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Lietuvos Naujienos
Nesenia

ŽUVO LAKŪNAS P. NEKRAŠIUS

labai
višta pavarė katę ir

kraš

savo

susirūpinti

Priežastis

dienųZlatica

išplovė* šių metų pot 
Rasta ' vertingų se

TRENTON, N. J., biri 2, — 
Puik. Scwarzkopf, New Jersey 
policijos viršininkas, liko gu
bernatoriaus Hoffmaii pašalin
tas-iš vietos. *

Pre- 
išlydi

nepaprastoms 
išlaidoms, iš kurių

Hudni* 
automo- 
susiriša-

— 1931 m. potvy- 
apgriovė Nemuno 

Vilkijos apylinkėje, 
krante

Jų dalį 
vynis. 
nienų

ir diktuo
katalikų

Tą raštinę
kardino-

Senatas priėmė pra 
liginimą bedarbių 

šelpimo

LONDONAS, birž. 2. — Spe
cialia, tyrinėjimo tribunolas ra
do rezignavusįjį kolonijų mini- 
stotį James H. Thomas kaltą 
u*ž išdavimą kabineto paslapčia 

—kabineto, priimtojo biudze-

8 mėnesiai kalėjimo 
neatsargiam auto-

- mobilistui

KAUNAS 
nis gerokai 
krantus 
kur dešiniame upės 
žmonės rasdavę žalvarinių daik

Streikai skaudžiai yra palietę 
ir patį Paryžių. Jie išlydi 
šandien pasitraukiantį Sar- 
raut kabinetą.

norėjo, kad

Višta pavarė katę 
pati auklėja ka

tukus

šmingai pasitiktas 
Londone

VATIKANAS, birž. 3. — Ka- 
talikų veikimo organizacijoms, 
kurios kontroliuoja ir nustato 
visą politinį katalikų veikimą 
kiekvienoj e šalyj e, "tiko paskir
ta centralinė raštinė, iš kurios 
bus kontroliuojamas 
j amas viso pasaulio 
politinis veikimas, 
ves papos paskirtas

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

Giedra, tiek pat vėsu.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 59°.
Saulė teka 5:16,. leidžiasi 

8:20.

balsuotojais, nes kas dabar ga 
Ii pasakyti, kiek jų bus, jei 
nėra jokios konkurencijos... 
Visos rinkimų komisijos suda
rytos veik išimtinai tiktai iš 
tautininkų, kurių dauguma yra 
valdininkai.

HALIFĄX, N. S., birž. 2. - 
Charles Scadding, kuris išbu 
vo dešimtį 
apleistoj aukso kasykloj, liko 
nupiauti' abiejų kojų pirštai.

CASAĘLANCA, birž. 3. — 
Iš Ceuta, Ispanijos Morokko 
gauta .žinių, kad ten susirėmi
me tarp policjos ir streikierių 
trys žmonės liko užmušti ir 
keli desetkai sužeisti.

John Mallek, 
jaunuolis, 1215 N. Hoy- 

liko nuteistas 8 mė

Grįžta nusikaltėliai Rado I-II šimtmečio

Beskraidydamas ties Kaunu, gegužės mėn. 20 d., mirtinai 
susižeidė Povylas Nekrašius, kuris buvo nepaprastai drąsus ir, 
gal būt, gabiausias lakūnas Lietuvoje.

Kap. Nekrašius, kurio dėdė gyvena Chicagoje, prieš trejetą 
metų lankėsi Amerįkos Jungtinėse Valstijose, (žiur. 4 pusi.).

CHICAGO 
20 m 
ne1 Avė 
nėšiams^ kalėjimai! Už geg. 5 
d. .mirtuiai/suvažinėjimą Louis 
Folwarski, 50 m. ir pabėgimą 
iš nelaimės vietos. Nuteisė jį 
teisėjas Braude vaikų teisme.

Teisėjas gi Gorman saugu
mo teisme nuteisė y kalėjimai! 
dar kelis įsigėrusius ir neatsar
gius automobilistui. 50 dienų 
kalėjimo gavo, negras Charles 
Hicks, 55 m., 4610 Caluinet
Avė., už tai, kad neatsargiai 
važiavo stipriai įsigėręs ,

BUENOS AIRES, birž. 3.— 
Robert B. Delano, 32 m., gi-, 
minaitis prezidento Roosevelto 
ir sūnūs geležinkelių magnato 
Lyman Delano, nusišovė Resi- 
stencia miestely Spėjama, kad 
jis nusižudė dėl nelaimingos 
meilės, kurią užmiršti jis buvo 
prieš metus atvykęs į Argenti-

mus. Jų darbą palengvino š. 
m. didysis potvynis. Ypač 

narius vanduo smarkiai paplovė deši
nįjį Nemuno krantą netoli Paš
tu vos, kur ir 1931 m. buvo ras
ta senienų. Kai tik vanduo at 
slūgo, tai žmonės PaštuVos apy
linkėje pradėjo rasti ne tik se
nienų, bet ir žmonių kaulų. 
Apie tai sužinojo švietimo mi
nisterija ir šiomis dienomis nu
siuntė universito vyr. asistentą 
dr. Puriną padaryti tenai kasi
nėjimus ir ištirti tą vietovę 
Ekspedicijoje be dr. Puzino da
lyvavo keli studentai, o prie 
kasinėjimų pasamdyti keli dar-

lias dienk 
atidengti 
žalvarinė 
geležiniai 
įrankai. 
rastosios

DETROIT, Mich. — Dayton Dean kalėj in] e valgo atneštą 
maistą. Jis yra “Juodojo legiono” narys ir kaltinamas Poole 
nužudymu. x. j

CHICAGO. — Valstijos aug- 
ščiausias teismas atėmė teisę 
užsiimti advokatūra keturiems 
Chicagos advokatams, 
praradusių advokatavimo 
yra garsusis gaųgsterių 
katas W. W. O’Brien? 
netekęs advokatavimo

gi rytoj 
įteiks atstovų butui savo rezig
naciją ir tuoj aus socialistas 
Leon Blum bus pakviestas su
daryti naują kabinetą., Blum 
jau yra pasisakęs už įvedimą 
40 vai. darbo savaitės ir už iš
pildymą kitų darbininkų rei
kalavimų. ,

Streikams siaučiant frankas 
kiek nupuolė.

‘ SOFIJA, birž. 3 
apygardoj žaibas kelįos dienos 
atgal*užmušė 13 žmonių.

