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Augiausias teismas vėl išėjo
Panaikino N. Y. mini- 
mum algų įstatymus

--------------------------------- ■ . ! ------------------------------------------------------

Augščiausiojo teismo nuosprendis palies 
ir visų kitų valstijų algų ir darbo 

valandų įstatymus

Z i . < I

Lietuvos Naujienos

WASHING,TON, birž. 1. — 
AugščiaUsias teismas, kuris 
panaikino kiekveną darbinin
kams palankią įstatymdavyštę, 
kaip NRA. ir Guffey anglių 
kontrolės aktą, dabar panaiki
no ir New Yorko valstijos mi- 
nimum algų įstatymus mote
rims ir vaikams darbininkams.

NRA, Guffey anglių kontro
lės ir kitus panašius aktus tei
smas panaikino pasiremdamas 
tuo, kad tie įstatymai buk siau
rina valstijų teises ir kad kon
gresas ir visa federalinė val- 
dža negali kontroliuoti pramo- 

• nes atskirose valstijose. Bet 
dabar tas pats teismas įsikišo 
į valstijų įstatymus ir panaikino 
New Yorko valstij.os įstatymus 
pasiremdamas neVa tuo, kad 
tie minimum algų įstatymai 
laužo pavienių aspaeniį^ teisę 
daryti laisvus kontraktui. '

New Yorko ' valst’. įstatymas 
liko pripažintas nekonstituc- 
niu 5 balsais prieš 4; Aštrią 
mažumos nuomonę parašė vy
riausias teisėjas Hughes ir po 
ja pasirašė teisėjai Brandeiš. 
Stone ir Cardozo.

Atgaleivių blokas iš penkių 
teisėjų panašius įstatymus bu

Kongresmanaš Ziori 
check, pagalios, atsi 

dūrė beprotnamy

el-
Po 
jis

WASHINGTON, birž. 1. — 
Lenkas kongresmanas Marion 
A. Zioncheck, pagalios, atsidū
rė tinkamoj jam vietoj — be
protnamy. Jis tapo areštuotas 
kaipo įtartas pamišėlis ir išvež
tas į miesto ligoninę ištirti jo 
protą.

Visą dieną kongresmanas 
gėsi kaip tikras pamišėlis, 
vakarykščio suėmimo, kada
buvo nugabentas į policijos 
stotį vienose kelinėse ir išsė
dėjo ten porą valandų iki jo 
sekretorius užstatė kauciją, pa
sišalino ir jo pati. Matyt, ir 
jai jau buvo perdaug to kon- 
gresmano avantiūrų ,tad ji ir 
pasislėpė jau vakar prieš patį 
jo areštą.

šįryt Zioncheck skubiai nu
dūmė pas prezidentą Roosevel- 
tą reikalauti kariuomenės ir 
kulkosvaidininkų surasti jo 
žmoną ir apsupti hotelį, kur j« 
yra pasislėpusi. Negavęs pasi-

ORRSŽ
ta

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
šalčiau. - ,

Vakar 12 vai.' dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 83°.

Saulė teko 5:17, leidžiasi 
8:19.

vo pripažinęs nekonstituciniais 
ir 1923 m.

Kadangi ir daugelis kitų val
stijų turi priėmusios panašius 
minimum algų ir darbo valan
dų aktus, ta šis teismo nuos
prendis netiesioginiai paliečia 
ir tų valstijų įstatymus — juos 
panaikina.

Ohio, Conn., III., Mass., N. H. 
ir Rhode Island valstijos, ku
rios turi priėmusios panašius 
įstatymus, buvo - padavusios 
teismui savo p’areiškimus, pra
šančius teismą paremti New 
Yorko įstaymus. Bet atgalei- 
vių teisėjų nepasisekė paveikti 
it jie vistiek pripažino įstaty
mus nekonstituciniais.

Be to dar šios valstijos turi 
minimum algų įstatymus: 
Calif., Colo., Minn., Oregon, 
.Wis., N. Dakota, S. Dakota, 
Wash. ir Utah. : ‘

Atgaleiviškąjį bloką sudaro 
teisėjai . Butler, McReynolds, 
Sutherland, Van Devanter ir 
Robįerts (kurie panaikino 
Guffey anglių kontrolės aktą 
ir kurie visuomet pasmerkia 
kiekvieną pažangesnę įstatymda- 
vystę.

matyti su prezidentu jis ban
dė areštuoti vice-prezidentą 
Garner, nes jis buk prisidėjęs 
prie jo žmonos paslėpimo.

Visą dieną kaip pamišęs lak
stė automobiliu po miestą tai 
pas prezidentą, tai į teismą 
reikalaudamas warranto savo 
šeimininkei, ir nebodamas jo
kių trafiko taisyklių apdaužė 
kelis automobilius, buvo atsi
dūręs ir laivyno ligoninėj. Bet 
žmonos taip ir nesurado, nes 
policija, kuris jai įkirėjo iki 
gyvo kaulo, pasiskubino jį areš
tuoti kaipo įtąriamą pamišėlį. 
Beprotnamy gal turės progos 
nors sykį išsipagirioti.
&

Del automobilio nu
šovė motiną

PITTSBURGH, Pa., birž. 1. 
— John S. Hanna Jr., 15 me
tų, prisipažino policijai nušo
vęs savo motiną vien už tai, 
kad ji neleido jam naudotis 
šeimynos automobiliu.

Vaikas gyveno su tėvais jų 
vištų ūkyje 15 m. atstume nuo 
Pittsburgho. Nušovęs moti
ną, jis paliko miegantį tėvą ir 
atėjo į Pittsburghą pas savo 
brolį, kuris ir pašaukė polici
ją-

MAINITAL, Indijoj, birž. 1. 
— Rewa maharają Bahadur, 
33 m., nušovė 501-mą tigrą. Bū
damas 16 m. vaiku jis prisiekė 
nukausiąs 500 tigrų ir savo pri
žadą ištesėjo. Manoma, kad 
jis yra sumušęs*vistis medžiok
lės rekordus.

CHICAGO. — Pasažierinis lėktuvas, kuris netoli*nuo Municipalio aerodromo atsimušė i namą ir 
nukrito ant žemės. Dvylika pasažierų sunkiau ar lengviau sužeista. Visi pasveiksią.

Addis Ababa bus so
stinė Italijos impe

rijos Afrikoj
Italija sieli ja prie Egypto ir 

Ęthiopijos bažnyčią suvienys

RYMAS, birž. 1. — Mussoli- 
ni nutarimu, visa Ethiopija buš 
padalihta į penkias administra- 
tyves provincijas.

Bet visas jas bendrai valdys 
Italijos vice-karalius, k ūpam 
gelbės generalinis vice-guber- 
natorius ir generalinio štabo 
viršininkas. Pastarasis rūpin
sis tik karo reikalais.
* Centralinės Ęthiopijos val
džios sostinė bus Addis Ababa.

Ęthiopijos mahometonams 
busiančios suteiktos didžiau
sios religinės laisvės garantijos. 
Bet Ęthiopijos koptų krikščio
nių bažnyčia bus prijungta 
prie1 Egypto koptų bažnyčios 
ir ją valdys Aleksandrijos pa
triarchas.

Tai yra aiškios Italijos pas
tangos per bažnyčią prisielin- 
ti prie Egypto.

Italijos demonstracija prieš 
tautų sąjungą

Tuo tarpu Italija ruošiasi pa
rodyti visą karinę jėgą tautų 
sąjungai. Mussolini nutarė 
tuo pačiu laiku, kada Genevo- 
je susirinks tatftų sąjungos ta
ryba birž. 16 d., prie šiaurinės 
sienos padaryti bandomąją 
1,000,000 kareivių mobilizaciją. 
Tuo bus norima parodyti, kad 
Italija nepalies Ęthiopijos, 
nors jai tektų stoti karan su 
Europos valstybėmis.

Demonstracijoj dalyvaus veik 
visa 1,200,000 kareivių armija. 
Bet galbūt bus pašaukta dar ir 
6,800,000 atsarginių.^ '

Aiškėja dar viena 
Juodojo. Legiono 

žmogžudystė 
/

DETROIT, Mich., birž. 1. — 
Vienas Juodojo Legiono narys 
prisipažino policijai, kad to 
Legiono nariai yra nušovę auto
mobilių darbininką John L. 
Bielak, kurį įtarė pritarime 
komunistams. ,

H* N - . •'. * ■ ’ * . .* «

Kalėjimas automobi
listams

CHICAGO. — Lee White, 38 
m., 1902 Milwaukee Avė., ku
ris prisipažino važiavęs išsigė
ręs, liko teisėjo Gorman nutei
stas 30 dienų kalėjimo.

Tas pats teisėjas nuteisė ka
lėj iman ir 16 kitų girtų ar 
neatsargių automobilistų.

Teisėjas Gorman per kelias 
^pastarąsias savaites yra pa
siuntęs kalėjiman jau daigiau 
kaip 100 automobilistų.

LENKAI PERŠOVĖ 
LIETUVOS POLI

CININKĄ
VARŽA VA, birž. 1. — Len

kijos pasienio sargyboje tar
naujantis korporalas pranešė, 
kad jis peršovė Lietuvos poli
cininką, kuris neteisėtai bandė 
pereiti sieną arti Suwalei (Su
valkų?). Sužeistasis policinin
kas betgi įstengė sugryšti į 
Lietuvos teritoriją.

Atplaukė laivas 
Queen Marie

NEW YORK, birž. 1. — An
glijos naujausias pasažierinis 
laivas Queen Mary, galbūt di
džiausias laivas pasaulyje, 
šiandie baigė pirmąją kelionę į 
New Yorką. Bet greitumo re
kordą nustatyti jam nepasise
kė, nes jis buvo 44 minutėmis 
atsilikęs nuo Franci jos didžiau
sio laivo Normandie rekordo.

Laivas New Yorke buvo pa
sitiktas nepaprastai triukšmin^ 
gai.

i'

Papa ragina kovoti 
komunizmą

VATIKANAS, birž. 1. — Va
kar papĄ Pius XI šventė 79 
m. gimtadienę. Prie tos progos 
jis atlaikė iškilmingas mišias 
ir pasakė prakalbą Katalikų 
Veikimo grupėms, kurioje jis 
griežtai pasmerkė komunizmą 
ir ragino katalikus kovoti ko
munizmo “klaidingus prana
šus”.

Vakar susirinko nau
jasis Francuos at

stovų butas
Bet tik ketvirtadieny rezignuos 

dabartinis įkabinėtas ir už
leis vietą socialistų valdžiai.

PARYŽIUS, birž. 1. — šian
die susirinko naujasis atstovų 
butas, kariame kairysis “liau
dies frontas” turi neabejotiną 
didžiumą balsų. Nė vienas 
valdžios narių nedalyvavo ati
daryme.

Kadangi ims kelias dienas 
iki bus galima pilnai susitvar
kyti, tai tik ketvirfadieny bu
tas išsirinks pirmininką ir pra
dės veikimą. Tą pačią dieną 
Sarraut kabinetas įteiks rezig
naciją ir socialistas Leon Blum 
bus pakviestas sudaryti naują 
kabinetą.

Kiek patirta, 'Blum kabineto 
skubus legistlatyvis progra- 
mas yra;

1. Reformavimas Franci jos 
banko.

2. Įvedimas 40 vai. darbo sa
vaites.

Atšaukimas dabartinės 
valdžios dekretų, kuriais buvo 
pravesta5 griežta “ekonomija” 
----- nutapo j imas algų valdžios 
darbininkams.

4. Atšaukimas dabartinių 
įstatymų, numatančių dideles 
bausmes už revoliucinę propa
gandą kariuomenėj ir laivyne.

5. Pravedimas presos įstaty
mų, numatančių aštrias baus
mes už šmeižimą ir kurstymą 
prie neramumų.

6. Valdžios kontrolė amunici
jos pramonės.

7. Pravedimas plačių viešųjų 
darbų, kurie sieks galbūt $1,- 
600,000,000.

į;

Prigėrė ežere
Edward Hen- 

prigėrė apvir- 
Du jo

CHICAGO. 
drieks, į 21 m 
tųs ežere jų luoteliui 
draugai liko išgelbėti.

MARION, III., birž. 1 
bert Orųry, 64 m suparali- 
žiųota^ prieglaudos įnamis, lai
ke barnio savo kriukiu užmušė 
kitų įnamį James M. Gibbs. 
69 m. *

Užsienio lietuviu vai
kai vasaros Lietuvoje

KAUNAS. —- DULR šiemet 
užsienio lietuvių vaikams ren
gia Gelgaudiškyje vasaros ko
loniją. Į koloniją priimami 
mokyklinio amžiaus vaikai.
Pirmoji vaikų grupė iš užsienio 
jau atvyks gegužės mėnesį. 
Kolonijoje vaikai išbus 42 die
nas. Užsienio lietuvių vaikų 
kolonijai vadovaus prityrusi pe
dagogė, kuri vaikus pamokys 
dainų, žaidimų, šokių ir spor
to. Be to, bus ekskursuojama 
į įdomesnes Lietuvos vietas. 
Kolonija bus įkurta Moterų 
Globos 
ūkyje.
jai, atvykę iš didesnių užsienio 
miestų, turės progos pamatyti 
Lietuvos žemės ūkio vasaros 
darbus.

Komiteto vedamame
Taigi, jauni vasaroto-

Keturi žmonės nu 
šauti Kentucky 
. valstijoj

LONDON, Ky., birž, 1. — tracijos organų jam buvo sura- 
Kentucky, toj nepasiliaujančity šyta^x protokolas, o gegužės 5 
genčių koVos valstijoj, Clay ir^dionąr-^is buvo pašauktas, kur

li- 
du

iš

Laurel kauntėse per šventes 
ko nušauti keturi žmonės ir 
sunkiai sužeisti.

Pierry Martin, 30- m.,
North Gorbin yra areštuotas 
už nušovimą buvusio teisėjo 
Reed Taylor ir jo žmonos.

Gretimoj Clay kauntej yra 
tyriamas pasalingas nukovimas 
Charlie Benge ir Claude Scott 
Kartu su jais ėjęs Dan Cupp 
liko sunkiai sužeistas. Ketvir
tas Clay kauntės gyventojas, 
Kash Philpot, 36 m., liko per
šautas ir sunkiai* sužeistas mu
štynėse pokily Manchester 
mieste.

Bando kurstyti Ang 
lijos kareivius 

Palestinoje
JERUZOLIMAS, birž. 1. — 

Po sumišimų, kuriuose karei
viai nukovė dar šešius arabus, 
tarp Anglijos kareivių liko pa
skleisti lapeliai, kurstantys 
juos prie sukilimo ir maišto. 
Lapeliai išspausdinti anglų kal
ba ir po jais pasirašo “Komu
nistų partijos cėntralinis Pa
lestinos komitetas”.

