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Lietuvos Naujienos
Sudegė mergaitė
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ORAS;
Chicagai ir apielinkei federa-

KAUNAS. — Sąryšy su pa
skutiniais įvykiais Universitete, 
senato nutarimu atšaukti uni
versitete visi leidimai studen- 
tų susirinkimams.

susikvietė
-t i.

Du 
liko užmušti ir keli

“neliečiamųjų”

MANILA, P. L, birž. 1.

Kantono valdžia reikalauja, 
kad Nankino valdžia tuojaua 
paskelbtų karą Japonijai.

Antroji sesija
Sesija prasideda birželio 20 d., 7:30 vai. vakare.

gyventi, 
ir todėl 
pažeistą
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žmones žuvo
Trečioji sesija

disku

aje. įtįta

buvęs premjeras i 
partijos prezidentas 
siąs tris padėjėjus.

radikalų 
Jis tūrė-

pinn.
— sekr

Demokratinės tvarkos atsteigimo 
Trys referatai; diskusijos. 
Rezoliucija.

našauja: ,
Apsiniaukę; šaltas oras tęsis 

dar kelias dienas.
Temperatūra vakar 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo 48°.
Saulė teka 5:16, leidžiasi

no iki 180 markių važiuojan
tiems1 į Danzigą ir iki 140 mar
kių važiuojantiems į Daniją 
Tokie sumažinimai busią pa
daryti ir važiuojantiems į Švei
cariją ar Čekoslovakiją. 'Su to
kiomis sumomis kad ir dabai 
kuklus vokiečiai negalės v(aži- 
nėti po užsienį svešiuotis, bet 
turės sėdėti namie ir žiūrėti 
nuolatinių Hitlerio parąaų.

20 metų jaunuolių registracija 
karinei prievolei, apskaitoma, 
kad dabar Filipinai turi 20,- 
000,000 gyventojų, kurių tarp 
18,000,000 ir 19,000,000 yra 
krikščionys. 1918 m. Filipinai 
turėjo 13,000,000 gyventojų.

Sesija atsidaro'birželio 21 d., 9 vai. ryte.
1. Lietuvos politinių kalinių klausimas. Du referatai 

sijos.
2. Rezoliucija.
3. Kaip toliaus padėti* Lietuvos* žmonėms kovoje dėl laisvės

Julius Mickevičius —
Euphrosine Mikužiutė

SPRINGFIELD, III., birž. 2. 
— Valstijos atstovų butas 83 
balsais prieš 35 nutarė bedar
bių šelpimui sunaudoti pusę 
surenkamų prekių taksų, vie
ton dabar skiriamo bedar
biams trečdalio tų taksų.

DETROIT, Mich., birž. 2. — 
Smarki vėtra su lietumi perė
jo šiandie per Detroitą, du žmo
nes ūžmušdama, tris sužeisda- 
ma ir pridarydama didelių nuo
stolių. Daug namų sugriauta 
ir judėjimas niekuriose gatvėse 
liko sustabdytas patvynusių ga
tvių ir išvartytų medžių.

T**?-

Nauji Dideli Streikai 
Franci) o j
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Dar 30 dirbtuvių darbininkai sustreikavo, 
reikalaudami algų pakėlimo ir trumpesnių 

darbo valandų; laiko užėmę dirbtuves
-- .. „................. .

PARYŽIUS, birž. 2, — Darbo ministerija paskelbė, kad dar 
30 didelių dirbtuvių darbininkai sustreikavo ir laiko užėmę 
dirbtuves, kad samdytpjąi negalėtų atgabenti į jas streiklaužių.

Apskaičiuojama,'Jted streikas yra palietęs apie dešimtą 
dalį visos didžiosios industrijos, kurios dalis yra svarbi ir šalies 
apginklavimui.

Be to jau nu$ pirmiau streikuoja 13 dirbtuvių darbininkai, 
kadangi samdytų jai atsisakė išpildyti jų reikalavimus. Dery
bos dėl tų streikų sutaikymo jau yra vedamos.

Streikieriai.reikalauja kolektyvių darbo kontraktų, 40 vai. 
darbo savaitė, apmokamų atostogų ir pakėlimo algų.

Paskiausiomis žiniomis, nedirba 66 dirbtuvės, streikuojant 
20,000 darbininkų.

Pietinė Chinija skel 
bia karą nacionali

stą valdžiai?

SHANGAI, Chinijoj, birž. 2. 
— Japonijos valdžia paskelbė 
šiandie, kad pietinės Chinijos 
valdžia Canton paskelbė karą 
ųacionalei Chinijos^*- valdžiai 
Nanjkinge, reikalaudami; kad 
pastaroji paskelbtų karą Japo
nijai.

Japonai, kurie ankščiau bu 
vo paskelbę, kad Cantono val
džia paskelbė karą Japonijai, 
vėliau gavo žinių iš Cantono, 
kad vieton paskelbti karą Ja
ponijai, Cantono valdžia išlei 
do manifestą.

Tas manifestas pasmerkia 
Japonijos puolimą šiaurinės Chi
nijos ir reikalauja, kad Nan- 
king valdžia tuojaus paskelbtų 
karą Japonijai.

Ir vėliausiame pranešime ja
ponai kartoja, kad Cantono 
valdžia paskelbė karą Nanking 
valdžiai. \

Ethiopai išskerdė 30 
italų

LONDONAS, birž. 2. — Gau
tomis iš Rymo žiniomis, ethio- 
pai išskerdė 30 Italijos karei
vių. Tie kareiviai lydėjo tro- 
kus su reikmenimis Makale 
į Addis Ababa. Kely juos už
klupo ethiopai. Jie pasišaukė 
pagelbą per radio, bet kadą at
vyko pagelba, tai rado visus 
kareivius išskerstus, o ethio- 
pus pasislėpusius.

>NEW YORK, birž 2. — Plė
šikai užpuolė National Safety 
Bank and Trust Co. pasiunti* 
nius gabenusius pinigus į kitą 
banko skyrių ir iš jų atėmė 
$50,000.

Chinijoj didėja judė 
jimas už karą su 

. Japonija
tEIPING, birž. 2. — Chini- 

joje vis labiau plečiasi judėji
mas už ginkluotą pasipriešini
mą Japonijos briovimuisi į 
Chini ją.

Nacionalistų valdžia ir jos 
karvedžiai stoja už delsimą ii 
laukimą iki Chinija labiau su
stiprės. Bet atskirų pietinės 
Chinijos - provincijų karvedžiai 
veržiasi,į karą ąu Japonija., Jie 
net grttaioj^ * sūkiliifiif -"prieš' 
nacionalistų valdžią įr paskel
bimu savo ‘*nepriklausoijiybės”. 
Galbūt prie to kursto ir pa
tys japonai, kurie norėtų Chini- 
ją suskaldyti ir tu*o ją susilp
ninti, kad ji negalėtų pastatyti 
prieš Japoniją vieningo fronto.

Tuo tarpu japonai stengiasi 
vis labiau įsitvirtinti šiaurinėj 
Chinijoj, Jie ne tik gabena į 
ją vis didesnę kariuomenę, bet 
kartu stengiasi pasigrobti ir 
prekybą. Todėl dygsta vienas 
po kito nauji japonų pigus 
girtavimo, tyirkavimo ir opju- 
mo urvai, šokių salės ir kito
kios pasilinksminimo vietos.

' •* v 1 • 4 ;

Bet okupantai jaučiasi labai 
netikri ir yra pilni bąimės.

Kartu japonai veda nepap
rastai didelį šmugelį į pietinę 
Chiniją, tuo labai mažindami 
nacionalistų valdžios- pajamas 
iš muitų. O pietinės Chinijos 
finansai yra labai silpni, / tad 
netekimas muitų gali visai pa- 
krikdyti jos finansus.

Pašauta trys kasyk 
los viršininkai

BIRMINGHAM, Ala., birž. 2. 
— Trys kompanijos. viršinin
kai liko pašauti susirėmime 
prie geležies kasyklos, priklau
sančios Tennessee Goal, Iron 
and Railroad Co. Mūšyje bu
vo paleista apie 150 šūvių.

Tos kasyklos darbininkai 
streikuoja ir kompanija mušei
komis ir streiklaužiais bando 
streiką laužyti. Delei to ištiko 
keli susirėmimai, kuriuose jau 
aštuoni žmonės liko sužeisti.
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DETROIT, Mich. — Šiame paveiksle parodoma “Juodojo Legijono 
Charles A. Poole nužudymu.

Pfezidentas vengia 
pasisakyti dėl aug- 

Ščiausiojo teismo
WASHINGTON, birž. 2. — 

Prezidentas Rooseveltas šian 
die pasikalbėjime su laikrašti
ninkais pareiškė, kad paskiau
si augščiausiojo teismo nuos
prendžiai sudarę tam tikrą 
srytį, savotišką,./ 
LandV kur valdžia^nėgaU;veik
ti — nė valstijų, nė fęderalinė 
valdžia negali kontroliuoti dar-^ 
bininkų algų ir darbo valandų.

Bet jis atsisakė pasakyti ką 
valdžia ruošiasi daryti nugalė
jimui teismo ir apėjimui jo 
nuosprendžių.

Nė seniam mergi
nos neduoda ra

mumo
HOT SPRINGS/ Ark. birž. 

2. — R. G. Hammond, 70 m., 
iš Charleston, III, pasitraukęs 
iš praktikos advokatas, atvy
kęs į šį miestą susilaukė vien 
tik nesmagumų.

Jis atsivežė ir visą savo tur
tą — $100,000 bonais ir Šerais. 
Bet tas turtas liko pavogtas. 
Po kiek laiko betgi bonai liko 
atgauti. Bonų radėjas reika
lauja tinkamo atlyginimo ir pa
traukė advokatą teisman.

Nesenai jis pakliuvo automo 
bilio nelaimėn ir du sykiu ap
sivertė automobiliu, bet tik 
lengvai susižeidė. 

. .
O dabar jį patraukė teisman 

18 metų high school mergaitė 
Miss Pete Cox, reikalaudama 
didelio atlyginimo už jos suvi
liojimą ir sulaužymą . prižado 
ją vesti. Girdi, jis prižadėjęs 
ją vesti, ji pametusi mokyklą 
ir maniusi turtingai 
bet jo meilė atvėsusi 
reikia . $100,000 jos 
širdį atitaisyti.

Audra Detroite; 2

SAN 'FRANCI'SCO, Cal., bir- 
želio 2. 
tyrinėja graftą miesto įstaigo
se, iškėlė aikštėn, kad vienas 
policistas, kuris gauna tik 
$200 į mėnesį algos per 20 me
tų pasidėjo į feanką net $834,- 
021. Policistas,’teięįnasi užcLir-

pjtpgu's . spekuliuoda

Kanada siekiasi pe
rimti centralim 

banką
0TTAWA, Ont, birė. 2. — 

Kanados valdžia padarė pirmus 
žingsnius paėmimui valdžios 
kontrolėn Kanados Banko, pri
vatiniai vhldomo centralinio 
banko. Tuo tikslu jau paduo
tas atstovų butui pasiūlymas iš 
pirkti didžiumą banko Šerų, kas 
leis valdžiai pastatyti ir didžiu
mą direktorių.

Tas bankas kontroliuoja ša
lies kreditus ir leidimą x pinigų 
ir pasak valdžios, nedera, kad 
tokį svarbų šaliai darbą dirb
tų privatiniai žmonės.

Vokietija nenori iš
leisti turistų

BERLYNAS^ birž. 2. — 
Nors Vokietija ir labai nori, 
kad kitodaugiausia svetimšali^ 
suvažiuotų į Vokietiją ir pra
leistų joje savo pinigus ir ypač 
laukia daug svečių laike pa
saulinės olympiados, bet Vo
kietija nenori savo gyventojus 
išleisti į užsienį svečiuotis.

Ikišiol važiuojantys į užsienį 
Vokietijos turistai galėjo išsi 
vežti po 500 markių. Tai ne
dideli pinigai ir ilgai su jais 
nesisvečiuosi. Bet naciams pa
sirodė, ; kad ir tai yra perdaug 
didelė suma ir kad vistiek per
daug didelis skaičius vokiečių 
važiuoja į užsienį nors trumpą 
laiką atsikvėpti laisvu oru. Tad 
dabar naciai tą sumą sumaži-

Indijos “neliečiamie 
ji” kovoja už pasi- 

liuosavimą
BOMBAY, Ihdijoj, birž. z 2. 

—■ Dešimt tūkstančių iš Indi
jos milionų 
pradėjo pirmą masinę kovą už 
pasiliuosavimą
religinių ryšių su indusais, ku 
rie Juds pavergę ir. pavertė “ne* 
liečialtftfiš**’jais ! ' ' v 1 '

Savo susirinkime jie nutarė 
ateityje nesimelsti indusų mal- 
dnamiuose, nesilaikyti indusų 
švenčių ir nelankyti indusų 
šventųjų vietų.

Jų vadai paskelbė parinkę ki
tą religiją, vieton hinduizmo. 
Jie neskelbia kokia ta religija 
yra, bet tik pakvietė savo se
kėjus priimti savo religiją, ar 
tai mahometonizmą, ar teožo 
fiją, ar tai krikščionybę
jiems pripažysta lygias teises 
ir nepažemina juos visam am
žiui — nuo gimimo iki mir 
ties.

Riaušės dėl kalendo 
riaus

VIENNA, birž. 2. 
žmotiės 
sužeisti Balzi, Bessarabijoj, kur 
žandarai šovė į riaušininkų mi
nią, sakb Bucharesto žinia. 
Riaušės kilo dėl kalendoriaus. 
Vadovaujami kunigo, senojo 
kalendoriaus šalininkai užpuolė 
bažnyčią, laikomą naujojo ka
lendoriaus šalininkų, kuris Ru 
munijoje buvo oficialiai įves
tas metai atgal

Siūlo suvienyti ap
saugos ministerijas
PARYŽIUS, birž. 2. 

matomas socialialistas premie- 
ras Leon Blum projektuoja 
karo, laivyno ir aviacijos mi
nisterijas suvienyti į . vieną 
krašto apsaugos ministeriją. 
Ministeriu tai vietai

PAŽĖRAI. — Pažėrų mieste
lio gyventojas Mačiulionis, iš
eidamas iš namų, paliko savo 
12 “metų dukrelę prie degančios 
krosnies ir liepė nuolatos kur
styti ugnį. Mergaitė turėjo 
rankose šukas. Priėjus prie 
krosnies, bededant į krosnį 
malkas, staiga šukos užsidegė. 
Mergaitė, manydama šukas už
gesinti, degančias jas suvynio
jo į savo lininę suknelę. Bet 
užsidegė ir drabužiai. Degan
čiais drabužiais mergaitė išbė
go iš namų ir pradėjo šauktis 
pagalbos. Pamatę kaimynai 
degančią mergaitę pradėjo ge
sinti pildami ant jos vandenį. 
Ugnis' buvo užgesinta, tačiau 
mergaitė smarkiai apdegė, ke
lias dienas pasikankinusi, dide
lėse kančiose mirė.