Ekspedicijai perAke- 
s pavyko surasti ii 
du kapus, kur rasta 
antkaklė, apyrankis, 
daiktai ir titnaginiai 
Dr. Puzino nuomone, 
kapuose senienos gali 

priklausyti prie pirmųjų amžių 
po Kristaus gimimo. Toje pat 
vietoje ekspedicija aptiko dar 
aštuonių kapų kontūrus ir juos 
dabar tiria. Vieta, kur vyksta 
kasinėjimai, yra smėlėta ir se 
nienos randamos 50—70 cm. že
mės gilumoje. Įdomu* pažymė
ti, kad netoli kasinėjamo vietos 
tame pat Nemuno krante isto
rinė Paštuvos pilies vietovė, 
kurios pėdsakai yra užsilikę 
iki šių dienų. Dr. Pruzinas 
yra numatęs tęsti kasinėjimus 
10—15 dienų. Jis yra užėmęs

gana didelį plotą ir jį mano 
pagrindniai ištirti, kur prieš 
daugelį šimtų metų buvo pa
laidoti musų seneliai. Rasto
sios senienos bus padėtos Vy
tauto didžiojo muziejuje.

dvasiš 
nei vie

PARYŽIUS, birž. 3. 
miero Sarraut valdžią 
milžinišk* streikų banga visoje 
Franci joje. Sreikai jau yra 
palietę per 300 dirbtuvių ir 
streikuoja -viso apie 350,000 
darbininkų*

Paryžiui gręsia maisto, pie- 
no, vandens ir mėsos truku
mas ir padėtis sparčiai krypsta 
prie generalinio streiko.

Prisibijoma, kad rytoj gali 
sustreikuoti geležinkeliečiai ir 
pašto darbininai.

Dideli policijos būriai liko 
pasiųsti į Paryžiaus priemies
čius sauogti ten dirbtuves, nes 
ten ypač yra stiprus komunis
tai. Priemiesčiuose gi streb 
kuoja apie 100,000 darbininkų, 
kurie ruošiasi pasilikti dirbtu
vėse per naktį.

Provincijoj niekurias dirbtu
ves užėmė žandarai, kad dirb
tuvių jkas^ nęąųnaikintų. -

Paryžius,.. neturi ledo, o ii 
vandęns jdarbininkąį 
streiku

opozicijos spau- 
Seimo rinkimų 
nėra prasitarusi, 
grynai teorėtinio 

parlamentų rinkimo klausimu 
straipsnio. Deda tiktai ofici
alius pranešimus. Užtai tau
tininkų spauda dabar labai daug 
rašo Seimo reikalu. Kai jų
tuos straipsnius dabar skaitai, 
tai tenka stebėtis jų tuo
džiaugsmu busimu? Seimu. Jau 
dabar avansu sako, kad jame 
busią geriausi Lietuvos vyrai 
išrinkti, tiesiai krištoliniai as
mens, kurie savo kūryba 
tui daug naudos atnešią. 
ragina visus eiti balsuoti 
pilietines pareigas atlikti, 
rai reikia drūčiai

4 advokatai neteko 
teisių WASĘINGTON, birž. 3. — 

Senatas < 62 balsais prieš 14, 
priėmė papildomąjį paskirimų 
bilių, kuriuo paskiriama dar 
$2,428,000,000 
valstybės 
$1,425,060,000 eis tęsimui be 
darbių šelpimo ir pašelpų dar 
bams.

Republikonai 
šėlpinio pinigai butų išdalinti 
valstijoms ir kad pati federa
linė valdžia į bedarbių šelpimą 
nesikištų, tečiaus “ senatas tą 
pasiūlymą atmetė.

Tik trys demokratai balsavo 
prieš bilių.

Selassie skaito, kad’ jis vis 
dar tebėra Ethiopijos karalius 
ir kad italai dar nėra laimėję 
karo. Ethiopijos valdžia vis 
dar veikianti vakarinėje krašto 
dalyje ir kad todėl sankcijos 
prieš Italiją turi tęstis, “Ethičh 
pija dar - gyvuoja”, tvirtina 
“karalius karalių”.

Haile Selassie mano pasilikti 
Londone ilgesnį laiką.

grūmoja 
Ruošiasi prie strei 

ko ir dunokepyklų darbininkai. 
Paryžiaus pieno išteklius atsi
dūrė pavojuje, sustreikavus te 
,do darbininkai. 'Dėlto tos pa
čios priežasties yra pavojuje 
ir didėli mėsos ištekliai. Ęan- 
terre prieiniestis gi neturi ga- 
so, sustreikavus gaso darbinin
kams. y . ,

Streikas? yra palietęs ir karo 
ndustrijas. Valenciennes strei
kuoja , amunicijos darbininkai, 
o Merseilles sustreikavo laivų 
budavotojaii.

Streiko yra paliestos ir nie- 
kurios amerikiečių kontroliuo
jamos firmos, kaip 
perfumerijos, Matford 
bilių komp., kuri yra 
sis su Fordu ir Crane 

Sarraut kabinetas

DETROIT, Mich., birž. 3. — 
Prieš kelias dienas prasidėjo 
nagrinėjimas bylos 13 Juodojo 
Legiono narių, kurie yra kalti
nami nužudę pašelpų darbinin
ką Poole neva už tai, kad jis 
buk mušęs savo žmoną.

Nužudytojo žmona, kuri ant 
rytojaus po žmogžudystės pa
gimdė kūdikį, pripažino, kad 
vyras niekad nėra jos mušęs. 
Kta gi moteris prisipažino tei
sme paleidusi neteisingą gandą 
apie mušimą. Jos pačios pri
sipažinimu, dėl jos liežuvavi
mo, Poole ir likęs nekaltai nu
žudytas.

Teismui liudijo ir “egzeku
torius” Dayton Dean, kuris pri
sipažino nušovęs Poole savo vir
šininkų įsakymui nes Juodojo 
Legiono nariai yra prisiekę pil
dyti savo viršininkų įsakymus, 
net jei jiems butų įsakyta žu
dyti žmones. Tokia esanti 
Juodojo Legiono tvarka ir jis 
ją' ištikimai pildęs. Poole nu
žudyti gi įsakė “pulkininkas” 
Harvey Dąvis ir Ervin D. Lee 
(abu yra tarp teisiamųjų) dar 
prieš Juodojo Legiono susirin
kimą.

NAUJIENOS 
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Uždarytų Partijų Salininkai 
Nedalyvaus Rinkimuose

Tarp 
teisę 

advo- 
Kitas 
teisių 

yra Lois Piųuett, buvęs John 
Dillinger advokatas. Jis yra 
nuteistas dviems metams ka
lėj iman ir užsimokėti $10,000 
pabaudos.

Kiti du netekę advokato tei
sių yra B. Fehrman ir C. L. 
Flood. <

DĖS MOINES, la., birž. 3. 
— Reece Lewis, 20 m., sunirs 
Iowa Darbo Federacijos prezi
dento, nušovė Eileen Prat, 13 
m. ir pats mirtinai susižeidė, 

vaikų meilė.

agituoja
Įdomu, kad 

da nuo savęs 
reikalu, nieko 
be vieno* kito

LONDONAS, birž. 3. — Pa- 
bžgęs Ethiopijos karalius Haile 
Selassie1 šiandie! atvyko į Lon
doną ir buvo labai triukšmin
gai^ pasitiktas didelių minių 
žmonių.

