite Davis Store, 2<i Floor

žemo
D Q s K I n I R R I T A T I o N S

y.?/ 1
T U. <, .
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LIETUVOS PARTIJOS BOIKOTUOS RINKIMUS j 
i ■ I.nq

Iš Lietuvos ateina žinių, >kad visos kairiosios Liietu-j 
vos partijos, pradedant komunistais ir baigiant valsJ 
liaudininkais, pasisakiusios už boikotavimg “seimo >rin- 
kimiįw, kurie įvyks šio mėnesio 9 ir 10 d. d. Apie krik., 
demokratų partijos nusistatymą dar negirdėt nieko, bet 
galimas daiktas, ikad ir ji (paseks anų partijų pavyzdžiu.!

Tuo tarpu (betgi Teikės pallaukti, iki tos žinios pa-: 
.sitvirtins.

Nebūtų, nuostabu, jeigu visos partijos (išimant tau-, 
ttiriiikų), iš -tiesų, paskelbtų boikotą. Nes kai valdžia^ 
pavedė kandidatų siūlymą apskričių taryboms, tai opo- 
:zicijai visai nėra progos išrinkti bent kiek didesnį skai
čių atstovų. Musų ąpecialis korespondentas šitaip apii- 
budino tas iarybas: *

“Anuomet rašiau, kad apskričių savivaldybių 
rinkimai yra cenziniai (t. y. ne visuotini. — “N.” 
Red.) ir ne visai tiesiogini. Apskričių savivaldybių 
pirmininkais yra apskričių vifšininkai, (kurie vidaus! 
reikalų ministsrio skiriami. Apskričių viršininkai' 
turi teisę bet kuri apškrtties savivaldybės nutarimą 
užprotestuoti ir jo nevykinti. Tai apskričių savival
dybės yra nuo apskrities viršininko visai priklauso
mos.” . i
Tai šitokios įstaigos nominuos kandidatus. Bet pa

klausykite toliau:
“Pirmieji apskričių savivaldybių linkimai vi-! 

sos opozicijos buvo boikotuoti, tai jos beveik išim
tinai susideda iš tautininkų arba jų simpatikų. Rei
kia manyti ir laukti,'kad kandidatais į Seimą taip 
pat bus išstatyti beveik išimtinai tautininkai, nes 
kitaip ir būti negali, f 
išškaičiavimo statyti kitų pažiūrų žmones/ 
Tai aišku. Tuomet, iš tiesų, kam tokiuose trinki-’ 

amuose” dalyvauti?
Amerikos lietuviai savo kongrese Clevėlande pa

kels balsą reikalaudami, kad Lietuvoje butų įvykinti 
irikri, o <ne sufabrikuoti rinkimai į Seimą.

šiais su Smdtoųos valdžios at
stovais”. O kad paties -Bimbos 
bendradarbiai pirko tikietus į 
vakarienę, kurioje kdlbėjo irgi 
[Lietuvos konstilas ir kurioje jie 
•patys norėjo -kalbėti '(tik nega
vo progos), tai čia “ryšių -su 
Bmdtonos valdžios ‘atstovais” 
nėra!

Ak, beje. Konsulas p. Kalvai
tis dalyvavo da ir laidotuvėse, 
kuriose sakė prakalbą “Naujie- 
•riiį” redaktorius. Tai, anot Ko
munisto, taip pat rodą “drau
giškus, artimus ryšius” su 
Smetopos valdžios atstovais.

Smertelnas griekas, jeigu ji 
socialisto laidotuves ateina kon-’ 
eulas. Ir kitas smertelnas grie- 
kaę, jeigu tose laidotuvėse so
cialistas kalba kartu su konsu
lu.

Tur ?būt, ir maži vaikai su
pranta, kad minusiojo žmogaus 
užkasimas j žemę nėra politika. 
Bet -socialistams, pagal “laisvi- 
nio komunizmo” katekizmą, met 
ir tokiame .atsitikime mevalia 
nė iš tolo prisileisti “Smetonds 
atstovo”. Kas kita komunis-

Juk tautininkams nėra jokio rytojų

DETU01T, Mich “JuJodojo Legijono” narių uniforma. Dešinėj pusėj Dayton Dean, “juodasis legijonierius”, kuris prisi
pažino ^paleidęs penkis šuvius j Charles A. Poole kūną. Viduryj Dėan’o vaikai. •

Lenkija Ir Lietuva

Apžvalga
NEŽIŪRĖK KĄ KOMUNISTAI; 

ĮDARO, BET KLAUSYK KĄ 
KOMUNISTAI SAKO

Komunistai savo teoriją jau 
seniai pavertė religinėmis dog- 
įmomis, .o savo sektos steigėją 
Leniną pusdieviu. (Kartu su tuo^ 
iir komunistiškų lyderių prota
vimas darosi vis labiau kunigiš
kas. į

Kunigai seniai sugalvojo ipa- 
Itogią sau taisyklę “Nežiūrėk Iką 
Ikunigas daro, bet klausyk ką 
kunigas sako”. Dabar šitą tai
syklę taiko sau ((.patys *gal nė 
•negalvodami, iŠ kur ji pasko- 
Uinta) kąmunistiški “dvasiš- 
kiai”. !

Štai įdomus pavyzdys.
Gegužės 19 d. tilpo “Laisvė

je” ilgas Dr. J. šliupo priimtu
vių (Brooklyne) aprašymas, 
kuriame pasakojama, kad svei
kinimo kalbas sakė pirmiausia 
(Lietuvos konsttlas ?p. Daužvar-. 
dis, paškui .du vietinių lietuvių; 
laikraščių redaktoriai, bet ne 
vienas nebuvo pakviestas tarti- 
žodį iš pažangiųjų srovių atsto-, 
vų. Tačiau, įrašo Brooklyno 
(laikraščio reporteris, —

“Visvien Jaisyiečių buvo 
geras būrys — apie trečdaly si 
visos publikos. Jie, nepaisy-l 
darni rengėjų arogantišku- 
ono, atėjo pagerbti ztnogy,. 
keliantį balsą .prieš fašistinę 
priespaudą, slegiančią Lietu
vos liaudį.”

q0ia ’komuniatai į .piešia save

džentelmenų rolėje. Jie atėjo i 
įbankietą .ir sudarė apie įtrečda-j 
iįį visos publikos, užsimokėdami' 
kiekvienas po pusantro dolerio 
už pavalgymą, nepaisant to, 
>kad itą priėmimo (pokylį .rengė' 
dešinieji elementai. Komunistai 
nebėgo iš salės, nežiūrint to, 
kad už kalbėtojų stalo sėdėjo, 
Lietuvos konsulas, kuriam pir
mam 'buvo pavęsta pasakyti ir 
sveikinimo kalbą.

Ne -tik 'nėbego,/ bet dar norė
jo patys gauti balsą, ir dėl to, 
kad bankieto rengėjai nepakvie
tė kalbėti nė vieno asmens iš 

' “Laisve š” štdbo, tai tas laik
raštis Ibarasi ir vadina tokį įren
gėjų . vienpusiškumą “arogan
tiškumu”.

Tai Šitaip Ikomuništai DABOJ
Bet kitiems taip daryti 

mevftlia i

Bet paklausykite, kaip komu
nistai SAKO.

“Laisvės” Komunistas (Bim
ba) pastebėjo “Naujienose” ži
nią su .antgadviu: “Lietuvių 
dailės paroda Iškilmingai ati
daryta; kalbėjo konsulas Kal
vaitis”. Ir Komunistas stebisi?

“Ką tas reiškia? Ar tai rei
kia suprasti, kad 'Chicagos 
naujieniniai socialistai tebe-; 
palaiko draugiškus, artimus 
ryšius su Smetonos valdžios 
oficialiais atstovais?”
Vien dėl to, -kad “Naujieno

se” įdėta žinia apie atidarymą* 
dailės parodos (visai ne poli
tiško, Chicagos lietuvių jaunuo
lių savomis jėgomis surengto5 
dalyko!) .atidarymą, kuriame 
dalyvavo Lietuvos konsulas, tai 
Bimba 'baisiai susirūpino “ry-:

tams. Jie -pereitą vasarą tiiks-i 
tančius mylių važiavo -į kon-i 
.gresą, kurį iškilmingai atidarei 
me 'Smetonos valdžios atstovas,į 
bet pats Smetona — ir “laisvi-, 
nio komunizmo” atžvilgiu vis
kas Ibuvo 100% <0. K.

lO kali, dėl laidotuvių, tai ka
raliui mirus vyriausias komu-; 
nizmo centras pasaulyje siun
čia į jas savo {įgaliotinius, kad 
jie maršudtų kartu ir su Sme
tonos idtstovais, ir su Mussęli- 
nio, iir su Hitlerio agentais, tyi- 
sa '.tai ,\yra komunistams leista, 
— nes jie, mat, privilegijuotas, 
paprastiems žmonėms valcĮyti 
ir , mokyti skirtas luomas - 
Ikaip kunigai. Ką jie daro, jiei 
nesugriešija (nes jie patys sau! 
gali atleisti griekus!). 1

Todėl — nežiūrėk ką Bimba 
ir Ibimbiniai daro, bet klausyk 
Iką jie sako, — tai busi išgai^ 
tasl L I 

i j sBukaprotiškas fanatizmas Į
Turime atsiprašyti savo skai-

i, kad ėmėme aiškinti 
“klausimą”, kuris turėtų būti 
pdts savaime aiškus kiekvie
nam ne visai atbukusio proto 
žmogui. Bet, deja, dar yra spas 
mus tokių “darbininkų mokyto
jų”, kurie .net asmeninius rnli- 
rušidjo žmogaus draugus neši-! 
drovi viešai užgaulioti tik iuž 
:tai, kad pastarieji nėra ijų “par
tijos” švęstu vandeniu pakra-' 
pyti.