Už pasikėsinimą išža
ginti 3 m. kalėjimo

MARIJAMPOLĖ. — Kidulių 
v. Kėkštų k. gyventojas Pečkus 
Juozas už pasikėsinimą išža 
ginti Onusaitytę Antaniną 15 
m. amžiaus Marijampolės apyg. 
teismo nubaustas 3 metais sun
kiųjų darbų kalėjimu

Nauji žydų pogro
mui Lenkijoje

, VARŠUVA, bijFŽ. 2. — Vals
tiečiai užpuolė žydų kvartalą 
Minsko miestelyje, vieną žydą 
sankrovininką užmušė ir 17 žy
dų sankrovų sunaikino. Po
gromas kilo po to kai .žydas 
užmušęs lenkų kareivį, 
gromas vis dar tęsiasi.

(šio Minsko nereikia mai
šyti su Baltgudijos Minsko mie
stu. šis Minsko miestelis ran
dasi netoli Varšavos ir turi 
5,000 gyventojų, kurių didžiuma 
yra žydai).

j r U* r.'

770 nacių suimta 
Vengrijoje

PARYŽIUS, birž. 2. — Ven
grijos policija visoje šalyje da
rė masinius areštus ir suėmė 
770 nacių, kurie suokalbiavo 
nuversti dabartinę valdžią ir 
[steigti nacių tvarką.

Amerikos Lietuvių Kongresas Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai Atsteigti

' . ’ BIRŽELIO 20 IR 21 D.
Carter Hotel, Cleveland, Ohio.

Pirmoji sesija
Kongreso atidarymas — 2-tra vai. po pietų; susiorganizav’ 
mas ir sveikinimų išklausymas.
Lietuvos ūkininkų neramumai ir valdžios represijos.
Du referatai; diskusijos.
Rezoliucija. *

Neleidžia naudotis 
radio iitftuvais

VILNIUS. — Vilniaus Ryto
jus prieš kurį laiką buvo rašy
ta, kad šių metų vasario mėn. 
Rimšės (Breslaujos apskr.) pa
štas atėmė iš skaityklų vedėjų 
V. Mačionio, Br.. Laurinavi
čiaus ir Br. Sabo teisę naudo
tis radio imtuvais. Kaip te
ko patirti, visi trys skaityklų 
vedėjai buvo nusiuntę Varšu
von bendrą skundą, bet jau 
praėjo keli mėnesiaii ir iki šiol 
dar nėra gavę jokio atsakymo. 
Balandžio 30 dieną dar atimta 
teisė naudotis radio imtuvu ir 
šižiunų skaityklos vedėjui., J. 
Paukštei. Be to, Br. Laurina
vičiui už neva nelegalų naudo
jimąsi radio aparatu komen
dantas Rosochackis surašė pro
tokolą, ir gegužės 5 d. apskri
ties Storasta jam iškėlė bau
džiamąją bylą.

Atšaukti leidimai stu
dentų susirinkimams

Žiaurios muštynės
f ■' • į

MARIJAMPOLĖ. — Šiomis 
dienomis Tabūno gyventojas 
Lanauskas, išleisdamas sūnų į 
kariuomenę, suruošė išleistu
ves. Į išleistuves 
gimines, draugus, pažįstamus. 
Bet vakare atsilankė apie 14 
vyrų iš miesto neprašytų, kurie 
ėmė kiek triukšmauti, šeimi
ninkas pasakė, kad čia tik šei
myninio pobūdžio baliukas, kad 
jie pasišokti gali eiti kitur. 
“Svečiai” įsižeidė ir greitam 
kambary taip sudaužė šeiminin
ką, kad tasai ligoninėje jau, mi
rė. Sūnūs, nieko nežinodamas 
apie tėvą, savo reikalais išėjo 
į kiemą. Bet chuliganai dar 
ne visi buvo išsiskirstę,. Jie 
pasigavo tą vyrą, sudaužė' Šta- 
kietais galvą, sukapojo kojas, 
kad greitai jį teko pristatyti į 
karo ligoninę Kaune. Visi mu 
štynėse dalyvavę chuliganai jau 
suimti ir vedamas tardymas.
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Kaip musij tautininkai veidmainiauja. — Ban- 
kietas Dr. Jonui Šliupui sutikti. — Gimė du 
nauji laikraščiai. — Barzdaskutys papiovė 
savo mylimą merginą. -1- Fiorenza turės mir
ti. — Jaunuoliu kuopos parengimas.

Trečiadienis, birž. 3, 1936
bud^. F^ąnk Rivera beprotis- pradžia darbo parodė’ W De-jSutikus toki^ simpatiją iš p.‘šliupas yra laukiamas Detroi-
kai įš^ylėjp Ratįvaela RėdrL troito lietuviai labąi iąųkiat šve- Kųd?iai& atsirądb pas muš te ir jį mes atvykus paavei-
gyĮėz;, Per kai khrį ląiką via- či^psilankaįity įr ryškią daug miWst kad rėiki’a-aplankyti ir kinsirųe ne tik savo dešine,
kąš ėjo sklandžią!, Bet štai simpatijų; Po pirmo, komišįjos kitus bjžnioriua bei profėšipna- bet penkinėmis ir tuoj aus mw-
įvjflm kažkoks nesusipratimas. šUširinkimo reiigėjamš?užėjus lūs ir gauti jų moralę bei ma- sų iždininkui padavė penkinę.

terįalę pąramą ąvečftj phiėmi-,Tamstos galite suprasti, kad 
mo reikalu* Tuo reikalu nuta- tada smagu rengėjams dirbti, 
rėm pirmiausia Užeiti pas nie- kuomet sutinki tokį karštą pri- 
kieno ir niekados nerinktą, bet j autinių savo darbui. Mes. ti- 
amžiną< Detroito lietuvybės kime, jog p. Kųdziaus ir Dr. 
“burmistrą” D,r. J. zJonikaitį. JOnikaičio pavyzdį paseks ir 
Pasisakius, jog musų atsilan
kymo tikslas yra tas, kad ga
lėtumėme pašitati kaip kuo 
geriausią priminti svečiui. Dr. 
Jonikaitis pareiškė, kad Dr.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
. ............................... ■KR*

Kai atvyko Dr. Jonas Šliu? 
pas, kurį daugelis vadina lais* 
vamanybes tėvu, tai jį pasiti
ko šimtaprocentiniai tautinin
kai. Tie tautininkai irgi deda
si laisvamaniais. Tačiau dau
gelis jų yra laisvamaniai tik 
tada, kai susitinka su D*, šliu
pu ir kitais įžymiais laisvos 
minties skelbėjais. Tačiau fak
tiškai laisvamany be jiems tėra 
dekoracija, šiaip privatiškame 
gyvenime jie visai geri kata- 
likai arba katalikų draugai, 
štai kai pernai atvyko kun 
Kemėšis, tai tie patys tauti
ninkai be kepurių apie jį su
kinėjosi.

žinoma, skirtingų įsitikini
mų žmonėms nėra būtino rei
kalo peštis, — jie gali ir su
sitikti, ir pasikalbėti, ir drau
ge laiką praleisti. Toli-gražu 
mes negalime pasigirti, kad 
tuo atveju mes būtumėme per
daug tolerantiški. Tačiau rei
kalas čia visai kitoks. Su kai 
kuriais tautininkais visa beda 
yra ta, kad jie tik dedasi lais
vamaniais. šiaip jie ir į baž
nyčią eina ir visokias kitas ti
kėjimo pareigas atlieka. Dau- 
giau to: jų vaikai visai kata
likiškoje dvasioje yra auklėja
mi.

Tąip elgtis gali tik veidmai
niai, kurie jokių principų ne
turi. šiandien jie gali būti lais
vamaniai, rytoj katalikai, o po
ryt dar kitokie, žodžiu, jie sa
vo kailį maino pagal reikalą.:

Dr. Jonui šliupui ■ ’pagS&ff 
buvo surengtas bankfetas. Kaip 
“Laisvė” rašo, susirinko 150 
asmenų. Komunistai esą suda
rę apie vieną trečdalį tos pu 
blikos. O tai reiškia, kad tam 
tiečių atstovybė visai menka 
tebuvo. Ir tai suprantama: mo
kėti pusantro dolerio šiais lai
kais ne visi gali. Ypač sunku 
tai darbininkui, kuris mažai 
teuždirba.

Kadangi 
tvarkė, tai 
džio laisvę 
leido tik saviškiams. Tiesa, 
“akių apmonijimui” jie pave
dė Dr. Petrikai tvarką vesti. 
Tačiau visa bankjeto eiga jau 
buvo iš anksto sudaryta.

Nors tautininkai įr labai jau 
stengėsi apsaugoti Dr. šliupą 
nuo “blogos įtakos”, bet susi* 
laukė tikro siurprizo. Kaip pa
sakoja bankiete dalyvavusieji, 
senas aUsrininkąs tinkamai api
budino tikrąją Lietuvos būklė. 
Ir ta tikrovė tikrai 
kams buvo nemaloni, 
šia Lietuvoje nėra 
laisvės. Laisvamaniai 
čiami savo vaikus krikštyti. Jei 
to jie nedaro, tai jų vaikai nė
ra į mokyklas priimami. PrL 
minė Dr. šliupas ir savo sūnų, 
kuris dar nėra krikštytas. Ne
trukus jam reikės >į mokyklą 
eiti. Kas bus tada, tai neži
nia,

Turėjęs daktaras daug ne-, 
malonumų, kada jo pirmoji 
žmona mirusi. O tai todėl, kad 
Lietuvoje nebuvo" laisvų kapi 
nių.

Dr. šliupas, žinoma, priminė 
ir tai, kad Lietuvoje nėra ci- 
vilės metrikacijos, spaudos ir 
žodžio laisvės. Tautininkai vi
sai nekaip jautėsi girdėdami 
tuos žodžius iš seno aušrjpm- 
ko lupų.

Manau, tai buvo tikras šiam 
prizai visokiems Strimaičiams, 
Tysliavoms ir kitiems. Jie ti
kėjosi iš Dr. šliupo “dvasios 
sustiprinimo”, o čia išėjo nei 
šis, nei tas.

Kalbėkime š®ip» kalbėkime

tautininkai visky 
jie pasirūpino žo- 
syvaržyti: kalbėti 

saviškiams

taip, 8 Dr. šliupas Amerikoje 
vis dėlto daug nuveikė. Veikt; 
jis pradėjo dar tada, kada są
lygos byvo neįmanomai sun
kios. Jąm tękę platinti laisva
many bę tiesiog tarp fanatikų. 
Visi juk žino, kad prieš 40 
metų su viršum Amerikos lie
tuvių- kultūrinis lygis buvo la
bai žemas. Iš kaimų suvažia
vę žmonės kažkaip nejaukiai 
jautėsi svetimoje šalyje. Lie
tuvoje jų didžiausias autorite
tas buvo kunigas. Amerikoje 
jie irgi pateko kunigo įta
kon. . . •

Galite sau įsivaizduoti, kaip 
tokie žmonės žiurėjo į Dr. šliu
pą, kuris pradėję skelbti, jog 
visi kunigų skelbiami baubai 
yra tik humbugas.

Aišku, kacf susidarė rimtas 
pavojus kunigų autoritetui. To
dėl jie pradėjb kurstyti savo 
sufanatizuotus parapijoms/ kad 
ardytų Dr. šliupo prakalbas. 
Daugelyje vietų fanatikai puo
lė prakalbas ir jas bandė išar
dyti. Kas be ko, kartkartėmis 
teko ir Dr. šliupui nukentėti. 
Bet jis nenustojo energijos, o 
dar su didesniu ryžtingumu 
skleidė laisvąją mintį.

Pagaliau vis dėlto pasirodė 
ir rėzultatai. Atsirado laisva
manių, kurių skaičius nuolat 
didėjo. Kai viename mieste mi
rė laisvamanis ir jį laidojo be 
bažnytinių apeigų,' tai parapi- 
jonya bandė net laidotuves iš 
.ardyti. Sįt gSTtfją - - < bąįšgelbė j o 
prdtėstantmį

Tąi buvo tikrai sunkios są
lygos laisvąją mintį skelbti.

šiandien jau visai kitaip yra 
Įr musų kolonijoje Dr. šliupas 
butų galėjęs sutraukti tuk 
stantinę minią, jei butų bu* 
yusios surengtos prakalbos. 
Tiek butų susirinkę, jei butų 
reikėję ir įžangą mokėti.

Bet musų vadinamieji lais
vamaniai tautininkai nepasiru 
pino viešų prakalbų surengti 
Matyli, jiems rūpėjo, kad kiek 
galima mažesnis skaičius žmo- 
nių Dr. šliupo kalbos girdė
tų.

įv^ko kažkoks nesusipratihias. 
Meilužiai susipyko- Mergįna pa-^ 
reiškė, jog ji heporinti su jab 
draugauti.

Riverai tai buvęs nepakelia
mas smūgis. Jis tiesiog nete
kęs pusiausvyros. Ties jo kir
pykla yra nedidelė valgykla; 
kur galimą gauti kayos ir san- 
vičių. št^i keliąs dienas 
Riverai pastebėjo, kad į' tą vąl* 
gyklą jėjh ^4ė Rodrigųez. Nie
ko neląylįdataa^ jis išbėgo $ 
kirpykloj iCaiP galvos netekęs. 
Įskiibėjęą j Valgyklą jis 
šė saųviėiij; Kai ręšWąniKkaJf 
nusigręžė sanvičio įžpsyti, tai 
Riverą prišoko prie merginos. 
Pasigirdo baisiausias klyksmas, 
Praeiviai pastebėjo, kad Hive- 
ra, visas kru*vina3, laiKo ant 
rankų niekiną. Vėliau jis išr 
sinešė ipęrginą jr atsisėdo ant 
laiptų. Sėdėdamas jis isteriškai 
juokėsi ir vis. kartojo, kad be 
jos negalįs gyventi.

Pasįtąjkė, kad netoliese bu
vo Anįerikos legijonieri^ pa
radas. Matydami tą baisų vaiz
dą legijonferiaį tiek įtūžo, kad 
jau rengėsi pulti žmogžudį. Bet 
įsimaišo policija ir apsaugoje 
jį nuo įdukusios minios,

Su nužudytos merginos kil
nu Rivera nieku budu4 nenorė
jo skirtis. Jį tėkė vežti polici
jos ambulansu. Jis vis laikė 
rankose krauju 
merginą.

Paaiškėjo, kad 
ra yra vedęs. £0 žmona gyve
ną Puerto Rieo. Policijai jis 
pareiškė, kad p-lę RodrigUez 
jis mylėjęs bfeprotiškai.

—o—
Pąsibąigė Fiorenzos teismas. 

Netrukus jam teks mirti elek
tros kėdėje už ponios Titter- 
ton nužudymą. Ta šlykšti ir 
baisi žihogžydystė sukrėtė vi
są New Ydrką. Aišku4, kad žmo
nių pasipiktinimu- bu$o ^.dide
lis. Visai tad* suprantamai kAd 
ir visokie advokatiški triukai 
čia nieko negalėjo pagelbėti. 
Prisaikintieji posėdininkai greit 
bylą išsprendė, o nuosprendis 
buvo — mirties bausmė.