Valdžos atstovai pasitikime 
betgi nedalyvavo, nes karalius 
buk keliaująs “incognito”. Te
čiaus tikroji priežasties šalto 
valdžios atsinešimo prie nete
kusio sosto karaliaus yra tame, 
kad Anglijoš valdžia dabar pa
slapčiomis, taip sakant “per 
užpakalines duris”, bando su
sitaikinti su Italija ir todėl 
Anglijos valdžąi yra tikrai ne
malonus atvykimas Ethiopijos 
karaliaus, kuris gyvai priminė 
visiems Anglijos išdavystę.

Haile Selassie ruošiasi vykti 
į Genevą kada ten bus laiko
mas tautų sąjungos tarybos 
posėdis. Bet Šveicarijos fede
ralinė taryba priėmė rezoliuci 
ją, prašančią jį susilaikyti nuo 
politinio veikimo Šveicarijos 
žemėj. Reikšmė tos rezoliuci
jos yra neaišku ir dar neaišku, 
ar ji neleis jam kalbėti tary- 
jos nėra aiški ir dar neaišku, 
susirinkime.

KLAIPĖDA 
slapta per sieną iš Vokietijos 
grįžo politiškai nusikaltęs Klai
pėdos miesto gyventojas Joha
nas Vesuls. Jis buvo Klaipė
dos krašto komendanto admi- 
nistratyvjai baudžiamas, bet, 
norėdamas. išvengti bausmės, 
buvo pabėgęs iš Lietuvos.

Tuo pat laiku grįžo ir pasi
davė musų pasienio policija? 
pabėgęs į Vokietiją Naujoks iš1 tų ir titnaginių įrankių. Musų 
Juknaičių. Jis pereitais me- ■ archeologai tą vietą žinojo ir 
tais kartu su kitais triukšmą- ’ ruošėsi tenai padaryti kasinėji 
dariais sukėlė maištą Juknaičių 
rinkimų apylinkės bute ir kė
sinosi prieš komisijos 
ir policiją. Vengdamas atsako
mybės, kartu su keliais kitais 
nusikaltėliais jis kitą dieną jau 
išdūmė į Vokietiją.

FRANCIJOJ STREI
KUOJA JAU 350,000 

DARBININKU

RACINE, Wis., birž. 3 — 
Wesley Roberts ūky prie Du- 
rant kelio, įvyko . nepaprastas 
dalykas 
pati auklėja katukus

Roberts katė prieš tris sa
vaites pagimdė penkis katukus,, 
kuriuos tuoj aus pasiėmė glo
boti višta. Ji sunešė Ratu
kams guštą tvarkė ir juos die
ną ir naktį globoją. Katė ga
li prieiti prie katukų tik juos 
pašerti. Bet kaip tik katukai 
lieka pašerti, višta tuoj aus ka
tę pavaro.

Savaitė atgal, kada višta bu
vo pasišalinusi, katė išsiifeše 
katukus į 1 kitą dalį ūkio. Bet 
višta po . ilgo ieškojimo katu
kus surado ir atnešė juos at
gal į tvartą.

GALVOSŪKIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
BURŽUAZIJAI
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KAUNAS, gegužės mėn. 21 
d. (Musų - speciajio korespon
dento). — Smagu ir džiugu pa
tirti, kad mes nėsame vieni
šiai, kad jus mus suprantat. 
Visa tai mums teikia daug ge
rų vilčių, sukelia’ ryžtingumo 
ir noro toliau be atvangos, be 
paliovos dirbti ir savo atsiekti.

Įdomaujątės, kaip Seimo rei
kalai slenka pirmyn. O pas 
mus jo kaip ir nebuvus. Visų 
uždarytų partijų, šalininkai 
rinkiniuose neddlynhujdu. ^ei 
ir kąa ,norėtų^ jie
dalyvaus, jei negali savo kan
didatų išstatyti?

Kaip tenka nugirsti, vysku
pai kunigams patarė savo kan
didatūrų į Seimą nestatyti. Yra 
keletas tautininkų kunigų, tai 
kaip jie čia pasielgs, sunku da
bar pasakyti.

Katalikų bažnyčios tarnai 
yra labai drausmingi, vargu 
kas nors iš jų drįs savo vy
riausybei prieštarauti. Jau tie 
kunigai tautininkai nuo senes
nių laikų savo vyriausybės ne
turi prielankumo. Jei tai tik
ra, kad katalikų vyskupai bus 
panašiai įspėję savo 
kius, tai Seime nebus 
no kunigo.

Tautininkų spauda 
už Seimą

Lietuvos mažumos jaučias 
nuskriaustos, mat savivaldybėse 
jų atstovų yra labai mažas 
skaičius, tai jie savo kandida
tų į Seimą veik negali išstatyti. 
Jei nori, turi būtinai tartis 
veik išimtinai su tautininkais. 
žmdma;*‘šit^<r<klaušiiiiKl yra su
sirūpinę iš mažumų tie klėčiai, 
kurie pritaria • dabartinės vy
riausybės kursui. Daugiausiai 
dėl to suka galvą žydai, kurie 
visuomet Seime anuomet turė
davo savo atstovus ir kurie 
juose vedė gtfdrią politiką iš
imtinai žiūrėdami tik savo rei
kalų. Bet buvo ir tokių žydų, 
kurie ėjo kartu su kairiųjų 
partijų atstovais.

Tautinių mažumų buržuazijai 
ir dabar gerai

Bendrai tenka pasakyti, kad 
Lietuvos mažumos savo dideliu 
valstybingumu^ nėra pasižymė
ję. Mat lenkai rūpinosi sveti
mos valstybės klausimais, o ki
ti paisė tik savo nacionalių rei
kalų. Vieni ir kiti daug yra 
Lietuvos reakcijai nusipelnę.

Jie ir dabar neprastai jau
čiasi, o gal dar geriau, negu 
anuomet. žinoma, čia kalba 
eina apie jų pasiturinčius klo
dus. Darbo žmonėms visiems 
vienodai tenka nešti savo liki
mas. Jie tarp savęs greičiau ir 
susipranta.

Tai štai kokios naujienos pas 
mus. Kaip matos, Seimas, bu- 
siamas Seimas, pas daug' ką 
jokių vilčių nesukelia.

Reikėjo taip ir laukti, kad 
taip bus. ši rinkimų sistema, 
arba teisingiau tarias tokia 
kandidatų statymo tvarka prie 
šių gyvenimo sąlygų negali 
daugelio patenkinti.

Gera tiems, kuriems ir dabar 
nėra bloga.