Jau ir katalikų kunigai šian-‘ 
die :tokin jfanaltizmo iiš savo ipa-! 
rapijonų nereikalauja. fPayyz-; 
džiui, Dr. Al. Davidonio laido-! 
vtuvėse buvo keleltas gerai žino-! 
mų Chicago j e .ir žymių katali-i 
kų veikėjų. Bet nesame'matę,’ 
kad bent vieną jų -butų už tai; 
niėkinęs “Draugas” arba kuris; 
kitas katalikų laikraštis. į 

> 

žmogus turi tam tikras žmo-i 
giškas teises, kurios yra adkš-; 
tesnės ir svarbesnės, negu pdli-į 
tika, partijos, sektos ir t. it. 
Viena tų teisių yra suteikti (pa
galbą sergančiam iir paguodą 
mirusiojo šeimai.

•Ilgoje ir sunkioje ‘Dr. DaVi- 
donio ligoje, p. Antanas Kal
vaitis — ne kaipo “oficialis val
džios atstovas”, bet kaipo as
muo — yra daugiau, negu kas 
kitas, rūpinęsis jo sveikata, 
lankęs jį ir raminęs ligonio šei-l 
mą. Jisai daugiausia tvarkė ir 
laidojimo reikalus.

■ j

Už tai jam ir p. Kalvaitienei 
visi, kurie gerbia Dr. Davidonio. 
atmintį, gali turėti tiktai nuo
širdų dėkingumo jausmą. ’ 1

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Lenkams ėmute uždarinėti 

visas 'lietuvių organizacijas Vil
niaus lenkų etapuotame kra
šte, stipriai į tai pradėjo re
aguoti Lietuvos - universiteto 
studentai. >

Kadangi buvo pasireikšta 
kai kurių ‘šiuHIštumų, 'tai da
bar uriiveršitėte Uždrausta bet 
kokie studentų Susirinkimai.

Mat, Lietuvos u‘niversiteto 
kai kurie studentai pradėjo iš 
paskaitų gainioti lenkus Stu
dentus, tai reikėjo juos nura
minti, 'kad tasai jaunimas per 
daug nėįsikarščiųotų. Lenkai

Europoje savo dirvą praran
da.

'Bėtgi Lenkijoje monarchis- 
tinis judėjimas su‘ visokių fa
šizmo spalvų priemaišų taip 
pat ganėtinai stiprus yra. :Da-: 
Artine valdžia beveik 'išimti
nai tik policijos priemonėmis 
laikosi.

žodžiu, Lenkija nedaro jo
kios išimties iš kitų Europos 
vdlštybių gyvenimo. Liberaliz
mas miršta, o jo vietoje auga 
dvi kitos jėgos, ’tai fašizmas 
ir darbininkų judėjimas.

Prancūzijos parlamento -rin-
juk tyko ir laukia kurių nors -kiniai tai tik patvirtina, štai 
įnėtaktų iš lietuviu pusės. Jie' darbininkijos marksistinis spar- 
•visa tai [paskui,begaliniai išpu- ;nas išėjo iš -rinkimų su žymiu 

laimėjimu, — daug -vietų ne
teko liberalai. Bet fašistiniai 
gaivalai savo pozicijas yra pil

numoje išlaikę. 1
Suprantama, kad - šitie pran

cūzų reakcininkai -nėra sugniuž-

‘visa tai [paskui-begaliniai išpu
čia, o siuto ine^ąmiu '.Europoje 
(laiku visokios provokacijos la
ibai yra galimos^. į

Turimomis žiniomis .Lenkijo-, 
j e yra labai rimta padėtis. Dar-* 
Ibiritiikai ‘labai ^jįąnauja$ visa, 
t opozicija 'tenaiš įžymiai atgijo,; 
itai lenkų redkemirikams butui 
llabai naudinga į kita kryptimi 
savo visuomenės nukreipti ūpą. 
Taigi čia Lietuvoje tokie karš
tuoliai galėtų’ suteikti .progos; 
Lenkijos reakcijai atsigauti,; 
ikad ir pavidale grumojimu Lie
tuvai, arba net grąsinimu 
įdrausti Liėtu'vą, kaip dabar yra 
•priimta sakyti, — savo gerą 
tvarką .įvesti.

Reikia spėti, ’kad Lenki j ds' 
reakcininkai tyčia dabar 'lietu
sių organizacijas Vilnijoje už
daro, .kad .išprovokavus Lietu
va. .Juo lldbiau, !kad jiems Lįp-i 
ituvos ^vidaus jpadėtis yra ge- 
<rai ižinoma. n

Jų vedama Vilniaus radio 
Stotis Lietuvių ’ksilba inesiliauja 
visdkių .iriidkų ujjępęjus Lietu
vos /adresu, šita ‘Stdtis, kai jai 
IpritirtikSta \visdkiu įplępalų, tai 

; net Jungtinių /Amerikos Val
stybių UiStuSių . spattdą panąuH 
doja iir Ikai Iką -iiš jos skaito, 

‘šit, įgiitdj, žiūrėkit Iką .Tašo lai- 
■ sva Amerikos ;}iisų,' spauda.

Taį, žinoma, Slenku šlykšti' 
[provdkadįja. (0 ĮLerikįjos redk- 
dinirikai įgeri (provokacijos mei
strai!, šitoje /srityje jie šaunus 
specialistai. tPas juos (masės* 
tikrai paskutiniu laiku neri
mauja ir reakcininkai stveria
si visokių priemonių, kad kaip 
nors masių akis nuo vidaus 
padėties atitrauktų. Yra jiems 
geras arkliukas,

Tik ką atėjo
150 

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima gliti 

Naujienose
Kaina 45 centai j

tai Lietu
va, jos nebaigtas ginčas dėl 
Vilniaus, 

r 
Lakštingalos balsu dabar; 

Vilniaus radio stotis čiulba, vy
lingai kalba apie Lietuvos vi
daus padėtį, tartum pas juos 
yra rojaus gyvenimas.

O tasai gyvenimas toksai, 
kad bet kuriuo laiku jų ma-į 
sės gali išsiyeržti į gatvę ir 
*reakciiįinkų valdžią nušluoti^ 
Komunistinis judėjimas tenais 
labai yra įsigalėjęs, socialistai 
neabejotinai sudaro stiprią or-! 
ganizaciją. Bent kiek yra silp-i 
nesnis liberališkai demokratinis 
judėjimas, „ kurisg-dabai* visoj a

tis judėjimas, tai Lenkijos 'de
mokratija tikrai paimtų vir- v Tsų.

Tikrai visa Europa dabar 
gyvena visai nepavydėtinus 
laikus. Kad ir Prancūzijos par
lamento trinkimai įneša kai ku
rių .pragiedrulių, sukelia .geres
nių vilčių, bet Juk tai įtik ko
vos pradžia ir sunkios, atkak
lios kovos pradžia!

Visa pareis nut> Prancūzijos 
mokėjimo ir sugebęjimo liau
dies fronto [pirmiausiai nuga
lėti pas save viduje šėlstančią 
•reakciją ir tuo pačiu derinimo 
savo vidaus 
tautiniais, 
santykiais.

šėlstančios 
jos ‘reikalas
dalykas, kurios nors valstybės 
tik vidaus reikalas, bet tai yra 
tarpvalstybinis reiškinys.

šių <dienų Europos reakcija 
turi 'bendrų tikslų,/ o tįie tik
slai —< tai užsimojimas ilges
niam laikui užgniaužti darbi
ninkijos judėjimą.

Kartu :,su ta (reakcija,, auga

sumažino palūkanas. Dabar/Ūki
ninkai už skolas mokės 'tik ke
turis mėtinius procentus, c 
miestelėnai mokės penkis 
(5%). Tai abejiems vienų pro
centu paltikanos sumažintos; ta’ 
jau pusėtinas palengvinimas. 
Reikia laukti, kad ir kitos rų- 
šies kreditai atpigs. Reikia tu
rėti vilties, kad ateityje Šitie 
kreditai dar bus pigesni.

Iš viso įsiskolinusiems ūki
ninkams dabar teikiama daug 
žymių lengvatų.

reikalus su tarp- 
tarpvalstybiniais

Europoje reakci- 
tai nėra ^okalis

dytįiir jie visokiais budais da- militarizmas ir karo šmėkla 
bar kairįjį sparną provoku'os, tuno, laukia kuomet viešai ga- 
veiks biržos priemenėmis, mė
gins numušti franko vertę, 
kad išaugtų finansinę suirutę, 
kad paveiktų busimą kairiąją 
vyriausybę, 'kad (mases supro
vokavus. Reikia laukti ir ti
kėtis, ‘kad busima Prancūzijos 
radikalioji vyriausybė daug rū
pesčių ir vargų turės.

Visa tai" miniaturoje karto
jasi Laip pat Lenkijoje. Dabar-: 
■tiniai jos gyvenimo tvarkyto
jai labai gerai įvertina savo’ 
padėtį iir malto, jaučia kas jutos! 
ateityje laukia, štai dolko jiet 
norėtų bet .kokių -budu dabari 
išprovokuoti Lietuvą, štai dėl-! 
;ko jie uždarinėja lietuvių .ne
kalčiausio turinio organizači-! 
jas, veja (lietuvius mokinius iši 
lietuviškų mokyklų, jas naiki i 
■na, tremia ramius lietuvius gy
ventoj ufe j .Lenkijos gilumą,; 
Ikad įtik .Lietuvoje Išaugtų .prieš-? 
lenkišką viešą judėjimą, kadį 
tuo pačiu jie gdlėtų pas save! 
sdkelti prieš Lietuvą aliarmą,! 
o gal ir girikludta pajėga pa*! 
grūmoti. Tai vis gudrus len-į 
kų .reakcininkų manievrai. i

Bet 'Lietuva tyli, jei neskai i 
ityti studentų jaunuolių išsišo- 
'kimų.

Lietuva kantriai tyli ir gal 
dėl to jos vidaus padėtis ne-, 
gali išeiti į geresnius tieses
nius kelius.