—o—
Naujoji SLA jaunuolių kuo

pa gegužės 17 d. turėjo pirmą 
;šavo parengimą. Publikos su
traukė labai daug, o todėl liks 

’ir kelios dešimtys dolerių pėL 
no. Tikrai reikia stebėtis, kad 
jaunuoliams taip gerai pašiše-. 
;kė.:

į. ĄNDY’S GĄm Kanos P® 
įlinku yrą ikiiMžids
ir, pasipasakojus savo rupes
nius Dr. šliupo ir jo šeimos 
priėmimo reikalu, musų gera
sis prieteliųs pareiškė (įį^eiį 
džiaugsmą, kad turės progos 
pamatyti svečius ir kad ren
gėjų rupesnį sumažinąs taip 
reikalui niekieno nėraginąmas 
paskyrė $5,00. Valio, Antanai!

kiti biznieriai ir profesijonalai.
— Komisijos Sekretorius.

tpapiudusią

Frank Rive

—- Frank Lavinskaš.

tautinin-
Piumiau?

.^>Žines
yra ver-

Štai susilaukėme dviejų pe
riodiškų leidinių: ponai Jurgė- 
lai leidžia žurnalą “Tautą”, o 
kiti tautiečiai “žinias”. Abu 
tautininkams palankus- °ži- 
nioa” yra maždaug tokio didu
mo laikraštukas, koks buvo- p 
Šukio leidžiamas Clevejande.

Kažkodėl pas mane kyla abe
jonių, kad tie leidiniai didelio 
pasisekimo neturės. Juo labiau, 
kad jie savo turiniu nięko ne-, 
gali nustebenti.

šiomis dienomis pas mus 
įvyko šiurpi tragedija, — įsi
mylėjus barzdaskutys nužudė 
merginą, o paskui laikydamas 
jos kūną ant kelių ėmė iste
riškai juoktis. Tai atsitiko prie 
W, 116 gatvės. Reginys 'buvo 
tikrai baisus. Apie tai galima 
buvo spręsti, iš paveikslų, ku
pė buvo įdėti vietos anglų 
laikraščiuose; > .

Tragedija įvyko štai kokiu
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MM; Aėelia- K, Jarus?
Physica] ThėrflDV 

and Midwife 
6630 S. W«0tern 
Avę~ 2nd floor 

. Hemlock 9262 
Patarnauin Oria 
firimdymo1 nąmu'o 
se ar ligoninėse, 
duędu. mąw«ra 
eteetrfe treąt- 
Tjent ir pmoiia- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Detroit, Mich.
Dr. šliupas aplankys 

musų kolonijų 
j. ,______ , ’ ' 1

Vietos draugijos subruzdo 
Dr. Jano šliupo priėmimu, ku
ris Petrai te lankysis birželio 
13; 14 ir kitomis dienomis. Li
gi šiolei, jau yra nutarta su
rengti šeštadienį, birželio 13 d., 
priėmimo vakarienę ir sekma
dienį birželio 14 d. prakalbas 
Lietuviu Svetainėje. Draugi jų 
išrinkta komisija rūpinasi, kad 
svečius priėmus kuo geriausiai 
ir kad sukėlus kapitalo kelio
nės lėšų padengimui. Jau pati

malevos
OJdnauJtloa mąlevų iWIrb£j.ų ir 
bu torių Įstaigos Chicaęojė. Slandarti- 
ų3s rųAles malėvą už tiktai

. rągujlar|^y kulno»<>
J&Var- 

niįp. iŠ Majestię, Ba<Uo, kurią suban
krutavo. $2.75 vertfis 9SČ
kalną ........„.—s—.-..,——-------
Namams Maleva, Oloss ar Fiat. Great 
Įsakęs rūšies, kitur $2.25, <1-25
ujusi} kaina -...... -'—--i-
asm?®.. 
$3.20. dabar ..............
Juodas Screen Enamelis 50č5 
Dabar galionas ...—......... ........
“Ouinto” U. $ Cąlso- 
nune 26 sv. maišas

It |ųkątančial kitu bargenų,.
Mes operuotam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkįt tie-, 
sidk. Ir taupyklei ’ PA,NT cixic^coGE °F 

inrn milwaWww. avb, 
OS3O 8. hALSTED 8T. 

2274 AVB,
Telefonas: Annlfak^ t l^ld.

7J

¥7 <7 V A ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ wws' MiLA ■
Tiktai moksllSkąė pąrftUtl.s tinkamai Į'mvrf parniSčJut nei talkinti su. pilnu pa- 
Pfitaikintas pagal sklrtinĮflj kylos rugį Į sitikSjimu!

; juius tikrai padės. Vėsėkite nemalonu-1 ĘlastikinCs pan^iakos. ^iržąi, bracea 
; mų. Atsiduokite i patyrusia Expęrto pa- pažeistiems, ČeVerykai tiems, kurių sąna- 

rąlsčio pritaikintojo rankąs. Ateikite pąa riai nesveiki.

1 . . vh r; T■’T ’ V ....1—T f 1 .

Chicag*o Orthopedic Co., 183 W. Lake St
. AnTrpBiĘ wę£lsstreet . ...........

'''...............■'■T'".......... .........

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje stj 

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis 
žemiausios kainom U. S. A.

; gaujos ir vartotos lentos 
2x4 kaip naujos, Švarios pigiai kaip pėdą už . 
1x6 kaip naujos, švarios, 100 bėgamų pėdų .... 
Lentelės, kaip naujos, ryšulys

. .. J ‘ J .V-'? •* -

LOUIS MEITUS
L U M B E R COM PANY

Lafayette 
0074 3800^50 So. Western Avenue 

šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicągo. Atdara sekma
dieniais visą dieną, jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia
gos užeikit į musų yardą. ,

MAMBAS Plaiųs CEVERYKAt
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery-

> ' kai. Musų krautuvėj rasi-
te dideli pasirinkimą .pla-H ' čių ir gerų' eeverykų. Čia

, > visa šeimyna gali gauti ge
riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTEP STREET

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

f* ‘ ■ IĮIIWIWW U" "I."';1! '11 ..■■ĮI'V"!'W !."ru.U . i’ ■

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. EUDEIKIS
i 4605-07 S. Hermitagę Avenue Phones Yard$ 1741-1742

Brighton Paįk Skyrius, 4447 S. Fąiyfįęld, L,aft Q7?7
iAėHAWICŽ ir SŪNUS . 1

2314 West 23rd Plaęe Phones Ganai 2515—Cicero 5927
r ■ i ». .....................A, I! I i", i ............į.................  „Į',l;,.Į|į|.i",Į| n ■ .. .. ,"į<_"į.l-i ... iįi).

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108111 St. Tel, Pullmari 1270 arini Canal 2515

< J. LIŪLEVIČIUS
409^ Ąręhęr Avenue Phone Lafayette 8572

r*

7? S. P. MAŽEIKA
3319 Litiianicą Avenue Phone Yards 1138

y, , ...R,, Į. ,..........     ....

A. MASALSKIS
8307 Lituaniea Avenue Phone Boulevard 4189

' j'. , A. PRTKUS
Į4ĮQ gę>utb 49th Coupt Cįicėro Phonė Cicero 2109

J. F.RADŽIUS
668 Wešt 18tti Street Phone Canal 6174
■{ ' J..'. 'I '..-J! t "m m...... w

S. M, SKŲDAS
718 West l8th Street, Phone Monroe 8877

' - •........... ■ '......................................— - , - ■ __ 2_ ___________ ____ ________ ■.___________ ’___ :_______________ - ■' . J*-1- " ' . ■ "r ..■"■"■į.............  .

c? I. J, ZOLP /■■■;"
1646 Węst 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS ~
J0734 S. Michigan Avė. Tel. PuUmon 5703

. . ąypie—H .....—

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
f T ’ < ; YARds 1741—1742 ' *

B .

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikai Lietuviu Daktitai
...... —

A. Montvid, M. D.
♦ f ,, , f > * * . ♦ .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
>» 1»' "1 .... I!1 *1 "> 1 ■) i11 « .i i' m.

Generalis 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, poxčiu8. 
stato garažus, mūrinius ąrba me- 
dihius, pakelia stabas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel, LAFayetite 7029

Vali 1JM 9 po pietų. 0 ikt 8 vak. 
TeL. Seeley 7330

Narna telefonu RrvBiiirtek |6|7

Ofiso TeL Boulevard 6918
Ru. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 tVesf 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
l^firo valąndos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81 infvUa nn<ml

ADVOKATAI

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vąlandos nuo 2 Iki 4 įr nuo 7 iW I 
vai., Nądejipmis nuo 10 iki If 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard i«kl

Phone Canal 6122
Dr S, Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wešt 22nd Street 
• Valandos*, nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis irnedčį. pagal sutarti 
Kez. 6631 So. Callfornia Avenue 

Telefonas RapubMė 78W
........T- * ........... . « i ' ........  .. i

TeL Offieę. Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—-3323 Sd. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Reė. 6515 So. RockweII St. 
TelephoDA! Renublic 9723

Valandos 1—4 po pietu^ 7-r^ v. vajk 
išskyrus seredomis ir subatemi*.

Phone Bjalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
. Dentistas 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos ana 9 iki 3 vakaro.
Seredoj pagal autam,

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3,407 Lowe Ąve. . . Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN 
‘."S.

Ofiso valandos? Kasdien nuo 9 iti 5. 
Vakarais: PanedSlio. Seredos ir 

Pitnyčios 6 iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S; Roęhrell Street 
Telefonas Republie 9600.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Boulevard 782J 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
j r. Tetefonės > • Virginia . 903&> . f q 

Ofiso valandos nuo’ 2—4 «
6—8 v! vak. Nedalioj pagal stitarR

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel, Boųlevąnį 59f4 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki* 4. nuo < 
iki 8:80 v. Nęd&. nuo 10 iki 12 a, i*

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

st
A. A. SLAKIS 

advokatas 
111 W. Washington 

Room 787
Vai. 9 ryte iki 6 vai. vakare. 

Ofiso Tel. Central 4490 

Gyv. vieta: 6733 Črandon Avė. 
namu Tek: r— Hyde Park 8896

Prospect 1012State 4690
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare’.
188 W. Randolph St.

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR.VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Qptometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo.* 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speoialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlibj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimu akys atitaiso? 

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

____ Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreiva* Akis 
IStaise. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 19--4. nuo 6 iki » 

Nedaliomis nuo' 10 iki 12 vai. dieną.

Dr.A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4670 Archer Avė. 
Tel. Virginią 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayętte 8051 
Valandos: 9-—10 rytą. 6—6 p. p. 

Kasdien, išskyrų^ seredas. 
Sekmadienį susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronįiįkas. ligas 
vyru, motėm ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Bay ir kitokiuM 
elektros priętaiąus. -

. Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St.. netoli Morgą* 84 

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:86 vai. vakaro.

Tel. Cąnal 8119
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6756 ar Central 7494
■ - ■■■ 1 ■ 1 '■> i i y n'i"i" i.nr . .."?įiw

Dr. Charles Segai
OFISAI

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHtGAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vąk po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 1Q iki 19 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yard# 0994
Dr. Maurice Kahn
46M sotrrtr Ashland avė.

Onaft valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2l fld 8 po pHetv

HLAND ĄVB. 
landos

... "T. ■ T. .. ?■. » , i ■ '»—■

Ofiso TeL Dorchester 6194 
Rez. TaL Drexel 9191

Dr. A. A.Roth

. Ofisas Avė.
Valandos- 2—-4. 7—9 vai. vak. Nedi 

liOmis ir tvantadiandaia IR-rll



Vieša Prakalba Dro 
Jono Šliupo

Viešas iškilmingas bankietas 
pagerbimui Dro Jono šliupo 
Lietuvių Auditorijoj, atsibus 
birželio 4 d., pradžia 7 vai. 
vak. •

Galima pranašauti, kad Dro 
J. šliupo misija tarp Ameri
kos lietuvių, daugiau negu pa
sitikėta ir laukta, bus nusise
kus. Už tai reikia pasakyti 
ačių visiems geros valios lie
tuviams.

Laisvamanių Etinės-Kulturos 
Draugija moraliniai tarp ame
rikiečių pasiekė aukštumos, ko
kios nesitikėta ir nelaukta. Iš 
pinigiškos paramos pusės pa
sekmės galima bus įkainuoti 
už metų-kitų. Prenumerata or
gano “Laisvoji Mintis” auga ir 
gal iki tūkstančio naujų pre
numeratorių susirinks. Jei to
kia skaitlinė susirinktų, ta; 
Laisvam. Et.-Kulturos Draugi
jos rėmėjų kadras butų nema
žas. Tada galima butų įsteigti 
Amerikoje rėmėjų centrą, su 
plačiai pasiskleidtfsiais rėmėjų 
skyriais.

Tad tuo tikslu mėginama 
bus Clevelande tuoj aus po Ame 
rikos Lietuvių Kongreso pada
ryti specialį posėdį laisvama
nių, kuriam bus užprašytas Dr. 
J. šliupas kaipo svetys atsilan
kyti ir padaryti pranešimą apie 
veiklą Lietuvos Laisvamanių 
Etinės-Kulturos Draugijos, ži
noma ir suprantama savaimė, 
kad nutarus laikyti laisvama
nių seimą Clevelande bus iš
dirbta dienotvarkė posėdžiui ii 
apkalbami, diskusuojami pir
mieji dienotvarkėj klausimai.

Bet tas žymiai priklausys 
nuo to, kiek į S.L.A. seimą ir 
į Lietuvių Kongresą atvyks 
laisvų pažiūrų ir nusistatymo 
delegatų, taipgi nuo to, koks 
pritarimas apsireikš tarp- šuva 
žiavusių delegatų laisvamanių 
seimui.

Tuom tarpu reikia dėti vi
sos pastangos, kad tose kolo
nijose, kur atsilankys Dras Jo
nas šliupas, publika skaitlingai 
susirinktų pasiklausyti jo pra
kalbos, ir būtinai parinkti pre
numeratos “Laisvajai Minčiai”, 
žinoma ir suprantama, kad rei
kia pakolektuoti ar surasti ki
tus kokius budus padengimui 
Dro Jono šliupo kelionės išlai
dų.

Pilnas maršrutas bus neuž-

ilgo paskelbtas viešai, kaip 
greitai iš numatytų kolonijų 
maršrutui bu*s gautas sutiki
mas, kad suspės surinkti Drui 
Jonui šliupui prakalbas paskir
tą dieną.

Dras Jonas šliupas kalbės 
birželio 4 d. Lietuvių Audito
rijoj Chicagoje. Tai pirmas 
viešas priėmimas Dro J. šliu
po Chicagoje. Svetainės durys 
atsidarys lygiai 7 vai. , vakaro. 
Prakalba Dro J. šliupo prasi
dės 8 vai. vakaro ’ ir tuojaus 
po prakalbos įvyks viešas -iš
kilmingas priėmimo bankietas 
Drui Jonui šliupui mažojoje 
svetainėje.

Norintieji dalyvauti bankie- 
te, ipplonėkit įsigyti tikietus 
ne vėliaus kaip iki birželio 2 
dienos. Tikietus bankietui ga
lite gauti:

1. ) “Naujienų” raštinėj, 1739 
So. Halsted St.;

2. ) “Vilnies” raštinėj, 3116 
So. Halsted St.

— Dr. A. L. Graičunas.
.-------f----------*—

Prisiminus Joniškie
čių L K. Kliubo dar

buotoja Butautį
šio mėnesio pradžioje suka

ko metai laiko kai ilsisi Lie
tusių Tautinėse kapinėse joniš
kietis Julius Butautis, Joniškiu 
Kultūros ir Labdarybės Kliu
bo tvėrėjas ir nenuilstantis 
darbuotojas.