Pirmiau policija užtiko italų 
kalboj lapelių, kuriuose tikrina
ma, kad žydai ir “komunistai 
yra priešai Europos ir krikš
čionybės”.

, C —:--------------

Nicaragua preziden
tas apsuptas

MANAGUA, birž~ 1. — Suki- 
lėliai apsupę prezidento Sacasa 
rumus ir atkirto jį nuo susi
siekimo su visu pasauliu.

Nors sukilusi nacionalė gvar
dija yra užėmusi veik visą ša
lį, bet sukilime ikišiol .žuvo tik 
7 žmonės.

Apsuptas prezidentas, nebe
rasdamas kitokios išeities, už
vedė derybas su sukilelias ' ir 
jau susitarta dėl mūšių paliau
bos. Bet buk mūšiai kitose 
vietose vistiek tebesitęsia.

Neleidžia lietuviams 
rengti vakarų

VILNIUS. — Vilniau^ lietu
vių spauda praneša, kad Antal- 
ges lietuvių kazimieriečių sky
rius buvo prašęs Breslaus ap
skrities Storastą, kad leistų ge
gužės 3 dieną surengti lietuviš
ką vakarą su vaidinimu “Liuci- 
peris ir pragaro karalienė”. Ta
čiau apskrities Storasta leidimo 
nedavė, ir atsakymas taip pa
matuojamas: “Jeigu tą dieną 
Antalgėje bus surengta pramo
ga, gali būti sudrumstas vieša
sis ramumas”.

Negalima mokyti lietuviškų 
giesmių
Rytojus rašo, kad
(Švenčionių apskr.)

Vilniaus 
Pipiriškės 
kazimieriečių skyrius šių metų 
pradžioje buvo surengęs savo 
sodžiaus vaikams eglutę. Ta 
proga tėvų prašytas naminis 
mokytojas J. Sipavičius vaikus 
pamokė kalėdinių lietuviškų 
giesmių. Už lietuviškų giesmių 
vaikų mokymą lenkų adminis
tracijos organų jam buvo sura- 

buvo ištardytas ir ūž: nėva ne
legalų • vaikų mokymą nubaus
tas 100 zlotų, arba 3 savaitėmis 
arešto.

Bedarbis išžudė sa 
vo šeimyną

DAYTON, O., birž. 1. — Be
darbis Walter Johnson, 43 m., 
nužudė savo žmoną ir keturius 
vaikus. Išliko tik du vyresnie
ji vaikai, kurie pasisakė ne
norį mirti, bet norį gyventi. Po 
to ir j s pats nusižudė. Mano
ma, kad prie tragpdijos prive
dė skurdas.

Valstiečių demonst 
racija Rumunijoje
BUCHARESTAS, birž. 1. — 

Valstiečių partijos raginami, 
Rumunijos valstiečiai suruošė 
didžiausią visos šalies istori
joje valstiečių demonstraciją, 
kuri įvyko visuose Rumunijos 
miesteliuose ir kurioje bendrai 
dalyvavo per 520,000 valstiečių. 
Vien Buchareste demonstracijoj 
dalyvavo per 120,000 žmonių.

Demonstrantai protestavo 
prieš karaliaus Karolio meilu • 
žės Magda Lupescu įtaką val
džioje ir reikalavo oficialiai už
daryti nacių organizacijas.

JACKSONVILLE, III., birž.,
1. — Mrs. Lillian Hurlburt 
Gist, iš Cedar Falls, la., 81 m. 
močiutė, tiki, kad mokintis nie
kad nėra vėlu. Ji tik dabai 
baigė MacMurray moterų ke- 
legiją su literatūros daktaro 
laipsniu. Ji jauna būdama bai
gė tą pačią kolegiją ir dabar, 
užauginusi 11 vaikų, sugryžo į 
kolegiją pasiekti daktaro laip
snį. ,

Policijos virCHICAGO, 
šininkas Allman įsakė uždaryti 
visus gembleriavimo urvus Chi- 
cagoje.
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Kenosha, Wiš<
»

s
tarpu*gyvens pas jaunpjo tė- 
vus.:

MANO SFĄĘCYVA

Lietyvių patarlė sako: “Ge
nys margas, svietas dar mar- 
gesnis”. Taip yra ir~ su. musų 
miesto lietuviąįą, — jie yra vi-

serga 
P* Ą. Kyędęrąs. jĮąų kęlįps są: 
vaitės kaip serga. Teko patirti, 

Ijog netrukus jis rengiasi va- 
. į žinoti į Power’s Ląįę pas po-

iw- 
kurė-

Mųsų ĮFplonįjpįe Hęhivių nrj- 
sĮkiHtpjną iki paųjią^įą 
tai laisvų pažiūrų piliečiai. Tie
sa, yra ir lietuviška parapija, 
•tačiau ji nėra parapi jonai s gau
singa.

v^ju^i įr j>,fo ^yį- 
lanskjpnė su dukrele. Jį irgi ne
labai gerai tesi jaučia. Jei aplin
kybės leis, tai ir aš tą pat pa
darysiu. šiaip ar taip, o paę lie-. • V UaijOlU*Vadinas., neturi dap? visgi (Įaųg sųiagįau ato- tokių WirM, k«ne perką W gt M raleiX - 

teles ir moka duokles, kaip tai” ! » » »
Mpsų ^Nąiijįę^ų’’ įpiiįęstąp- 

tąs, p. H. Į.ąbąiiąųsk^, in
kais dirba. Jis yrą pasiryžęs 
pyąlenktį yiaųs iki ^9l WYl$us 
šip mięątp kontęstąųtuą. Qąlvo- 
ją nęt ąpie įėjimą pįnpps 
dpwo> kati galėtų važiupti į 
Liet.Uyą ątpstpgų.

Nūs sąyęs aę linkių R. Ląbų- 
nauskųi, ne tik Į^pntęstą laimė
ti, bet ir tpliau palaikyti ‘‘Nąų- 
jįęnosę’* Kenpshpę skyrių. Tik
rai vietos Uętųviąmę bųą įdpmu 
kiekvieną penktadienį pą^kąi- 
tytį, kąs dedasi jų fcolętpijoję.

pridera geram parapi jonui da
lyti. Kai klebųnayp kųp. PyįKj- 
navičius, tai parąpijpnų skai
čius buvo žymiai didesnis. Bū
davo ir bažnyčia pripildoma, o 
į parapijos parengimus susi
rinkdavo gausingai žmonių.

Visai kitąip yrą dąbąy. Nąu- 
jąsią klebenąs, kųn. Ąn|jrity|tty, 
kažkokį nętųri CTPMtfU- lįf 
kurie buvusieji kųn. Urbonavi
čiaus parapijonai jąų pradedu 
atkalti ir tik karkąrtęmis bęr 
nueiną j pąžpyčią. Kąį kam t*- 
tai gaji nepatikti, bet tai fak-

$ D S
Laisvesnių pažiūrų lietuviai 

čia turi apie 10 pašalpinių 
draugijų bei dvi dailės ir mu
zikos draugijas. Turime, ro
domi, tris vądįpapiyoriMS šijnto 
nuošimčių tautiečius, kurie vis 
dėlto stengiasi už ęlemokrątiškų 
kaukiu pasislėpti. Jie dedasi esą 
demokratai, vįęnok baisiai ner
vinasi dėl šaukiamo Amęrikpą 
Lietuvių kopgręso CĮevęląnde- 
Vadinasi, jiems nepatinka, kad 
amerikiečiąi yrą pasiryžę padė
ti Lietuvos žmonėms atstęigti 
demokratišką santvarką. Jie la
bai yra įniršę prieš kongreso
sumanytpjųs/ įr, jęį: gąl^gjflįaį
karo lauko 'teismui juos atiduo- 
tų. . "Z

Kai prieš kiek laiko įvyko 
SLA 10 apskr. suvažiavimas, 
tai ne tik musų, bet ir apylin
kės tautiečiai kai kuriuos išva
dino melagiais. Jie įsikarščiavę 
tvirtino, kad esą yra męlas, jog 
Lietuvos valdžia šaudo savo pi
liečius, p ypatingai ykįmnkus. 
Bet štai gegužės 23 d. angliš
kuose laikraščiupse skaitom 
pranešimą, kad Lietuvoje liko 
sušaudyti keturi ūkininkai, trYS 
nuteisti visam amžiui kalėjimo,. 
Kitame teisme vėl Į0 ukinipkų 
nuleista visam amžiui kąlęjiinp, 
o kiti penki ilgesniam ar trum
pesniam terminui. Ir Lietuvos 
valdžia daro tai beveik tuo pa
čiu laiku, kai ji rengiasi ųąimą 
sušaukti!

Kenoshos pažangieji lietuviai 
pritaria šaukiamam kongresui 
Clevelande. Jie jau yra išsirin
kę tris delegatus, kurie atsto
vaus kongrese kai kurioms vie
tos organizacijoms.« » n

Orui sušilus ir pradėjus me
džiams žaliuoti, ponai Walliak 
musų kolonijos mėgstami pilie
čiai, atidarė Power’s Lake re- 
sortą. Ta vieta yra apie 20 my* 
lių nuo Kenoshos. Vasaros me
tu suvažiuoja lietuviai ne tik 
iš Kenoshps, Racine ir Wauke- 
gan, bet ir Chicagos. Ežeras 
yra labąi gražus ir jame galima 
ne tik maudytis, bet ir žuvau-

Racine,Wis<
Klaidos ątitąisynuąę

“Naujienų” N°- 121 buvo 
įdėta žinia iš Racine apie tai, 
kad ponus Glebus aplankė gar
nys. Pasakyta, kad naujai gi
jusiai dukteriąi duąta vąr.das 
Albina. Turėjo įuįi Josęphine 
Albina.

Kitoj vię^oj pąsą^yta, kad 
ponai Gleįiai jau turėjo ketu
rias dukterį; tpręjp būti — 
tris (lukteria. —Kaimynas.

Jl; ----------- --------- ---------- -
* V * < ? i’** - i r

*’* ' »■ < • v »’ \

Gondaras pats įfta* 
miąusias į^tio^ijos 

mięstas
Gpndąyąą, įcurį italų kąriųo- 

nąęnė ųžęmč ĮWŠ 
yrą vienas iš įdomi^u^U 
pijpą tįęsą pąsąkiųą,
yrą vįęnintęĮią mastąs, 
gąįi pretęndųotji į miąstp yąr- 
(įą Etiopijoje. Ęąip žiųomą, 
Gppdąrąs i|gą ląiką byyp ĘtįP: 
pįjos sostįnp. Dabar lyįgątąą 
yrą lapai sunykęs bet įšlįkę 
griuvėsiai liudija apie jp, pu
vusią didypę.

Prieš pat itąląms ųžiipąpt, 
miestą aplankė specialų^ “Ga- 
zetos pjųųkp^ korespondentas, 
kuris kę.ljųpąę ątrąįpspiųose1 su
sižavėjęs aprašė vietomis vi
siškai džiunglėmis ąpąųgųsią 
ĘtiopįjOs sostinę ir djdįngų's

AKUŠERĖS

Gegužės 19 d. pasimirė J. 
Valauskas. Tai, tur būt, buvo 
vienas seniausių lietuvių musų 
miestę. Jis buvo sėkmingas biz
nierius ir visų mėgstamas žmo
gus, kadangi mokėjo su visais 
gražiuoju sugyventi.

Palaidotas liko gegužės 22 d. 
Šv. Jurgio kapinėse. Susirinko 
apie 500 žmonių 
amžinastj.

6686 S. W«tCKM

palydėti jį į

£ »
Gegužės 23 d. p. Antanas 

Ginotis apsivedė su p-le E. Ki- 
serauskaite. Jaunavedžiai tuo

Gegužės 23 d.

rųgmg, ĮfHriR griųyęsiai įj$r iv 
šiapįĮį^p inąpphuotę irpppųųo-

G(u$ąr.p pąsi4ięlžtevlTO ir 
iki šios dienos yra Gondaro 
Versalis, buvę Etiopijos kara
lių "rūmai, arba, geriąų pasa
kius, visas l$oippląkęa^ 
Rumus sukurė Versalio
jo amžininkas Basilidas, kuris 
įsteigė pirmą, pastovią Ętių^i- 
jos sostinę. Jam buvo nusibo
dę kjąjoti iš vietos i yįetą, 
kąip kad jo pranokėjai dary- 

ir‘ jią pųtąi’ė spartį 
kią uostinę, ąpip kpMą jam 
pasakodavo portugalu ąvąptių- 
ristai, kurių n^rpaža buyp jo 
dvare. 'Sostinei yieta buvo pa
rinkta Gondare, kur anais lai
kais spęiHFyžiijofląyp svar^ųu 
prekybipiąi Jęąliąi. Kąrąliųi ąr- 
chitektųą pri^tąt^ portugalai. 
Iš vidaus apsiėiriė pa
puošti yenecijietis Brancaleope, 
apie kiį?į yįąnąą įiypųijcįnip^ąą 
yra paąąjtęą, kąįį jįą $$$ 
tas visiskoą pągąrbips ję $88$ 
taurus 'hąj^rąs, jęąd ir esąs tia
ras tapgpjąą. Brąpcąrione, įų- 
ris grięžtąi in
tymų, šyents labą i? nevalgy
davo kįąnlięųps, sąvo jąįkų tu
rėjo rimtą konfljįtų ąų Etio
pijos 4¥^iniplFąh, nei 
šingai etiopų trądięijąi, bųyp 
vienoje bąžnyčią Pptąpęs 
mažąjį Jėzų ant Dięyp J^pti- 
nos kaįrė^ rąnkos. DyąsĮhinkai 
šventvągf reikalavo sųdęgipti, 
bet jį karalius palaikė ir ap
gynė.

Bemątant puikiame parke, 
vietinių žydų rankomis stato
mi, išdygo puikus rūmai — vie
ni didesni karaliui, kiti mažes
ni —■ karalienei. Ypatingai bu
vo puiku‘3 pąrkas, kuriame bu
vo. ir. fontanų dar tais laikais., 
kąc)ą (^id|iąjąin Liudvikui dar 
ir į galvų nebuvo atėję savo 
rezidenciją pergelti iš niau-

Yąsarinė Ekskursija

| yF’lA

$W$aųįų prie, 
gimdymo r\a^uo 
se ar ligoninėse.