Teisia ISjuod^teteiIIaiteS^ssietriuk 
gionierių Už žmog 

žudystę
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Clevelando ir Ohio Žinios
, ■ . • . ’ >■ v ■ .it. '

Moterų klubas aukojo 1 ®ai jau buvo sudarę savo bend- 
$100 darželiui 

;—
. • *«• r: J t Hl M • . . it Si* i • ;

Dabar eina vajus. Mat, nori
ma sukelti kiek galima dau
giau pinigų Birutės fontanui, 
kuris bus įrengtas Lietuvių 
kultūros darželyje. Vieną Stam
biausių aukų buvo gauta iš 
Lietuvių moterų klubo, klubas 
aukojo net šimtą dolerių. . Tai 
tikrai stambi auka, ypač tu
rint galvoje tą faktą, kad klu
bas nėra didelė organizacija.

Lietuviški kumpiai
Pas Juozą Blaškevičių gali

ma gauti kumpių iŠ Lietuvos. 
Parduoda svarais.

P-o Blaškevičiaus krautuvė 
yra adresu 1168 E. 77 St.

Pavogė policijos kapitono 
automobilį

Policijos kapitonas, lietuvis 
John Savage, šiomis dienomis 
parvažiavo automobiliu PAmo 
kažko pasiimti. Palikęs mašino
je raktus, jis įbėgo į.savo bu
tą. Kai po kelių minučių išėjo 
iš namų, važiuoti, tai nebebuvo 
nei raktų, nei automobiliaus.

Taigi, matote, kad patarimus 
kitiems duoti daug lengviau ne
kaip juos patiems pildyti. Poli
cija nuolat įspėja piliečius, (kad 
jie savo automobilius užrakin
tų ir raktų nepaliktų. Bet štai 
duodami kitiems patarimus, jie 
patys pamiršta tuos patarimus 
pildyti.

* Mirė sena Clevelando 
gyventoja

šiomis dienomis mirė M. Di- 
raitienė, gana sena musų kolo
nijos gyventoja. Liko palaidota 
šv. Jurgio parapijos kapinėse 
su bažnytinėmis apeigomis. Mi
rė širdies liga.

Lietuvių kultūros darželio 
piknikas■ > U

Lietuvių kultūros darželio 
piknikas įvyks birželio 14 d. 
Mačiutos farmoje. Įžanga visai! 
prieinama. Bus duodamos do
vanos. žinoma, dovanas laimės! 
tie, kurie turės gilfukį. Numa-' 
tomą turėti ir programą.

AreštavoJPraną Jenčių, 
kuris vėliau pasikorė

šiomis dienomis areštavo 
Praną Jenčių, 55 metų amžiau^ 
Areštavo jį vienoje krautuvėje 
bebandant kažką pasiimti, 
liau, kai liko nugabentas į 
licijos daboklę, tai Jenčius 
sikorė, pasidaręs kilpą iš 
menės.

Lietuvių namų savininkų 
linksma vakaruška

Lietuvių namų savininkų 41 
skyrius turėjo linksmą vaka
ruškų gegužės 23 d. Lietuvių 
darbininkų svetainėje. Buvo 
šokiai ir kortavimas su dovano
mis. Įžanga buvo visai prieina
ma, tad susirinko ir gerokas 
būrys publikos.

Graudingi verksmai
Musų kolonijoje girdisi gana 

graudingų verksmų. Kai kurie 
tautinio nusistatymo elementai 
dūsauja dėl busimo Amerikos 
lietuvių kongreso. Rankas iškė
lę jie šaukia, kad reikia sau
gotis nuo visokių spalvotų žmo
nių, kurie, esą, dalyvausią kon
grese. . ' *

Taip, žinoma, jie tai daro iš 
desperacijos. Jie neturi mažiau
sio pagrindo, kuriuo pasirem
dami galėtų prikišti tokius da
lykus. Bet su faktais jie nesi
skaito. ' :

Baisiai jie susirūpinę ir Su
sivienijimu. Girdi, kongresas 
esąs šaukiamas tam, kad Susi
vienijimą užkariautų.

Tie ponai jokiomis priemonė* 
mis nesivaržo. Kada pažangieji 
nė nemanė apie bet kokią akci
jų Susivienijime, tai sandarie-

• S ,» P * . I f

po- 
pa- 
lie-

rą frohtą tam, kad 'galėtų iš
duoti lauk r iš lodomosios Ta- 
rybos pažangiuosius narius. 
Per savo Sargybos bokštą jie 
tuoj ir pradėjo varyti šlykščią 
agitaciją,,.

Sandariečiai su tautininkais 
bando ... Stfjdį'apfi 

'bendrą frontą ir tam JjeftjaJfti 
Žada suvažiuoti į Olevdla'nflį 
SLA seimo metu. Tegul jie ten 
sau šnekasi ir tariasi, — iš to. 
Visudhienei bus tik nauda. Pa
galiau visi pamatys, kad saiv’ 
dariečiai ir tautittinkki yra tik 
vieno lauko uogos. Būtent, abi! 
tos srovės yra priešingos de- 
mokratijai.

O dėl kongreso galima, štai 
kas pasakyti: vargu kam butų 
atŽję ir j gaivą, tok'j kongresą 
šaukti, jeigu Lietdvoije nebūtų 
persekiojami mtisų broliai Jfr 
seserys, jeigu iŠ jų nebūtų bu
vusios atimtos pilietiškos, tei
ses. TcftcS geibias, kokį d&bąr 
rinks 'tautininkai, yra tik pasi
tyčiojimas iš žmonių. Seimo at
stotus ten rinks ne piliečiai, 
bet tautininkų partiją. Kuriems 
galams iš viso reikalingas toks 
seimas? Kam reikalinga vai
dinti tą kvailą komediją?

Amerikos lietuvių kongresas 
tars savo žodį. Jis pasakys, kad 
tegul tautininkų valdžia neban
do pusti durnų į akis, nes tuo 
budu jie tik dar labiau nusta
tys Amerikos visuomenę prieš; 
save.' <: į1' ;•

Antras dalykas, Į šį kongre-; 
są suvažiuos ;įvairių organin
ei j ų atstovai, r— ,atstovai tokiųį 
organizacijų^ kurie dažnai visai, 
nieko bendro neturi su Stfsivie-j 
nijimu. Todėl kalbėti, kad kon-į 
gresui rūpės Susivienijimas už
kariauti, yra didžiausias non
sensas.

pattąiųehntaą ąutbpi^biĮjs-į 
tus, kad jie greit nesivažinetų. 
Są, šalta žiemą , šųįkaiftUšv 
./|ę0Įių Noraj
tie keliai ir fasadini, ta^i&u to- 
li-gražų pę visi^utąįsyiri Gįrcli^ 
dėl Šttgadin^i įelių pio^toįių 
pasidarę už penkis milijonus; 
dolerių.

Plyšo bomba
' A- , •

Nežinomi piktadariai -įmetė 
bombą į Sami Amatos (3610 E., 
161 St.) namą., Liko sužeista’ 
Viena moteris. Dėl bombos pįy- 
■Šimo jš^Mpkėję ■ išbyrėjo.
!tjepki^ešfmt langų. Policija 
veda tyrinėjimą.