Praėjusių metų birželio 8 die
ną sugrįžęs iš Lietuvos susto
jau New Yorke ir tą pačią die
ną atlankiau p. Juozą Gįnkų, 
495 Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Radau žinią Naujienose, kad 
tą dieną Chicagoj yra laidoja
mas draugas Butautis.

Skaitant tą žinutę pasidarė 
liūdna ir gaila, kad nesuspė
jau parvykti į Chicagą ir da
lyvauti gerojo Juliaus laidotu
vėse, atsisveikinti su juo, pa
sakyti jam paskutinį sudiev.

Nabašninkas Julius Butautis 
buvo didelis mylėtojas Lietu
vos. Prie kiekvienos progos jis 
prisimindavo tėviškę, gimtinį 
Šarkių kaimelį, Joniškį, visą 
apielinkę ir,padangę, tuOs Lie
tuvos laukus ir pievas, kur 
jaunas dienas praleido.

Chicagoj gyvendamas ir dar
buodamasi rašinėdavo į laikraš-

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. Dearborn St. 

CHICAGO; ILL, 
Central 4«41 Z

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

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dienų. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
SAMPELINĖ | 
ELEKTRIKUOS BĮ

LEDAUNĖ
VERTĖS $150

ROOSEVELT
FURNITUREčo:

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 ,

Trečiadienis, birž. 3, 1936 NAUJIENOS/ Chicago, III.

Steponavičių mokinių koncertasčius žineles ir dažniausia pasi 
rašydavo jas pseudonimu “Ar
tojas”. Jo troškimas buvo kuo 
nors pasėti Lietuvoj gyvenan
tiems broliams ir seserims. Dė
ka jo pasidarbavimo buvo su
šelpti Joniškio bendrabučio se* 
neliai; daug laikraščių ir knygų 
buvo pasiųsta į Joniškio vals 
čių. . . * <

x • -j

Drai/gas Butautis buvo de
mokratas, gerbė kitų įsitikini
mus' ir teises. Dažnai jis ne
paisydavo pats savęs, kad tik 
kitiems ką gero padaryti. De
presijos laikams užėjus atsidūrė 
bedarbių eilėse. Savo budu 
nešikštus taigi ir stambesnės 
skatikų sumos nesusidėjcs, jis 
atsidūrė gan sunkioj padėty. 
Prie to ir sveikata ėmė silp
nėti. Taigi jo artimi draugai 
ir pats Joniškiečių Kliubas ne
mažai rūpinosi jo padėtimi li
gos laiku. Ypatingai gi atjau
tė jį jo draugai joniškiečiai, 
pp. Šalkauskai, pas kuriuos pas
kutiniu prieš mirtį laiku Bu
tautis gyveno.

Joniškiečių L. K. Kliubas pa
dėjo ant Juliaus Butaučio ka
po akmenėlį su užrašu: čia il
sis Julijonas Butautis, J. L. 
K. K. narys. O p-lė A. Ančiu- 
tė papuošė jo kapą gražiomis 
gėlėmis. — R. šniukas.

Sandaros piknikas
Sekmadieny sandarieciai ta

rėjo savo išvažiavimą Miliaus
ko darže. Aplankęs , kapus nu
vykau ir pas juos pasižiūrėti. 
Pusėtinas būrelis suvažiavusių 
buvo. Jaunuoliai pakalnėj beis
bolą žaidė, kiti, šiaip sau, tai 
prie stalų, tai ant žolyno il
sėjosi. Prie bufeto nekurie ir 
slyco įsimetė. Radio birzgino 
Vanagaičio nudėvėtas meliodi- 
jas. Ūpas prislėgtas, be jokio 
gyvumo.

Bu’vo ir, progratnas. Daina
vo Birutės choras, Andrejevo 
grupė pašoko.

Buvo karalaitė išrinkta, tik 
niekas jos neapkarunavojo.

— Buvęs.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO ŠHOP 

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

Tel. Yards 6547

MASTER WINDOW SHADE COf
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS ... MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)_.4— . . » _ 1______ ... * J

PLYMOUTH *510
INCH INCH

UST PRICE AT MAIN FACTORY

Išpardavimas Keturių Metų Šukaktuvių
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 dreses 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- 
tarnavimą.-

P-J Joseph’s Dry Goods Store 
/C JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

<1 3344 So. Halsted Street

Geriausi Degtinė...
KENTUCKY YEARLING

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

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

Jei nori geriausios straight whis- , 
key ir highball prašyk 

KENTUCKY
YEARLING

Dabar galima Rauti kaimininiam taveme.
MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBŪTORIS

Gerkit

DAR KOL KAS VIENINTELIS IŠ "VISŲ TRIJŲ" SU ' 
SAFETY-STEEL BODY IR HYDRAULIC STABDŽIAIS!

čia ... iŠ “Visų Trijų” tiktai Plymouth turi 
jas visas.

Plymouth yra kolkas vienas , iš “Visų 
Trijų” su abiem Safety-Steel body ir Hyd- 
raulic stabdžiais. Ekonomijoj savininkai gi
riasi padarantis 18 iki 24 su galionu... 
mąžiausis aliejaus suvartojimas ir palaiky
mas iš visų karų!

Plymouth visuomet sako, “Leisk važia
vimui ir išvaizdai nuspręsti.” Klausk bile 
Dodge ar De Soto dealerio sutvarkyti pa
bandymą.

PLYMOUTH DIVISION OF CHRYSLER CORP.

/'TA U K daugiausiai už savo pinigą, perkant 
naują karą! Patikrink “Visus Tris” že

mai kainuojamus karus. Palygink kainas... 
rakus ... savybes!

šiandien jie kainuojami veik lygiai. Bet 
pažiūrėk kiek extra vertes duoda jums 
Plymouth ... ekonomijoj, apsaugoj, patogu
me, patikėjime. Pažiūrėk j savybių listą

riKRINTOS IŠLAIDOS ANT 
84 MILIONU MYLIŲ

A. J. Towar, Detroit, Pres., 
Yellov - Drlve-It -Yourself 
System, Ine., sako: “Mu
sų karai padaro apie 24 
mylias 1 15 metų. Rekor- 

. dai parodo, kad Plymouth 
padaro vidutiniai 19 iki 
21 mylių su galionu... 
keletas mylių daugiau ne
gu musų kiti karai."

$25 I MENESĮ

PASUK SAVO RADIO ANT ED WYNN IR

LENGVA PIRKTI—$25 į mCnesV nuperka nauja 
Plymouth. Commercial Credit Co. duoda Chrysler. 
Dodge, De Soto dealeriams tokius rakus, kurie pa
daro Plymouth lengvu nupirkti. (

GRAHAM MeNAMEE ANTRADIENIAIS VAKA
RAIS, W. M. A. Q. 8:30

PONIA ANĖLĖ STEPONAVIČIENĖ, kurios mokinių koncertas 
įvyksta šiandie.

šį vakarą, 7:30 vai., didžio
joj Kimball salėje, 300 So. Wa- 
bash avenue,. įvyks Steponavi
čių mokinių koncertas.

Iš ponios Steponavičien&s 
mokinių yra daugelis tokių, ku
rie pasižymėjo tarp lietuvių, 
būtent Ona Skeveriute, Aldona

PATIKRINK KAINAS 
f)-!,: '>'• l

t

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEALERIAI

PLYMOUTH PU,ZZ»s
.. .‘-M. • . f . _ J V . " *"”**■. * «  

Grigoniu'tė, Albina Trilikaitė, 
B. Rasinskienė, Florence Bal- 
sihtė, Jonas Rukštelė ir kai 
kurie kiti. V

• *

Iš Kazio Steponavičiaus mo
kinių pasižymėjo mažytis Pe- 
ter Yuraitis. O Albeft Stupar 
ir Raymond Kanusas grieš di-

PIRMA NEGU PIRKSI BILE ŽEMOS KAINOS KARĄ!
' r. » , - • ~ ' , - . . .J . •- . -.—^—2 , : -   .    2 — ■ -• 

delius kurinius, pritariant Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos or
kestrui, kurį K. Steponavičius 
mokina.

Nors Jurgis Steponavičius 
’netaip seniai gyvena Chicagoj, 
kaip jo brolis Kazys, bet bus 
ir jo studentų pasirodymas šia
me programe.

Iš tokio gero skaičiaus Ste
ponavičių ^žinomų studentų ar
tistų galima tikėtis ir gero 
programo. Tad lietuviai mė- 
giantys gerą muziką turėtų at
silankyti į šį parengimą. Ti- 
kietai galima įsigyti svetai
nėje.

Teisybės Mylėtojų
Dr-tės Ruožai

Taiso Konstituciją

pri-Sekantis susirinkimas 
puola 14-tą d. birželio Lietuvių 
Auditorijoj. šitas susirinki
mas yra svarbus tuomi, kad 
bus taisomi nekurie paragrafai 
konstitucijos. Senoji konsti
tucija buvo pataisyta 1922 m. 
Per 14-kos metų laikotarpį 
daug kas pakitėjo, todėl reikia 
ir konstituciją pritaikyti prie 
šių dienų aplinkybių. Susirin
kimas bus šaukiamas atvirutė
mis, bet jei kurie atviručių ne*- 
gautumėte, tai įsitėmykite šį 
pranešimą ir būtinai dalyvau
kite susirinkime.

Piknikas jau artinasi
Teisybįečių piknikas įvyks 

liepos 26-tą d. Big Tree darže.

Willow Springs darže. Komisija 
serijas turi jau seniai atspaus
dinusi, bet gaila, kad jų ma
žai cirkuliuoja. Serijos bus su 
išlaimėjimais. Todėl nariai pa
tys malonėkite kreiptis pas ko
misijos narius, būtent J. Bal
čiūną, 3200 So. Lowe Avė., T. 
Aleliuną, 3251 Šo. Union Avė., 
ir J. Pukelienę, 7334 So. Lowe 
Avė.

Serga daug narių
šiuom laiku kažin kokia epi

demija užpuolė teisybiečius, 
nes beveik visą laiką turiu pa
švęsti ligonių tvarkymui. Tei
sybė, daug jau yra atsimakia- 
vę, bet dar serga sekantys na- 
riai-ės: J. ' Jokubauskas, M. 
Shumack, M. Marcinkus, B. 
Stradomskiene, J. Vitas, A. 
Paulikienfe, P. Jasaitis, A. Sur
vilas, B. Gurskienė, P. Kairis, 
K. S.. Jokūbaitis ir P. Juoza- 
pavičia.
Daugiaus dirbkime draugystei

Jau visiems yra žinonia, kad 
Teisybės Mylėtojų Dr-tė stovi 
3-čioj vietoj tarp Chicagos lie
tuvių Dr jų, nes turi apie 600 
narių su viršum. Draugystė 
gyvuoja jau 39 metai ir turi 
$20,921.90 turto. Yra geras 
prospektas tik dirbkime visi 
prirašant daugiaus narių ir da
lyvaukime parengimuose, nes 
yra musų užtikrinimas ateičiai 
ir liūdnoj valandoj.

— St. Narkis, sekr.,
4353 So. Talman Avė. 

Chicago, III.
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Garsinkitės “N-nose’’

«,»*510
INCH

SU KAINA
k VEIK TOKIA PAČIA.

Jis'jums apmokės 
F daugiau negu kada, kad 
P patikrinti EXTRA A 
—VERTĘ šiam didžiulyj J 

Plymouth!

ŽIŪRĖK I ŠIAS PLŪS SAVYBES

Safety-Steel Body 
Double-Action Hydranlic Stabdžiai 
Plaukianti jėga Inžino Mountings 
Kalibruotas Ignitlon 
Pilnas ilgis vandens Indą 
Tiesioginė vandens cirkuliacija 
Balansuotas svoris ir spring action 
Didžiaustes bendras springs? ilgis 
O-cillndemi “L-Head” Engine Simplieity 
Atikftėiausia kompresija... regular gas! 
Lengvo svorio Aiutnlnijaus Allojr Pistonai

Keturi nlstonų Žiedai (vietoj trijų) 
Keturi Mai Bearing Crankshaft 
Air-Cooled Cluteh
Lengviausias vai ravima* 
113-enllu ratą pagrindas.

$■■ JĮ IR AUKŠČIAU.
■ , ■ ■ LIKTA DIRBTU-

■ ■ ■ VRJ, DETROIT 
■ ■■ SPECIAL ĮREN- 
| GIMO EKRTA

Į



Entered as Second Class Matter 
Mareb 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ina

1739 South Halsted Street 
Telephono CANal 8500

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy. *

UiuKnKo Kalnai
Chicagoje — paštu: 

Metams .......... ..... ..........
Pusei metų n,-,.,, ■■ ., .

..« $8.00
___ 4.00

Trims mėnesiams u_____ ___ 2.00
Dviem mėnesiams .-..r- ___ 1.50
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija------------------
Savaitei , ■ - —-t.---...

____  8c
___  18c

^Mėnesiui ______________ ___ 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštui
Metams . ___ _____ 25.00
Pusei metu ........___ ......__  2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviem mėnesiams ____ ___1.00
Vienam mėnesiui ____ ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________   88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_____ _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

mitetas susideda iš sekančių 
asmenų: Devere Allen 
Albert Sprague
(Mass.), Franz Daniel (Tenn.), 
Powers Hapgood (Ind.), Daniel 
W. Hoan (Wis.), Darlington 
Hoopes (Pa.), MaynardKrue- 
ger (UI.), Norman Thomas (N. 
Y,). Įdomu pastebėti tai, kad 
Alleh buvo kandidatas į dele
gatus iš Conn., Coolidge iš 
Mass., Daniel iš Pa. — ir visi 
3 prakišo.

Clevelando konvencija nuta
rė, kad partija toliaus nebetu
rės nacionalio pirmininko.

(Conn.), 
Coojidge
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S, Halsted SL, Chicago, 
III Telefonas Canai 8500.

NEW YORKO ALGŲ ĮSTATYMAS — 
NEKONSTITUCINIS

Vyriausias teismas Washingtone panaikino dar vie
ną socialį įstatymą, kaipo priešingą konstitucijai, šį 
kartą teismo sprendimas palietė ne' kongreso, bet vienos 
valstijos išleistą įstatymą.

Tas įstatymas tai New Yorko legišlaturos išleistas 
aktas, kuris suteikia galią pramonės komisionierlui nu
statyti minimumą atlyginimo moterims ir mažame
čiams, kurie nėra namų tarnai arba farmų darbininkai. 
Penkiais balsais prieš keturis vyriausias teismas nu
sprendė, kad tas įstatymas, prieštarauja keturioliktam 
konstitucijos amendmentui, kuris sako, kad “nė vienam 
žmogui negali būt atimta gyvastis, laisvė arba turtas 
be tinkamos įstatymo procedūros”.

Teismo daugumos nuomone, tas New Yorko įstatys 
mas suvaržo darbdavio laisvę tartis su darbininku, to
dėl jisai — nekonstitucinis. Bet tai yra keistas konsti
tucijos interpretavimas.