?W ©lęcttfc treat- 
ment r ir magnė- 
tię Nuukętg ir tt. 
Moterim* if mer
ginoms 7 patiri-

’ |»p|aukb i3, Yęrko
į, |ą36 

ripsholm 
NEW YORK — KLAIPĄ

(Per Gotfįenk^g-Stock^ol 
H NeyJ YokVo i Gothęnburgą 
tęsis 8-9 dienas. Iš (jothenburgo eks,- 
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
grąžiąją ir Lietuva^ draugingą Švediją 
(5' vid'. laiko) į Stockholriią.' ’ 15 Stpck- 
holrno puošniuoju gairlaiviu “MAĘ.IĘ 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės 
ląj.^ąę 24 valndoą.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 
Mųčinskąs, Švedų Amerikos Ei 
nijoš lietuvių skyriaus vedėjąs. 
Ekskiursiją užgyrę Lietuųfų J^ąivgko.^ 

^ąjungff Ąngerikoję
kiti išstoto iš yomp 

Drottningholin, ............... birželio 10
Drottningholm, ......   liepos 11’

............. .. ......- » Kungsąolm..................  rugpiučio 18
Platesnės žinias teikia ir parduoda 
ląiyąkortęę yi^i piųsų aųtprizųotl 
laivakorčių agentai ii- visos s. A. L. 

:raštftiėš.’ ". ' ' .
SW^DI$H AMERICAN LINE 
181 Norih Micųigan Avėniie 

’ Chicago, B!. '

IfM BAKING
HV POWDER

įs 45 Years Ago
i$ounces25į t

MILLICNS OF l’OUNDS j|AV* B*E|g 
USi-ly bY Obrt CįOytK.N

ii

i 
i

LIMA, Ohio. — Vįrgil F. 
Effinger, ‘fJuędpjn Lęgijono” 
vadas Ohio yąlstijoj. Jis pa
reiškė, kad tas lęgijnnąs Ame
rikoj turįs 6^000,000 nąrin-

Antradienis, birželio 2, 1936
ypatingai nuo imperatoriaus 
Teodoro, kuriam ta rezidpnęi- 
ja buvo įgrisusi.. Imperatorius 
Teodoras yra nusipelnęs liūd
nos garbės dar ir tuo, kad be
prasmiškai ir be jokio pamato 
sunaihino^turtingą biblioteką, 
kurioje buvo milžipiškų Rytų 
Afrikps plotų istorijai ir kul
tūrai ųnikątų.

Pažymėtina, kad Basilido ini
ciatyva Gondaro Versalyje por
tugalų architektų buvo įtaisy
tas įr vąndęntįekis ir ppvo bė
gančio vandens, kada niekas 
Versalyje ppjautę reikalo mau
dytis, — tada pakakdavo pa
sipudruoti. Vanduo iš netolimo 
upelio buvo atvestas akvaduk- 
tu į specialius baseinus,

Ypątm#ai ydingo ir nykaus 
įspūdžio Gondare daro bažny
čių griuvėsiai. Iš jų išsiskiria 
didelę bažnyčia, kurią portuga
lų architektai buvo pastatę Ba- 
silidui prie dvaro. Ir toje baž- 
nyčįoję yrą išlikę gerų freskų, 
kurie žiūrovą perkelia į jų kū
rėjo —’ Brąnęąleonęs — tėvy
nę Italiją.

LIETUVIAI
Q^tęjai ir Dentistai

Afrikos Lietuviu Daktaru 
Draugijų* Nariai.

A. Montvid, M. D.
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brųnąvick

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Kez. TeL Victory 2848
Dr. Bertąsh

756 West 35th St.
ępj. qf 35th and Halsted Sts. 

Ofifo yaĮandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:M netraT entjivM

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos puo 2 iki 4 ir nuo 7 iki i 
va|.. Netlėliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted St. -
Tek Boulevard 1401

Pfcone Canal 6122
Dr. S. Biezis 

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

Seredomis h nedSl. pągą] sutarti 
Rez. 6631 So. Calįfornia Avenee 

Telęfpna* Republir 7868

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisą*—127 N* Dearborn Si. 
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8;80.‘ 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pairai sutarties. •< ** r * '

raus Luvro į linksmesnį Ver
salį.

Ęad rupiai buvo iš tikrųjų 
puikus ir kad Gondaro dvaras 
prašmatnumo atžvilgiu mažai 
nusileido Vę^salip ' dvarui, liu
dija aprašymai, kuriuos yra 
palikęs LitVdvįkd XIV ambasa
dorius Poncėt, kuris Gondare 
Viešėjo 1699 m. Rūmai tikrai 
buvo grandioziniai —r .jų kie
mo tilpo net 12,000 karių, kąip

kinti, atvykęs į jąm paskirtą 
iškilmingų audienciją.-

Sugriuvęs etiopų Vualis h- 
dabar didžiai imponuoja. Tur
tingos polichropiijos, paauksa
vimų ir gražių renesansinių 
Brancalepnės x freskų likučiai 
rodo, kad didžiosios rūmų sa
lės kadaise galėjo konkuruoti 
su Versallio salėmis. Tačiau1 vi 
sa didybė ir grožis žlugo. Gon- 
daras smarkiai nukentėjo nuo

pats ambasadorius gavo įsiti- Hararo mahametonų amirų ir

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOŲRTEeNTH STREET BATH HOUSE 

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

Po naujų savjijiąkų priežiūra. Naujai išremoptupta i^ąiųįevota. pa
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj. Swimming Pool.

.. / t i Phoąe CĄNal 9560 OMO/Iiul" ■
»ĮiUi ■"Į1;"'"įiį'J1,,!*^.l«l'R "P'g—y.l ' l'o.' . |||J nyi
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V' I jflk YRA 
ąuaįES | 11 X JLz/Tl pavoji

Tiktai moksliškas paraifitis tinkamai jums 
pritaikiMas pagail ą skirtingą kylos riiŠ| 
jums tikrai padės,yengkite nemalonu- «v ' ’ A 4 r.! ,, • 4 4 r. 4 Al Ir. A M r.
raiščio pritaikintojo* rankąs. Ąte’ikjtę pąs riai nesveiki.

OJĮNGA
mus paraiščiui pritaikinti bu pilnu pa
sitikėjimu 1 1

.........................................................__________ Elaėtikines pančiakos, diržai, bracefl 
nių. Atsiėuokitė^ i p'atj'rUBib Etjtertd'pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąną*.L >1 I Ir i 1 n M 1 r r. n A v, n ra r\ rt vrzil ly I 7

ĮVYRĄS IR. MOTERIS | T7 KAINOS |Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į PRIEINAMOS Į

Chicago Orthopedic Co., ■ 183 W. Lake St
' ’ ' ' ’ Y ' ARTI PRIE WELLS STREET

Laidotuvių Direktoriai

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Ręs. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonn: Rebublic 9728

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Are. Tel. Yards 2510
>. ........................ .... ■ Į I ■■■ I ■■! ■■■»!■" » , ■ I

JOHNėBORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 Cenpak R<md (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien huo 9 iki 5

Telefonas Canal 1175.
Namai; 6459 8. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wenfworth 6330 
Rez, Hyde Park 3895 • 

Dr. Susanha Slakis
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po piptu. 7—8 v. va| 
išskyrus seredomis ir jrabatymiB.

..... "■ ■ T—— '■■■ 1 " '1 -" 
Pkonp Harievard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas 

4645 So. Asbląųd Avė 
arti 47th Street 

Valandos huo 9 iki 8 vakaro. 
St^edoj pagąl »utyrti-

i regullargg kainos

W»*l|ll—>ĮĮ

MAUEVOS
Didžiausios malevų išdirbSjų ir aistri* 
butorių įstaigos Chicagojeę Staudiirti- 

. nSę rųfiics mglęv^ už tiktai rrrr

Tel. P.ullman 5703

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

, • • • . »■ i 'i,'-" » . » r. ”» -i • •"* •«

v. J. F. RADAUS
668 West 18th Street ' ' Canal 617^

Nėra Middle-Man’s pelno 
7,000 gal. Shertfin W!lHam8 THųr’Var- 
niSo, iš ‘ MiflėsUb Radiė!, ‘ ‘ suban
krutavo. $9.76 vertča* ClCigA 
kaina ............... ................T____
Namams Maleva. Ginas ar Fiat. Groat 
Lakęs rupios, Iptur ’ $2.25, • OR 

.musif kaina ................... •••*♦*
MonūomeryAVard cortifikuota* maleva 
Sahd” Kote' finish, pirmiau d* g A A 
$3.20, dabar „ ..L__ *•’
Jundas Screen Enamells 
Dabar gal I on as ’......
“Quinto” U.' S. CalsG- 
mine 25 sv. maišas

- • Ir tukąiančįaį -kitų bargenų. 
Mes operuojhm* riuosava sandeli 'ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit- tie*. 
siolY iiCąaupykltf - '

W' Var-

Nariai Chicagos, Cicęros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

PĄTĄĘNĄVIMAS DIENĄ ir NAĘTi: 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J[. F. PUDĘIKIS
4605-07 S. Hermitagę Ąvenue Phdnes Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 23rd Place Phopes Canal 2515—Cicero 5927

t S. C, LACUĄVICZ
42-44 East lQ(8th St. Tel. Pųllpiun 1270 Qanal 25}5į

.i 111 !'rĮ!?"?-1.*!**!**"* "" 1 'r "'i   ii-iiiLii,* i  n.  

j, LIŲLEVIČIUS
Archer; Avenue__________ Pbone Lafayette 8572

8, P. MACEIKA..........
8319 Lituanica Avenue Yards Į188

(■ ■ .<į,.Įi'Į Įli|fįiiį'if»rĮTįjii^'i'''i'Įįi,iiįi.||įftji ■i.i.y1įĮ,;i|.ii..WĮiy I , i.y.iiĮHĮi    ................... 'm..........i. i-   ' —...

■ A. MASALSKI
8807 luituanica Avenue Phonę Bouleyąrd 4189

.... A. PETKUS
1410 South 49th Court Cįęčro Phoue Cicero 2108

■‘T 7: X m.«kudas
718 West 18th Street Phone Monro© 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46tl» StreęĮ; Phoįięs Ę(>ulevąr<I 5398-841$

■■■ ‘ EŽERSKIS IR ■ *'
1Q734 S. Micliigan Avė., Tel. P.ullman 5703

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Va|. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Are. 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

State 4690 • Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT I.AW 
6322 Šq. Western Avė., 

Valandos: kasdięn nuo 3:30 po pie; 
įk| 8:30. v. vak. ^pbatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 1 
188 W. Rando! ph St.

Valandos: kasdien nuo 9:0.Q ry|o 
iki 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
-Palengvins akių itempinja, kuris 
esti priežastimi galvos skaudčjiiho, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamą akiu kąršt|. atitaiąo 
trumparegyste' ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius.. Visuosę atsiti
kimuose egzaniiųavimaš daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiamą i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Vąlandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedeliof nuo Iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

ąios bę akiniu* Kainos pigiau 
kąip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tek Yard. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akia 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

JsJi,

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedalioj naga} suturimi ’ 
Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
■

** Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nity 

6—8 v. vak. Nėdiltoj. pagal sutekti 
j ■>■■■ i i’ i ..... 1 .... ............... .

ĮCiti Ltytuviai Daktaral

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso, valandos: nuo 2 iki 4, nu«' ? 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a*®!

Dr. S. Naikelis

3335 So. Halsted St
‘ CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4Q7Q Archer Ąyę*
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Ląfayettė 8051
Valandos: 9—10 rytą. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas.
* Sekmadienį susitarus.

KITATAUČIAI
* •• • > • . •

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS
r • ' ' r- 1 <

Gerai lietuviams žinomas per M 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X.-Ra^ ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas Tr Laboratorija:
1034 W. 18th S.U netyli Morgąn St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Cauri 311Q 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pairk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Su. Ąshląnd Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo ip iki 12 vąV ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phonę MIDWAY 2880.

Telefoną* Yard* 0994

4Š31 SOUT1Ę ASHLĄNP AVft 
pfiuo valandos:

Nuo 10 iki 12 "diena, 2 iki 8 no DiieU
7 Iki 8 vai Nadi) nn* Ift ’vl 12

Ren. Telephpįą ?LĄgA 2401

Ofiso Tet Dorchester 51,94
Rez. TaL Drąsai 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaf Moterišku. VytiškE Valku ir viss 

chronišku ligų. ' ,,T
Ofisas 6856j Stoney tytynd Ąve. 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned< 
liomis ir šventadieniais 10—1# 

diena.

http://www.r
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Politikos Kliubo

PROTINGIAUSIAS BUDAS NUSIPIRKTI
ELEKTRIKOS REFRIGERATORIUS

O. Remei

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai

PETF.R PEN

SUODINO

Truputis iš Lietuvių 
Tautinių Kapinių ap- 
vaikščiojimo dienos

BE 
THE 
NEXT

WE
AQE 

OEAOV 
k <510.. .

BAD 
BREATH

sekmadienio 
trumuas, to 
savo atsilan- 
Atyažiuokite 
Amerikos ir 

darbais.

Jaunuoliai
Indoor 

lietu- 
kaipo

4834 South Ashland Avenua 
3460 South Stato Street 
2733 Milwaukee Avenue 
4562 Broadway
4231 West Madison Street 
4833 Irvlng Park Boulevard 
2950 East 92nd Street 
852 West 63rd Street 
11116 South Mlchlgan Avenue 
2745 Lincoln Avenue 
FEDERAL COUPONS GIVEN

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis

SAMPEtyNfi 
ELEKTRIKINĖ 
LEDAUNfi 
VERTĖS $150

kienė, Lietuvių komunis*tų f rak 
ei j a

Liberalus rakai
PIRK DABAR

3 metai išsimokėti 
/mokėjimai su jūsų 

Elektros bila.

inkstų, I 
vietoj, 

ateikite pasitarti

THE 
SMILE 
FACTOP

Mira re 
danglau. 
kolei*.
didelio tūba* pa 
Me. Ji volo Ir i 
tto. Be to nHi 
M. ni kurluoe ra

United Lithuanian American 
Political ClUb< of 9 ward turi 
jaunuolių skyrių 
suorganizavo lietuvių 
beisbolo jaukja" iš vienų 
vių. Jiems Vadovauja

WE5l_ L.-" eOKUS. / 
Burr THE MEST 
|S MXXI2DEC2,

PAS - 
C0MM0NWEALTH 
EDISON ELECTRIC 

SKOPS

GRAŽIOS DAINOS, ĮDOMIOS 
KALBOS, LINKSMINS KLAU

SYTOJUS

Iš Klovainiečių Kliu 
bo Darbuotės

Lietuvių Dailės 
Paroda

susirinkime ir tarki 
apie išvažiavimą.