Lietuvoje turimomis .žinio
mis Lenkijos vidaus padėtis 
tikrai yra sunki ir vyriausy
bes sąstate laukiama .greitų at
mainų. Taip vadinama pulki' 
ninku gadynė jau tenais bai
gia savo dienas ir kokios pa
jėgos dabar stversis krašto 
reikalus tvarkyti, dabar dar 
butų sunku (humatyti. Bet rei-f 
kia tik spėlioti, kad reakcija, 
dar labiau stengsis įsigalėti; 
kad tuo budi? sugniuždžius de*: 
mokratinį judėjimą. Ar darbi-' 
ninkija sugebės atsilaikyti, tai 
sunku pasakyti. Viena aišku, 
jei ne Vokietijos nacionalsocia
listinis vis dar nebesmunkan

lės ;pasirodyti.
Štai ir gerinusiems, rodos, 

norams esarit Italijos niekas 
iki šidl nepajėgė sudrausti, o 
vien tik dėl to, kad nenorėta 
pakenkti reakcijos reikalams. 
Nenorėta Italijos diktatoriui 
nurodyti jam seniai jau užsi
pelnytą vietą. Italijos pasise- 
ikimai, kad ir laikini, daug kam 
•iš jo .sėbrų dabar iššaukia pa
vydą. Betkas.

MARGUMYNAI
SUMAŽINO PALŪ

KANAS
žemės Bankas, vyriausias 

Ūkininkams pinigų skolintojas,

O

ATOGRĄŽŲ GIRIŲ 
GYVENIMAS PER 

RADIO
Anįlų radio stočių direkci

jos ieško radio klausytojams 
patiekti ką nors įdomaus. Tad 
jų radio bendrovė ruošia ru
denį koncertą, kuriam 'kone, 
vardas gal ir neldbai tetinka, 
nes jo programos svarbiausi 
ddlyviai 
hoppopotamai. Pažadėtas daly 
vavimas ‘ ir antraeilių artistų: 
šžtk'šlų', hienų it šimtų atogrą
žų giriiį '^uk§čii’fTas nepa
prastas koncertas bus trans
liuojamas iš žinomojo .Afrikos 
rezervato, vadinamojo “Kriuge» 
rio vardo nacionaliniu parku”, 
kuriame, surinkta visa Afrikos 
gyvūnija ir augmenija. lEuro- 
jpos radio mėgęjai įgalės -gir
dėti tikrus džunglių gyvenimo 
garsus. Transliacijai reikia la
bai painaus techniško /pasiruo
šimo. “Kriugerio parkas” yra 
nuo Kapš tad to tiesia linija 2. 
400 klm. atstumo. Iš Kape tad 
to džunglių -koncertą Europai 
perduos -anglų iradio -stotys.

liūtai, drambliai ir

Reikalaukite ^NAUJIENAS ’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai* 
kraščių bus gatavus Jums .pa
tarnauti. Jisai tenai tftovi ne sa
vo smagumifl, bet Jūsų pato- 
gumo dėtai. »

WAYNESFIELD, O. — Wiiliam M. Smith, įkuuis atsisakė 
įsirašyti j “Juodąjį Legijoną” ir todėl buvo tiek sumuštas, kad 
.neteko sąmones. ■ ’ ! ,



tos

ms

*

Keistučiu Kliiibo
ruožai

Piknikas jau nebetoli

'rolis ir

Siuh&am (telesTeteframu- ilW

Bros
Mridi-

Si. Naikioj 
Ex-sekretorius

Gėles V<
3316. So.Halsted St 

Tėl! ibuiė^tį‘ 7311

Hospital
Ligonini-

COftRAD
MOTO- ŠTUDIO 

420W. 63rd Št. 
Eftglewood' 5883-5840
Foto

KVIETKININKAS 
uVSms. Ban’kiėtifrh’s 
P^gr&ba'ni#

....... , . :es puses 
gimęs Šiaulių- apskrj 
arapijoj, šiliškiu- kai

me., AtoėriRbjė išgyveno 33, nū 
Paliko (Hdėliariie nuliudimė

. clo Wiliow bprings 43i

“mes” ir jus .> 
kiyiršina narius: 

jokių;
neturi būti. Bu-

KAZIMIERAS JASAS
PersiSkyrė šu šiuo ptisauliu 

gegužės , 29 diena, , 9 valanda 
ryto, 1936, m: sulaukės puses

Pdeahontas Minti itiifi Šcleoned 
5 ton#i,#r d&ugiau $7,00 tonas 

Smulkesni $6.80. tonas.

RCiOKt'CfRD, 111. — Guy talt- 
madįe, kuris nužudė savo žino-

ida#i ge- 
aitteu ai 

pietus ir 
______ „ ydadraū-

veltui darfa# dėl ’HfeoKiti

Auka A. Lekavičiui 1
ir kult. Mockui

SOįfcbrį 
ji btidėliąi ir įasį&tide gaiduką. 
'Rėvdlyėris išš'dvi; • kulO pritai- 

įi budelį ir pakirto* jo gy- 
ivėiiiftiąi DNdėk- btiVtti rirtiititts 
Kosowskių, #Įrtiiil&

yliaus: Paul J. Petraitis, 
alsted St., Tėl. Coltimbus 

038 Archer

(jrlHiiilės.
-• - •■ • l . . ‘ ■

Laidotuvių! Direktorius S

NAUtfA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

iSTEVE KIV0. LIETUVIS 
Parduodame naujus ir taisome se- 
hds- rakaridus pigiomis kainomis.’ 

716 Wv 31stį Stį netoli Halsted 
Tek Victbry, 3851

10621 Ed-
paskutini 

va-

Automobilio iiėltit 
mėj žuvo 4 moterys 

ir 2’ vaikai

šioj parodoj gal būt yrą šU- 
ritiktd daugiau, nėgū Šimtas 
audinių; eksponatų, ifr kiekvie
nas skirtingas, kiekvienos raš
tas skiriasi nuo kito. Peržiūri 
žmogus tuos audinius; dar kar
tą iteį-eini ir Vėl' sugrįžti, ii* 
pradedi jausti lyg matąs visos 
Lietuvos merginas kraitį krau- 
jant, ateinančio rimtesnio gy
venimo dienoms ruoši&ntiš. Vi- 
s'oš LiėtUVbs aUdiriitii Vienoj ei
lėj ritidėti:. R^ts šudėjiūids raiš
kia' jau mertinihką esant tą 
žftibgį dr žrribnes, ktirib šį dar
bą atliko;.

Mėdžiti drdžiinai

, RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso .visokius automobilius 

gėrihuSitii ir pigiausiai
834 W. 35th St:

Tel. YhtdS 6647

Salutiiras Driig & 
Chemical Co.

Illinois State Eitiplo’yiriėNU 
Service praneša; kad jos ofisuo
se yra daug užsiregistravusių; 
kaip darbo tešktiiičiiį žiūbūįįto 
kurie geraisiais laikais imda
vo algų nuo $5;QOO iki $15,000 
metams.

Mat kai- kurias tų; įstaigų, 
kuriose jie tarnavo, pasmaugė“ 
depresija1 Urba jds turėjo taipi

Užmuštų.'vardai yra: Mary 
Trembėžynski 24 iti., Begina 
Luczyk 24 m., Lillian Cichy 
24 m., Elearior KUnkai 29 m., 
Drintel/ Kunka *8 iii. ir Pktsy 
Fleming 2'. m. Visdš žuvusios 
mbteriškėš- ir vriikai buvb Ca- 
lumet City gyventojai;

Wlttis, -4469 ArtiheČAvė. 
globėja -T*. C _ ----
Whipple St; kašiėrius — ____
Grambhtiehė, 4535 S. RoėkweU St 
Dr. kvotėjas — 
2519 W. 43 St. 
3051{ teisėjas
maršalka — J, Ęalčitis; Bondsma- 
tiai-H K. Gramontas, 4535 Scrath 
RockweU'. St.^Tel; Lafkyettė 2416,

Dn-jos šV. PbtrbnėlbS pusmetinis susirinkimas įVyks pAnedelj,’ 
bifržėlib 1‘ d., 7:8$ vak vakare šw Jurgio parap. svetainėj, 
tfateši itialbtiekitė atšilankyti į susirinkimą ir išgirsti apib 
rėngitetą d-jbš išvažiavimą birželib 7. di Kvairiskio vie
toje:

UbtttVių

Kailis iš Hunločk- 
, pridavė $2.00, pa- 

/ Leką- 
Mockui. 
Huriiock 
farmukę

novija ....... ........... ..................... . Jt.
DOUGLAS PARK HOŠtlPAL 

1900 So.' Kedsie Avė.

> SVEIKATOS KLINIKAI 
Tonšilai išimami
». vaikams .......FfiW> 
Palagas . ligohi- 

nęj£ 1^....-.^...,..
Akušerija na- ‘ 
-...muose ...........~
Medikalė egzami

myna. Dorchester, I 
diikte Bi-otaM

? Ghicagos paštas darb priruo- 
,šimuš! išmokėti veteranų ka
reivių bonus birželio 15 dieną. 
Vyriausias miesto pastorius 
Kruętgeni ĮreipeS'h į apšvietos 
tarybą įrašymu pavešti 1$ d. 
birželio dešimtį viešįjų moky
klų įvairibše ftlWsttf dalyse bo- 
nams išmokėtu

yra ypatišfcdriių. Kas iibrš na
rius dalina^ į 
Tas reiškinys 
,ir daro žalos klįūbui 
‘‘mes” ir “jus' 
kime visi draugiški keistų tie* 
čiai, o kurstytojams parodyki
me konstituciją. . '

Paimkime, kad ir naujų na
rių-, priėjimo reikalą; Naujas 
aplifearitaš pėtčjb dšiktarb eg- 
zaminaciją. Atrodo jaunas vy
ras. Bbt binant priėmimo klhu- 
sittie pasišoką' kbkš ašmiib" ir 
daro pastabą. Pirmininkas pa
deda aplikaciją į šalį ir tinti jb 
nario priėmimas liekasi1 šuttttk^ 
dytas.

Mandel' Bros. Krautuvėj
; • State ir Nlądišbh Street

6 lubos
Bus ątdara iki birželio 6, 1936 
kasdien ridi) tMo ryte iki 5 

vdl. vdkaro.
įžanga Pykai

Jaunų Amėrakos ir Lietuvos 
profesionalų artistų ir studen
tu paveikslai. Taipgi audiniai, 
dbb'žiiiiai iš ntėdžip, skulptūra 

ir rankdhrbiąi.