Kai buvo rašomas ir svarstomas keturioliktasai 
konstitucijos amendmentas, kuris kalba apie neteisėtą 
“gyvasties, laisvės arba turto” atėmimą žmogui, tai 
jo autoriai turėjo galvoje, be abejonės, visai ne tą, ką 
dabar į jį deda penki vyriausiojo teismo nariai. To 
amendmento tikslas būva apsaugoti žmones nuo to, kad 
jie nebūtų be teismo baudžiami mirtim, kalėjimu arba 
turto konfiskavimu — kaip kad yra daroma despotiš
kose šalyse, kur valdžia elgiasi su piliečiais kaiy tinka
ma. •
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Aiškus dalykas, jogei fAs amendmentas negalėjo tu
rėti tokios prasmės, kad žmogaus laisvė visai negali bū
ti varžoma, nes jeigu konstitucija tatai reikštų, tai visi 
valdžios patvarkymai butų neteisėti. Butų neteisėta 
miestams daryti namų statymo reguliacijas; butų netei
sėti miestų sveikatos patvarkymai; butų neteisėtos tai
syklės apie važinėjimą gatvėmis; butų neteisėtas žmo
nių baudimas už “netvarkingą elgesį” viešose vietose; 
butų neteisėtas teatrų ir kabaretų persekiojimas už ne- 
morališkus spektaklius; girtų areštavimas ir t. t.

Keturioliktoji konstitucijos pataisa nesako, kad 
žmogus gali daryti ką tik nori,, bet sako, kad, jeigu 
žmogus peržengia įstatymą, tai bausmė jam turi būt 
nustatyta “tinkama įstatymo procedūra”: žmogus ne
gali būt nubaustas, negavęs progos pasiteisinti ir apsi
ginti. Darbdavio teisė tartis su darbininku dėl atlygini
mo už darbą yra visai kitas dalykas. Aišku, kad šitą 
teisę, kaip ir kitas žmogaus teises, įstatymas gali regu
liuoti. Konstitucija draudžia ne patį reguliavimą, bet 
tam tikrą būdą jo vykinimo — atseit, vykinimą be “tin
kamos įstatymo procedūros” (due process of law).

Sulig tuo teismo sprendimu bus nekonstitucinis 
kiekvienas. įstatymas, kuriuo bandomą apsaugoti darbi
ninką ir jo sveikatą nuo darbdavių išnaudojimo. Ne
jaugi Amerikos žmonės galės tai pakęsti?

Roosevelto administracijai, jeigu ji tikrai nori pa
gerinti žmonių būvį, kaip ji giriasi, dabar yra gera pro
ga atsišaukti į visuomenę ir paraginti ją, kad ji pasisa
kytų, ar ji tokiam konstitucijos aiškinimui pritaria.

VOKIETIJOS OPOZICIJOS 
PAREIŠKIMAS

.... ..... ... •'

“Deutsche Informationen” 
įdėjo pareiškimą, po kuriuo pa
sirašo įvairių opozicinių parti
jų atstovai. \ Pareiškime sako
ma, kad Reino, provincijos oku
paciją Hitleris įvykino ne Vo
kietijos žmonių interesuose, 
kadangi nė, viena šalis neketi
na Vokietiją užpulti. Užimda
mas Reino kraštą ir jį apgink
luodamas, Hitleris rengiasi už
pulti Franciją, Belgiją, Austri
ją^. ^Čekoslovakiją ir Sovietų 
Sąjungą. Tas faktas, kad Tau
tų Sąjunga nesulaikė Japonijos 
prieš Kiniją ir Italijos prieš 
Etiopiją, duoda padrąsinimą 
Hitlerio diktatūrai, svajojan
čiai apie užkariavimus.

Toliaus tame 
skaitome: ,

“žmonių njasės 
j e nori ne karo,
Hitlerio karo politika prieš
tarauja milžipiškos Vokieti
jos liaudies daugumos valiai.

pareiškime

Vokietijo- 
bet taikos.

Netiesa, kad Hitlerį remia 
99% Vokietijos žmonių. Tie 

^>ąlsų skaičiai, kuriais Hitle
rio diktatūra giriasi gavusi 
per paskutinius reichstago 
rinkiųiųsi buvo gauti (feĮįhai 
per negirdėto žiaurumo te- 

; rorą, dainai sųfabnkuoti 
lengvai įrodomomis falsihka- 

F cijomisJ* . z
Po pareiškimu pasirašo nuo 

socialdemokratų: Ęudolph Breit- 
scheid, Max BraUn; prof. Georg 
Decker, Emil Kirschmann, Max 
Hofmanu, Kari Boechel, Sieg- 
friėd Aufhąęuisęr, Emst Roth, 
AVaįner, Heįnrich Becker, Her- 
'ųihnn Petry> pri Hans Hirsch- 
feld, Ale^ander Schifrin.

Nuo komunistų: Walter Ul- 
bricht,\ Franz Dahlem, Willi 
Muenzenberg, Philipp Dengei, 

! Wilhelm Koenen, Hans Beim- 
Ihty Ą. Andre, Erteh Belfort. 
i Nuo socialistinės darbininkų 
partijos: Jacob Walęher, W. 
$randt<-.

Nuo pažangiųjų inteligentų: 
Heinrich Mann, Georg Bern- 
hard, Leopold Schwarzschild, 
Lion Feuęhwanger, Emst Tol- 
ler, Otto Lehmann-Russbueldt, 
E. J. Gumbel, prof. Fritž Lieb, 
prof. S. Marck, Walter Schoen- 
stedt, Alfred Kantorowich.

Nuo rašytojų sąryšio: Ru- 
dolf, Leonhard, Egon Erwin 
Kisch.

Nuo laisvos'vokiečių mokyk
los, nuo vokiečių žmonių teisių 
sąjungos, nuo socialistinio gy
dytojų susivienijimo, nuo 'vo
kiečių menininkų kolektyvo Pa
ryžiuje, nuo laisvos vokiečių 
jaunimo sąjungos Paryžiuje.

Kada Bus Karas?
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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Apžvalga
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jos, švedijds, Šveicarijos, Pa
lestinos ir Lenkijos. Taip pat 
dalyvavo generalis sekretorius 
Adler. . . ,

Buvo svarstoma klausimai:

(Tęsinys)

Kazokų armija ’
. < •. A- * • • ‘ . 1 > i

Panašių atsitikimlį yra buvę 
ir kitose valstybėse, tai vis pir
mi ženklai, kurie liudija sve
timos žvalgybos darbus, žino- 

Ima, karo žvalgybos.
SSSR tik šiomis dienomis vi

siškai atstatė buvusią panaikin
tą kazoką armiją. Kazokų ar
mijai suteikta daug visokių 
lengvatų, kurios primena caro 
laikų kazokų lengvatas. Mat, 
iki šiol kazokai kaip mažai pa
tikimi esamai SSSR tvarkai sa
vo savistovios armijos neturė
jo. Dabar ji pilnumoje atsta
tyta ir įvesta sava kazokų uni
formą, kuri iš esmės mažai kuo 
skiriasi nuo buvusios caro lai
kų kazokų kariuomenės unifor
mos.

Dėlko taip padaryta, dėlko 
kazokų armija atstatyta?

Mat, Hitlerio planais yra nu- 
matyta iš Ukrainos ir kazokų 
apgyventų sričių sudaryti sau 
palankią savarankią ; valstybę. 
Tai reikėjo kas nors daryti, 
kad šitam Hitlerio piktam pla
nui pakirsti kelius.

Kazokų armija skubiai or
ganizuojama ir iš jos sudaro- 

/ mos savarankios vierietos.-Ka
zokai iš senų laikų yra žino
mi kaip geri raiteliai, todėl ir 
dabar jų armija beveik išim
tinai susidės iš raitųjų dalių.

Anglai vis dar delsia. Jie nie
kaip negali susitarti su Prąn- ‘ • i T i 1 • • •! "1

nesilaikyti sudarytos sutarties 
nuostatu. ?

* *

Tautų Sąjungą
žodžiu, viso tarptautinės su

tartys eina velniop ir pati 
Tautų Sąjunga -į visų tų su
tarčių saugotoja, tautų santy
kių derintoją jAW praranda sa
vo išorumą. Net . tokios demo
kratiškos valstybės kaip Šve
dija, Norvegija, Suomija jau. 
ątvirai kalba ar yra išskaičia
vimo ilgiau tautų sąjungoje 
pasilikti. Pietų Amerikos vab 
stybės beveik visos jau yra 
viešai pareiškusios, kad netru
kus iš tautų sąjungos išsto
sią. Taigi, Europa atsiduria be
veik ant bedugnėj kranto...

Aš jau daug mėnesių atgal 
šitais klausimais esu jums ra
šęs. Tuomet suminėjau, kad 
Europa maskiruotai ruošiasi į 
karą ir kad svarbiausiu ' čia 
kaltininku yra Vokietija. Da
bar ne taip seniai taip pat ra
šiau dėlko vokiečiai, arba tei
singiau tarus, Hitleris išdrįso 
remilitarizuoti Reino zoną, bet 
neturiu laimės patirti ar bu
sit mano raštus gavę, ar jie 
buvo visi sunaudoti. Jei busit 
gavę, tai turėjot progos įsiti
kinti, kad visai įai, ką ąš ra
šiau nebuvo iš piršto išlaužta 
ir kad dabar j^u daug kas 
įvyksta, ką seniąu spėliojau.

Nenoriu būti blogu pranašu, 
bet kąip^šf laišką skaitysit, jau 
gal busit gavę telegramas, kad

ti paremta mikliais smegini- 
mis ir dar stipresniais raume
nimis, tik tuomet širdies 
rūmas ir teisė-teisėtumas 
rėš savo reikšmę.

Kas gi įvyko Europoje,
gi nutiko, kad dar taip nese
niai palyginti lengvai kultū
ringose valstybėse kai kur įsi
galėjo diktatorinis režimas, o 
dabar tokiu dideliu šuoliu šo
kama į karą?

Europa ir kiti konti
nentai

Europa ilgus metus gyveno 
iš kitų kontinentų kolonijų, 
štai ji vykusiai eksploatavo pa
vergtas Azijos, 
tralijos, net 
tas.

Europos kai 
bes iš tų savo 
didelius turtus, 
mo lygis 
pakilo už kitų kontinentų gy
ventojų pragyvenimo štandar 
tą. Europa tuko iš kitų są
skaitos. Štai įvyko didysis ka
ras. Jis visus beveik lygiai su
krėtė, bet ne visiems vienodus 
vaisius pasėjo. Azijos, Afri
kos, Australijos, ir net kaip 
kur Amerikos pavergtosios 
tautos išmoko pačios pas save 
savistoviau šeimininkauti. Iš 
Europos mestojo . daug ko pir 
kę ir pas save europiečius pra
dėjo išstumti. Europai teko su
sitraukti. O kai kurioms Eu
ropos tautoms, kaip štai vo
kiečiams, italams, rusams, au
strams, vengrams ir kitiems 
net pusėtinai nukentėti. Pra
sidėjo čia tikra katastrofiška 
ekonomiška būklė.- žmonės čia 
ne tik prarado prieškarinį pra
gyvenimo štandąrtą, bet net 
atsidūrė pusalkanių žmonių 
būklėje. Tų kraštų žmonės du
so, niršo dėl savo pralaimėji
mų ir stengėsi įvairiais keliais 
ir budais tos gėdos nusikraty
ti.

O kaip
•V__________ _____
T

Afrikos, Aus-
Amerikos tau-

kufrios valsty- 
koloniją krovė 
Jos pragyveni- 

nepalyginti aukštai

kas

ge- 
tu4-

SOC. DARB. I^TERNACKW 
LO VALDYBOS SUSI

RINKIMAS

Gegužės 16 d. Briuselyje 
(Belgijoje) susirinko Socialis
tinio Darbininką Internaciona
lo valdyba, ir posėdžiavo, pir
mininkaujant Belgijos senato
riui Louis de Brouckere. Į po
sėdį atvyko atstovai iš Armė
nijos, Austrijos, Belgijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Dani
jos, Francijos, Gruzijos, Vo
kietijos, Britanijos, Holandijos, 
Vengrijos, Italijos, Luxembur- 
go, Rusijos (socialdemokratą ir 
social-revoliucionierią), Ispani-

hitleriškoskaras Etiopijoje, 
Vokietijos provokacijos, Japo
nijos imperialistiški žygiai Azi
joje, padėtis Ispanijoje, ginčai 
Amerikos socialistų partijoje, 
tarptautinis darbo unijų, kon
gresas, socialistinio jaunimo 
judėjimas, Internacionalo biuro 
papildymas. •

KRZYCKI NEBEIŠRINKTAS

Buvęs socialistą partijos pir
mininkas Leo Krzycki, 'kuris 
padėjo Normanui Thomasui nu
galėti “senąją gvardiją”, nepa
teko į naująjį vykdomąjį ko* 
mitetą. Clevelande išrinktas ko-

Pranctfzai yra abejingi Anglą 
nuoširdumu, o, anglai per daug 
yra dideli savo valstybės ego
istai, kad butą kitą -nuoširdus' 
prieteliai, todėl prancūzai ne
nori visai italą išsižadėti, šitą 
progą išnaudoja ne tik Vokie
čiai, bet ir italai. Net turkai ir 
tie pareiškė, kad jie stiprinsią 
Dardanelus, nes netiki taika, 
netiki kitą valstybių gera va
lia. Austrai jau taip pat atsta
tė savo prieškarinę kariuome
nę, nors einant tani tikra su
tartimi tai neprivalėjo daryti. 
Vengrai lygiai panašiai galvo
ja, tai yra ir jie rengiasi savo 
kariuomenės skaičių didinti ir

sigalėjo. žinoma, kitaip viša 
Virs, jei anglai tars griežtą sa
vo žodį. Deja, jie delsia. Jie 
delsia dėl to, kąd įpratę visa iš 
pusiausvyros palaikymo laime-

Del angly delsimo štai feo
dalinės tvarkos kamuojami, pu
siau ginkluota, karalių kara
lišką valdoma Etiopija Italu 
modernišku karo ginklu pagal
bos jau ant kelią paklupdy-

O juk, rodos, daug kas Etio
pams šiame kare užjautė. De
ja, šiame amžiuje maža gerą 
širdį turėti, ir savo pusėje tėi- 
sę-teisėtumą, vietai turi bu-

CLEVELAND, Ohio. — Amal- 
gamated Clothing Workers of 
America konvencijoj Sianey 
Hillman, tos organizacijos pre
zidentas, pareiškė, jog Aukš
čiausias Teismas yra “Kalėdų 
diedukas” kapitalistams. Jis pa
tarė unijos nariams remti Roo- 
seveltą.

vien tik savo gyvybiniais rei
kalais aukštesnės mintys nu
stoja veikusios. ' Pusbadžiui 
žmogui laisvės troškimai, aukš
tesni dvasios polėkiai lieka sve
timi. Jis tik rūpinasi tos die
nos reikalais. Įvairią krizių 
žmogus kamuojamas privengia 
bendrą žmonijos reikalų. Jis 
net lieka patenkintas, jei kas 
atsiranda už jį lyg valinges-, 
nis, stipresnis, kuris ima tuos 
įkyrius klausimus ne tik riš
ti, spręsti, bet net tvarkyti.

... žmonės .susirūpina To valingesnio žmogaus jis timi
■i..——i

greit pasiduoda įtaigai. Nuo
vargis ir kiti negalavimai ma
žina žmogaus psichės ir ener
gijos atsparumą, jis darosi ma
žiau savarankis, štai dėlko tuo 
metu lengva įsigalėti visokiems 
tautos gelbėtojams, visokiems 
tautų neprašytiems vadams.