—■ Kliubo pirmininkas.

naudai, kuris turėjo įvykti ge
gužės 30 d. Rossi’s grove, 130 
ir Cottage Grove. Antras ra
portas buvo apie sportą. Ka
zimieras Shedvilas, sporto ma- 
nadžeris, raportavo, kad jauk
tas yra suorganizuotas iš vien 
lėtuvių ir gerų beisbolo lošėjų. 
Esąs nupirktas gražus apsivil
kimas su Užrašu “Lithuanian 
Political Club”. Jauktas yra 
įstojęs į South End Democratic 
League1, prie kurios priklauso

CICERO. — Trečiadienio va
kare 8 valandą birželio 3 d. Ša- 
meto svetainėj įvyks nepapras
tas Klovainiečių Kliubo susirin
kimas. Taip kliubo nariai, taip 
kiti to krašto žmonės malonė
kite susirinkti. . Išklausysim 
raportą iš paskutinio parengi
mo ir padarysim planus vasari-

02. TMlS CjUSsNJT- 
WiLU CUJT Tu-VE

HOUp TUE.

manadžeris Kazimieras Shedvi
las ir Ignas Sirtautas, rašti
ninkas.

Pereitą antradienį,1, geg. 26 d., 
U. L. A. P. Club of 9 ward 
įvyko mėnesinis susirinkimas 
parapijos svetainėj Susirin
kimas nebuvo didžiai skaitlin
gas, visgi buvo nemažas. Pažy
mėtina, kad susirinkime teko 
išgirsti apie jaunuolių veikimą.

Pirmiausia buvo raportas 
apie rengmą* pikniko jaunuolių

šiandie 7tą valandą vakare 
užsistatę savo radio ant sto
ties W.G.E.S. praleisite labai 
malonią valandėlę beklausyda
mi gražių dainų, muzikos, įdo
mių kalbų bei svarbių prane
šimų. Patirta, kad dainuos har
moningasis Peoples Vyrų Ra
dio duetas, bus gražios muzi
kos ir įdomių kalbų. Kalbės 
States Attorney assistentas ad
vokatas Kazys Kai ir kiti. Pa
tartina nepamiršti užsistatyti 
savo radio ir tą visą ką iš
klausyti.

niam išvažiavimui. Tai pui
kiausią proga pasigerėti gam
tos gražumais, nes ta linksma 
vasarėlė nejučiomis -prabėgs, o 
paskiau vėl teks lįsti/į suruku
sias svetaines. Tad naudoki
mės vasaros saulės spinduliais. 
Bukime 
mes

Buy gloves wlth what 
it savęs

MOK«tt MM •*

Gegužės 30-ta visoj Ameri
koj yra .skelbiama Memorial 
Day (kapų' puošimo diena). 
Žmonės aplanko kapines, pa
puošia kapus ir pagerbia miru
sius. • ‘

šiemet Lietuvių Tautiškos 
kapines, apvaikščiojant jų 25 
metų sukaktį, pasirodė pilname 
gražume, žmonių susirinko apie 
penkioliką tūkstančių. Reikia 
pasakyti, kad šios kapinės to
kios milžiniškos minios nėra 
mačiusios per visą savo gyva
vimą.

Oras gegužės 30 d. pasitai
kė nepaprastai palankus. Saulu
tė, kaip sakoma, žeme ridinė
jo. Apie 10 valandą ryto kapi
nės buvo jau pilnos žmonių. 
P-no Liepos parkas taip pat pil-. 
nas. Iš čia prasidėjo maršavi- 
mas į kapines.

Valdybos du nariai neša A- 
merikos ir Lietuvos vėliavas, 
eina kapinių direkcija, iškilmių 
komisija, beno grupė.

žagariečių Draugiško Kliubo 
dvi narės, Joanna Niprikaitė ir 
Lilija Putriukė, papuoštom rū
tų vainikais galvom neša sim
bolinę ilgą gražią lietuvišką vė
liavą. Didelis būrys žagariečių, 
su kliubo pirmininku P. 'Arlau
sku ir M. Miravičiene priešaky.

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija — pirm. St. Vitkus, 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta — 
kaitienė, 
Citizen’s 
pirm. J 
Darbininkų 
Apskritys 
Lietuvių Darbininkų Susivieni 
jimo 1 Apskritys

American Lithuanian 
Club 12 wardoj — 
Švitonius, Lietuvių 

Susivienijimo 2 
B. Salaveičikas,

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fTIth the best to choose Irom these days, em- 
Dloyers favor the person who ia most attrae- 
uve. In busineas Life aa in the sočiai world« 
halitosis (unpleasant breath) ia considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody sudera from this 
offenaive condition at some time or other—• 
many more regularly than they thLk. Fermen- 
tation of food particlea skipped by the tooth 
brush ia the cause of most caaes. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomee the odors themselves. 
Your breath beeomes sweet and agreeable. It 
MU not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine. the safe antlseptic, regularly. Lam* 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo. e

Don’t offend others • Check 
•halitosis with LISTERINE

10 jauktų. Lošimai atsibuna 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais Palmer Parke. Lietu
vių jauktas, tuom sykiu stovi 
trečioje vietoje.

K. Shedvilas kviečia lietuvus 
atsilankyti pažiūrėti? jų loši
mo. Tas, žinoma, priduotų 
lietuvių jauktui daugiau ener
gijos, kada jie matytų lietuvių 
pritarimą ir simpatiją. Todėl 
kvečiu Roselando lietuvius at
silankyti į Palmer Parką ant
radienio ir ketvirtadienio vaka
rais pažiūrėti mutų lietuvių 
jaunuolių lošimo ir reikalu; 
esant sušukti už lietuvius Urei!

— Kliubietis.

e-E-POCZE YOU SEE 
TME FAęTOEV, YOU 
MUŠT P6SS TH2.EE 

TME PŪKI — 
ISMNENT t& 
DQ,EA.OPnjU IF=- [0^T1 

.VOU 1=A.U_. J&žfrA

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas. 

Virš 25 metų toj pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom St.

CHICAGO, ILll 
' Central 4641 r *

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

cella Zubavičienė,, J. Paceviče 
J. Kanton, A. Martišius, Vin- 
cent Briedis, Jakubas Briedis 
Margaret Kishon, Vincent Ki- 
shon, Arina Daukshas, Dr. b 
p-nia Biežis.

— J. Zymontiehū.

JLJ<G-r A- SECOmd 
i'X/E OOT" "TO

MOLITM TME OTMEg

Bendrai visa tai darė malo 
į įspūdį. —R. šniukas.

INDIANAPOLIS, Ind. — Automobilių lenktynes trečiu kartu laimėjo Louis Meyer iš Huntington Park, Cal. Vidutiniškai jis 
1 važiavo per valandą 109.069 mylias.

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

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma
žintomis kainomis. Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių, šviesių ir tamsiai spalvuotų*. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ir ŽEMOS KAINOS.

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 iki 52.
Dėl mergaičių plaunamų ir šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas. 

Visi esate kviečiami atsilankyti į musų krautuvę ir persi- 
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa- 

c) tarnavimą.

J Joseph’s Dry Goods Store
''n ilC. JOSEPH PIKELIS, Savininkas.
/( 3344 So. Halsted Street

ROOSEVELT 
FURNITUREęo

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

Geriausi Degtinė
KENTUCKY YEARLING

Vienų me,tų senumo... išsibuvusi 
ąžuolinėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rą gėrimą.
'Jei nori geriausios straightwhis- 

key ir highball prašyk

KENTUCKY
YEARLING

Dabar galima gauti kaimininiam taverne. 
MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Lietuvių Dailės Paroda tę 
sis iki ateinančio 
birž. 6 d. Laikas 
dėl neatidėliokite 
kymo į parodą, 
ir pasidžiaugkite 
užsienio lietuvių

Labai malonų butų, kad 
draugystės atvažiuotų grupė
mis, jei tai paranku butų.

Motinos, paskatinkite savo 
vaikus, kad jie susitarę su ke
letu draugų atvažiuotų.

Paroda randasi Mandel Bros, 
krautuvėj, prie State ir Ma
dison gatvių, 9-me aukšte1. Jei
gu turėtumėt keblumo surasti 
ją, tai paklauskit kur randa
si Book Department, iš ten pa
sisukite į dešinę.

.Parodą yra atlankę netik 
chicagiečiai lietuviai ir amefi- 
konai, bet ir iš tolesniu kolo- 
nijų atvykę, kaip tai iš Cali- 
fornijos, Nebraskos, North Da- 
kotos.

O štai dalis lietuvių, kurie 
atlankė parodą per paskutines 
porą dienų: A. Daines, Sophia 
Buidžius, Alex Lietuvinirikas, 
p-nia Narvidienė, Albinas Azu- 
kas, Scrąnton, Pa., p-nai An- 
druliai, C. Machulis, p-nai Ši- 
leikiai (M. šileikio piešiniai yra 
išstatyti parodoj), p-nia Du- 
linskienė, Victoria Jurgelonis, 
V. Pielis, Juozas Dalulis, Ci
cero, p-riia Poczulp, p-nia A. 
Mažeika, Edity Snyder, Tony 
Yuknis, Jos. Bagdonas, John 
Wilkas, Maria Jurgelonis, p-nia 
Ashmanckas, Milda Baronas, 
Jos. Klimas, Petras Rimša, 
Kaunas, Lietuva, Julia Genis, 
Nora M. Gugis, Alice Stephens, 
Antanas Skupas (jo piešiniai 
taipgi išstatyti parodoj), ' Er- 
nest Misčikaitis, Fred Schmid, 
p-nia Katorsky, p-nia Misčikai- 
tienė, F. Bugailiškis, K. Ūsas, 
Anna Mikolenas, Tillie Shopes, 
Constance Putrament, P. J. Ku
činskas, Pauline Russell, Mar-

Pamatyk juos visus sale kits kito. Pa
sirink tokį, koks geriau tinka jūsų 

‘ reikalams iš šių Keturių < ‘ 
Svarbiausių Padarinių.

FRIGIDAIRE • GENERAL 
ELECTRIC • KELVINAT0R 

WESTINGHOUSE

PIGIAI KAIP ■- L ' ® 17cdienoje fc—L
Paklausk apie Meter Pirkimo Planą )

Padengimui palūkanų ir kitų išlaidų paskaitysime truputį 
daugiau už parduotų refrigeratorių užvilgtus jmokesnius.

COMMONWEALTH EDISON

DOWNTOWN — 72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST. 
Telephone RANdolph 1200, Local 66

kUte Baatvirk* 
_____ JT »» 

Pharmacal Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

. VM.S V t S
ONfg. VtAM O

* .

life.it jfaLItŪiL ,,įAli v j2 Y? ' •ii-/* '■ •

life.it
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The Lithuanian Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

per ’ copy.'
3 . » į j t

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
6f Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

$8.00
.4.00
. 2.00
. 1.50
< ‘.75

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
D1 "Telefohas Caual 8500.

Užatičymo Kalnai
Chicagoje - paštu:

Metami ........ .... .......... .........
Pusei metų ------- ---------- .....
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams____ _
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus*.
Viena kopija---- -
Savaitei ___________ _____
Mėnesiui _________ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
f paštu:

Metams 85.00
Pusei metų  -----------—.... 2.75
Trims mėnesiams   --------- 1.50
Dviem mėnesiams   - 1.00 
Vienam mėnesiui —___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
h (Atpiginta) , r

Metams _____________   $8.00
Pusei metų ——---------------4.00
Trims menesiams - ------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu sū UŽsakyinu.' * r

POLITIŠKAS POPIEŽIUS
■ >t > < i

Papa Pius XI, minėdamas savo 79 metų amžiaus 
sukaktuves, sukvietė į Vatikaną “katalikų veikimo” at
stovus iš įvairių šalių ir pasakė lotynų kalba ilgą pa
mokslą, ragindamas juos skleisti katalikišką spaudą ir 
kovoti prieš “klaidingus pranašus komunizmo'’, kurie, 
girdi, svajoja apie negalimą vienybę — “tiesos ir netie
sos vienybę”. ' r' 1 ( '

$ita savo prakalba katalikų bažnyčios galva paro
dė savo didelį vienpusiškumą politikoje. Jisai pasmerkė 
komunizmą, bet jisai nepasakė nė vieno blogo žodžio 
apie fašizmą ir hitlerižmą; o juk jisai žino gana gerai, 
kiek visokių šunybių yra pridirbę Mussolinio gengšte- 
riai Italijoje ir barbariškos nacių gaujos Vokietijoje.'

jeigu papa rado reikalingi kalbėti apiė pasaulio 
politikos reikalus (nors, kaipo religijos vadui, jam | 
juos reikėtų kištis kuomažiaųsiaj, tai kodėl jisai nuty
lėjo apie tą plėšikišką Mussolinio karą Etiopijoje, kurį 
pasmerkė visas civilizuotas pasaulis? Ar katalikų baž- 
nycios vyriausybės sąžinė šitame klausime yra mažiau 
jautri, negu pasauliniu valdžių ir jų diplomatų?

Prieš dešimtį su viršum metų dabartinis popiežius 
skaudžiai įžeidė Lietuvos katalikus, priskirdamas Vil
niaus krašto bažnyčią prie Lefikijos. Dabar jisai vėl 
juosius užgavo, išmesdamas iš katalikų spaudos paro
dos Lietuvos žemėlapį, kuriame pažymėta, kad Lietuvai 
priklausanti Vilniaus krašto teritorija yra okupuota 
lenkų.

Taigi papa Pius XI savo politikoje remia tuos, ku
rie skriaudžia ir išnaudoja silpnesnes tautas. Jam teisy
bė nerupi.

KOALICINĖ pppjTĮKĄ BJELPJJOJE

Belgijos rinkimai rezultatai, kaip jau žinome, ski
riasi nUo rezultatų Franci joje. Kuomet Franci joje žy
miai padj^įno savo atstovų skaičių kairiosios “liaudies 
fronto” partijos, tai Belgijoje sustiprėjo kraštutinės 
grupės, o socialistai neteko trijų mandatų ir liberalai 
vieno. ’ f

Kai kurie žmonės daro iš to išvadų, kad Belgijos 
socialistai padare klaidą, atmesdami “bendrą frontą” 
su komunistais ir stodami į koalicinę valdžią. Ypatingai 
garsiai apie' tai šneka komunistai. Jie sako, kad belgai 
—a u- nėšekė frkneuzų pavyz
džiu.

Bef šitie argumentai yra klaidingi. Ne viskas, tinka 
Belgijoje, !kas tipka Franėijoje. Belgijoje stipriausia 
partija per daugelį Įnetų buvo katalikai. Kovoje prieš 
tą partijųseniaųš ei.dayo į bloką su libera
lais, ir laikui bėgant socialistų ir liberalų jėgos pasida
rė didesnės, negu klerikalų.