BŪltučiUii kdrš' atlaikė išptidin- 
gąs pamaldąs, už; jo sielą; dę- 
Kgvojkme gfąbonm.' PgVlavi- 
bivri;. kilti# šavtb geru ir. man
dagia' patarnavimu,-, garbingai 
palydėjo ji f dmztii£šti,' p, 
ųiurhs palefigyiao perkeli du* 
liūdima ir rūpesčius, ir pa
galios d ė k a v o j a m ė Vį- 
siejiis ... daly vąvustėmsį. laiildtū- 
vėse žmonėms^, d.,tau, musu myr 
limžlš sakome t ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Sesuo ir- Brolis.
■MMM

sudaro itiė- 
Štaį paprastas 

Šachmatai: Atrodo

mo- šakoj yra tikrii 
dpąšt^laįį ptogrėso

Šo. Clark ąrtį Jaėkson 
1^ 

KRONS4ADT” 
SlAfiblĖN , ., 

Durys atdaros yidūrdiėni 
25c iki 2

PASKUTINES 4 UiĘNbŠ

Naj ar tai eina kliubtib į 
naudą? J^ė! Bbt kiek tiė- 
stabą darytojai yrd prirašą na
rių/ į: kliubą? Nugi- nei- vien#.' 
Ar jdd visi kėištuiieČiai išpla

tinote serijas?
Kliubd pikniko > serijbs yfd 

išduotos kiekvieriam- tidriunbit 
Dabar visi ' apšiŽitii’Čkiteį Ur Vi
si išcirkuliavote serijas; Jbi tie| 
tad padarykite tuoj, be atidė
liojimo, nes piknikas jatii čia 
pat, o už serijas pagal kliubo 
tafimą1 vistiek kiekvienas tu
rėsite užmokėti pėi $2.00 (dd 
ddleriti)1. '

Pinigus už serijas tiitėšite 
užmokėti ne vėliaus-, kaip iki 
pikniko’ dienos, t;y.‘ ikii birže
lio; 14-tos.

Taigi visi į darbą klitibb ge
rovei, nes. kliubo reikalai yrk 
musų visų reikalai. Dirbkime 
visi bendrai, nes musų kliubo! 
ridryštės tikslas yra vienas —- 
pašalpa, poniiftiiiė if visas ap
rūpinimas.

Žiši Placė Tavėrn & 
Restaucant

Stekai, poriepai ir Ipti .šilU. valglaL 
BiSmhrk alus, gero# rūšies 

. .<■ a defctitiė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

r Stivlhinkai .
701 Wl 21št Plhcė Tėl. Cxmft 7522

SUTAUPYK tiėfthisaiit it perino- 
dėliojant saVp .Khiliiiius dabšr. Mes 
pasiuvame naujus- kailinius už 75c. 
aht dblėrib iki rugpitičib 1 dlėftoš. 
Užlaikymą# sankrovoj ir įkaitiavP 
mas dykai. Ateikit ir pamatykit.

Pašiiioh Clbak Slioppe,' Irič.
3415 S: Halsfed! St; Yardš 0014

-a Rlidėtitdkifed^ ėašt.
Moterį ^Uratigijbs “AĮišvieta” šusiririkiriias 

įvyks Šahdkros švetdiri^j, Š14 W. 38; St.,5 biržbliė 2 d. 8 v. 
vakarei 
delegatės

iš; nttttiii i Šv. Antattd' parapi
jos bažnyčia, kurioje) atsibus 
gedulinio# pamalaoš už velio
nio Siela, o. iš tėti: bu# nulydė
tas i šv; Kazimiero, kapines.

Visi , A., A; K&iiiil&o J.KąO 
giminė#; dtaugaif.ir pažystami/ 
eąat nuoširdžiai - kviečiami dą- 
lyvautF IhidotŪvėSe it, šilteiktl 
jam. .paskutidi patamėvima ir 
atsisveikinimą.

Nuliudė liekame
^iotetis, Blo'lis, P

. giminės 
Laidotuvėse patarnauja JĮąldo 
tuviu dirėktorijis A. Petkus 
tell Cicero 2109;

Piliečių- Pbpierijj 
________ -038 Archer 

Lafhyette 6719. &■- Put
rimas, 4536 S. Tumer Avė., Tel. 
Virgfnia 1309.________________ „
Susirinkimai laikomi Hollywodd

Hali, 2417 W. 48 St.Birželio (Jūnė) 144ą d; Bi
rutės Darže įvyksta- Keistučio 
Kliribo jhbiiėjinis piknikas. Biz^ 
nio kbmisija, kuri susideda iš 
J.z D. Bendokaičio, B. Rudgal- 
viutės; K. Budrio, St. Narkio 
ir Valuko, smarkiai veikia, ir 
viskas jau yra1 prirengta. Ti
kimasi; kad šitas piknikas bus 
istorinis, nes visiems nariams- 
ėms serijps yrat išdalintos. Rei
škia, keli iįilidtaįČSai tikietų 
pateigtą į bitikiiliacijį.

Be yra skirldųil keli šim
tai* laimėjimui. Dainuos Visi 
CjticagBs chb’faį. Ėfe ir kito
kių “prašmatnybių*’. BUs trau
kiami dalyvitį. pdvėikšlai ir dar 
vienas šiurprižaš, ktiriol čid riė- 
žymėsiu.

Taigi’ rengkitės' visi į “vož- 
hiufe”, Keistučio Kliubo “atpuš-

1) Bjąiito Petkus; 107^2! Michigan
Aveiiu o ; j

2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal- 
lace , Street.

3) AL. Kaži#. 10617. Edbtooke av.
4) Adv. Frank B. Zalatorių#, 700 

W. 119 St.
5) Adolf. Pazarskis..

- brdoke Avė.
Sbsirinkimai laikomi 

kiekvieno mėnesio antradienio 
kai-ą; 108b6 Wabash Avė.

Pranešame visiems draugams , ir 
kostumeriamš, kad mes p'ėrsikėlėipd 
į nauja vietą* ,3- erflyįhgg ir. gra
žiai- iŠPiioštą. čia, turėsime geriau
sios riišiėš degtinės, vyno; alftp#, 
cigaru, užkandžiui:. d periktadjeniąis 
žuvies veltui. Muzika penk 
it šeštadieniais, 
ir graži viep‘

VINCĄS 
4358' Sb

J0NAS KUČINSKAS ;
Persiskyrė stt; šiuo pusakliu gegužės 30 dieną* 8kl5i 

valandą? po pietum 1936 m;, sulaukęs pusės amžiaus,’; 
Amerikoje išgyveno 49'4netus.

Palikų didėliame nuliūdime liibtferįi Eleonorą^ #unų> 
Jbną* dukterį Ifcenap iūaęčią; Eleną Kučiriskaš. it git 
minės. *

Kūnas pašarvotai randasi 2221 W. Cermak, Rdadj 
tek Ganai 2552. ..

^aidotiivės įvyks treČidaiąiiį birželiui 3i dieną, 8:30 
vai. ryto-iš namų įj Aušros Vartų parapijos bažnyčią; 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už vėlioriib sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv- Kazimiero kapines.

Vjsi A*. A. -Jono Kačinsko giinįnės, drtiugaf ir pažyš- 
feūii! ešat ntibSHlžitii kviečiami dalyvautu laidbttivė- 
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
kiniiną< 1

Ndliiiidį llekūitiir,
i Slinils} DiMčį iširti

' .X- J ’

Laido tuvėse- pa tarnaują;. 
Škuilas,. tek. Monroe 33^7;

»ih BltėHu ką- Šiandien randasi 
rąatketo. Jis žinomas kaipo gerą 
luole dėl viduriu ar kitu nesm 
mu. Plačiai yra parduodamas a' 
kose ir vartojamas. Tavernose; g 
gerti su degtinė ir be degtinės., 
kalėiikite visi ir visados Sdlutam 
terio. Pa^ukite^telėforUi ^anal 1

CHICAGoflLĖ.

Susirinkimai , ir prapipgu pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. UŽ; fiaih

JAUNU, LIETUVIU . .AMEtilKQS 
; TAUTIŠKAS KLLUBAS UKlcagoi, 

IU. Valdyba 'išrinkta 1986-metams 
sekanti: JJ Rūta •*- pirmininku, 
3267 S? Halsted- St.; P; Kiliūs — 
pagalbininku. 3347 Lituapice Avė,: 

KUncėviČla — niit. rašt., 3220 
S. Uflioil Avė.: f; Khsilėffis ~ 
fin. rąšt., 3534 S. Lawe Ave«; V. 
DulėviČia — kofctr. rašt, 812 — 
33 St.; J; Balčiūnas kasiėriiis, 
8200 S. Lawe Avė.: J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sačra- 

i ihehto Avė.; F.Kuncevičia — ka- 
, sos .globėjas, 3201 Lawe Avė.; K.

Valktis — ilgohid lankytoja#, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai. jvykstą kas mėnerio 

pirnią penktadieni 7:30 vėl. vakarė 
Lietuviu Auditorijoje; 3133 South 
Halsted St.

£ su#; 3- sesers 
, kiuš, Q. Lietuvoj;
1 riai 'broliene Moi
1 mytią, seŠėH. Morta Matiėikiė- 
f ne, ir jos, .Šeimyna. , . , , , 
■ Kiifia# pašarvotos randasi 

1520 So. 49th Avė., Cicėrb'.'- 
s. įvyks .antradieni; 
[jeną,- 7:3(f vai, ryto 
šv. Atitarto' parųtii- 
• _ ’ atsibus 

už yelio-

padlkavonr
A? t a.

<4 y V '■ - "i<Stanley krulevičia
kuris, mirė .10 ' dieną- gegužė# ir 
pJtaotaš 14 (L gegužes,.p. da
bar ilsis šv. Kažifnlerd' feapin& 
se. amžjnaL tiųtiįą^ i r...negalė
damas atsiaekavoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo ji i ta 
neišvengiamą amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami: jo,į braąUąliiiima' .išy, mušti 
torpo; .reiškiame giliąiĮšlti h#'-

suteikusiems

AMERIKOJ 
r; Kaziihie- 
Franclškus 
Fėlix Mi- 

!veirti:Skrl- 
dplįs, kont,. Dominikai Mottlz, pa- 
gęlo. Ida KaČinski, kasiėrius. Ant. 
čestia, matšhlka Peter TiŠkėvi&ti, 
ligoniu lankytojai: Arit; * česha, 
Ida Kočinski.