Ir užmušė žmogų
CANTON, O. — Roy Owen, 

29 metų, ir Harry Nolan, 23 
metų, gėrė. , vienoje -aludė j o 
draugę su Tony Pasko, 38 me
tų. Q0rį tol, kųl .smarkiai susi
ginčijo, o paskui susipešė. 
Owen ir Nolan skaudžiai sumu- 
š" pasko, o paskui jį nušovė. 
Kad kokios, teismas dabar 
jiems gali paskirti elektros kė-

* '* ' ' ♦ ,4 * ■ • > » J • Y ■ ' , j

ibis įvyko komiteto susirinki- Kada vienas banditų yra po- 
mas. Wd viekas eina licijos rankose, -tai reikia ma-
sklandžiai ir $ra dirbsimi prisi- nyti, jog netrukus btis ir kiti 
ruošimo darbai. Dabar tik lau^ 
■kiama, kada Čehtralinist komi
tetas paskelbs dienolyarkę. .

Nepamirškime jo
, ' c' > . .š < '' ‘•''•į " ' V

Kazimieras Jocius-Yochus yra„ 
geras “Naujienų” ir “Keleivio” 
platintojas šioje kolonijoje. Jis 
taip pat pritaria šaukiamam. 
Amerikos lietuvių kongresui*. 
Minėtus laikrąščius . jis skkito 
iau W.gi6-'
mis dįėhęmiis' Jis vėl atširiauji-;

suimti.
Miestaš mažins darbininkų 
l skaičių g

Miesto meras , sušaukė visų 
departamentų direktorius (ve
dėjus) ir pareiškė, kad būtinai 
reikia visuose departamentuose 
sumažinti t darbininkų skaičių, 
esą, tai turį būti padaryta eko- 

ižde

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

- 4- -

Amerikos Lietuviu Daktaru 
OĮ-aujęijos Nariai.

Miesto politikoje tarp repub- 
likonų ėjo didelė kova dėl pir
menybės. Mat, visi nori stovėti 
arčiau prie partijos mašineri
jos. Vadinasi, nori boti lydė*' 
riais. Bet gegužės 23 d. įvyko 
tikras perversmas. Vieni buvo 
iš vadovybės išstumti, o kiti ją 
vietas užėmė. ’Cuyahoga pavie
to vadu liko išrinktas Danicl 
Morgan, 
džertei. .f

Aišku, kad dabar, mieste lau-; 
kiama didęjio suįrėtimo: kai; 
kuriems; politikieriams teks at
sisveikinti su šiltomis vietomis. 
Mat,, laimėtojai stums lauk iš’ 
vietų oponentus, qdarbais ap«, 
rupipš savo draugus, Ta per
maina palies ir kai kuriuos lie
tuvius.

Automobilistams žinotina ■
» . . > . . '

Seniau, jei automobilistas nū-; 
sidėdavo prieš kokį patvarky
mą (per greit važiuodavo, pra-; 
važiuodavo raudoną šviesą ir; 
t. t.), tai poliemonas sulaikyda
vo ir išdubdavo tikietą, kad 
reikia stoti į teismą. Bet štai 
prieš kiek laiko liko išleistas 
naujas patvarkymas, kuris au
tomobilistams yra labai nepa
lankus. Nusikaltę prieš tra'fiko 
patvarkymus automobilistai -yra 
vežami i policijos daboklę, kur 
dažnai jiems tenka praleisti po 
kelias valandas ir turėti visokių 
nemalonumų.
TV j T *’ *1 ■“ ”* • 1 • '. > l,.r , 4 »• >4, .

Išdykę vaikezai supiauste 
sargą •

; Trys jauni vaikėzai, nuvažia
vo į -būsimos parodos vietą ir 
akmenimis pradėjo daužyti' 
elektros žibintuvus. Sargas, 
(jerald Gillety bandė juos Su
drausti. Tada vaikėzai puolė jįi 
ir subadė peiliu. Netrukus at-: 
vyko policija, bet vaikėzai spė
jo pasprukti. * ’
' sldi&• cūjC <*';i V“- \v.- -j ■ 'V.- ■ V*1 
Sako, kad valstijos keliais
pavojinga greit važiuoti <
ČOLUMBUS, 0. — Kelių de-

buvęs miesto mana-
4 <» - i . t . «■ 1

Suėmė netikrų pinigų 
dirbėjus /

Du detektyvai areštavo Tha- 
mas Rokio, Alex Ewashinską, 
John Shumik, Mike Comet, 
Stanley Roginski ir Jim Smith. 
Visi jie yra kaltinami dirbimu 
ir platinimu netikrų pinigų. Po
licija juos dabar perdavė fede- 
ralės Valdžios agentams.

Karai sutrynė darbininką
ALLIANGE, Ohio. — Gęle-; 

žinkelietis Theodore Yosei dir
bo prie vagonų sukabinimo ir 
atkabinimo. Kažkokiu budu jis 
paslido ir pakliuvo tarp dviejų 
karų (Vagonų). Liko mirtinai 
sutriuškintas. Yosėi buvo 52 
metų amžiaus.

4. • Z

Mirė nuo nuodingos 
degtinės

. . - t, » T*

AVADSEON, ©i. — Prieš kiek 
laiko čia mirė $pharh$ Shon-, 
rock. t Miesto įaktai^ Sako, 
.jog degtinė, ihrią ^jis gėręs,; 
buvusi nuodinga. Ryšium su; 
tuo policija suiaikė nabašninkoį 
Švogerį, Peter Gruha. Matyti, į 
jis Yrą nužiūrimas, kad turėjo; 
ką uors bendro šu ta nuodinga 
degtine.

iPenkioIika naujų slaugių
šiomis •; dienomis penkiolika 

jaunų merginų baigė slaugių 
mokslą ir gavo diplomus. Mė
tas Burton : pasakė atitinkama 
kalbą ’ir palinkėjo naujoihs 
šk ugėms kuo geriausio pasise-j 
kimo.

Kongresas ir clevelandiečiai
CleVelandie^iai hėih^žai dirba 

kongreso maudai, šiomis dieno-į 
'■į-.AiF f. .. 'v ■ , , *

------------------rr -------------------------- i

no į
Ponas Jocius laiko siuvyklą 

adresu 7725 Šupėrior A've. Ka
da j ųms reįUęš I >: drabužius. iš- 
prošy$j $ir j&taišyti,j 
tai neužmirškite jo.

Banditai 'pagrobė i

tų įpuolė , 
panijįs d$de->
šiibt (įeųkįs tūistari&ųs dolėrių,!

gaiš ir septynioliką tūkstančių 
čekjiįįs^.^ •. .

BoJicijai jau pasisekė vienąs 
baniftą įįįbutįi. Pasirodė, kad; 
jis visai nešėniai buvo iš kalė-’ 
jimo paleistas, kad “pasitaišy-į 
tų” per inetus laiko.