Tačiau ekonominis krizis pastaruoju, laiku iškėjė ki
tokias problemas. Atsirado rėikalas gelbsti, kraštą nuo 
finansinės katastrofos ir kartu rūpintis, kad ėkonomi- 
nes rekonstrukcijos našta nebūtų suversta ant pečių 
darbininkų klasei. Be ’tb, depresija Belgijoje, kaip ir ki
tose šalyse, paruošė palankią dirvą fašistiškam senti
mentui tam tikruose valstiečių ir smulkiosios buržuazi
jos sluoksniuose.“ Taigi reikėjo ginti’ parlamentinę kraš
to santvarką, sustiprinant valdžią.

Šitais sumetimais . Belgijos socialistai prieš 14 mė
nesių sutiko stoti į koalicinę valdžią kartu su katalikais 
ir liberalais. Dabar įvyko rinkimai. Ką jie parodė?

Jie parodė, kad milžiniška dauguma Belgijos gy
ventojų remia koalicinę valdžią, nes partijos, daly vau-: 
jancios valdžioje, gavo 156 atstovus iš 202 visų atstovų,, 
t. y. tris kėtvirtadųUus vietų parlamente. i

Tiesa, kad kraštutinės grupes dešinėje ir kairėje 
pusėje sustiprėjo, bet jos da ir dabar turi tik vieną ket
virtadalį atstovų parlamente. Tokiu budu parlamentinei 
valdžiai jokio pavojaus nėra.

Tas faktas, kad Belgij’os socialistai prakišo tris 
mandatus nieko nereiškia, nes dar prieš rinkimus iš 
partijos buvo pašalintas kraštutinis kairysis sparnas, 
kuris ėjo prieš partijos daugumos nusistatymą.

Tačiau socialistai šiandie yra stipriausia partija 
Belgijoje — tai pirmas toks atsitikimas tos šalies isto
rikoje. Nežiūrint to, kad socialistai dalyvavo valdžioje

O

sunkaus krizio .metu, jie pravedė į parlamentų 70 atsto
viu. Taigi rinkimų rezultatai pilnai pateisino partijos 
nusistatymą. r

Jeigu Belgijos socialistai, užuot stoję į koalicinę 
valdžių, butų susidėję į “bendrų frontų- ’ su komunistais 
ir biitų kovoję prieš, valdžių, tai valdžia butų buvusi sų- 
silppįnta ir dešinieji još ėlementai butu veikiausia pa
sukę į fašizmo pusę. Reikią Atsiminti, kad “fašizmas jpa- 
ėnie viršų Italijoje, Vokieti jo ję it Jei tųr tame moipente, 
kada parlamento pastatyta valdžia buvo taip susilpnėjusi, jieveik n|^iO », kur ?Vafe 
ton stiprią daugumą parlamente, fašizmui nėra progos 
įsigalėti. ••

Belgijos socialistų dalyvavimas jkoalipineje vaĮdžio- 
je apsaugojo B'gSĮa W ■ ’ '■ ' " ? 7

ĮSTorą, antra vertus, ką galį ži
noti? Tysliavos galimą jauk-

R.-katalikų susivienijimo or- 
gahaš ■ “G^rš'as”' ir^šd:" ‘ '■

I 'U

Apžvalga
. / .* • ■ ’ » . . . • -'V . • ’ • y/ •• •

POPIERINE TIIOMASO

“Lietuvoj tautininkų vy
riausybės paskelbti Seimo 
rinkimai musų visuomenės 
nenudžiugino. Priežastis ta, 
kad tie rinkimai bus nede
mokratiški. Vyriausybės pa
rėdymu, kandįdatus ‘ parinks 
apskričių tarybos. Tos tary
bos irgi nedemokratiškai bu
vo rankamos, itai demokra
tiškai nusistatę piliečiai jų 
rinkimus bęį’kotavo/ ’ Už tat 
į j as pateko tabtipinkai ar
ba mažumos. ! Tos tarybos 
randasi vyriausybes paskirtų 
viršininkų prieŽiūrpj. Dabar 
toms taryboms pavesta nu- 
statyt kandidatų sąrašus.”
Tai, tur put, ^ifc vienas Cle- 

vel’ahdo Karpiukas yra paiten- 
kintas. Kadangi jam vienam 
bū ti nyku, tai j įsai kviečia į 
kompaniją sandarięčius ir siūlo 
laikyti ^bendrą tautinę konfe
renciją”. Tai bus tuščias bur- 
' ‘ ■ I ‘ d t ' (P* f

bulas.

ĖAdanįj jam: vienam 
i, tai jisai kviečia į

ii i.-.:, d.’ •» . . .

dieną naktį. šita Mažino lini
ja iki Šiol buvo tik Prancūzų 
teritorijoj ė, bet jau dabar ji 
tęsiama ir Belgijds žemėje.
• a.«{? iii .-c .<• <b.Tr., £ 'i L -J ui1

Vokiečiai ruošiasi
Vokiečiai įžengę į Jemilita- 

rizuotą Reino zoną jatf taip 
pat statp dar gudresnę už pran
cūzus šąyp' po|eįnjo k Pri
taikintą'liniją.’4 Jie stajo su pa
sivėlavimu; ’ bet ’ už tat panau 
doja paskutines 'visas techni
kos mokslo na'u j ienas !

štai visoje Vokietijoje pilna 
to žodžio prasme gaudosi be
darbiai ir varyte'varbmi į šios 
linijos tiesimo darbus.' Jie čia 
atlieka tikrai katorgininkų dar
bą, neš jieins mokamas tok
sai 
tenka prastam nj

Dę&iniųjų ąoęįalisįtų organas : 
“The New Leader” rašo, kad ■ 
Normano Thomaso frakcija tu
rėjo dauguma Socialistų Parti- 
j oje dėlto, 1 ’ kad daugelis ’ “kai
riųjų” delegatų atstovavo “po
pierines” organizacijas. c Ma
žiausia iš valstijų puvo at
siųsti delegatai ’ nuo tokid or- 
gahizacijų, kurių nariai nemd- 
ka , duoklių. J:Ttio tkrijū lStew 
Yorko ‘ valstijoj e 3,000 partijos 
narių, reguliariai ' mdkėjiisių 
dųoldes ‘per nietų metus, tapo 
suspenduoti ir jų delegatams 
nebuvo duota balso kOnvėncijo- 
'j'fiii- u , u? m<} ’ i r . m. je.

Mandatų komisiją sudarė 
Nacionalis vykdomasis komite
tas, kurį kontroliavo Thomas. 
jisai rekomendavo atmesti de
šiniųjų socialistų mandatus ne 
tik New Yorko kuopų, įjet taip 
pat New Jersey’s, Texas ir 
Rhodą Island. Tokiu budu Tho- 
mas’o šajininkaį sudarę dviejų 
trečdalių daugumą konvencijo
je ir — nominavo Thomasą 
kandidatu į prezidentus.
x o i r*’  i

IR JIĘ NEPATENKINTI * '
j T, M -■ ’ '• ; A <

Kilus ūkininkų neramumams 
Lietuvoje, “Vienybė” kįlis kar
tus bandė tą judėjimą apjuo
dinti, sakydama, kad tai ne Lie
tuvos valstiečių koya dėl geres
nio būvio ir laisvės, pet sveti
mų valstybių1 agentų intrigos. 
Tačiau, kai' Lietuvos ūkininkus 
valdžia ęmė šaudytį, tai ir “vie- 
nypiniiikams” pasidarė -koktu. 
Dabar tas laikraštis jau rašo: 
: i , t ( • l- ' L > » f

I . '

“Jokia valdžia teroru ilgai 
issiįaikyti negali. Bte to, 
mums atrodo, kad šį sykį 
Lietuvos karo teismas pa
sielgė pernelyg žiauriai. Juk 
tik dar visai neseniai to pa
ties karo teismo buvo nuteis
ta sušaudyti keletas Klaipė
dos nacių, kurių tikslai, kaip 
žinome, buvo dar žiauresni 
(palyginimas! — “N.” Red.). 
Betgi Lietuvos prezidentas 
Smetona jų pasigailėjo, ir 
dabar, vieiią pO kito išleidžia 
jš kalėjimo? 1 Tuo tarpu, kai 
nusikalto keletas suvalkiečių, 
kprįfe/ žinoipfa, įfebuvo vokie- 
Čiaj,'o Jietij^iųį; tai juos ka
ro teismas savo, dargi net 
šlaptafn'ė,' posėdyje nuteisia 
sušaudyti ir sušaudo. Bet 
jėigu' buvo galima' pasigailėti 
anų, vokiečių arba suvokie- 
tėjusių lietuvių, • bandžiusių 
atplėšti Klaipėdą nuo Lietu
vos, tai musų manymu, rei
kėjo pasigailėti iį* šių ketu
rių suvalkiečių.”
Gana kuklus reikalavimas: 

kad Lietuvos ūkininkams, ku
rie nori iškovoti sau geresnes 
gyvenimo sąlygas, butų paro
dyta bent ' tiėk pasigailėjimo, 
kiek hitlerininkams, kurie kė
sinosi prieš pačią Lietuvos ne
priklausomybę!

Bet gerai, kad “Vienybė” tu
ri bent tiek užuojautos'Lietu
vos valstiečiams/ Todėl ji, gal 
būt, dabar liausis dėjusi grasi
nimus “karstu švinh” tiems 
amerikiečiams, kurie nori, kac 
Lietuvos liaudžiai butų grąžin
tos politinės ir pilietinės teisės.

'*

Kada Bus Karas?
t . f i' t * • t z , t

/Mųsų specialaus korespondento Lietuvoje)

Į)ar visai ne taip seniai Eu
ropoje abejingai vienas kito 
klausė, ar Įsus karas? fei bu
vo visiems nejaukus klausi
mas. Dabar, štai kuriam lai
kui praslinkus, jau drąsiau sta
tomas ^kitaip klausimas -L

Kad buss kaw atrodo, jog 
dabar beveik ‘biekas neabejo
ja. Taip visas gyvenimas rie
ja, ka.J iau’ fodos, abejonėms 
dėl karo nebeliko vietos.' Ir tai :. .. _ 
vįsaį ' nemtostabu. Visos turo- kus- valo ’javus ir retai kam 
poš valstybės tiek didelės, fyęk " 
mažos savo kariuomenįų jsjai- 
kymo išlaidas sąmatose1 net po 
kelis kartus padidino. Net ir 
tos valstybės kurioms, rodos, 
4 ... • /'S*, k < i\ < i f •*!« •. .ir | ;

mažiausia gresiąskaro pavojus, 
stA! kai’p Šveicarijoje, Švedija, 
Norvegija ir jos savo ' karino - 
pienių skaicnj dupna ir jas pio- 
ijeriiiškiau apginkluoja. ' Tos 
valstybės, kurioj jau buvo be
veik ' Visai’' hušigi'hklavę,' kaip 
ah/kį 'Olandija,' ' ijąiiija šiaįi- 
dien' vėl grįsta ' prie apsigink
lavimo. Gįnkljojąsj ir tos val
stybės Europoje, kurios ^a: 
diktatorių valdomos ir' tos, kil
niose demokratinis režimas ‘Sti- 

■ ! , ,, . n : -..I t " Lt; '.*■> >

pnai yra įsigalėjęs.
Karui reikalinga medžiaga, 

kaip štai varis, phenas dienas 
iŠ dienos brangsta/ Arklys, ktf - • 
ris beveik bu^o nustojęs savo 
reikšmės ir praradęs gerą kal i 
ną, Pabari ^aiiilyfe gaudomas 
if joVerię keleriopai1 pakilo, i 
DaKpe taip sėnjąį, jįad ir Lie
tuvoje už 'vidutinį 'atkiį buvo 
mokama du-trys šimtai ‘litų, o 
jau įafear' mokama s^ši-aštuo- 
ni šihitai litu;' £) :{iiž tyčia tin
kainus kąvalerĮjai aklius net 
duoilA tukstaiitį su viršum li
tu ■
;WQįe zpja svetjmų( vaĮ- 

išperka Visus geresnius ark-

Ką

sai atlyginimas, kurio vos- uŽ- 
nka prastam nedarytam val

giui? Niėkąs čia'’ begali paŠL 
priešinti* ai* pašiskųšti, *—‘Čia 
įvesta tikras karo’ pamočių re
žimas. }’5 ’ ‘ '

Kasdien čia siaučia mirties 
siaubas. Prancūzai anuomet, 
kai darė tą savo karo liniją, 
laisva valia samdė darbininkds 
ir už tuos darbus pusėtinai 
mokėjo, šia ptoga tenka pri- 
siipintį, kad nemaža lietuvių 
darbininkų taip pat anuomet 
dirbo prie šių darbų. \ 
'‘'Vokiečiai sau tokios pabran- 

gos negali leisti, nes jie neiš
gali ir prievartos - keliu savo 
karo darbams naudoja darbi
ninkus.

Lietuvos pasieniu vokiečiai 
dabar dieną naktį veda nau
jus kelįus,' tiesia karo reika
lams ' plentus. Tamsiomis 'nak
timis naudojama tiems dar
bams elektros šviesą, kad tik 
skdbiau darbus visus atlikus.

yokięčių šnipai Klaipė
doje’' '

Prancūzų buržuazinės idea- 
logįios politikai vis dar vargina 
savo sbiė'genis tarptautinas2tei
ses doktrinomis, įrodinėja vo
kiečius 'tą teisę sulaužius, o 
Hitlerio vedami batai!jonai vei
kiai’ ' ■ suktaiJ ruošiasi karui ir 
tį’ko, kuomet vėl susiras gera 
proga prancūzus pastatyti prieš 
įvykiisį faktą 1—■■ naujai sudr- 
ganizubtoš 1 kariuomenes gerki 
išmųštrintas ' ddlįs pasiųs į 
Austriją, arba į Klaipėdos kra- 
štą.": • ’ ■ ■■ '

"štai jau Europos spauda 
aliarmud j a , kad Au'stri j o j'ė ha-

ko esą tikras stebuklas. Pože-i 
myje visa įtaisyta,’ kad karui 
ištikus butų galima nuo prie
šo apsiginti, čia žemėse Kuo
sai vaįkšto traukiniai, veikia 
elektra, kurios ’ Šviesa niekuo

1.. a-, i. >. . < . r .4 < ■ - s < K , i •.« . . < •

nesiskiria nuo saulės šviesos.
čia įtaisytos ligonines, res

toranai, net teatrams vieta nu
matyta, vaikšto elektros tram- 
yajati !,ir 'kelių keliais ' išraižy
tas visas 'požemis. O ant'že
mes paviršiaus ūkininkai visai 
AHmidšė ap^stovOSe ’ sėja lau- 
w f > *! »<-..•« r F •' •: . I I X 1 ! •' ■ * . V n ‘T ’ ’ į

iš tų 'ūkininkų ateina ' mintis 
' į' galvą,' kad fenais požemyje
Praii'cužų ' armijos kariai " mo- 
kdš 'n’iahkšfoš, ' kad 'tanais ver
da visai kitas gyvenimas, čer- 
ška telefonai, laksto traukiniai 
ir visi įnirtusiai mokos visa ar
dyti, visa naikinti',*' o čia že
mės paviršiuje ramute ūkinin
kas kuria niedžiagines verty
bes, kuriq dauguma einą taip 
pat baro reikalams,/’ žinoma, 
busimo karo reikalams.