PriėŠhietinp susinhkiina Itiifcysiirie 
birželio-June 14 d., 45U1 So. ..Pauli
na St., Čhiėago, A. česnos svet.

myna, Boston, Mtišs.; piišbrb- 
iriską0r jo šei* 

ss.; brol- 
Kienh it 
>lio, vąi- 

„jbra. Jti- 
vaiRu'šn Manei- 

broli: Antor 
;ą ir ju Šėi-

SPR1NG INN
Miisti iižfeikoje visadbs gSrba 
degtinė, alus, cigarai, eigai 
skanus užkandžiai, ? PĮatfor 
šbkiu veltui; draugijoms, iš 

mamS’ir pąrėniĘy- Savi!

Antrąjį skyrių 
džio drožiniai, 
dalykėlis 
iy& tyčiti “gtėmezdiŠUdi” pada
ryti; Bet kokiu skoniu jie pa
daryti ! Koks sup^atiinas įvairių 
daiktų lygsvaros (balanso), 
anatomijos-ir koks Trinkos tie
sumas yra: rėikalingrisi tiudrož- 
ti šiuos Šričhmatus taip, kaip 
jie yra nudrožti: Ypač turėkime 
tritai omėriej tie iš mitelį ku
rie nemokame net paišiuką tin
kamai peiliu? nusitiriiliritit štai 
pora šokėjų,. Ve Vaikiiias sii dal
ge, o šičia lyg kokią simboliš
ka žmogaus esybė; tiešri, labai 
plonutė, stt’ nusidrifekušiu rete
žiu, padaryta viso, — tik iš 
dviejų' degtukų!

Sakysime — kokie Nieknie
kiai! Gal būt niekniekiai; Bet 
pribrindykite patyš ką ridrs pa
našaus- šiigalVoti: ir padaryti. 
Kalbti ui save vibntt: kaip pri
prastas vidutinių gabumų žmo
gus, atidirbęs paskirtą laiką 
beveliju ilsėtis arba aisfstęjęs 
kur prie baro “filišoiuoti0, kn 
taij) srikriite, krirtdti1 tai,} kas 
jau seniai žinoma ir pasidarė 
įkirti;

Didžiuma’ musų esama tokie. 
Tačiau- atsiranda* ir’ tokių; ku- 
riertte, matyti, ^kirĮriinks’’ gal
voj nėUūb’dri ramybėj jie knibi
nėja peilfiiį sėivi NN ktio kitu, 
ir Štai, mes sakome “niekai**, o 
gilumoj šifdiės taki; paVydiirie'.. 
Dalykas mat yra toks, kad šie 
“knišikrii” toj ar kitoj gyvetii-

prOfresO 
stūmėjai,

Greek.
skirdamas po $1.00 A 
vičiui ir kun. ,M. X 
P. M. kaitis tdri 
Greek, Pa., nedidelę 
ir gražiai gyVfenri.

...J.-..j**..........,■vajus eina sėkmingai ,
Kaip atrodo; Keistučio’. KliU- 

bo vrijtte eina sėkmingai, nes 
dar tik kelt mėnesiai praėjo; 
o jtiū gailta kėlios* deširritys 
naujų nariŲ; Bet toli gražu 
negalima perdaug pasigirti, 
nes pagal tokį* didėlį skaičių 
kliubo naidą vajUŠ tūrėtų bū
ti sekmingeSiiiS. Jei kiekvie
nas kliubo ūaryš-ė' butų prira
šę tik po vieną nritiją* rtrirįj trii 
įliubas šiandie turėtų/ apie 3,- 
000 narių: Vajūje tutetų da- 
į^Vriuii ne keli keistuttečiai; 
bet abėlhai visi klitibo. nririai- 
ės. Man rodosų kad per metus 
laiko gauti Vieną. nriNį kiekvie
nam keistutiečiui butų, nesun- 
kū. Na, tik pamėginkitą;, o pa
sekmės bus džiuginančios.
' Ttiriine driug veikllį ūtitią

Ėėikiri žymėti; kad keistu
čio fcliūbas turi daug, energin
gų dafbdbtojiį; Bėfr ^ąi1H, kštd 
dažnai tie darbUbtojrir y ta ap
kraunami pėfdkiig . darbais, o 
prie to dar gauna daug “vėjo”, 
ir kai kada būna išmušami iš 
kelio arba patys pasitraukia iš 
veikimo*;

Mano supratimu, kęistutie- 
Čiai daugiaus turėtų. įvertinti 
veikėjus. įDaugiaus tu‘rėtų pa
laikyti Vieningumą ir Veikimo 
Harmoniją, o tada galėsime tin- 
kriitirii riuįiūtr kliubą ir palai
kyti gerą tvarką. Visiems “vė£ 
jo botagams” turėtų bUti už
darytos burnos, neš/ jie patys 
nieko nekeikia, o tik bėreika- 
litigai triukšmauja:

Turime daugiaus įvertinti 
Ūtiiš^ SpriUdą

ftian; atrodo, kad- musų kliū- 
bo valdyba ir komisijoj pbt-- 
mažai remia musą diėrtiūščiūs- 
spaudą. Didžiuma Spaudos dar
bų papuola į privatiškas spau- 
štiiveš; iš kurių kllūbaš jo
kios iidudbš neturi j o paširek- 
liamuoti ir pasigarsinti turime 
gerus norus. Atrodo, kad kas 
nors mano, jog laikraščiai g& 
Ii gyvuoti iš “dvasios šventos”. 
Dažnai bitfha1 užsipudlimNi’ ant 
tų draugų; kūriė gefiaus ga
li plunksną vartoti- ir mintis 
sukoIičeritrUoti; būk jie ptirma- 
ižžįi rašb. Bet tie drądgai to: 
dėl ir tiėrrišo, ka^1 jie1 aiškiai: 
permato Šitą klaidą.

Vengkime ypatiškumU

Aiškiai matosi; kad’ kliube

LIĖTUVpŠ VĖLIAVA A 
1 Nd. 1'/VALDYBA: pirki.

pavis; PWlb, x : 
Venckus, nutarimu rast, 
ka Siuitas, iždo rašt. Se

Parodk ytri MNridel 
krautuvėj, prib Statė ir 
šdti gatvių; 9 dttkšte.

iHirni prisiprižiūti; kad, ritlriil- 
kiriu šią pafddį Ijrg iF Nėnofb- 
mis: E#uį apiSenis; jau suram
bėjęs, d čia- dkUŽykiš f “daun- 
triiin’’ prižiūrėti Roki^ ten1 rie- 
žirioihų; lietuviui kurinių; attya 
IteudiU dkfBį, kūtiilNs drir 
vaikiščias budatnris mačiau Eiė- 
tiivdj ir vėliau t vieną kitą kartą 
Amerikoj. 4 *

Ėredites patodbs rertgČjaifrs

Tričiriu rėikalb yėrčiNirias at- 
iatikiaū, ir Nesigailiu. Pihtiteu- 
sia tenka atiduoti kreditas p. 
Vytautui BfeitejŪi ūž'ptifUpini- 
mą tinkamos vietos parodai. 
Tai yra svarbu. Kaip geto' dta- 
matiriib veikalo negalima tin
kamai suvaidinti daržinėj, kaip 
vertingas paveikslas reikalauja 
atsukančių rėmą, taip ir visa 
iriend parėdk teikalriuja pride
ramos aplinkumos pasirodyti 
geriausioj! šviesoj. P-as Belia- 
jus surado tokią Vietą Mtindel 
Brbri; krUUtUVėj. Trii ytri Vie
nas jd nūupėirių.

Pačius lietuvių parodos eks
ponatus; nesigilindamas į 
smulkmenos, padalinsiu j kėtu- 
rius skyrius. Vienas jų tai au
diniai. Mačiau jų: įvairių Lietu
voj seseris beaudžiant ir jų 
drauges. Mačiail jiį. motiną ir 
bobučių paliktų* Ir maniau; kad 
Lietuvos šodiėčią riudiniuš gan 
gerai pažįstu, šią parodą Man- 
del Bros. krrilltŪvėj ritlarikęs 
turiu prisipažinti, kad praeity 
mačiau tik dalį, ir trii mrižą'da
lį LiėtdVbš riiiditiių.

Auditlim

arba, tariaNt mfindriau, gyVetii- 
irio kitrejat

Mėzgiriitii
' . Tretysis skyrius! ttiif skaros 
ir mežginiriii. Bėt ktiri paroda, 
lai ji butui bot kūrids tautės* sm- 
rūošta; vargiai galės’ pasigirti 
partašiU' rinkiniū. Kalbti taip 
drąsiai1 todėl; kad* asmeniškai 
per dvidešimt su? viršun!> ihėtiį 
gyvėnririt Amerikoj nė Vienį 
tos Srities ritikiti|-yra tekę riiri- 
tyti iti ne: viėNaiNo miėstė.