'.K,gaa" ftYLA'
nrltatkliitas pagal " ekirlingrų Rylos *rnši; sitikajlrtiu t 
jumb tikrai padčs. Vengkito nemalonu- Elastikfni 
rinii; Atsiduokite i patyrusio Expertopa- i 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas riai nesveiki.

nomijos. sumetimais,' nes 
pinigų jprhdedą trukti.

Vadinasi, vėl keli šimtai dar- 
bipinkų šlifąvuos šaligatvius ir 
ieškos darbo. Blogiausias daly
kas čią yra tas, kad dar visai 
neseniai stambiesiems valdinin- 
kąms algoą liko pakeltos, žino- 
Hlk, kada ailkŠtiėjį valdininkai 
nori vis^ pąsigrpbfi, tai ma
žieji ne tik menką algą gąuna, 
bet ir iš višb darbą praranda.

O tuo tarpu mokesčiai nema
žėja, — faktiškai jie vis didi
nami. Iš kiekvienos naujos ad- 
ininistrącijoš iminės į ^aug ką 
tikisi, ir visuomet jiejns tenka 
pusivilti. -■/'&
^at^ionas CMęk huo kale-

< fiibb višjgi neišsisuko
J^ų pirpia rašiau, kad polici

jos kapitonui Cadek liko iškelta 
byla. Kaltinamas jis buvo tuo,

faktiškai jie vis didi-

kad be jokios' sarmatos ėmęs 
kyšius ir tuo , budu susikrovęs 
per šimtą tūkstančių dolerių,— 
beveik du kartus tiek, kiek jis 
uždirbo. .

štai šiomis dienomis jo byla * _ e --------
baigėsi. Teismas rado jį esant! A. Montvid, M. D.

Tpvm Štate Bank Bldg.
* 2400 West Madison Street 

Vak 1 iki 8 po pietų.* *8 IH 8 vilk.
Tek Seeley 7330

Namu telefonas Brwnawiek Mte7

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tek Victory -2848
Dr. Bertash

.. L: -756 mestjmfL,:
Laimėti bylę gal jis ir maža of).“r;a'iLdotshnuo<ii.8anw 

teturi šansų, bet per kelis me- Į ■■tarti

tus jis gali bylinėtis ir nuo ka
lėjimo išsisukti.

Streikas dar tebesitęsia
A ąnd P Tea kompanijos 

streikas dar tebesiitęsia. Iš Wa- 
shingtono buvo atvykęs Mc- 
Grady, ; bet ir jam nepasisekė 
streiko likviduoti. Streikas pa-1 r.., 
liečia tik sandėlių darbininkus.' -- CįrtįftRGAS

Jonas Jarus.

kaltų ir paskyrė jam baudą nūč 
keturių iki dvidešimt motų ka
lėjimo,

žinoma, Cadek yra pasiryžęs __
“teisybės” ieškoti aukštesniuo- 
,se teismuose. Jis jau padėjo i 
penkioliką tūkstančių užstato Į 
ir perkėlė bylą į kitą teismą, i

natral avtarŪ

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7, Rd 
? vai,. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3^43 South Hahted St.
Tel. Boulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1 West 22nd Street 
Valandoa: nuo 1—ir 7—8 

SeredorfciB ir nedik oaff&l. sutarti 
. w.. -.■ą zzx- y į Rez. 6631 So. CalifomUr Avonus Garsinkites N-nose j. 7^°°“ R-^"78M 

Tek !O»ffice Wentwort£ 6380 
Rez. Hyde Park 3895

Dr. Susanna Siakia
Moterų ir Va&u Dsrti i&dytoja

ADVOKATAI

YRA
* PAVOJINGA

Tiktai, rhokBllŠ’raa paraiStis tinkamai Jutna muą_ pa^alščlui pritaikinti su pilnu pa- 
‘ .ikūjimu L „, ■ . .ElastikinSa pahčiakos. diržai, bracea 

„u- pažeistiems, Severykai tiems, kurių sąna- 
pas riai nesveiki. <

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St< 
1481-1434—Tel. Central 4411-2 i 
ofisas—3323 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 .y. vai 
iiskyrus seredomiii ir mibatomis.

fRAš Yr ničMĖii 
VRIZIURETOJAI

KAINOS 
prieinamos

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
-.ARTI PBIĘ WELLS STREET ..c;- ■> ' ■;

......... , . ......y,.,. ,,

58 .... ........................ . . v ..... ..............................................................

: Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis
* ' • . .11 ’

Žetniausjds kainos U. S. 4.
' ’ Naujos ir vartotos lentos . .

Kliuvo grindys kaip naujos, 100 ketv. pėdų $3.00
, BARBENĄS—SINKOS, TOILETAI, VANOS

Geriausi exl& sunkus 75 svarų stogų roliai ........ $1.49
J "• ■ < ■ .1 . .. ■ ? J.

LUMBER COMPANY
I 3800-50 So. Western Aveiuie ■

Šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma- 
. dieniais visą dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia- 

į'M u|ęįkįt Lmjisų- yardą. ; ,,v; ■. „ a.,.4

Laidotuvių Direktoriai

Miesto 
Kamb. 
Namu
Valandos. vakarais nuo 6 iki 8:80.

» Tel., Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pairai nutarties.

Telėphope: boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Rezidencija
3407' Lowe Avė. TeL Yards 2510

Phone Boalevard 7041, u

Dr. C. Z, Vežei is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 .iki 8 vakaro.
Seredoi nagai sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurges 
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVA 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel: Proapeet 1930

Dr. T. Dundulis
____ Telefonas Virginia 0WK >

- u. ■ ų.. I Ofiso valandos, nuo 2c—4 ir nuo -

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 1 Kiti Lietuviai Daktarai

2201 W. Ccrmak Road (W. 22. .St.) —
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. jTeL Boulevard 5914 Diena ir Nakld

Vakarais: Panedėlio, Seredo* ir
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street

Telefonas Reoublic 9600.

Phyąical Therhpy 
r and, Midwife ? 
6680 S. Westera 
Avė* 2nd floor, 
Hemlock 9252

-Patarnauju prie 
gimdymo namUo 
se ar ligoninėse, 
duodu hiassage 
eleetrie treat-

Į ment ir magne- 
I tie r blankets ir tt. 

.Moterims irmer- 
gihoma patari 
mai dovanai. s 

. .........  w. .. ....... '

MALEVOS
lalovų - ISdirbSjų ir distri. 

____ rds Chičiųfoje. Standarti- 
rųšies malevą už tiktai

Didžiausios ni . 
bu torių Įstaigos 
nfis i

•nifio, iš Majcstic Radio, kuris nųbąn. 
kruthvo. $2.75 vertas 'J
kaina _ J
Narnama Malev». Gloss ar Fiat1. Orėat 
Lakęs rųfiies, kitur $2.25, 2S
niMsų kaina *p*>«*U J
Monteoniery-Ward certlfikuota maląva 
Stend Kuto finish, plrniiau f)A 
$3.20, dabar ........  ...........— 4»4«UV
'Juodas Screen Enamells SOŠ& 
Dabar (galionas J

, «Quintp’» U. S,' Calso- $1.00 
mine 25 •sv. rHaiŠas V T

5r tnkatAnclai kitų barsrenų. J 
tierųoiam nudtiavn sandeli ir tu- 
3me savo malė,Vii-fabriką. Pirkit tie- .