šiame požemyje subrendęs 
prancūzų jaunimas kartaiŠ iš
tisais menesiais nemato saules, 
nesigėri gamtos grožiu. Su pa- _ . ..
žaliavusiais veidais jie dirbo cionalsocialistų įsigalėjimas yra

I

Europos ginkjų fabrikai diip 
ba dieną ir naktį, juos seka 
ir chemijos dirbtuves. Seniaus 
vyrai piršte piršosi į ; kariuo
menę, nes jų visuomet buvo 
daugiai? negu ’ kariūoriiėhęi rėi- 
kejo; dabar jau imama kiek tik 
galima paimti. Besimokąs jau- 
hiniąs visur mokyklose apmo
kamas ir karo mankštos. Vy
resnėse klasėse karo mankšta 
beveik visur įvesta privalomu 
dalyku. Šioji mankšta neapsi 
eina’ be ginklų: jiė ir mokbmi 
vartoti. Kai kur net' moters 
nevengia karo mankštos, ir jos 
stojai gretą ?vyrų! Kažkoks lyg 
ir kvaitulys yra apėmęs visą 
Europą 
r ii i t '

Kam teko matyti Prancuzų- 
Vokiečių pasieniu nutiestą va
dinamąją ' karo2 Imi ją, tai :są-

viskas busimam ka

neįšvengiamas daiktas ir jiems 
įsigalėjus' seks vokiečių kariiio- 
menė ir Austrija bus prijungta.

«' • • **' < t ’ '*"rprie Vokietijos.
Klaipėdos krašte, kad ir vie

numoje nacionalsocialistu ne- 
jauČilma,1 bet faktas lieka fak
tu, kad ir čia tokia ruoša eina 
Vokiečių karo šnipai visur zu
ja. Tai neišmislas, bet faktas, 
kad yra buvę atsitikimų, kad 
adresuoti kai kurie laiškai pirm 
negu pakliūti Klaipėdos krašto 
adresatams patenka Karaliau
čiaus karo žvalgybai ir tik vė- 
liąu juos gauna adresatai. Jau 
yra buvę tokių atsitikimų, kad 
Karaliaučiaus teismas teisė Vo
kietijos piliečius, kurie siuntė 
savo laiškus Klaipėdos krašte 
savo pažįstamam Jr tuose laiš
kiose nepalankiai rašė apie 
esamą Vokietijos režimą. Tie 
laįškąi buvo paSįųsti per Klai
pėdos krašto paštą, o vienok 
jų turinys vokiečių žvalgybos 
buvo žinomas!

Anglijoje paskutiniu metu 
susirupipta, kad kai kuriuose 
fabrikuose, kurie dirba kariuo
menės reikalams buvę netikė
tų sprogimų — kas tuos spro
gimus padarė, taip ir nesusek
ta, bet visiems gerai žinoma, 
kad tai darytą kariii’omenSs gin
klavimosi’ pakenkimo tikslu.

(Bus daugiau)

JUOKAI
pHOFjESORIšKAI

žmona savo vyrui, medicinos 
profesoriui: '

“Sakyk, Jonai, kas daryti: 
Vytukas. išgėrė rašalą?...”

“Rašyk tuo tarpu paišeliu...”
. j -. r. »

— žinai, Antanai, palaidoję 
kolegą, išgersiva bent po Stik
linę alaus — žinoma, juodo!

h
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Lietuvių meno paro
dą atlankius

(Tęsinys)
Pjęšiniai

Sustokime pagalios prie pą- 
skutipift rįpkipįp. Piešiniai, ta
pyba. Tur būt daugiau šimto 
jvąiyįų paveikslų. Kąi kurie tų 
paveikslų kuriniai jau patyru
sių, išsidirbusių savo stylių pie
šėjų. Kiti —jaunučių, kuone 
vaikų darbų produktas. Bend
rai — įvairumas ir paini kom
pozicija, kurią pajunti ir pama
tai plačiai išgarsintose paveiks
lų galerijose. Peizažai, portre
tai, dekoracijos, vandens ir alie
jaus dažai.

Peizažuose, jei taip galima 
pavadinti, be abejonės, pirmą 
vietą užima daugeliui chicagie- 
čių žinomi rpuąų piešėjai M. 
Šileikis ir HaklsJ rodos, kad Ila- 
kis.

Dekoraęipėj srity norėčiau 
pirmenybę paskirti p-lei Balic- 
ka'itei. Keletas metų atgal 
Woodman svetainiukėj teko 
matyti kai kuriuos tos panelės 
kurinius. Jie buvo parinkti su 
skoniu ir gerai išpildyti, Su 
draugu kalbėjome, kad tur būt 
jie buvo pamėgdžiojimas, nors 
atidavėme kreditą piešėjai už 
gerą skonį, šiandie tenka' pasa
kyti, kad p-lė Balickąitė išsi
dirbo savo stylių ir pasidarė 
nepriklausoma, ant kiek, žino
ma, nepriklausomas asmuo ga
li būti musų glaudžiame gyve
nime.. * * f * .
Lietuvos ir Amerikos piešėjai
Portretai. Gal kiek silpnes

nis yra portretų skyrius. As
meniškai manau, kad portretai 
yra nedėkingiausia piešėjui dir
va nuo to laiko, kai tapo išras
ta kamera arba fotografinis 
aparatas. Matote, artistas ta
pytojas nieku budu negali ir 
tur būt negales, kaip portretis
tas, susilyginti su mechanišką 
“akimi”, t. y. kamera.

Tačiaus ąrtistąs negali igno
ruoti žmogaus. Ir atrodo, kad 
Šimonis, Lietuvos artistas, šią 
painiavą pašalina. Jq paveikslas 
parodoj vaizduoja minykę. Li
nijos, dažai, visa forma reiškia 
ne tiek tam tikrą asmenį, kiek 
jo idėją, jo kilniausią išrajšką 
minykės padėties ir pašaukimo. 
Bet tai jau nebe minykė gyve
nime, q minykė, kurią sukūrę 
artisto vaidintuvė ir smegenys. 
Kitaip sakant, tai ekspresioniz
mas, — rodos, kad yra toks 
žodis; mat būdamas paprastas 
žemės pelė ne visų mandrių žo
džių reikšme deramai žinau.

Kiek prisimenu, Lietuvos pie
šėjų kurinių tik ir tėra dviejų 
ar trijų. Taip, butej^ šimonies, 
Augustinaylčiaus ir dar, sako, 
kokios ten jaunos merginos. Au- 
gustinavičiaus du dalykėliai, 
kurių kiekvienas gali būti pri
imtas lengvai j Čhicagos Dailės 
Instituto parodą. Abi jo graviū
ros puola į ąkį ąavp puikią 
kompozicija, bendrumą, taip sa
kyti, planu.

Šimonies ir minėtos mergi
nos piešiniai pasižymi ekspresi
ja, artisto asmens pasireiški
mu. Kai kas gal žiūrėdamas į 
juos pasakys: ką tai gąlų gale 
reiškia? Bet jis sustos ir ilgai, 
ilgai į juos žiūrės. Mat taip yra, 
kad mes negalime praeiti pro 
šąlį stambių kurįnių, jįę mųsų 
dėmesį patraukia, jie mus su
stabdo. šie Lietuvos meninin
kai, palyginti su amerikiečiais, 
atrodo stambesni, gilesni; pa
starieji gi — technikai, stylis- 
tąi, bet bę stambaus įntelękto.

Sustosiu dąr prie poros pa
veikslų. Tai yra vandens dažų 
piešiniai. Jų kūrėjas — Edvar
das šmotelis, neseniai dar iš 
vaiko kelnaičių išaugęs. Ęeęnąi- 
tis 16 ar 17 metų. Specialiai 
nestudijuoja piešimo. O vienok 
kąip puikiai jo spalvos parink
tos ir sudegintos. Įr 
ja tiksli. Jo paveikslai nekabo 
ore, nęgpųvą, nevirsta j šoną, 

jie yra tvirtai įsėdę j motiną 
žemę ir natūralus, tik papuošti 
taip, kąd traukia akį, Ir žmo
gus mąstai: malonu butu šito
kioj aplinkumoj gyyenti. As
mens su panašia vaidentuve 
turėtu nąusų pąykus, ręzįdęncį- 
jų apielinkes, vasarojimo vie
tas, yięšąąiąą aikštes plapuųti.

Šmotelio piešiniai
Yra pora to paties piešėjo, 

reiškia šmotelio, paveikslų aly
va dąžytų. Girdėjau, kąd Gyoss, 
žinomas Čhicagos kritikas, su
teikdamas Šmoteliui pagirimą, 
pataręs jam laikytis vandens 
dažų. Jei tqk$ pątąrimas tikrai 
buvo išreikštas, tai turiu viltį, 
kad šmotelis jo nesilaikys. Su 
pirmaisiais dviem aliejaus pa
veikslais šmotelis, matytį, jau
tė tą patį, ką jaučia pradinis 
kalbėtojas, dainininkas, muzi
kantas, dramos aktorius. Jis 
yra suvaržytas*, netikras. Tatai 
tenka kiekvienam pergyventi ir 
įveikti. Neabejoju, kad šią kliū
tį įveiks ir šmotelis.

Beliajus ir jo bendradarbiai
Baigsiu. Tik pirm negu baig

siu, dar tarsiu p. Ęeliajaųs ir 
jo bendradarbių adresu žodį, ki
tą. Surinkti tą medžiagą, kuri 
yra išstatyta šioj parodoj, rei
kėjo daug darbo. Išdėstyti ją 
tinkamai reikėjo nemažai dar
bo. Ir už tai kreditas jiems. 
Bet dar didesnis kreditas jiems 
tenka už tai, kad ir komercinėj 
musų gyvenimo aplinkumoj, 
kur kuone kiekvieno pajėgos 
yra įtemptos ikį nutrūkimo, jie 
sugebėjo surasti ir parodyti 
plačiąjai lietuvių ir amerikonų 
publįkai, kad yra ir lietuvių 
tarpe žmonių su puikiu sko
niu, kilniais palinkimais ir gal
va, kuri netingi protauti, gra
žiai pasvajoti ir pilkoj aplinku
moj nors dažais ar kitomis prie
monėmis kurti svajonių arba 
idėjų pasaulį, šitokiam darbui, 
kaip kalbamą parodą suruošti, 
reikia patiems ruošėjams būti 
menininkams. Jie, be abejo ir
gi yra menininkai., —X.

Ciceriečiai! Daktaras 
Šliupas Kalbės Jū

sų Kolonijoj
CICERO — Daktaras Jonas 

šliupas kalbės Lietuvių Liųp- 
sybės svetainėje, prie 14 gat
vės ir 49 court. Prakalbos 
įvyks šeštadienį, birželio 6 d. 
Pradžia 7:30 valandą vakaro.

Daktaras šliųpąs yrą geras 
kalbėtojąs. Jis ką tik atvykęs 
is Lietuyos ir žino dalykų pa
dėtį ten. Kekviepam iš musų* 
bus įdomu Išgirsti jo aiškini
mai ypač apie laisvos minties 
plėtimąsi musų tėvynėj ir apie 
kliūtis, su kuriomis tenko ko
voti.

Mes nemažai girdime įr skai
tome žinių apie Lietuvos eko
nominę būklę, apie męčĮžiąginį 
musų brolių ir seserų vargą už 
jurų marių. Dautaras šliupas 
rasi daugiau paaiškins apie 
dvasinę Lietuvos skurdą, kurį 
suprasti ir nušviesti’ tinkamai 
reikia daugiau patyrimo, negu 
vien nUyąžiavimo paviešėti Lie
tuvoj. Geresnio ir autoritetin- 
gesnio kalhętojįo šiais klausi
mais mes 'Amerikos lietuviai 
vargiai gąlime įr tikėtis.

Reikią žinoti ir tai, kąd' 
taras šippąs Cįcęroj kalbės tįk 
vieną kartą. Taigi nepraleis- 
kime progos išgirst} jo kalbą.

— Viętinis.

Jaunuolis paskendo
Edvvard Hendricks, 21 m., 

kurs gyveno prie Bryn Mawr 
įr Clark gatvių, paskendo kai 
apsivertė valtelė (canoe), kuria 
jis yažiąvp ežere apie ketvirta
dalį mylios tolio nuo kranto. 
Liti du jaupųoliai buvo išgęj- 
bėti. Hendricks nemokėjo plauk- 
M-

NAUJIENOS, Chlcaga, M.

LOS ANGELES, Cal. — Rpbert S. James, kuris kaltina
mas yra suviliojimu savo seserėčios Lojs Wright, o taip pat 
nužudymų savo penktos žmonos.

Nušautas kai mėgi- 
no pabėgti nuo 

policijos
Mrs. Annie Haiser, 2717 W. 

135 st., Blue Island, pašaukė 
policiją, kadangi ją mušęs tū
las John Potpski. policininkai 
atvyko moteriškės adresu, suė
mė Potoskį ir vedėsi jį prie 
skvądpt karo. Potoski ištruko iš 
jų rankų ir mėgino pabėgti. Po
licininkai nušovė jį.

Trokas užmušė mo- 
. terį

Mrs. Alice Carroll, 45 m., 
7627 Luella avė., ėjo per gat
vę.. Ją skaudžiai užgavo tre
kas, kurį vairavo Ralph Peder- 
šen, 35 m. Moteris mirė.

30 dienų kalėti auto 
mobilistui

Lee White, 38 metų, 1902 
Milwaukee avė., nubaustas ka
lėti 30 dienų už tai, kad važia
vo automobiliu girtas būdamas 
ir užvažiavo ant šalygatvio.