(Bus- driūgiau)

NralbuSkite visos nares susirinkti, bus reiikrirtia 
į Glevėlandb Kongresą. — Sekretorė.

erflyūifcg ir .gra- 
r, yynd; attipą 

užkandžiui - d perfŪtadįrti'A '" 
‘ todleniai# 

. Stelai dėl šeiinynti 
dėl šokiui Savininkai mrfi

SUSIRINKIMAI

HUMBOLDT BARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walškis — Pim., 83V 
Evėrgrefen St., Tel. Belttidnt 7678; 
J* Kuptęvičius — pinti. pagijj.A. 
LunghviČius . — nut. rašto .1814 
Waoatišia Avė., Tel.' Humboldt 
8245; Stanley Buneckis — ,fin;

* rašt.; Augusta Žilius -— kašin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai jvykšta kas mėnesi

trečiame ketvirtadieni; f 1640 Ndrth 
Hančoch Sti, 8- vai. vakare;

DRAUGYŠtfiŠ TAUTIškA 2, GAR
SUS: VARDAS. UETUVtU IR 

, LIETUVAIČIŲ, valdyba- 1986 me- 
tatn#: Antanas Ivanaitis — pirm** 

- 5542 S. Taimeri Avė.; P. Ukbcki— 
į pirm, paj?,, 4640 S. Wą#htenaw 

Avė.'; L Yūškenas — niit. rašt., 
2647 W. 45 St.; Bi JudėiKo—fin. 
rašt., 1803' W. 45 St; K. Cibulskis

1 Ras.’ j?lbb'., 4609 S. Paulina. St; 
' P. Stonkus — iždl, 1812 W 46 St;

F;. įtiktas — teisėjas, 4544 So. 
’ Mtitsbfield Aye.; S; Vaitkaitis — 

ritaršalkh; 3508 W. 61 Stl; Bruno 
I Judeiko — korestf.

Valdyba praneša, kad (stotai yra 
jW Pataisyti.’

JSusirinkim.ai atsibuna kas mėnesio 
pirma sekmadieni,' 2 vai .po pięt, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina S t

Tavernos 
ttf sapniu uritrtttl

’ Viiiewood Beer Garden
Muši! iižėigoje vištidos. 1 
ros. rūšies dčg-tiriS, Vyną 
atarai, ęįgaretai,. viŠtięnoi 
uitindagtis patarnavim## , 
gijoms I ? J \ “
parengimu! . Savininkei

susitraukti, tad teko paleisti tūridį* moterys iN du Vaikai, 
žymus skaičius samdinių. J !

šiuos tai brangiai apmokė
tus seniau asmenis šiandie ga
lima samdyti tiesiog bargenvj 
algomiš; ir Illinois Statė Em- 
ploytilėnt Service pataria ypač 
b’ižūiėritinte \ kreiptis į jos- srim-i 
dbs ofišūti: prireikus patyrusių j 
g&Biiį.i šžituditiiiii ;

Cliicagos Draugijų, 
Klįubų Valdybos 

19Š6>
VNiTED. uh-HV^/O, .AMfekl- 
CAN POLITICAl CLUB 9th WARD 
Valdyba 1936 metams;.

Pjrmininkas Povilas Barcheack, 
34: E. 1(10 PL; Pirma# vi^e-prez. 
Zigmas Kalis, 12217. S. Halsted 
St; Antrasiš vice-pfez. Pranas 
JhriĮ&usktiš, 8055 S. Radine- AVe.; 
Pro’tokolu .rašt Vladislovas Ęri- 
stopaitiš: 10324' Indiana Aventie; 
Rtišt' bagėlbinirtktis Frarik Pavi
enis,, 10536 Ląfayette Avė.;. Fi
nansų rašt. Vičtor Petkus. 44 E. 
104! St; KaS’iėriuS Julltis- Struitii- 
W,. 116111J 
tįstas Jptiaš 
St;;. .......
20/W..€107 St.; Maršalka 1—Ado
mas Dtaugėli#; 34 W. 104, St; 
Mhršalka. 2—-Jonas Ščhultz; 10325

1 Avė. ...... .
Veikiantysis komitetą#

Juliūs- Struitii- 
ns Avė.; Trus- 

. _ .. lis. Į49 E. 107
St;.. TrtistiStaš Jbžefa Lifikšūs,

i 1-—Ado
mas Dtaugėli§, 34 ,W: 104, St;
Indiana

darni; jo. p
ttlrtid;
dėka dalyvavusiems laidotuve
se žmonėms

r#’ fttltiik^ išpiidin-

ŽENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1986 metams: pirm, — J. Svita- 
rius,. 4819 Trlpp Avė.;, pirm pair. 
t— Anastazija Bertašiėnč, 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
JL Petraiti#. 8159 S. Halsted St. 
Tel. COlumbus 10272; turto rašt. 
— B. Putrimas, 4536 S. Tumer 
Avė.; kojntr, ,rašt. — Francęs

S: .Chiesnienė. 4426 S. 
; kašiėriūs — HęięiĮa* •

i — Dr. A. J. Manikas. 
Tel. Lafayettte

> Romanas;
4585 širath

J. Barfiąuškas, 4156 Archer Avę. 
A. Saldtiktis,- 408S Archėr Avė. 
Tek. Lafayette 6719; Komisija PO 
litišRo. S: ------
8159 S» ! 
lp272. A. Saldukas, 
Avė., Tek Lafayette , 
Ji Manikės, 2510 W. 48 S 
Lafayette 305^- _____ -
Komisija: A. Saldtikas, 4i 
Avė;. Tel.

• . . <

..
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Minios žmonių dalyvavo Lietuvių Tautiš
kų Kapinių 25 metų Jubilieiiniam 

Apvaikščiojime

r-****!*

šliupo prakal
bos ir vakariene

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Gegužės 30 d. įvyko jubilie
jinis apvaikščiojimas paminėti 
25 metų sukaktį Lietuvių. Tau
tiškų Kapinių.

žmonių prisirinko pirmiau* 
nematytos minios organizuoto
mis ir atskiromis grupėmis įr 
užpildė visus kapų kampelius 
ir takelius. Draugijos, su sa
vo vėliavomiį skaitlingais bū
riais pradėjo maršuoti iš Lie
pos daržo apie 10 vai. ryto į 
paskirtą vietą kapinėse, kur 
atsibuvo jubiliejinis Kapų Puo
šimo Dienos programas. Jų 
tarpe matėsi vėliavos Moterų 
Draugijos Apšvietos No. 2, 
S. L. A. 129 kuopos, Komunis
tų Frakcijos, Midwest Jaunų 
K. Kliubo, Jaunų Lietuvių Am^ 
Kliubo, A. L. D. L. D. kuopa, 
Laisvamanių kuopa ir pagalios 
vėliaus pribuvo American Le
giono Post 271 su sava ka- 
manda ir puošniomis unifor
momis. ‘

Dienos programą atidarė 
Tautiškų Kapninių prezidentas 
p. E. Čepulis, pasakydamas' 
įdomią įžanginę kalbą apie vi
sokius vargus, kuriuos kapų; 
steigėjams teko nugalėti laike 
prabėgusių 25 metų ir baigda
mas savo kalbą perstatė pro-' 
gramo vedėjų p. A. Tamkevi- 
čią, kuris labai pagirtinai ir 
sėkmingai vedė rūpestingai pri
ruoštą programaą iki užbai
gos.

Pirmasis programe buvo 
Naujausios Gadynės Choras, 
vadovaujant Jurgiui Stepona
vičiui. Sudainavo “Neverkit 
pas kapą” ir “Naujoji Gady
nė”. Abi tos dainos specialiai 
atatiko Jubilėjaus iškilmėms.

Sekantis kalbėjo Adv. P. 
Rrachulis, veteranas kapų stein 
gėjas ir Charter Mėmber, ku
ris yra pasirašęs ant čarterio 
kada kapai gavo leidimą įsi- 
korporuoti. Advokatas Bra- 
chulis pasakė daug įdomių da
lykų iš savo atsiminimų apie 
(praeives laikus. Ypatingai 
apie taš priežastis, kurios pri
vertė Chicagos lietuvius- steig
ti laisvas kapines, kad pasi- 
liuosuoti nuo nemalonaus ku
nigų elgesio su mirusiais, ku
rie nepriklausė jų parapijoms.

Pabaigus adv. Brachuliui 
kalbėti Chicagos Lietuvių Vy
ri] Choras, vadovystėj K. 
Steponavičiaus, suda i n a v o 
“Man Gaila” ir “Laidotuvių 
giesmę”. Kadangi choras, es
mėj tebėra tas pats, kuris da
lyvavo kapų atidarymo dieno
je 1912 metais, tai publikoje 
darėsi gana charakteringas įs
pūdis.

Toliau kalba Naujienų re
daktorius Drg. P. Grigaitis. 
Publikos minia virš dešimties 
tūkstančių atydžiai, su žingei
dumu, tyliai laukia išgirsti 
patį pirmąjį žodį, kurį pasa
kys Grigaitis. Man gaila, kad 
čia nėra galima ištisai ir pil
nai jo kalbą atpasakotn Savo 
aiškiu balsu, lengva visiems 
suprantama lietuvių kalba ir 
logika jis žavėte žavėjo publi
ką iki paskutinio pasakyto 
žodžio. Jis aiškino visos žmo
nijos nuolatinę kovą ir nepa
liaujamą už sąžinės ir minties 
laisvę. Publikai labiausia pa
tiko jo aiškinimas kas yra 
“žmogus ir jo siela*’. Sako: 
“žmogus yra maža dalelė pa
čios gamtos, su kuria mirda
mas ir vėl atgal susijungta. Jjs 
taipgi yra narys savo šeimos, 
narys savo tautos, pilietis sa
vo šalies ir pagaliaus narys vi
sos žmonijos. Jam mirus jo 
siela yra atmenamu tik iš jo 
nuveiktų darbų žmonijos la
bui/ Kuris daugiaus ką gero 
nuveikia, tas yra ilgtaus atsi
menamas/ Kuris nieko nenu
veikia, tas pasilieka visiškai 
užmirštas* Betgi tokios sielos, 
kurią kunigai skelbia savo 
naudai, kuri turės žmogui 
mirus džiaugtis, arba amžinai

ugnyje degti ir į kurią gailes
tingas Dievas žiūrėdamas juo
ksis, tokios sielos visai nėra.

K. Steponavičiaus Benas ir 
Choras Pirmyn išpildė keletą 
muzikalių numerių ir po to 
sekė kalba Vilnies redakto-* I ■ / 
rįaus'V. Andrulio. Jis padarė 
abelną • peržvalgą viso pasau
lio kovų už laisvę, paminė
damas atskiras valstijas, kur 
tos kovos buvo kiek ryškesnės 
ir baigė pasakydamas, kad So
vietų Rusijoje toji kova jau 
esanti išlaimėta. Abelną įspū
dį publikoje padarė neblogą.