PAINT , EXCHANGE OF
•'į- UHICAGO 
15*7 MILWAUKEE AV®. 
0880 S. PATJtTED 'ST. 

, _ $274 EL8T0N AV®. .
v Telefonai “*Armltage 1440.

- jChfciagca, Ciceros Lietuvių į 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. i 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, j 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. >

J. F. EUDEIKIS '
4605-07 S. Hėrmitage A venų e Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park -Skyrius, 4447 S. Kairfield, Laf. 0727 j 
— ..... —       ..................... . ....... . .J.i.iT.1 ..'■i.-.i.v.—u     ...'.j' r ■{

LACHAWTCZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plače Phones Gana] 2515—Cicero 5927 q

■■ ■ ■ „.J............................. ...... ■ . ! „1^. , l..l.hl.l —...I—        d

B Hjk LACHAVICZ , X.. , ■,.<,, 
42-44 East 108th St. Tel, PuĮlman 1270 arba Canal 2515 J

' J. UULĖVICIUS . . .. ■
4092 Archer Atehuė , Pbbne Lafayette 3572 I

T,..; .. S. P. MAŽEIKA . 1

3319 lituanica Avenue x , Phone Yards 1188Phone Yards 1188

....... A. MASALSKIS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139
———— !■■■!■■ I MI ............. I |ll . ............. I l| ■■■■ II ....  <hl> m IM1« ■—■II .1 I

, ■ . . Ą. PETKUS i
1410 South 4^th Court CiėėtO Pilone Cicero 2109

j. F. R ADŽIUS ,
668 West I8th Street , ' ’ghone Cniial 6174 !
~ " ~~~ S. M. SKUDAS ~ I
718 West 18 th Street Phone Monroe 8877

.............n..,, . .......................... .....................................

Phone Catial 6174

■ E I. X ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bėūlevard 5208-8418

Į.? i,, i ui. , i ■ į _  .............—

10734^...Mbdugan. Avė. ji ^Tel. ^uHmąn 5703

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

j. •
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8895

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedek nuo 10 iki 12 ą. m

Dr. S. N^keBi;,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas Ir Rezidencija x 
3335 So. Halsted 4SL 

CHICAGO. ILL.

State. 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTOKNEYS AT LAW.
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

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

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A.J. ManikUš 
PHYSięiAN-SURGĘ(jN 

Office 4070 Arche'r Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

i , Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—1Q. ryta. 5-*6 p. p. 

Kasdien, išskyrus sėredas. 
Sekmadieni „ susitarus.

Y-P--" 1 • ■

KITATALCiAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per M 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronHkM ligas, 
vyru, moterų ir vaiku -pagal nau
jausius metodus X-Ray ų kžtoldut

Valandos nuo 10—-12 pietv Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro. 

Tek Canal 311®

DR. VAITUSH, OPT.
' LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimo, 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. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys. ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioi nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kąip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

.. .... įNuftOtt ‘ I i,n ... i nh. n • Ii

DR. G. SERNER
LIETUVIŠ 

JeL Yards 1829
Hj|k Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

.. .■ i . Ii l»l II iii ■ II. . III * I-Ii ..i . .Ii .17 - į

Dr. Charles Segai
OFISAS

4729^a
2-roa lubos.

CHICAGO. TLL.
OFISO VALANDOS; , 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki .< 
vai. po pietų ir 7 iki 8:88 vai 
vakaro. NedMiomis nuo 2Q iki 12 

1 PhoieIiaMIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauricė KM
4631 SOIĮTO ASHLAND AVK.

. Ofiso valandos: 4 .
NuąlO iki 12 dienu. 2 iki a no nifeto 

7 tiri 8 vai Nedtt. Vina TO 12 
Rez, Telepkone PLAZA 24H j».,. ■ .Ii'iiii * ... I I,*, i I I I Į I-.
Ofiso Tel. Dorcfcester 51V4

Rez. Tai Drexel 91&1

Dr A. A.Roth

I** ’ Avė.
CH1CA*_______

OFISO VALANDOS:

t chronišku Ikru. ; 
Ofisas 6850 Stoney Island Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedi 
liomia ir Šventadieniais 10—12 

diena.



Ketvirtadienis, birž. 4, 1936

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Metinis 

Piknikas
I

Įvyks šį sekmadienį, birželio
7 d., Birutės darže

Turbut nėra nė vieno kam
pelio po visą didžiąją Chicagą 
ir jos visas apielinkes, kur ne- 
sirastų narių priklausančių prie 
Chicagoš Lietuvių Draugijos. 
Jie visi jai? yra gavę įžangos 
bilietus ir yra užkviesti daly
vauti draugijos metiniame pik
nike šį sekmadienį Birutės dar 
že. Draugija dabar turi virš 
3500 narių, o draugijos nariai 
turi antra tiek pažįstamų, to
dėl nėra mažiausios abejonės, 
kad šis piknikas bus vienas iŠ 
didžiausių parengimų šiemet.

Programas taipgi yra numa
tytas gana įvairus ir meniškai 
turtingas. Yra pakviesta ke
turi geriausi Chicagoš chorai 
ir dvi šokėjų grupės. Chorai: 
Pirmyn, Birutės, Vyrų Choras 
ir Naujos Gadynės. šokėjai 
Beliajaus ir Andrejevo. Bus 
ir kitokių pramogų. Revellers 
orkestras gros šokiams.

Iš Bridgeporto apie 11 vai. 
ryte išeis Viętor Bagdono tro- 
kas, kuris veš piknikierius už 
35 centus į abi puses. Norintys 
važiuoti troku turite užsiregis
truoti iš anksto antrašu 3406 
So. Halsted St. p. Jos. F. Bud- 
rikas, draugijos narys, įrengs 
savo moderniškiausį garsiakalbį 
ir gros vėliausius rekordus, 
kurie yra labiausiai mėgiami. 
Kas nebus, tas turės gailėtis, 
nes draugija rengia tik vieną 
pikniką kas metas. — VBA.

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

---------------  ■ .1.1 < .
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ŠIOS SAVAITĖS ■

Eilra Darganai I
KARPETAS 9x12 T..

VERTĖS $24.00 DABAR UŽ

$12.95 I 
ROOSEVELT I 

FURNITUREcoJ
2310 West | 

Roosevęlt Road I
Tel. Seeley 8760 - H

Gera pradžia
Sekmadienį, gegužės 31 die

ną, Liepos darže įvyko bend 
dras trijų chorų piknikas. Tie 
chorai yra: Pirmyn, Naujosios 
Gadynės ir Chicagoš Lietuvių 
Vyrų choras.