Susirgo stambus Chi 
cagos turčius

Sunkiai susirgo Cyrus H. Mc/ 
Cormick, buvęs International 
Hąrvester Company pirminin
kas. Pastaruoju laiku McCor- 
mick buvo jau pasitraukęs iš 
vadpvybės tam bizniui.

Čhicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
“LIETUVA” BENO valdyba 1930 

metams: Frank Epdrejaųskas — 
pirm.; Frąnk Biętras — pąg.; Jo- 
sėph Bąlakaš — nut. rašt.; Kas
tantus Janušauskas — kasierius; 
Eris' Ręksnis ir Leonas Jasęviče 
— kasos globėjai; .Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — lide- 
Hs.; Joseph Keturakis papęlb.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
•DRAUGYSTĖ RŪTOS No. L val

dyba 1936. metąms: Chaęlęs Sten- 
čel, pirm.; Joe. Razminas, pirni. 
pag.; Wąltęr KUhęs, fin. rašt.; 
Anpą Ąleljųpas, kontr. rast.; Te,d. 
Sęletškiš, kasos glob.; Josephinę 
Yuš^ęnąs.. kas. glob.; u-.lL2_.__

.     P ’■ — ■■ .■    ' ■ ! , lf. ■ ■ ■ I. ..R.,-—■ ... ■„
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Yuškena$. kasierius; Anna Aleliu- 
nas, Joe Razrnunas, lig. lankyt.; 
Stanley ' Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesiąp Avė.. Chięago. III.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba. 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 8347 South 
Htųąnica Avė.; J. Rącevičia, vice 
pjrm., 3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin' rašt., 
3534 ŠQ. Lowe Avę.; j. Rachuhas 
kasiėriuš, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasės giob.i '837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 Sp. Talman Aye.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stęs Daktaras, 3183 So. 
Hąlstęd St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės ^.Uisirinkimal' įvyksta 

kas ąųtras nedeldiepis kiekvieno mė
nesio Cnicagos Lietuvių Auditorium. 
3133 So. Halsted Si., 12 vai. dienų.

X r r- v, v r 1

Paminėjimai 13 metų pirties 
SiĮkųktiuvių

' ..... A. t A.
Barbora Dijokienė

(po tėvais Bernotaitė)

Mirė. Birželio 1 d. 1923 metais 
Palaidota Tautiškose Kapinėse

Lietuvoje 
parapijos, 
Tauragės

Pąliko nuliūdime vyrų Sta
nislovų, du"sunu: .Stanislovų ir 
Kaziuku; dvi dukteris, Juoza- 
finų ir Bessie; taipgi dėdę ir 
dėdienę Onų ir Jonų Stasyčius, 
pussesere Kazimiera Mockienę 
įr švogerĮ Mockų. Pusbroli Ka
zimiera Maslaųski. Lietuvėje 
broli Kazimiera ir tėvų Kazi
miera.

paėjo iš Kvedernos
Kėrbedžių kaimo, 

apskričio.

Dabar jau yra 18 metu kaip 
ilsiesi ramybėje Tautiškose ka
pinėse.

JUOZAFINA.

JONAS KUČINSKAS
persįąfcyrę §ų šiųp pąsaųliu gegužės 30 clįeną, 8:15 

yąUfldą po pietų, 1936 sulaukęs pusės amžiaus, 
Ąuięrįkoję išgyveno. 49 me,tuą.

Pąli|cQ dį^eĮlamę pųliudime moįerį Ęlęo.uorą, suųų 
Joną, dųkięrį Iręna, marčią Dieną Kučinskas ir gi- 
įpiines.

) Kūnas pašąrvutas raudąsi 2221 Cęnųąk Hoąd, 
/tel. Canal 255j2.

Ląięiptuyės įvy^s trečiadienį, birželio 3 d., 1Q:QO 
vai. ryto iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
Kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o. iš teų bus nulydėtas į šv- Kaziiniero kapines.

Visi Ą. Ą. Jp.no Kučinsko giminės, draugai ir pažys- 
tanU esat nuoširdžiai kviečiąmi dalyvauti laidotuvė- 
$ę iy suteikti jatų pąskųtiųį patarnavimą ir atsisvei
kinimą;

Nuliūdę liekame, s
• Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius S. 
Skudas, te}. Mpnype 3,377.

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco Avė.; J. Sala
kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jęnušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.; 
Eris ReksniS, 4455 S. Fairfield, 
kasos globsiąs, L. Jesęvičiai kasos 
globėjus, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chičągo; J, ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 Sp. 51 Avė., Cicero, III.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ Lietuvos broliu ir 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sodintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrovę Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Aye.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 ipetams: 
Frank Jakayičia. pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Mapteyvood Avė.; 
Bernicę Rudgalviutė, nut. rašt., 
5382 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4685 S. Wąshtenaw 
Ąve.; Helen Chaputė, kontr. rašt«, 
4403 S. AĮbany Avė.; Stanley Ra- 
ranauskas, kasos globėjas; 2950 
W. 88th St.; Mary Warriiš, kasie
rius, 8838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas, 2841 

, W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Rhone 
Virginia 0036; John žuris,. teisių

Lietuvių Dailės 
Paroda

Mandel Bros. Krautuvėj
State ir Madison Street

9 lubos
■’ » *

Bus atdara iki birželio 6, 1936 
Kasdien nuo 9:30 i*yte iki 5 

vai. vakaro.
Įžangą Dykai

Jaunų Amerikos ir Lietuvos 
profesionalų artistų ir studen
tų paveikslai. Taipgi audiniai, 
drožiniai iš medžio, skulptūra 

ir rankdarbiai.

ELRJ^Ą čĘRNAUShAĮTĖ 
po antru tėvu Romanauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 31 diena. 6:15 valan
da vakare, 1936 m., sulaukus 

i 13 metų amžiaus, gimus va* 
saęip 1923, Chicago. III.

Paliko dideliame nubudime 
motina Ona po tėvais Burins- 
kaite, tėvą Edwarda. broli Pe
trą, sesutę Genovaitę, dėdę 
Jurgi ir dėdienę Agpieškų 
černauskus, 2 piisseseris Sofi
ja černąūskaitę ir Adėla Bu- 
ripskąitę, pusbroli Andriejų 
Buririska ir gimines Wauke- 
gan, III. Steponą ir Ona But
kus, Marijonų Gilbudienę, ir 
Ona Vaitekunienę ir daug ki
tų giminių.

Kųnas pašarvotas randasi 
2601 W. 47th St. Tel. Lafayet- 
tę 8289.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, Birželio 4 diena, 8:00, vai. 
ryto iš namu i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos1 už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kdpines.

Visi Ą. A. Elenos černaus- 
i kaitės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ladptuvese ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų

Nubudę liekame,
Tėvai, brolis, sesutė ir 

gimines.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
cleikis, . tel.’ Yards 1741.

patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičių, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimaj atsibuna kiek

viena mėnesi , kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood' svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

BARGAIN OUTLET 
TREČIADIENĮ 

TIKTAI I 
IŠPARDAVIMAS 

prasideda 9 vai. ryto 
VIRS 

1000 DRESIŲT

1Oc
Tąip, po

niutės.
Veik dykai 

jas ati
duodame!
Acetates, pa
sverti šil kai, 
rąyons, novel- 
tieš, geros rū
šies bovelnos, 
eyelets, spaus
dinti ir t. t. 
Galima varto
ti dabar ir vi
sa vasara. Ori- 
ginalės kainos 
iki $4.98. Ka- 
taliogo kostu- 
męrių sugrą
žintos. Nėra 

It e 1 ef onp ar 
mail ordęrs.

PLANAS
49c
10c
99c
10c

šilko slips. Kū
no ir baltos 
spalvos. Visos 
s a i z o s. $1.09 
vertės, special

69c

•l-ma dresė 
•2-ra dresė
•l-ma dresė 
f 2-ra drese
• l-ma dresė $1.49
• 2-rą dresė 10c

FLAT CREPE 
RAYON SLIPS 
Baltos, bodice- 
tops, 59c vertės 
sneciaĮ
3UŽ $1.00

$11 SOUTH OUUNA U......IU. SttUY 4000
511 S. Pauliną St. karnp. Harrison St.

PRINCESS
TEATRAS

So. Clark arti Jackson
“MES IŠ

KRONSTADT”
ŠIANDIEN

Durys atdaros vidurdieni
25c iki 2

PASKUTINĖS 4 DIENOS

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 6547

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose .
tiktai per DVI PIENAS. Už sus savnunkas 
giau pakartojimu reikes mokėti. PIU L,
F “NAUJIENŲ” ADM. 82nd and Kenn Avę.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Draugijos susirinkimas

įvyks Sandaros svętuinėj, 814 W. 33 SL, birželio 2 d. 8 v. 
vakare. Malonėkite visos narės susirinkti, bus ręnkama 
delegatės į Clevelando Kongresą. — Sekretorė.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakarą 7:30 vai., J. Grigaičio svetainėj, 3801 
West Armitage avė. šiame susirinkime teks ąpsyarsty- 
ti kai kuriuos svarbius organizacijos gerovei klausimus, 
o taipgi išrinkti delegatus į Kongresą Demokratinei Tvar
kai Lietuvoj Atsteigti, kurį šaukia Amerikos draugijos 
Clevelande birželio 21 ir 22 d. Bukite visi.

— Ben Aluzas, nut. sekr.
S. L. A. 36 kuopa laikys susirinkimą birželio 3 dieną 7:30 yaL 

vakaro Čhicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Prašau pribūti visus narius, ba randasi svarbių reikalų. 
Bus renkami darbininkai išvažiavimui, kurs įvyks birželiu 
14 d. Big Tree darže. — J. Balčiūnas, raštininkas.

Associatįon of Lthuanian Property Owners laikys prieš- 
pusmetinį ąu'sirinkimą trečadienį, birželi' 3 d., 7:30 vaj. 
vakaro Čhicagos Lietuvių Auditrijoj. Visi narai namų 
saVininkai malonėkite atsilankyti, nes randasi čĮaug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime aptarti. Nariai, 
šiais metais dar nesate užsimokėję mokesčių, šiamę susi
rinkime malonėsit užsimokėti. - S. Ęuneyiče, rast.

Cicero — Trečiadienio vakare, birželio 3 d., 8 valandą įvyks 
Klovainiečių Kliubo nepaprastas susirinkimas. Taip klįybo 
nariai, taip kiti to krašto lietuviai malonėkite susirinkti, 

AKJšįdausyti raportus ir pasitarti vasaros darbuotės klausi- 
mais.-Kliubo pirmininkas.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

STEVE KIVO, LIETUVIS 
Parduodame naujus ir taisome se
nus rakandus pigiomis kainomis. 

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

Salutaras Drug & 
Chemical Co,

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Bitėnų kų šiandien randasi ant 
rnarketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
tuole dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas ąptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi- 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

Hpspital
' Ligoninė
SVEIKATOS KLINIKA

Tonsilai išimami C4 9.AA
vaikams ..............—...... I £■ UU

Palagas ligoni- M500
AmueoSą.."al..--......?1500
Medikalė egzami-

DOUGLAS PARK HOSTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis. ‘

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai______

SPRINGINN
Musu užeigoje visados gotos rušięs 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šoriu veltui, draugijoms, išvažiavD 
"■'"kuaffisKAI*

82th and Kean Avė. Willow Springs 
* „ • r r 1 »■

21st Plące Tavern & 
Restaurąnt

Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiai.
Bismųrk alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarui _ _
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Placę TeL CanaI 7522

- BILUS TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i nauja vieta, — erdvinga ir gra
žiai išpuošta, čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžių, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokių. Savininkai

VINCAS ir ONA POPELL 
4358 So. Maplewood Avė.

BUNGALOW JNN
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtine, vynas, alus 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa nakti. Savininkai Peter 
Green and Jos. Treposkai.

82nd and Kęan Ąvepųe.

PETE’S INN
Mano užeigoje Visados randasi ge
ros rūšies degtinę. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainiu, šalta- 
košės, užkandžiai įr mandagus pa
tarnavimas. Užeigą ppeš lietuvių 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia vi-
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Daktaras Šliupas 
kalbės Lietuvių I v

Auditorijoj
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Ketvirtadienį, birželio 4 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
rengiamos yra daktarui šliupui 
prakalbos.

. Laikas prakalboms ne visai 
parankus, nes jau darosi šilta 
ir svetainėse rinktis mes ne
benorime. Bet įx šias prakal 
bas susirinksime nepaisydami 
nė šilumos, nė lietaus, nė ki
tokių kliūčių. Ba kalbės dakta
ras Jonas šliupas!

Daktaro vardas, kai jis gy
veno Amerikoj, buvo taip ank
štai surištas su tam ’* tikros 
kripties judėjimu lietuvių tar
pe, kad ir šiandie, eilei metų 
praslinkus, žodis “šliuptarnis” 
nėra išnykęs iš musų žodyno.

“šliuptarnis” — vieniems tas 
žodis reiškė prakeiksmų, ar
šiausi paniekinimų. Kitiems jis 
reiškė naujų gyvenimo supra
timų, nusikratymų baimės ir 
prietarų, kurie buvo įskiepyti 
nuo kūdikystės dienų.

Ir natūralu, kad tie žmonės, 
kurie iš prietarų ir baimės mi
to ir tuko, savo sekėjams pie
šė daktarų kaip kokį pragaro 
tarnų. Kiti gi skaitė jį kaip iš
vaduotojų iš tamsos. Per eilę 
metų daktaras buvo lyg cen
tras, apie kurį sukėsi kova tam
sos su < šviesa.'

Kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę, daktaras . šliupas 
sugrįžo tėvynėn. Tačiau* ir čia, 
ažuot tapti kokiu šiaudiniu ka
taliku ir naudotis plaukiančio
mis iš to materialėmis gerybė
mis, daktaras pasiliko kovoto
jas už laisvąją mintį. Nors ap
sunkintas metų našta, 
šiandie tebėra stambus 
tas, kaip tos idėjos, 
skelbė ir tebeskelbia.

Ketvirtadienį musų 
minties veteranas plačiai papa-

s
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Tek Republic 8402
Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Pocąhontas. Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

XRAY

ant' 
pri-

Pi-

Sveikinam dvidešimts penkių 
metų Tautiškų Kapinių sukak
ties proga ir linkiam viso ge
riausio musų geriems lietuviams 
kostumėriams ir draugams.

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY Ali SIZES AND WIDTHS

Mes sakeme pirma ir sakome dabar, kad 
tai geriausia vieta pirktis sau batus.

Visi geria ir mėgstą AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines i» kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue u M. NOrkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. YARDS 2084

Furnished Rooms

t

r®

Norman Thomas

Daniel Hoan

$175

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

dre-

a

K .1
F

r*

24 
gi n.