Laisves Kanklių Choras, va
dovystėje A. Kvedero, sudai
navo dvi daineles, “Draugai į 
kovą” ir “Pasilsėti dar ne lai
kas.” Lietuvių Darbininkų Ai
do Choras, po vadovyste p-lės 
E. PeČiukaitės, sudainavo 
“Daina Liūdna” ir “šioji šven
tė”. Reikia paminėti, kad p-lė 
Pečiukaitė yra verta pagyri
mo ,už . gerai išlavintą chorą, 
kuriam ji vadovauja. Prie 
progos taipgi noriu prisiminti, 
kad publika pasigedo “Biru
tės4’ Choro- Nežinau kodėl mi
nėtas choras pamiršo dalyvau
ti. O gal rengėjai jo nepakvie
tė.

Bet štai ir visų laukiamas 
garbės svečias iš tolymos Lie
tuvos, Dr. Jonas šliupas, kar- turi.

Ketvirtadieni.- birželio 4. d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je bus didelėe prakalbos, su
rengtos Dr. Jonui šliupu* ku
ris neseniai atvyko iš Lietu 
vos aplankyti amerikiečius ir 
papasakoti apie tai, kas dabar 
dedasi Lietuvoje.

Prakalbos prasidės 7:30 val- 
vakaro. Įžanga 25c, Po pra
kalbų apatinėje Auditorijos 
svetainėje bus vakarienė svečiui 
iš Lietuvos pagerbti . (įžanga 
75c.),

Rengimo komitetas kviečia 
visus čikagiečius ir apylinkės 
lietuvius gyventojui dalyvaur 
tuose parengimuose kuoskait- 
lingiąusiai, nes tai bus vienin- 
tėlė tokia proga išgirsti musų 
seną darbuotoją ir laisyama- 
nybės veteraną, kaip jisai aiš
kina apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje. — Komitetas.

!i>i"     Įii,i.niį u į, /į;w u

Sandariečiai pager
bė Dr. J. Šliupą 

bankiete
Ge-g. 29 d., penktadienio va

kare, Sauthmoor viešbutyje, 
Venetian Room, įvyko sanda- 
riečių surengtas bankietas pa
gerbti Dr. J. šliupą. Kadan
gi tas parengimas buvo grynai 
partinis dalykas, tai publikos 

į. , Stalų

r-le Mildred Helen McAfee, 
kuri liko, paskirta Wellesley 
kolegijos prezidentu. Ji yra 86 
metų amžiaus. Vadinasi, viena 
auniausių prezidentų.

• '• • n ’ r.
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3,000 darbininkų su-1
streikavo Čhicagoj CIASSIFIEDADS

Iš musų lietuviško 
gyvenimo Čhicagoj

?yyentį ant bųrdo, kur taisyk 
lės yra: palik visą pėdę bur- 
dinghauzėj, kurioj gyveni. Ki
taip sakant, Adolfas sugrįžo į 
platųjį lietuvišką pudimą Chi-. 
cagoj. O tas pudimas yra pla
tus. Raulas

Pavardės čia nesvarbios. 
Svarbus pats įvykis, vaizduo
jąs gan aiškiai musų gyveni
mo dirvą arba pudimą.

Taigi ot Bridgeporte gyvena 
lietuvių šeimyna — Adpmas, 
Adomienė, gal dar ir šeimynos 

Kaip daugelis, taip ir 
tu su juo jo žmona ir j aunu-1 Adomienė yra gera krikščionei 
tis sūnūs Vytautas. Visi su demokratė, reiškia, klauso ką 
įtemptomis ausimis laukia kunigas sako, bet nedaro taip, | 
uos pamatyti ir išgirsti. Įspu- kaip jis daro* Šią taisyklę 

dingai atrodąs, augštas, žila dar Lietuvoj būdama "jauna j 
jarzda senas bedievių vetera- Adomienė įsidėjo į galvą, ja ir j 
nas tapo pakviestas prie gar- šiandie tebesivaduoja. 
siakalbio. Publikoje didelis Na, gerai. Ateina pas ją 
gausmas kelti jam ovacijas ir Adolfas ar Jonas---- -kokia čia
įloti delnais, bet visi j 
tinghi žinojo, kad tas negali-1 Adolfas dar iš senos tėvynės.[tus į Clevelandą, kur įvyks 
ma kapinėse, todėl turėjo su- pažįstamas. dĮis irgi ' geras Amerikos lietuvių " draugijų 
silaikyti'ir savo jausmus su-baikščioms demokratas} tik stl šaukiamas Kongresas Dettio- 
aikyti. Prasideda šliupo kai- jUQ .bėda ta, kad jišv t tiri/-n*? kratinei TvMą|^ti^Uvdj At- 

ba: “Broliai ir seserys: aš gus aukso, o gerklę jaučio, ^ steigti. Kalbamas kongresas 
sveikinu jus nuo visų laisvę o čia žiema, šalta. Drebą įvyks birželio 21-Ž2 dd. 
mylinčių brolių ir seserų iš to- seno kraiijaus >■ kaimynas ir šiame' kuopos c‘susirinkime 
imos musų tėvynės Lietuvos.” skundžiasi Adomienei. Girdi, nariai turės išrinkti delegatus 

Savo gausiomis aukomis jus gyvenau ant burdo, ką uždirb- į minėtą kongresą! Yra taipgi 
lagelbėjote tėvynei Lietuvąi Mavau, tą turėdavau pas bosie- svarbių reikalų, kurie liepia or- 
šgauti nepriklausomybę, ir nę pragerti, ba tokios jau yra ganižacijos gerovę, 
aipgi žymiai parėmėte Rymo Los burdinghauzės" taisyklės!/ . — Ben Aluzas, /
lažnyčiai įsidrutinti Lietuve- mabar gį, kai netekau darbo, užrašų sekr.

Je* bažny&a šiandie turi nebeturiu iš ko gerti, bosienė 
iždejusi savo tateną ant musų |veja į gatvę. Nežinau kur pa-

Net susijaudino Adomienė Gražios vestuvės | 
klausydama Adolfo nusiskun- - ______
dimo gyvenimu. Sako ji: Gegužės. 16 d. šv. Jurgio baž-

— Gerai, ateik pas mus gy- nyčioje įvyko gražios vestuvėm 
venti. Bet sąlyga yra tokia: Pius Nausėdaitės su V. Joni- 
turėsi paimti skirybas nuo kiu. P-lė Nausėdaitė yra ži- 
munšainėlės; iš karto galėsi iŠ- nomų North Sidės biznierių 
mesti po truputį kas antrą die- duktė, O V. Jonikis yra iš Le
ną, toliau kas trečią, o po to mont, III. * 
teks paliauti ir visai ragavus Vestuvių grupę sudarė 10. 

į jų. porų. Per Šliųbą giedojo so-
Nušvito Adolfo akys, net lo dain. J. Savičius, operos ar- 

rariką pakštelėjo Adomienei, tistė Elena Barfush, dain. S. 
Parsikraustė jis gyventi nau- Lauraitienė ir dąin. F. Plari 
jon vieton. Išlėto, povai, po čiunienė. Visiems ąkompana- 

| truputį Adolfas* liovėsi mum |vo vargonais p. f A. Pocius ir 
smuiku Mikas Petruševičius.

Vestuvių pokylis įvyko Lin
coln Turner Cafe. Privažiavo 
pilna svetainė žymių svečių! 
Per vakarienę gražius linkėji
mus sudėjo pp. Jonikai, Nau
sėdai, Krikščiūnienė ir kiti. 
Gauta telegramų ir sveikinimo 
laiškų. .Tostmastėriii buvo dr. 
Natisėda. Muzikalę programą 
išpildė dain. S. Lauraitienė, 
akompanuojant < ; Edwardui 
Krikščiūnui.

Po vakarienės pašokta, pa
dainuota; visi skirstėsi linkėda
mi! jaunai porelei daug laimės 

■ nau’jame gyvepimę. .... — L.....

buvo tik apie 50 ypatų 
buvo priruošta 150 'asmenų, 
bet gaila, kad jie nesulaukė to 
skaičiaus svečių.

Bankieto vedėjas jautėsi ga
na nesmagiai, kada vakarą ati
darius keletas stambių Sanda
ros veikėjų buvo perstatyti pa
kalbėti ir atsisakė tą loską iš- 
pillyti. Ne visi Suprasto, kad 
dauginus publikos belaukiant 
laikas tapo labai suvėlintas ir 
tie veikėjai užleido savo kalbos 
laiką garbės svečiui.

Reikia pasakyti, kad Dr. 
šliupas vertas didelio pagyri
mo už jo kovingumą —- nes jis 
kaip tik pasakė tokią kalbą, 
kuri 
Įėjo eksplioziją sukelti.

Sandaros’* pastogėje ga-

Buvęs.

SLA. < 226 kuopos 
darbuotė

Marąuette Park

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 226 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 3 d., 
J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
Armitage avenhė. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. s

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį svarbų susirinkimą. 
Dalykas toks, praėjusiame 
susirinkime buvo duotas ir pa

gailės-1 svarba vardai, svarbus įvykis. I remtas įnešimas 'siųsti delega-

capinių, mokyklų, civilės met
rikacijos, prieglaudų ir ant 
pačios valdžios. Dabar jus ir|vl* 
vėl turėsite mums pagelbėti 
musų kovoje su tais laisvosios 
minties priešais.” Kalbėtojas 
pareiškia, kad dabar Lietuvo
je nėra . spaudos, susirinkimų 
ir organizacijos laisvės- Ypa
tingai esąs didelis vargas su 
laisyomis kapinėmis, kurių Į 
veik nesiranda. Viso esą tik 
apie šešetą-laisvų kapinių vi
soje Lietuvoje.

Jaunutis šliupas Jr. pasakė 
porą cĮeklamącijų pakeltas 
prie garsiakalbio, kas publi
kai labai patiko.

Pasibaigus programui kapi
nėse žmonės būriais skubinosi 
į Liepos. daržą, kur tęsėsi 
Tautiškų Kapinių piknikas 
iki vakaro vėlumos. Kapinėse 
matėsi būreliai žmonių prie 
atkirų paminklų, kur K. Ste
ponavičius su savo benu ir A. 
Kvedetas su choru išpildė ats
kirus programas paminėti mi
rusius.