Savo laimės kalvis
Europoje kaip tik tose val

stybėse, kurios po karo išėjo 
labiausia nukentėjusios pir
miausia Įsigalėjo diktatūrinis 
režimas.

Juk yra patirta, kad darbi
ninkų tarpe ne tada streikai 
kyla, kuomet darbų mažiausia 
yra, bet tada, kada jų daugiau 
atsiranda, kada darbininkai lyg 
ir atsigauna. Tik tuomet pas 
juos gimsta daugiau ryžtingu
mo, didesnio pasiryžimo. Bet 
juk diktatūromis žmonijai pa
laimos neatnešė. Ir genialus 
tautos vadai be visos tautos 
kūrybinių pajėgų, be tautos 
potencijos geresnio rytojaus 
nesukurs. Kaip pavienis asmuo 
savo laimės turi būti pats kal
vis, taip lygiai visa tauta, pa
galiau žmonija turi būti visa 
geresnio rytojaus kalvis. Tik 
darningam tautų, valstybių su
gyvenime gludi skaistesnis, 
smagesnis rytojus. Kitus pa
vergus sau laimės neatneši, ji 
greit iš rankų išspruks: ateis 
galingesnis ir ją paverš.

Ir štai tie diktatoriai dabar 
nori kitų tautų sąskaiton sa
vo kraštui laimę kalti. Iš Čia 
ir kilo tas padūkęs ginklavi- 
masis, tas noras revanšuotiš, 
tas paikas pasididžiavimas, no
ras pasirodyti, kad turi teisę 
kitufc valdyti, kitus kultūrinti, 
— žodžiu, tapti pašauktaisiais 
pasauliui tvardą atnešti. Iš čia 
ir kilo visokios rasės teorijos, 
iš čia atsirado tikrai stebuk
lingi karo įvairus pabūklai 
žmonijos smegens ne tiek da
bar pasuktos į kūrybinę pusę,, 
kiek jos veikia naikinimo kryp-

(Bus daugiau)
Į. , f -.1 J
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Ekspresiniu milžinišku Cunard White Star Linijos Laivii

“BERENGARIA”
Birželio-June 17, 1936

.). .1 ■ . ' .

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 
per Cherbourgą

* - '

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

Šiai ekskursijai vadovaus Steponas Bergeris, kuris yra labai gerai 
patyręs ir moka savo tautiečiu^ užganėdinti. ‘

< . .. ■ " ■ ■ ’ ■

Trečios klesos laivakortės į vienų pusę kainuoja 
Į abi puses ............................................ .......... ...........

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

$107.50
$186.50

$148.50
$267.00

Dėl dokumentų ir kambarių ant laivo tuojaus kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.
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Vadovaus Ekskursiją 
į Lietuvą

Vladas P. Mučinskas,

Sužeidė keturias dar
bininkus trobesį 

griaujant

Būrys WPA darbininkų grio
vė seną kauntė§ kalėjimo tro
besį. Jieins bėsidarbuojarit da
lis sienos įdubo ir sužeidė ke
tu rius iš jų. Sužeisti jię sum 
kiai ir nugabenti į ligoninę.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Švedų Amerikos Linijos cent
ro rąštineje Amerikoje Lietu

vių Skyriaus vedėjas
Liepos 1 d. š. m, 11 vai. ry

te /(E, S, T.) Švędų Amerikos 
Unijos 'ipaderniškuoju mo- 
torląiviu “Gripsholm” išplauks 
skaitlinga ekskursija į Lietu
vą, iš New Yorko per Goth- 
enburgą, Švediją j Klaipėdą.

Keleiviai vyks iš New Yor
ko j Gothenburgą, iš čia per 
gražiąją ir Lietuvai draugin
gą Švediją (6 valandas laiko) 
ekskursija vyks ekspresiniu 
traukiniu j Švedijos sostinę 
Stockholmą ^Šiaurės Veneci- 
ją’\ o iš čia puikiuoju 1931 
m. statytu garlaiviu “A/dnen- 
holm’' tiesiog j Klaipėdą! Eks
kursijai asmeniniai vadovaus 
oficialis palydovas p. Mu
činskas, kuris nuo pat prad
žios nuolatinio susisiekimo 
tarp New Yorko , ir Klaipėdos 
per Švediją įsteigimo* suma
niai veda švedų Amerikos, Li
nijos lietuvių skyrių, ką ma
tome šiandien iš tos linijos 
įgyto populiarumo lietuvių 
tarpe ir daugėjantį lietuvių 
keleivių skaičių į Lietuvą š- 
A. L.

Chicagos mokyklos 
išduos diplomas 

35,000 mokinių
Birželio 11 ir 12 dd, Chica

gos viešosios mokyklos išduos 
diplomas 35,651 mokinių. Per
nai diplomų buvo išduota 34,- 
.442. Mokinių skaičius labiausia 
padidėjo aukštesnėse mokyklo
se ‘ir vadinamose junior kole
gijose.
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Išleido įsakymą už
daryti gembleriavi- 

mo vietas
Policijos komisionierius All- 

man davė įsakymą policijos 
stočių kapitonams uždaryti (jei 
randasi jų distriktuose) gemb- 
leriavimo Vietas ir daboti, kad 
jos neatsidarytų.

Pašovė pačią, pats 
nusišovė

Praleidęs Visą naktį gerda
mas James Webb, 37 m., 1824 
Nonth Park avenue, tavernos 
savininkas, pašovė savo pačią 
Mary, o po to pats nusišovė. 
Moteris išgys. 
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Palaidota žymi socia- 
lė darbuotoja

SIMANO PAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdybą' 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm.. 9227 Sb. Cottage 
Grbve Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm,, 3326 So, Union Ąve,; P. 
Killiš, nut. rašt, 3847 S; Lituanica 

ras 
turto rašt.. 3842 So. UniOtt AV©.; 
Iz. Mėsaitis, kontr. rąšt,. J. Ma- 
liriauskas, aplėk, kąšos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckįs, knygius, 
3331 ŠO. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laikei kiekvieną mė

nesi kas pirma sekmadienį 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St. ;

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. Georgė Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė. t 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 283 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kąsierius M. KaziuiiąS, 
3608 Gunderson Avė., Beinvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis i? D, B^ąząs; ligonių 
lank. ' J. Garądaųskas, 8812 Wį 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. IVilliams; Dr. 
kvotėjąs Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas, antrą ne- 

dėldįenį Lawler Hali. 3929 West 
Madison Št.
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UNITED LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CJ-UB 9,th WARD 
Valdybą '1936 metams:

Pirmininkas Povilas Barcheack, 
34 Ę. 10Q PL; Pirmas vicę-prez. 
Zigmas Kalis, 122.17 S. Halsted 
St.; Antrasis vicė-pifez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Ayę.; 
Protokolų rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Frąpk Pąvi- 
Ibnis, 10536 Laiayette Avė.; Fi
nansų rašt. Victof Petkus, 44 E. 
104 St.; Kaperius Julius Strumi
las, 11011 Michigan Avė,.; Truę- 
tistas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trųstjstaą Jozefą Linkšus, 
20 IV. 107 St.; Maršąlka 1—Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 St.; 
Maršalka 2—Jonas Sęhultz, 10325 
Indiana Avę, # .

Veikiantysis komitetas:'
1) Brūno Pėtkus, 10742 Michigan 

Avenue.
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal- 

lace Street.
3) Al. Ką?i?» 10617 Ędbrooke ąy,
4) Adv. Ffank B. Zalatorius, 700 

W. no St.
5) Adolf. Pązavskis, 10621 Ed-r 

( broolce Avę.

9įįį

žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis’,, 8510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Capąl 21883 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artešiąn Avė.; Qrg. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metųms: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Vertckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
riut. rašt,, 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49, Avė., Cicero; Dąminik Mo- 
tųz, kontr. rašt., 6931 S. Artešiąn 
Avė., Ida Kačinski, kontr, pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršąlka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanąs Česna, 
ir Ida Rocinslp, apiėk. ligonių.

NAUJA RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

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

“The bicycle wąll get us back

WASHINGT0N, D. C. — Kongresmanas Marion A. Zion- 
chek su savo jauną žmona, Kadangi Zionchek be paliovos skan- 
dalino ir labai keistai elgėsi, tai pagaliau pateko į ligoninę, kur 
daktarai tirs jo protą.
..I « I II,t l'Vl "V ' 1 . I1 1 1 1 ",.... * I

Sųsiripkimai laikomi paskutini 
kiekviėnd mėnesio antradienio va
karą. 10.806 Wabash Avė.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. janąyičia -r- pirm. pagęlb.

. 3852* So. Californįa Avė,; Sophi© 
Ambroząitė -— nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI,; A. Rama- 
šauskienė nri. rast, pagelb. 
1218 S*. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin.. 11731 Indiana 
Avę.; Adolf. Mirovjtz, 2539 W

—------—— ----- - ------ ------------------
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46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; R. šniu-r 
kas, koresp., A. Ųrigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Aye.

j Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
menęsio ketvirtą sekmadieni 1. v. pn.» 
■Hollywood Inn svetainėj©, 2417 W. 
43rd Si.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
inarketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
luolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ię vartojamąs. Tavernose geras 
gerti su degtine ir bė degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio* Pašaukite telefonu Canal 11?8.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL,

SLA. 129 KUOPOS valdybą 1936 
i metams: Pirm. F. Valaitis, 1328

Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Chėr- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rast. K, Batųtis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So.' Ellįs Aye.; Kasierius B.

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.; 
Antąųas Šimkus — pagelbininkas. 
3120 Lituanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. raštininkas, 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas, 
3144 S. Walace St.; Jonas Matė-

kasierius, 5658 S. Throop Šit.; I*t- 
oną^ „ Lėndauskas — maršalką, 
3130 S. Halsted St.
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Hospital
—i—____ MPJĮffiU__ _

SVEIKATOS KLINIKA

To^USimami - ’U-OO 
..... *45-00 

mvios^........................ $ 15'00
Medikais egzami- *100 

dŠjGLAS PARK EDOSTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

. X

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420W, 63rd Sf
Engle^rood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

1 aFflEr.
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X.RAY
Vai.: 8:30 iki 8 :80, y. vak.

TEL. HARRISON 0751

Opposite Davis Store, 2«l Floor

Tavernos
SPRINGINN

Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtiną. ąluft ęiKarąL oiKa^i lr 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms. iŠvažiavi- 

"•"k’bėffisfii1"“
82th and Kean Aje, WįUow Springą 

; .. . _.—; ......................-            

Ši ekskursija- yra-—-tižgirta 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje, prie ku
rios narių prašomą kreiptis ir 
visais kelionės reikalais ąrba 
į bet kurį lietuvį laivakorčių 
agentą. Visi Tamstai maloniai

- Antradienį, birž. 2 d;, tapo 
palaidota i>le Edith de Nari- 
crede, ilgą laiką dirbusi Hųll 
Housė įstaigoj kartu su Jane 
Adams, kuri buvo Hull House 
įkūrėja.

Ą< A,
Frances Malony (Staruliuke)

■ • i

p A DĖK AVON ET

T.!, BejuMte W 
Grane Loal Co. 
5332 Š. Lon« Avė.

Chicago, Ilk

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 toąaę 

Smulkesni $6.80 tonas.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stėkąi, ųorčepai ir kiti šilti valgiai, 
Bismąrk alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

701 W. 21st HąS“inl’^eL Can»l 7522

'iji "įžį"" ‘lįmaii'.   «ii»W’

patarnaus.
—Ekskursijos Palydovas.

............... .....■■■—M'1 -..... J «>

Pasiekė Springfiel- 
dą, tik ne tą, kurį 

norėjo pasiekti
Sol Watchell, New Yorko 

sėlsmanas, išsimiegojęs S.t. 
Louis viešbuty, pasiklausė ke- 
lio į Springfieldą ir išvažiavo. 
Padaręs ilgoką kelionę jis pa*- 
siekė Springfield, Illinois, o 
o norėjo pasiekti Springfield, 
Missouri. Kitaip sakant, drau
gu t is atsidūrė 300 mylių tolu
moj nuo savo kelionės tikslo.

Lietuvių Dailės 
Paroda

MandeI Bros. Krautuvėj
State ič Madison Street

9 lubos
Bus atdara iki birželio 6, 1936 
Kasdien nuo 9:30 ryte iki 5 

vai. vakaro.
Įžanga Dykai

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

ir rankdarbiai.

Mirė Cyrus Mc- 
Cormick

Mirė Cyrus H. McCormick, 
buvęs International Hąrves.ter 
kompanijos direktorių tąrybos 
pirmininkas, šių metų gegu
žės 16 d. jam sukako 77 me
tai. Kaip žinoma, tos kompa
nijos dirbtuvėse yra dirbusių 
ir dabar dirbančių nemažai 
ir lietuvių. McCormick vienas 
turtingiausių Chicagoj ir A- 
merikoj žmonių-

Siunčiam Gėles 'Telegramų } Vleae 
PasaųllM Dali*

LOVEIKlS
KVIETK ĮNINKĄS

Gėlės Vestuvėms. Bąnkietams

3316 So. Halsted SĮt
Tel BOUlevard 7814 
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ILaidotuvią Direktoriai!
— JUOZAPAS J*

LUDEIKIV
Į IR TĖVAS 1J 
■* REPubliė 8340 **

A. f A.
ELENA ČERNAUSKAITĖ 

po antru tėvu Romanauskaite•
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės 31 diena. 6:15 valan
da vakare, 1936 m.. sulaukus 
13 metų amžiaus, gimus va
sario 26, 1923, Chicago, III. 

f

Paliko dideliame nuliudime 
motina Ona po tėvais Burins- 
kaite, tėvą Edwardą. broli Pe
trą, sesutė Genovaite, dėde 
Jurgi ir dėdiene Agnieška 
černauskuš, 2 pųssešeris Sofi
ja Černauskaitę ir Adela Bu- 
rinskaite, pusbroli Andriejų 
Burinską ir gimines Wauhū- 
gąn, III. Steponą ir Ona But
kus, Marijona Gilbudien# ir 
Ona Vaitekuniene ir daug ki
tu giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2601 W. 47th St. Tel. Lafąyet? 
te 8289.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, Birželio 4 diena, 8:00 vai. 
ryto iš pąmu t Nekalta Prasi
dėjimo Panelės šv,. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos* už* velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapinės.

Visi Ą* A. Elenos černaųs- 
, kaitės giminės, draugai ir pa

žystami esat nūoširdžįai kvie
čiami dalyvauti ‘ladotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarnar 

, vima ir atsisveikinimą
Nuliuke liekame.

Tėvai, brolis, sesutė ir 
giminės,

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis. tel. Yards 1741.

STANISLOVAS KARALEWICZ 
kuris mirė 10 dieną gegužės ir 
palaidotas 14 d. gegužės, o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji Į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
Vainikus; draugams. Dėkavoja- 
me miisų dvasiškam tėvui, kun. 
Baltučiui, kurs atlaikė įspudin 
gas pamaldas už jo sielą i dė- 
kf’vojąme graboriųi Pąvlavi- 

‘ čiūi, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jj i amžinasti, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, ir pa
galios dękavająmę visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo- 

. nčms, o tąii ipųsų mylimas 
sakome: ilsėkis Šaltoj’ žemėje,

Sesuo ir Brolis

Mirė South Tąwi ligoninėje gim
dymo laike. Mirė birželio-June 1 d., 
1936, kaip 9:10 vai. vakare, sulaukus 
nepilnai 27-> metus savo amžiaus. Gi
mus ir augus čia Čikagoje ir iš pro
fesijos būvo. vaistininkė-Aųtiekorė.