74 
mai, 
upis

CLEVELAND, Ohio. — Kairiasparniai socialistai nomina-į 
Norman Thomas’ą kandidatu į Jungtinių Valstijų preziden-!

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

drese butų būtinai 
saizos, žodžiu, gali- 
taip kaip kam pa-

Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Gera vieta. Labai prieinamai. 
2953 W. 59 St. Rep. 8931.

REIKALINGA $1,000 iki $2,000 
investuoti i naujas raido ir pasi
linksminimo parkas, kai kas sensa
cingo, tikrai sugrįžtas už jūsų in- 
vestmenta. Naujienos Box 454.

•?
4'

RENDON kambarys su valgiu ar
ba be valgio. . 1756 W. North Avė. 
3-čios lubos.

’VO 
tus.

Tel. Boulevard 2800 
M. SMITH & COMPANY

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store

1

-ji-M

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Businęss Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA Tavernas: moder
niškai įrengtas. Biznis gerai išdirb
tas per dan<r metu, šalkite telefonu 
savininka Boulevard 6299.

NAUJIENOS, Chieago, III.

“Adobee Makert”
“The Coaling Station

Portrait”

ROCKEFELLER CENTER New York. — čia atsidarė Nacionalė Amerikos meno paroda. Ši 
paroda skiriami nuo kitų parodų tuo, kad surinkti paveikslai vaizduoja Amerikos istorijų

sekasi lais- 
ten ir 

sutikti.
neilgų

ko-skleisti 
tenka 
šliupas

Chicagoj ir
lai- 
jos

sakos mums apie tai, kas da
rosi Lietuvoj, kaip 
vajų mintį 
kias kliūtis

Daktaras 
ką pasiliks 
apielinkėj. Taigi nedau'g nė pro
gų bus jo kalbų klausytis. Be 
to, ne vienas iš musų nesame 
kontrakto padarę sū rytojaus 
dieila, ir kas žino ar turėsime 
daugiau progų jį savo tarpe 
matyti. Todėl susirinkime juo 
didesniu skaičium ketvirtadie-

Lietuvių Auditorjoj dakta-i 
šliupo prakalboms. 

nį 
ro

Peiliu Sužeista Dora
Paplauskienė

Gegužės 29 d. apie 1:30 va
landų nakties prieš uždarant 
tavernų adresu 716 West Cer- 
mak road, tapo užpulta Dora 
Paplauskienė, tavernos savinin
kė. Užpuolė jų kambary 
rame aukšte, kur ji buvo 
gulus pasilsėti.

Užpuolikai bitfvo Petras
liūtis, apie 56 metų amžiaus, 
P. W. A. darbininkas, kuris

čia

dažnai atsilankydavė^ į šių ta
vernų, įsibriovė į antrų aukštų, 
niekam nematant, per užpaka
lines . duris. Mažu kišeniniu 
peiliu supjaustė moters kūnų 
keliose vietose.

Būtent pakaklę suraižė, kru
tinę, rankų nuo peties žemyn 
ir riešų. Sužeistoji moteris 
buvo nuvežta į kauntes ligoni
nę, kur tapo įdėta jai 57 siu
vimai (stitehes).

Užpuolikas tų vakarų pabė
go, bet ant rytojaus buvo su
imtas ir veikiausia dabar yra 
laikomas policijos nuovadoj.

— VBA.

Iš SLA. 139 Kuopos 
Darbuotės

SLA. 139ROSELAND 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
atsibus trečiadienį, birželio 3 
d., Palmer Parko svetainėj 
7:30 v. v. Visi kuopos nariai 
prašomi atsilankyti į susirin
kimų dėl užsimokėjimo mėne
sinių dų'oklių ir kitų organi
zacijos reikalų.

Beto, primename nariams, 
kad atsivestumet savo draugus 
prisirašyti prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Dabar, 
kada einą vajus gavimui nau 
jų narių, musų 139 kuopa pri
ima naujus narius už pusę įsto
jimo mokesties. Kaip jau ži
nome, prie SLA. priklauso virš 
13 tūkstančių lietuvių, vyrų ir 
moterų. Prisirašyti prie SLA. 
galima nuo 2 metų iki 60 metų.

Jei kurie norėtumėt prisira
šyti prie SLA. 139 kuopos Ro- 
selande, tai galite atsikreipti 
prie manęs kaipo organizato
riaus; aš nuteiksiu visas infor
macijas. Arba' atsilankykite į 
kuopos susirinkimus, trečiadie 

nio vakarais Palmer Parko sve
tainėj, prie 111 ir Indiana A v.

— Antanas Narbutas, '
organizatorius,

1033 W. 103 St., 
Chieago, III.

Dr. Šliupas Atlankė 
Lietuvių Meno 

Parodą ( v
dienų, 

nuvežėP.

ir

bu

Pirmadienį, birželio
Antanas Zymontas 

Dr-ų Jonų šliupų, į lietuvių me
no parodų, kuri yra laikoma da
bar Mandel Bros. krautuvėj, 
prie Madison ir 'State gatvių, 
9-me1 aukšte.

Daktarui paroda i patiko 
padarė į jį gerų įspūdį.

Tuo laiku*, kai daktaras 
vo parodoj, atvyko angliškų 
dienraščių The Daily News ir 
The Herald - Examiner reporte
riai. Jie nufotografavo dakta
rė ir padare, jam interview.

Tarp kitko reporteriai užklau
sė Dr-ų šliupų, kaip jam pa
tinka Amerika. Daktaras at
sake, kad šalis Ingersolio, Pay- 
ne’o ir Lincolno jam visuomet 
patiko, patinka ir patiks. — X.

Vieša Padėka
MARQUETTE PARK— Esu 

dėkingas Dr. M. T. Strikoliui 
už gerų ir rūpestingų patarna
vimų ir sėkmingai padarytų 
operacijų mano žmonai. Ji ligo
ninėj išbuvo 2 savaites laiko ir 
per tų 'visų laikų ^uvo Dr. Stri- 
kolio priežiūroj.

Širdingai dėkoju jaunuoliui 
Bruno Sedeikis, 7031 S. Maple- 
wood avė., kuris aukavo savo 

kraujų sutvirtinimui . mano 
žmonos jėgų po .operacijos. Dė- 
kpju p-iai Veronikai Bartkie
nei, 7029 S. Maplewood Avė., 
ir Olesei Tolvaišienei, 5542 S. 
Hermitage Avė.,’ kurios dau
giausiai lanke 'mano žmoną, 
faipgi dėkoju draugėms ir 
draugams, kurie lankė arba 
prisiuntė dovanas. Esu didžiai 
dėkingas slaugei p-lei C. Serei- 
kiutei už jos nuoširdų patar- 
navimą^ —Vaičiulis, 7031 So. 
Maplewood Avė.

.......... . ............■■■

Delegatų kelionė į 
Kongresą ir S. L. A. 
Seimą Cleveland, 0.

Iš Chicagos ir apielinkių tu
ri užsiregistruoti iki birž. 9 d. 
Kurie norėsite vykti traukiniu 
nupiginta kaina — round-trip 
— $8.80. Sugrįžti bus galima 
bile kada bėgy 10 dienų.

Kurie važiuosite automobi
liais, taipgi prašomi pranešti 
kiek delegatų paimsite ir už 
kiek galėsite nuvežti į abi pu
ses.

Praneškite Transportacijos 
komisijai į Naujienas arba Vil
nį.

M. Kemešienė, 
K. čepūkas, 

. J. Šulcą.

Aeroplanas nukrito 
žemėn; 15 sužeistu

Sekmadienį, 9:20 valandų va
kare, transporto aeroplanas, at
lėkęs iš New Yorko, trenkė į 
stogų namo, kurs randasi prie 
61 gatvės ir Kilbourne avenue. 
Aeroplanas nukrito žemėn. Pen
kiolika asmenų tapo sužeista. 
Visi buvo skubiai nugabenti į 
pirmos pagelbos ligoninę, kuri 
randasi mupicipaliame aerodro
me, arba į šv. Kryžiaus ligoni
nę. Stebėtina * tai, kad nė vie
nas iš nukentėjusių žmonių 
nebuvo kritiškai sužeistas.

Apdegino puošnų 
naktini kliubą

Du piktadariai 'įsiveržė į puo
šnų Paddock kliubų, kurio įren
gimas kaštavo, apie $17,000. 
Jie papylė ant grindų porų blė- 
kinių gazolino ir uždegė jį. 
Kalbamas kliubas yra adresu 
100 E; Superior avė. Manoma, 
kliubas tapo padegtas todėl, 
kad nemokėjęs “padotkų” ra- 
ketieriams. Daroma tyrinėji
mas.

Ir vėl Didelė Chica 
go Mail Order Išpar 

davimo Sensacija
Chicagos didžiausias barge- 

nų centras, Chieago Mail Or
der prie 511 South Pųulina 
gatvės, kampus Harrison, pas
kelbė jau kitų sensacinį dre- 
sių išpardavimų.

šis išpardavimas įvyks tre
čiadienį ir tęsis vienų dienų 
tiktai. Šia proga patartina pa
sinaudoti. Nes šiuo sykiu, 
kaip tik randasi didelis dre- 
sių pasirinkimas, kurias ka- 
taliogų kostumeriai sugrąžino-’ 
Suprantama, kad todėl jos yra 
ir pigesnės. Pirmykštė jų kai
na buvo iki $4.98, įskaitant ge
riausios rųšies royaną, aceta- 
tes, nbvelties, bovelną ir kitų. 
Dabar visa tai parsiduoda po 
49c, 99c ir $1.49 kiekviena su 
tuomis lengvatomis, kad per
kant vienų, pavyzdžiui, už 49c 
kitų bus galima gauti tik už 
10 centų.

Be to, pastebiama, kad kos- 
tumeriai nebus niekuo suvar
žyti. Nebus reikalaujama, kad 
ta antroji 
tos pačios 
mą pirkti 
tinka.

Nepamirškite, kad šitos 
sės yra vertės iki $4.98.

Rep.

CLASSIFIED ADS
Automobiles Miscellaneous

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai vĄr- 
totasu Bargenas^ Priimsiu senų ka
rų i maipus. (JDodge Dealeris). 

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

8453 So. Morgan St.
Tel . Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

PARSIDUODA Chevrolet — 2 du
rų 1929 — Gerai bėga. Gerai at
rodo; naujas pentas—parduosiu tik 
už $120.00. 834 West 35th St.

COAL 
Anglys

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 ĄGENT 
Kedzie 3882

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800 
—O—

—o—
UNIVEKbAL STORAGE 

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street 

Phone.Yards 8408 
------ O——
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NAMU SAVININKU ATYDA1 

Musų biuras suteiks patarimus name 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža Darini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais auc 

ryto iki piet 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 IMF*
viri

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 .

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus,, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamgnta, patyrė per 
dvidešimts metų. Darau darba ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darba 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4185 So. Campbell Avė.

Tel. Prdspect 8140.

Furniture & Fixtures 
_____ Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM &.SONS 
STORE FLVTURES ’

1900 S. State St. , CALumet 5269

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina- 
. momis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški

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

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

de luxe ' /
Atdara vak. iki 9—Nedelioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 Sd. Ashland Avė,

Furs , - .
____________ Kailiai__________  ..

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

dykai. Ateikit ir pamatykit.
Fashion Cloak Shoppe, Ine.

3415 S. Halsted St. Yards 0014

j

PARDAVIMUI tinklas dėl žuva- 
vimo. 1756 W. North Avė. 3-čios lu
bos. "

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MĄX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiška tabakų. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845, ‘ *

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas. 3907 So. 
Halsted Street.

REIKALINGAS darbininkas prie 
(namų dkrbo. Valgis, guolis ir mo
kestis. Mrs. M. Lavine. Klauskite 
Post .Office, Wiliow Springs, III.

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

...............■ ■. ii............ .  .........................................j-

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkio darbo. F. J. Lubinas, 6950 So. 
Peoria St. Tel. Wentworth 4103.

REIKALINdAS dpjrbininkas dėl 
pastovaus darbo, kuris myli dirbti 
ir gyventi ant ūkės. Ukč netoli Chi
cagos. Vedes arba pavienis. Kreip
kitės tuojaus. 5832 So. Long Avė.

Republic 8402

REIKALINGAS žmogus prie ta- 
vern—nrie baro ir i kičena. 671 W. 
14th Street.

■! ............... ..................................................

Help Warited—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restaurana. Nuolatinis darbas dėl 
geros darbininkės. Atsišaukite 

3206 So. Halsted St.

.—»—o------
REIKALINGA darbininkė dirb

ti prie abelno namų darbo — pra
gyvenimas ant vietos-—■mokestis ge
ra. Patyrimas nereikalingas. 2452 W. 
69th Street.

REIKALINGA , mergina 20—35 
bendram namų darbui, mylinti vai
kus Geri namai, gera alga, savas 
kambarys. Tel. Nevada 9272 arba 
Village 7762.

MERGINA hemu darbui, geri na
mai, lengvas skalbimas. Indepen- 
dence 4276.

MOTERIS bendram Yuimų darbui, 
orivatųs kambarys $16 mėnesiui. 
Wellington 8725.

MERGINA bendrai namų darbui. 
maž« Šeima, savas kambarys; $5.00 
nr°džioj. References. Sheldrake 
2966.

REIKALINGA mergina namu dar
bams, vienas vaikas, savas kamba
rys. nėra skalbimo, nė virimo. Shel- 
drake 9769. * > -

t

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

MES TURIME VTETU DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVĖS darbi
ninku; taingi hoteliu. mašinų ope
ratorių. veiterkų, viriejų. bendro na
mų darbo. Geros algos. A. J. McCov 
Associates, Suite 1128, 140 South 
Dearborn St.

PARSIDUODA Pocius Grove. Cook 
apskrity—23 akeriai ant 4-A. ap
tverta šokiu nlatforma, vandens si
stema. taverno budinkai. žaislavie- 
tė. Virimas visam sezonui. Atsišau
kti lo’*ku 1739 S. Halsted Street, 
Box 458.

AKRU viščiuku farma arti El- 
Geri budinkai $5500.
AKRAI arti Aurora. Geri na- 
pieninės bamės, ganyklos ii 

$100 už akra.
G. SWIGART.

82 North State, Chieago

AUKA Southwest Michigan. Pui
kus ūkis, didelis kelias, gera žemė 
ir budinkai Už mažiau negu budin- 
ku vertė. Prieinami rakai. I. A. S. 
19 West Jackson, kambarys 307

ai Estate For Sale 
smai-žemė Pardavimui

PAUL
Real Estate and Insurance 

4681 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.