Abelnai imant, kapų jutile- 
jus buvo labąi iškilmingas.

—VBA. Sukan- 
Adolfas

šąinę gėręs, ir pusei metų pras- 
Mnkus atrodė, kad visai ją,pa- 
iriiršo. ■ . •

Džiaugiasi Adomienė ant tie
saus kelio paklydusį pastačiusi, 

Bet štai neseniai Adolfas pa
reina iš darbo pėdės dieną ir 
sako: < -

-— Adomiene, šiandien už 
burdą negaliu užsimokėti, ba 
tuTiu kitokias skolas atlyginti, 
palauk mėnesį dar tai užmokė
siu už abu.

Sutinka ^Adomienė.
< ka ir antras mėnuo.

-i - pasiima savo baksa ir išsi- Inompsonas vėl me- krausto kiton vieton gyventi, 
gina grįžti į politiką 9 Adomienei* už_ dviejų m«ne- 
° šių burdą užmokės tada, kai

Pagarsėjęs savo laiku Chi-Itu^s .. ,
cagos meras Thompson, atro- ,^as atsitiko. Kaip lietu- 
do, vėl mėgina grįžti j politi- vl1. »°sak‘s elna- g^oj gimęs, 
ką. Dabartiniu laiku jo žali- ‘ «!"* lr ž‘u": Adolfas susi, 
ninkai cirkuliuoja Čhicagoj pe^ kokia ten gyvnąšle,
ticijų parašams tikslu padėti U?8 daines kvapas primine 
jo vardą kaip kandidato į; iUi-|enųosius,smagus.Irntalą, 
nois gubernatorius ateinaniSub-l^^ dar; pavasaris, drebėti nuo 
se rinkimuose. : ...... U .| Šalčio.mereikia^Uai ir sugrįžo

.k.

Paskelbta streikas keliosd 
stotyse, kur į trokus krauna
ma ir iš jų iškraunama tavo- 
rai. Streikuoją tik sandėlių RIUS, visokio,didžio su Coil Baksais 
darbininkai. Trokų operuotojai įSie^u0^’ - aip** fikčerius del 
nestreikuoją. Streikan išėję ket- les, regis 
virtadienį daugiau kaip 3,000 anl 
darbininkų, šie darbininkai ku- S. Ė 
ris laikas atgal sutvėrė uniją, l900 & g^St 
dabar jie reikalauja algų pa- Nauju Pardavimui kėlimo ir astuonių valandų Nematytomis kainomis — Prieina- 
darbo dienos. Iki šiol jiems 
tekdavo dirbti po 10 ir 11 va
landų per dieną.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
“lUS, visokio didžio su Coil Baksais

7 - . ' ‘...z,:. _.i
bile kurio biznio {skaitant fcvarstyk- 
lep, refcistenuz ir ice baksus. Cash

. —Z išmokėjimo.
mus pirm negi

Pamatykite 
pirksite kitur.- HEIM & SonsSTORE FIXTURES

CALumet 5269.

199 metai kalėti
» Thomasui Starr, 21 metų ne
grui skarmalų rinkėjui, kurs 
prisipažino užmušęs p-nią Lil- 
lian Guild Y.W.C.A. patalpose, 
teismasz paskyrė bausmę kalė, 
ti 199 metus.

NAUJIENOS!
garsinkite

momis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ....... —.......  $15—$20—$25
$150 Anąer. Orient kaurai $30—$35

__  ________ $39—$49 
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

$150 Amer. Onent kaura 
$135 pražys, nauji parlor 

setai ....... .....................

BARBERIO fikčeriai, 8 krėslai pil
numoj. batu valijimo stendas, 1 pa
so pečius, lunčtumio bufetas 9 p€- 
du ilgio. 657 W. 18th St.

Miscellaneous

ČESNAKAI IR PETRUŠKOS NUO
AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO 
'Allimin Essence iš česnako ir Pet
raškų- piliulės ypatingai mažina au
kšto kraujo spaudimą. Piliulės spe
cialiai aptaisytos. Nėra kvapo. Nėra 
smoko. Nė vaistai. Užtikrintas sau
gumas ir veikmė arba pinigai gra
žinami. Klauskit šių piliulių ^iuo 
vardu—Allimin Essence of Garlic-

Baigiasi einamųjų metų mo< ĮTabIets* 50c Pas visus vais- 
kyklų sezonas. Kai kurie mo- Į 
kiniai ir mokinės baigia 
kyklos kursą, kiti ir kitos se
zono darbuotės apžvalgą daro, 
užtarnautus'kreditus dalija. 
*Tarpe tų, kurie užsitarnavo pri
pažinimą, yra p-lė Rūta Kar
tūnas. Ji tapo išrinkta Cent
ral Y. M. !C. A. kolegijos 
S. D. E. Seserijos pirmininkė 
antru kartu. Paprastai pir
mininkė šiai seserijai renkama 
ir išrinkta, eina pareigas tik 
vieną terminą. P-lę, Kartanai- 
tę išrinko beįgi antram termi
nui. šitoks . pripažinimas kitų
mokinių tarpe retai kam sutei
kiama.

» & « s
• Pp. Antonette ir Mykolas 
Meškinis, 6927 So. Washtenaw 
avė., gegužės 23 d. susilaukė 
dvynukus ~ mergaitę ir ber
naitį. Mergaitė mirė, o ber
naitis padėtas buvo į inkuba 
torių. Daktarai turi vilties, 
kad kūdikis išlaikys ir sustip
rės

tininkus.

mo-

CIASSIFIEDADS
Automobiles

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

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE 

8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

COAL 
Anglys

ka-

&

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ • 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT
Kedzie 3882

Budriko radio pro 
gramas

vakarą bus transliuoja- 
Joseph F. Budrik radio 

WAAF, 
Pradžia 7 v.

mas 
programas iš stoties 
920 kilocycles.
vakaro. Bus dainų, muzikos ir 
kalbų.

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitu mpkslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslu i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slu i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
vių Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

Amerikos Lletuvly Mokykla
3106 So. Halsted St, Chicago, III.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, speciali žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1. ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga Žeme dėl gėlių, baksu ir kviet- 
kynų. Pristatėm tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentwotth 7942.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

, ■ Local and Long Distance . 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaku. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

•i . • , ■ ■

Help Wante3^-Male 
Darbininkų Reikia

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu ar 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
1U ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF
I CHICAGO Inkorporuotas
I 1642 West Division St

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu

I 50 nw»*
viri

REIKALINGAS virtjas, 3907 So. 
Halsted Street.

REIKALINGAS darbininkas i prie 
namu darbo. Valgis, guolis ir mo
kestis. Mrs. M. Lavine. Klauskite 
Post Office. ,Willow Springs. IIL

■.. i i ' ■ 'j' . .............. .'!■■■■■ -j iiiim;/... ........  ... .. ..

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti apie namus — kad galėtu 
melžti karves. 10807 Trumbull Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusi veiterfca i 
restauranį.' Nuolatinis darbas dčl 
gerbs darbininkes. .Atsišaukite .• 

8^06 So. Kalstė# St

MOTERIS—namu ruošai '— 8—4. 
Nėra skalbimo ne virimo. Kreiptis 
6—9 vakare. GOLDE. Irving 6984. .

REIKALINGA darbininkė dirb
ti prie abelno namu darbo — pra
gyvenimas ant vietos-y-mokestis ge
ra. Patyrimas nereikalingas. 2452 W. 
69th Street. ■ .

l—" IMI!■’ IMI—>» ■» **• ______ ■ -

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Rteikia 

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVĖS darbi
ninku; taipgi hotelių. mašinų ope
ratorių, veiterkų, virėjų, bendro na
mų darbo. Geros algos. A. J. McCoy 
Associates, Suite 1128, 140 South 
Dearbom SU

FonJRent
ANT RENDOS Storas ir 5 kam

bariai gyvenimui, gera vieta dėl ta- 
verrio ar kito biznio. 4200 South 
Campbell Avė. . Galima matyti Nau
jienose. ' '

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Tavernas: moder
niškai įrengtas. Biznis perai išdirb
tas nėr danp metu. Senkute telefonu 
savininku. Boulevard 6299.

..... ................ . .......... ... .... . ........ .
PARSIDUODA grosernė ir bufter- 

nė. Gera vieta. Labai Prieinamai. 
2953 W. 59 St. Rep. 893t.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PARDAVIMUI, mainymui arba 
ant rėndos 40 akeru farma, Wiscon- 
sin valstijom. William Remsha, R 2, 
Box 76, Millardore, Wįš.

24 AKRŲ viščiukų farma arti El- 
gin. Geri būdinkai $5500. j

74 AKRAI arti Aurora. Gen 
mai, 
upis

Pavogė saugiąją 
šėpą

Iš .Navy pier /estorano pa
vogta saugioji šėpa, kuri sve
ria mažiausia porą tonų. Res
toranas buvo žienfos metu už
darytas, dabar, į'vasarai besi
artinantį jis tąpor atidarytas.

*

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

Chapman & Co 
INC.

• ' ‘A .

135 S. La Šalie St.

Frąnklin 0576 .

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

■ <

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
lliavinių. 25 metai patyrimo— 
įBlekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
. 8750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

na- 
nieninės bamės, ganyklos ir 
$100 už akra.

G. *SWIGART.
32 North State, Chicago

i—*— ' -»■■■■ ■ ■ . .........—....... .. .............

SUTAUPYK pertaisant ir permo- 
deliuojant savo kailinius dabar. Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpiučio 1 dienos. 
Užlaikymas sankrovoj ir įkainavi
mas dykai. Ateikit ir pamatvkit.

Fashion Cloak Shonpe. Ine. 
8415 S. Halsted St. Yards 0014

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. * Darau darbą ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.5-

• JOE LELEIKA
4185 So. Campbell Avė.

Tel.„ Prospect 8140. •

Real Estete For Sale 
N<mai-Į6gm^ Pąydavimnl

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka 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.