Nubudę paliko jos vyrąs: Maurįce 
Mąlony, du broliai John ir William, 
taip pat jų senas tėvelis Malony ir 
tolimesni jų giminės.
, Velionė ipkliko didžiausiam liūde
sy savo myliiM1 iftamyte Jozėfihą 
Yasud ir savo antrą tėveli Williąm 
Yasųd, Pussesere Feliciją Tesh-Šta- 
sersįcaite, Cioces: Veronika Balniene, 
Kazjmerą. Meškeliene, Jo^efiųą Pa- 
lišąitiene, Oną Baizėrięne, Pussese
res: Oną Stulgaitiene ir Olėse Šmi
tienė ir Marijoną Rakickiute; jų vi
sų šeimas čia Amerikoje ir daugeli

kitų kaip į aį’tįihėsnių, taip ir tolimesnių giminių Lietuvoje.
Kanas jos ^parengtas ilsis graborįaųs Kenny koplyčoj, 5438 So. 

Halsted Street.
Laidotuvės įvyks Birželio-June 4 diena, 9:30 vai. ryte į šv. 

Bernardo bažnyčią prie 66-tos ir Stewai*t Avė., iš ten bus nųlydė- 
■ ta į Lietuvių Tautiškas kapines, kur bus palaidota šalę savo te- . 

velio amžinam pailsiųi.
Visi A. A. Frances Malony (Staruliukės) giminės ir pažystami 

esate nuoširdžiai kviečami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras Mauricė Malopy, Motina Jozefą Yasud, Tėvas' Williąm 

Ydsud, Pusseserė Felifija Tesh, ir kiti visi giminės.
Laidotuvėse patarnauja Kenny Undęrtakers direkcija, Dėl infor
macijų pašaukite Yards 0661.

PRINCESS
TEATRAS

So. Clark, arti Jacksoų
“MES Iš'

KRONSTADT”
1 ŠIANDIEN

Durys atdaros vidurdienį
25c iltt 2

Paskutinis perstatymas sekmadie
nį, birželio 7 dieną.

... ... ’Tiii’i,ii.1 "miw"T

RILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i naują vietą, r- erdvingą ir gra
žiai išpuoštą. Čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžiu, O penktadieniais 
žuvies veltųį. Muziką penktadieniais 
it Šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokių. Savininkai 

VINCAS ir ONĄ POPELL 
4358 So. Maplevrood Avė.

VM Ii H. .

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

MARIJFONA GRIGAS 
pū pirmu vyriį Mačiulionis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 d., 2:15 valandą po 
piėt, 1936 m., gimus Alytų ap
skrity, Daugų pąrap., Gūdžių 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nuliu-( 
dime 2 dukteris, Sophia ir 
Stejla, sūnų . Walter, seserį 
Jųšerą ir švogerį Stanislovą 
Maskeliūnus ir pussesere Min-^ 
hįę ir šyogeri Stanislovą Vai
tekūnus ir jų šeimynas ir gi
mines. o Lietuvoj motinėle ir 
3 brolius.

Kūnas pašarvotas rąndasi 
3427 So. Unipn Avė.,

Laidotuves ivyks penktadie
nį, birželio 5 d*., 8:00 vai. ryto 
iš namų i Gimimų Pan. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pąmąldos ųž 

- velionės sielą. O iš ten bus nu
lydėta j šv. Ka0miei?o kapines.

Visi Ą. A'. Marijonos Grigas 
giminės, draugai ir Dąžystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, dukterys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja ląid. 
direkt. J. F. Eudeikis,. tel.

UŽUOJAUTA
' D®L MIRTIES

ADVOKATO

JOHN KUCHINSKO
Reiškia gilią užuojauta jo moteriai ir 

vaikams, netekusiems mylimo

vyro ir tėvo,

SIMANOr DAUKANTO FEDERAL 
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Valdyba ir Direktoriai.

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Ų2 dau- 

pakartojimų reikės mokėti. 
“NAUJIENŲ” ADM.

bungąlow inn
Musų užeigoj visados randasi gę- 

riausios rijšies degtinė, vynas, alus 
cigarai, oigaretąi; užkandžiai veltui 
Muzika lęasdien. Graži Vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai Peter 
Green ąnd Jos. Tęėposkąi.

82nd and Kean Avenue.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainių, šąlta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Ūžeiga prieš lietuvių 
tąųtišku kapinių vartus. Kviečią vi
sus savininkas.

PETE YOUNG
82ud and Kean Avė.

SUSIRINKIMAI
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienio vakarą 7:80 vai., J. Grigaičio svetainėj, 8804 
West Armitage avė. šiame susirinkime toks apsvarsty
ti kai kuriuos svarbius organizacijos gerovei klausimus, 
o taipgi išrinkti delegatus j Kongresą Demokratinei Tvar
kai Lietuvoj Atstėigti, kurį šaukia Amerikos draugijos 
Glevelande birželio 21 ir 22 d. Bukite visi.

— Ben Aluzas, nut. sekr.
S, L. A. 86 kuopa laikys susirinkimą birželio 3 dieną 7:30 vai. 

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

Association of L.thuanian Property Owners laikys prieš* 
pusmetinį susirinkimą frečadienį, birželi 3 d., 7:80 vai. 
vakaro Chicagos Lietuvių Auditrijoj. Visi narai namų 
savininkai malonėkite atsilankyti, nes randasi daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime aptarti. Nariai, kurio 
šiais metais dar* nesate užsimokėję mokesčių, šiame Susi
rinkime malonėsit užsimokėti, S. Kuneviče, rašt.

Cicero —r Trečiadienio vakare, birželio 3 d., 8 valandą įvyks 
Klovainiečių Kliubo nepaprastas susirinkimas. Taip kliubo 
nariai, taip kiti to krašto lietuviai malonėkite susirinkti, 
išklausyti; raportus ir pasitarti vasaros darbuotės klausi
mais. ---- - Kliūbo pirmininkas*.

thuanian Morning Star Kliubo jnėnesinis susirinkimas įvyks 
2007 North Avė., Kliubauzėj, Birželio 4 dieną, 8 vai. vak. 
Draugai malonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių rei* 
kalų aptarti. — Rašt.

Amerikos Lietuvių Demokratų Organizacija kviečia visus narius 
ir nares į priešmetinį susirinkimą, kuris įvyks Birželio 3 
dieną 8 v. v. Pete Vingeliausko svetainėj, 4509 S. Talman 
Avė. Bus svarbių nutarimų ir raportų iš praeities organiza
cijos darbuotės, todėl visi būtinai .atsilankykite. — Kor.
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Svetimtaučių spau
da apie D-rą Šliupą
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arba 
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širdies gilumoj pui 
kad jų aukos dan 

kuomet nepasiekia. Ki

Business Service 
Biznio Patarnavimas

50 metų.
Pagalios pranešama, kad dak

Dr-o šliu- 
taip Lie-i 
ir Estijoj 
nėra. Pa-

Risis Marshall 
Raspu tinti

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted SU Chicago, III.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

REIKALINGA patyrusi mergina 
prie lengvaus namu darbo. Geri na
mai, geras mokestis. Tekin, 3901 ,W. 
Adams St. tel. Van Buren 4895.

‘ą ? Naujienų 
, E. Simons

BBIDGEPORTAS
Marie Andersonienė, 919 West 
35 Street, per šventes išvyko 
j kurortų Michigan valstijoj, 
kur mano pasilikti bent porų 
savaičių, kad pataisyti sveika
tų iĄ pasilsėti.

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos 
matikos.
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybes, ir kitu mokslo dalyku. Musu 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslą i 
devynis menesius; aukštesnį mok
slą į vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių! ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
vių Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

REIKALINGAS porteris‘ dirbti į 
tavern, teisingas ir blaivus. Mokes
tis $5.00 į savaite ir pragyvenimas. 
6101 So. State St.

Gra-
Sintaksės, Aritmetikos,

Tai (tikrai bus įdomios risty- 
nes. Tiek Marshall, tiek Raspu 
tin yra pirmaeiliai ristikai. Nu 
matoma.
progos ristis su Ali Baba, ku
ris yra pasaulio čęmpionas.

Londos, kada jis buvo čem
pionas, per pusantros valandos 
negalėjo įveikti Marshall’o. To
kiu budu ristynės išėjo lygio
mis. Iš kitos pusės, per, pasku
tinius kelis mėnesius Rasputi- 
no neįveikė nė vienas ristikas.

Nužiūrėjo daugiau 
pajamų šelpimo 

reikalams '

PASIRENDUOJĄ krautuvė, tinka 
kriaučių šapai ar barberio Šapai -~ 
auganti nauja aplelihkė prie 5040 
Archer Avė. Kreiptis tuo pačiu ad
resų 2-ros lubos. -' M • >• '

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus „
Užrašom visokios rūšies apdraudas.
— Insurance.
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mlckevice & CO.
6816 So. Westem Avė.

Hemlock 0800

musų buvusieji 
šiandie . pasidarė 

Tam tik-

statome garad- 
taisome kaminus.

padedame ce- 
.. patyrė per 

Darau darbą ant 
darbą

UNIVEKSAL STORAGE
- V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture7,’and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Naujienų pikniko dalyvayo 
Pirmi Lietuvių Sakalai. Ten 
buvo paduoti vardai dalyvių. 
Vienok nepaipinėta vardas J. 
Sakalauskaitės* ant paskuti
nių praktikų nebuvo, todėl ir 
jos vardas buVo praleistas.

REIKALINGAS žmogus prie ta
vern—Prie baro ir į kičeną. 671 W 
14th Street. ‘

18 GATVĖS APIELINKĖ.—- 
The.Halsted Street Institution- 
ąl Church organizuoja bėsbolo 
lygų iš įvairių klasių mokinių, 
kurie šios įstaigos pamokas 
lanko. Visi apielinkės bėsbolo 
jauktai yra kviečiami prisidė
ti. Galite susižinoti su šios 
įstaigos atstovu p. Burns ad
resu? 1935 So. Halsted st. Jį 
galima ras£i čia kiekvienų die
nų popiet/

Joe Markus, Amelia
Jasen, Marie

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms: ______ __ „

Albert Kuras 26 m. ir Ger- rųšies NorthernJininois Anglys, 
brude Jelen 28 m»

Albert Dargis 25 m.
rothy Olson 23 m.

Stanley Wernis 21 m
rothy Liska 17 m.

Martin Balęhunas 3(
Anna Tarnus 23 m.

Jerome Laskowski 2!
Wanda Gabianiak 21 i

Robert Ko vanda 31
Mildred Serbus 23 m:

Lanko lietuvių me 
no parodų

tarai šliupui yra rengiamos 
prakalbos ketvirtadienio vaka 
re Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted st.

Iš viso, kalbami dienraščiai 
gražiai atžymėjo Daktaro šliu 
po lankymųsi Chicagoj. — X.

Mn. Elba Penvvell
ROCHESTER,/ Ind.

Penwell pateko į kalėjimų dėl 
nužudymo savo naujai gimusio 
kūdikio. Ji turi artistiškų palin
kimų ir kalėjime piešia paveik
slus.

NEPAMIRŠKITE, KAD RYTOJ DAKTARO 
ŠLIUPO PRAKALBOS

Educational <
Mokyklos ____ ,,

PO PAAUKŠTINIMO------ — KAS?
Jus juk nesate apdovanoti tokia 

profesija, kuri reikalauja apsišvieti
mo — GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musų paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6398

Furniture & Fixtpres 
Rakandai-Itaisai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAŲ janitoriauš darbo ar
ba už pagelbininka—mokų vi^us 
darbus dirirti^patyrimas per dądgėl 
metu. Atsišaukite, 8419 S. .Union 
antros lubos?<

Centlivre “NICKLE PLATE” Beer
From Fort Wayne, Ind.*"5

Važiuodami j miškus arba prie ežerų, ar my
lėdami svečius—visuomet vartokite pirmos 
rųšies alų Centlivre—Nickle Plate Beer 
Naujos Ąštuntukės vadinamos — Jiffie Jugs

ANT BENUOS* Storas ir kamba- 
riai gyvenimui. Karštu vandeniu šil
domas, tinkamas dėl “Visokio biznio 

2549 W. 69th Street ’ .

IŠPARDUODAMĖ BARŲ FIKČE- 
RlŲS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu. pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

REIKALINGAS drjrbininkas dėl 
pastovaus darbo,' kuris myli dirbti 
ir gyventi ant ūkės. Ūkė netoli Chi
cagos. Vedes arba pavienis. Kreip
kitės tu O j aus. 5882 So. Long Avė. 

Republic 8402

PARSIDUODA dvieju aukštu f ra
ine budinkas — 1-8 kambarių fla- 
tas ir 2-4 kambariu flatas ir beis- 
mentas arti 30th ir Lowe Avenue. 
Kaina $1850.00. Kreiptis pas savi
ninką prie 1912 So. Morgan St.an* 
tras flatas. ' '

REIKALINGA patyrusi moteris 
virėja. Darbas pastovus, kreiptis— 
2404 W. 16th St.

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

STOGAI IR SA1DINGAI 
Dengiame stogus, 
žius, ir '■ porčius, 
pakeliame narna ir 
mentinį fundamentą 
dvidešimts metųt 
lengvoj išmokėjimo ir kožna 
garantuoju. '

JOĘ LELEIKA
4135 ’So. Caippbell Avė. 

•Tel. Prošpect 8140.

NAMU SAVININKŲ AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkals. Maža » narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet „ 

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 ma*

Atlankius Rudauskų 
Kurortų

šiandien Arcadia Gardens 
(4444 N. Broadyvay) risis Eve- 
rett Marshall Su Ivan Raspu-

RĖIKAI4NGAS darbininkas prie 
ikio darbo. F. J. Lubinas. 6950 So. 
’eoria St. Tel. Wentworth 4108.

■^PARSIDUODA 2-flatis frame su 
extra lotu, prieinamai. 4016 S. Map- 
lewood Avė. Savininkas prie 1850 
So. Sawyer. .

pamiršome, kai kurie net nebe
norime, kad kas nors mums 
juos primintų. Bet daktaras 
Šliupas pasilieka koks buvo: 
Lietuviškų laisvamanių .tėvas, 
laisvos minties skleidėjas.

Jį ketvirtadienio vakare pa
sitiksime Lietuvių Auditorijos 
didžiojoj svetainėj; čia išgirsi
me jo kalbų dar kartų. Jį vė
liau, po prakalbų, pagerbsime 
mažojoj auditorijos svetainėj; 
čia dalyvausime kartu su juo 
vakarienėj.

Nepamirškime būti rytoj Lie
tuvių Auditorijoj.

autoritetui.
Kai kurie 

laisvamaniai 
šiaudiniai katalikai 
rais sumetimais jie eina į baž 
nyčių, jei pasitaiko būti didės 
nėse miniose, jie mėto penki 
nes ir dešimtines “Dievo gar
bei”, nors 
kiai^ žino, 
gaus 
ti žmonės, nuolankesnių palin
kimų ir mažesnės savigarbos, 
tėmija anų prasisiekusių nuo
lankumų kunigams ir patys 
sekdami jų pavyzdžiu? krapšto 
iš kišenės pa^kutiniuš čiėhtiis 
ir aukauja, save * škrJausdami. 
O kunigai vis aukščiau ir aukš
čiau riečia galvų, vis kiečiau 
ir kiečiau ima į nagų visų mu
sų gyvenimų. Dalykai priėjo 
prie to, kad bedieviai arba lai
svamaniai jau pradėjo ir Kris
taus grabų daboti velykinėse 
bažnyčios ceremonijose.

šitokia padėtis rodo' musų 
visuomeninės dorovės nupuoli
mų. Jų, tų dorovę, reikia vėl 
kelti. Ir atsilankymas Dr-o 
Šliupo, kovojusio už minties 
laisvę per keletu . desetkų me
tų ir tebekovojanČio šiandie, 
nežiūrint metų naštos, gal pa- 
■skatins mus, kai kuriuos šiau
dinius katalikus, apsižiūrėti h 
pamąstyti kų darome ir kur 
einame.

Dr-o šliupo prakalbos įvyks 
šeštadienį, biyželio 6 dienų. 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Jos prasidės, 7:30 valandą va
karo. Bukime jose visi.

— Pavargęs.

Lietuvi^ meno parodų Mau
dei Bros, krautuvėje antra
dienį, birželio 2 d., iki pietų 
atlankė šie asmenys:

Pęter Galskis, Mrs. Ant 
Skupas, Mrs- August Loudl, H. 
Kopliauska —- Doyagiac, Mi
chigan, V. Žilinskas, Margaret 
Kishon, Anna Dau^sha, Marie 
Knuppen, X—
Mrs. A. Stockus
Dr. J. šliupas, Paląnga, Lietu
va, Amelia R. Rubinus, M. An- 
dersen, Antoinę^ę ,Ęecukaitis 
—Stoddard, Dpųglas, Wyo., 
Eleanor Baįer, Rijverside, III., 
P; Pranskuniene, ,Mrs. S. Len
kauskas
Gulbinienė
Massey, Stanley^iš Chi- 
eagp. American,,, ?? Veronika 
šmotelis, B. Bitautiene, A. Ka- 
zanauskienė, Anna Petraitis, 
A. Ądominas, Freda Zlibin, 
Stelių, Saillis, p-nia A. Zlibin, 
Edgar ir Anna Firant, Bronė 
Kaivaįtienė, Ona Juozaitienė, 
Dan Grebenas, Petronėlė Stro- 
domski, A. Zymontas, Pins 
Grigaitis, p-nia Rudauskienė, 
konsulas Antanas Kalvaitis.

Illinois valstijos legislatura, 
būtent atstovų butas, priėmė 
83 balsais prieš 35 balsus su
manymų padidinai pajamas 
bedarbių šelpimui. Iki šiol va
dinamų pardavimų taksų (sa
les taxes) trečda& j.eidaVo be
darbiams šelpti^jiSirlig'.’ kal
bamu čia sumanymu, jeigu 
jį priims valstijos ? senatas ir 
Užgirs gubernąįiBius, ateity 
jau visa pusė tų faksų eis šel
pimo reikalams. Bendrai tatai 
duos 1,000,000 dplerių ekstra 
pajamų šelpimui kas mėnuo.

f CLASSIFIED ADS
............... —c—pii—n

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory. 4965

MOTERIS bendram namu darbui, 
privatus kambarys $16 mėnesiui 
Wellington 8725. ,

prakalbų namo ir 
daryti; galvoji ar 

kad klausiai 
ar ne- 

Ne vienų iš musų

rėkti, bet 
nejučiomis 
siduoti.

Eini po 
nežinai kų 
gerai padarai 
daktaro šliupo prakalbos, 
sugriešijai 
tokios ir panašios- mintys yra 
kankinusios. Bet štai, kuriam 
laikui praslinkus, sužinojai, 
kad pasitaiko proga daktarų vėl 
išgirsti, kalbant, ir vėl eini į jo 
prakalbas, užsisakai pažangių
jų leidžiamą laikraštį perki 
brošiūras ir skaitai, imi gy
venti tokiu gyvenimu, koks Lie- Tio gyvavimui šiemet sukanka 
tuvoj būnant nė nesisapnavo.

Daugelis iš mtfsų tuos laikus

Vas'aręs metu pasišalinti iš 
miesto ir praleisti 
kur nors giriose, prie ežero ar 
šiaip tyrame ore kiekvienam 
yra smagu. Praeitų sekmadie
nį tų slnagųmų rado p. V. Be- 
liajus, p-lės S. Ambrozaitė ir 
A. Užkuraitė ir rašantis šiuos 
žodžius Michigan valstijoj, 
ponų Rudauskų kurorte, kuris 
yra apie aštuonias dešimts 
mylių už Chicagos. Aišku, kad 
tokiam atstume nei fabrikų 
durnai netroškina, nei stokjar
dų “porčiapo” kvapsnis neer
zina nosies. 7

P-nų Rudauskų kurortas 
randasi Stevensville apielin- 
kėj, prie U. S. 12-to kelio. Na
mas yra moderniškai įreng
tas. Iš lauko puošia kliombas 
įvairių gėlių. Atstume apsup
tas aukštų kalnų, kurie apau
gę mažais ir dideliais med
žiais, prie pat Michigan ežero.

Toj apielirikėj p-nai Radau
skai turi'ir kifų .namų. JiM pa
tys gyveria 1 Chicagoj, adresh 
54 E. Divisidh St. /

' —F. Bulatu.

CICERO 
dvidešimt metų atgal musų ko
lonijoj \ buvo stiprus laisvos 
minties judėjimas. Tais laikais 
su laisvomis idėjomis flirtavo 
net dabartinis musų parapijos 
klebonas Vaičunas.

Tačiau tur būt dėl trupinio 
aukso ir gardaus valgio šauk 
što jis užsivilko sutoną, ir šian
die yra vienas sistematingiau- 
sių lietuvių kCaigų tarpe kolek- 
tuotojų dolerių iš parapijonų 
ir neparapijonų. Teisybė, jis 
dolerius kolektuoja ne sau, bet 
“Dievo garbei”. O Dievas vis 
dar pasilieka “broke”, ir ne
žinia kada jis prasisieks ir 
duos mums naują dalybą.

Kunigas Vaičunas, kaip ir 
kiti Chicagos lietuviai kunigai, 
eina taip toli, kad kartais jo 
reikalavimai darosi panašus į 
grūmojimus tiems ypač biznie
riams ir profesionalams,‘ kurie 

užmačioms ir

Personai 
Asmeny Ieško

APSI VEDIMUI* merginos 
našlės ne senesnės kaip 46 
Aš 38 metu sęnumo, linksmo budo, 
5 pėdu 6 coliu aukščio, ex kareivis, 
tai katros norėtu su manim susipa
žinti ir apsivesti, tai prašau greitai 
gromata rašyti ir su pirma srroma- 
ta prisiųsti paveikslu ir aš duosiu 
atsakymu su mano paveikslu; nerei
kalingos prašau niekus nerašinėt.

Paul Murma, 788 N. 5th St. 
Milwaukee, Wis.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

Vedyboms

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašųuk muš’ dęl dy^ai apskait- 
liavįmų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir *Stbgiu$.
’ r *'’*’■ ’ ’ '-' *4 ' '

Leonas Roofing Co.
8750 tVallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Trisdešimts metų su viršum 
Dr. šliupas gyveno Amerikoj. 
Paskutinius penkioliką metų 
•jis praleido Lietuvoj. Dabar 
ir vėl jis su mumis Chicagoj, 
ir rytoj sakys prakalbą Lietu
vių Auditorijoj. Prakalba pra
sidės 7 vai. vakaro.
, Kada mes atvykome į šią šąlį 
trisdešimt ar daugiau metų at
gal, tai įdomybę ilgai netrukus 
išgirdome: daktaras šliupas at
važiuoja, prakalbą sakys! Ir 
senesnį, pirmiau atvykę į Ame
riką musų ’ giminės ar draugai 
vedė, mus, grynorius, daktaro 
kalbos pasiklausyti.
’ Daktaras šliupas anuomet 
buvo, jei ne vienintelis, tai, be 
abejonės, žymiausias laisvos 
minties ir abelnai aprietos 
skleidėjas Amerikos lietuvių 
tarpe.

Vieni laukė jo kad pasimo
kinti iš jo kalbos, gauti argu
mentų kasdieniniams ginčams 
su karštuoliais j parapija- 
nais ir kunigų rėmėjais; kiti ne 
kartų planavo, kaip čia daktaro 
kalbų sutrukdyti, parengimų iš
ardyti ir bendrai -užkirsti kelių 
laisvos minties plėtotei.

Atėjome pirmą kartą savo 
gyvenime į prakalbas. Augalo
tas vyras, puikiai subudavota 
galva, kalba geriau, lengviau 
už kiekvieną kunigą, kurį Lie
tuvoj esam girdėję pamokslą 
sakant. Drodžia, taip sakyti, 
iš peties ir širdies.

Bet kalba ne apie pragaro 
kančias, ne apie Dievo rūstybę; 
kalba apie Lietuvos praeitį, kal
bą apie praščiokų vargdienių pa
dėtį ir kaip gerinti ją. Paga 
lios — vaje tu mano! — pra
byla apie pačius kunigus ir be 
pasigailėjimo vanoja jiems kai
lį. Rodos, norėtųsi bėgti ir 

sėdi ir klaikais, it 
pradedi kalbai. par

PARSIDUODA Chevrolet — 2 du- 
nelaimėse ru 1929 — Gerai bėga. Gerai at

rodo; naujas pentas—parduosiu tik 
už $120.06. 884 West 85th St.

Dar 17 automobilistų 
kalėjimąn

Teisėjas Gorinu J pasiuntė 
kalėjjman dar 'automobilis
tų už neatsargų' važiavimą. Ge
gužės mėnesį Chicagoj tapo už
mušta automobilių 
33 žmonės. ' *

< Business ČHances
■ .' Pardavimui Bizniai

Į PARSIDUODA Tavernai moder
niškai įrengtas.- Biznis gerai išdirb
tas- per daug metu: Šaukite telefonu 
savininką, Boulėv^td • 6299.' t t

PARSIDUODA Pocius Grove. Cook 
apskrity—23 akerlai ant 4-A; ati
tverta šokiu platforma, vandens si
stema. taverno budinkai, žaisląvie- 
tė. Virimas visam sezonui. Atsišau
kti laišku 178p S. Halsted Street. 
Box 453.

PARDAVIMUI per daug metu iš
dirbtas: grosernės, kendžiu ir Iče- 
creamo biznis. Labai geroje vietoje. 
Tel. Victory 5206. >

-------- - 1 • . - -    --------------- ------------------ -   * ■ — ■ u

PARDAVIMUI tavern ir . viešbu
tis su 86 kambariais. Išdirbtas per 
daug metu. 1 mylia nuo vtdurmies- 
čio arti Michigan ežero, parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai. 1248-45^49 
So. Michigan Avehue.. ■

PARDAVIMUI bučernė labai ge
roj vietoj, išdirbta per 23 metus; 
esu našlė, negaliu laikyti. Tel. Lafą- 
yette 0427, 3212 West 38th Place.

Pirmadienį, birželio 1 dieną, 
Dr. šliupas atlankė lietuvių me
no parodų Mandel Bros, krau
tuvėje. ’ Jam čia padarė inter- 
view reporteriai atstovauja 
Chicago Daily Nęws ir 
Herald-Examiner

Antradienį diėnra^ty 
Daily News bus įdėtas dido 
kas atvaizdas Dr-o šliupo ir j nenusilenks 
Naujienų redaktoriaus P. Gri
gaičio, žiūrinčių į paveikslus 
iškabintus parodoj.

O dienrašty The Herald- 
Examiner paduota plačiau in- 
terview su daktaru, čia visų- 
pirma pažymima, kad yra di 
delio panašumo tarp daktaro 
šliupo ir buvusio Čekoslovaki
jos prezidento Masariko.

Toliau paduodama 
po pareiškimas, kad 
tuVoj, taip Latvijoj 
dirvos komunizmui 
matinė tokiam nebuvimui dir
vos priežastis esanti ta, kad vi
sos, šios šalys yra ūkininkui di
džiumos apgyventos, orukinin 
kai gatavi kraujų aukauti ginti 
savo turtą, savo žemę nuo pa 
sikėsinimų ją atimti.

Toliau daktaras pareiškė, 
kad jam smagu matyti jaunuo
menę, čia gimusią ir augusią, 
bet neužmirštančią ir savo tė
vų žemes, tradicijų. 
t Dar pažymima, kad daktaras 
Šliupas yra išgyvenęs Ameri
koj 33 metus, buvo visą laikų 
aktyvus visuomenės darbuoto 
jas ir vienas tvėrėjų Susivieni 
jiipo Lietuvių Amerikoj, ku-

Eychangch—Mainai
WISCONSIN DAIRY FARMA, ne

toli miesto, 30 bandos. 5 arkliai, 40 
kiaulių. 150 vištų. Pilnai įtaisyta su 
mašinerija, traktorium, užsėti lau
kai. Mainysiu ant miesto namo arba 
pareųdavosiu ant pusės.

Atsišaukite Canal 8911.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui 
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Tėt. Boulevard 2800 * 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance - 
4681 South Ashland /Avenuė, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ką kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami- ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti apie namus — kad galėtų 
melžtį karves. 10807 Trumbull Avė. 
Cedarcrėst 2620.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia ______

REIKALINGA darbininkė dirb
ti prie abęlho namų darbo — pra
gyvenimas ant vietos—mokestis ge
ra. Patyrimas nereikalingas. 2452 W. 
69th Street.

REIKALINGA patyrusių siuvamų 
mašinų operatorkų. Kreipties 2349 
So. State St. i! '■ j 1 ■
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Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia \_
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MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVĖS darbi
ninkų; taipgi hotelių, mašinų ope
ratorių, veįterkų. virėjų, bendro, na
mų darbo. Geros algos. A. J. McCoy 
Associates, Saite 1128. 140 South 
Dearbom St.

‘ Furs
.. _________ Kailiai____________ ..

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

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
3415 S. Halsted St. Yards 0014

COAL
______ Anglys_________

.. ANGLYS! ANGLYS!
“• PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

va ir buk užtikrintas garbingu svoriu,
, KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS., Geriausios ir aiikščiausios

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
. Kedzie 8882

Automobiles
DODGE 1936 Demonstrator — ( 

durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka 
ra į mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510

1 Matykit Paul Bruchas

ant mortgiČiu

Padarom dokumen

i — Jiffie Jugs 
patogiausiai vartoti mažoms grupėms. Alus 
užsilaiko šaltas per 15 vai. .
Bačkinis alus Pusgorčiais labai mylimai var
tojamas. Taipgi Reisais—inteligentiškas ir 
sveikas gėrimas.
Dėl didesnių grupių Ketvirtukės ir Pusbač- 
kiai. Su užsakymais duodame‘pumpas šalt- 
baksius ir kitokius įrankius.
.. Šaukite mus arba reikalaukite per jūsų 

TAVERN.
Pristatome visose miesto dalyse. Musų tele
fonai Pullman 9200-9201

CENTLIVRE “NICKLE PLATE” BEER 
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

RITZ DISTR. CO.
10411 SO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO 

Pullman 9200
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