Nors diena buvo nepatogi 
piknikams, ba visi buvo pavargę 
po iškilmingo minėjimo 25 me
tų sukaktuvių Lietuvių Tauti
nių kapinių, tačiau ir lietuvių 
menininkų parengimas praėjo 
sėkmingai, nes publikos susi
rinko iki 900 žmonių. Ir nors 
parengimo bizniui lietus trupu 
tį pakenkė, bet tai menkniekis.

Pikniko programas susidėjo 
iš dainų ir lošimo. Išlošė Pir 
myn choro beisbolininkai prieš 
Naujosios Gadynės choro beis- 
bolininkus.

Bet naujagadyniečiai sako 
nepasiduosią, ba ta esanti tik 
pradžia kovos. Vyrų choras 
virvės traukime irgi turėjo di
delę pergalę.

Po to visi smagiai linksmino
mės iki vėlyvo vakaro.

Kaip teko girdėti, yra suma 
nymas surengti naktinį išva
žiavimą vėl bendromis visų tri
jų chorų jėgomis. Tai geras 
reiškinys, kad tarp menininkų 
pradeda atsisteigti draugišku , 
mas. Tai išeina ant naudos 
netik menininkams, bet ir vi
sam pažangiam judėjimui. Tai
gi geros jiems kloties.

r — X. š.

5 metai kalėti už vog
tų daiktų priėmimą

Fred Horner, buvęs seniau 
keleto mėsos krautuvių savi
ninkas, prisipažino kaltas esąs 
tuo, kad priėmęs 220 tūbų 
sviesto vertės $4,000. Tas svie
stas buvo haidžiakytas, t, y. 
atimtas iš troko važiavusio į 
Mason City, Iowa. Federalis 
teisėjas Holly paskyrė Horne- 
ritii ’baufftnčš \5 fri’etuš kalyti.

Bedarbis 4 metus, 
pasikorė

Joseph Lasch, 65 metų, 1733 
West 21.placė, išbuvo bedar
bis ketverius metus. Trečia
dienį rasta jis pasikoręs kam
bary, kuriame nakvodavo.

Sudegė automobily
William Schwenk, 4222 N. 

Whipple st., vežė automobiliu 
keletą kenų lengvai užsiliep- 
snojančių skysčių. Prie Irving 
Park bulvaro ir California 
avė. jo mašina susidaužė su 
gatvėkariu ir apvirto. Užsilie
psnojo buvę mašinoj skysčiai 
ir Schvvenk žuvo liepsnose.

NAUJIENOS, Chicago, Ifl.

IE1uz

JUOKAI
voAR NE SVEIKAS GĖRIMAS

pake-

visos karčiamos tik-jau

Generalis 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, murintus arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja sklepiis. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

Co)alqreen. SI OKI S

NEW YORK. — Leroy Haynes, negras boksininkas, šio
mis dienomis antru kartu sumušė milžiną Primo Carnera. Rung
tynes laimėjo technišku “knbck-out’u”. šis paveikslas buvo nu- 
trauktas rungtynių metu.

gai sudainavo porą malonių 
dainelių. .'

Tenka paminėti, dar, kad 
Budriko radio programai būna 
kas ketvirtadienis iš stoties 
WHFC nuo 8 iki 9 vai. vaka
re ir iš stoties WAAF: pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 7:30 vai. vakare. J 

. —• Hic.

— Tegul man dar kas ban
do kalbėti, kad alus nęstiprina 
žmogaus! Gavęs, statinaitę alaus, 
negalėjau iš‘ visą jėgų jos pa
kelti, o kai išgėriau visą alų, 
tai viena, ranka lengvai 
liu tą pačią statinaitę.

Aštuoni mėnesiai už 
pabėgimą nuo auto 

nelaimes vietos
John Mallek, 20 metų, 1215 

North Hoyne avenue, gegužės 
5 dieną turėjo automobilio 
nelaimę, kurioj jo operuoja
mas karas užmušė Louis Fol- 
warškį. Mallek pabėgo nuo 
nelaimės vietos, bet veliami bu
vo surastas. Bausmės už pabė
gimą nuo nelaimės vietos, pa
skirta jam 8 mėnesiai kalėji
mo pataisos namuose.

Cicero politikieriai
• 4?

Jareckį išmesti republikonų 
reikaiavfrną iš teismo. Demo
kratai įrodinėja, jogei rinkimai 
buvę atlikti tinkamai ir 
sai suskaityti teisingai.

bal-

Valytojai pešasi
Valymo ir dažymo firma, the 

Peacock Cleaners and Dyers, 
iškėlė bylą Dyers Plant Owners 
Associacijai ir įtraukia teisman 
241 tos organizacijos asociaci
ja diskreditavusi jos garbę.

Budrike- programas
Tūlas laikas atgal Cicero 

republiikonai, kandidatai į 
miestelio valdvietes, įteikė 
teismui prašymą suskaityti iš- 
naujo balsus, paduotus šiemet 
įvykusiuose rinkimuose. Tre- 
čiandienį demokratai, laimė
jusieji rinkimus kandidatai,,
kreipėsi prašymu į teisėją ninkas Stasys Rimkus jspudin-

Praeito sekmadienio Budriko 
radio programas iš stoties 
WCFL, kaip ir visuomet, bu<- 
vo tikrai įvairus ir įdomus'. 
Programe dalyvavo radio or
kestrą, kuri gražiai atliko ke
letą muzikos kurinių, o daini-

SVETAINĖ DĖL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams, Priya** 
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leayitt St. ;

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas ' 

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

alus?! Kitur ir miežiai bran
gesni, o alus pigesnis kaip pas 
mus...”

Patarnautoja: “O ar tams
tos iš pat mažens nemokė, kad 
savo tėvynė už viską bran
giausia!..”

KADĄ APSIŽIŪRĖJO
—• Kodėl gi keiti butą? Juk 

gyvenai jame trejetą metų ir 
nė karto nenusiskuųdei.

— Matai, šį šeštadienį pano
rau4 išsimaudyti, o, žiuriu 
nios bute visai nebūta.

GERKIT ARBATA NUO 
VIDURIU

ĖJIMO
MĖGINK MARA 

VELTUI!
Mara Laxative Šaknų arbata yra Kam-, 
tos gydymo būdas. Tai yra malonaus sko
nio pastiprintojas. Tinka ir vaikams. Ji 
greitai ir Švelniai sureguliuoja vidurius 
taip, kaip laikrodi. Pabalina ganų skaus
mus, svaiginančius galvos skausmus ir 
nevirftktnimo rugučius, pasidariusius nuo 
vidurių užkietėjimo, o jus kas rytą kel
site su ftybsa veide. Pareikalavus lr pri
siimtus vardų ir antraAų j Nara Products 
Co.. 180 W. Madlson St.. Chicago. UI., 
siunčiame satnpelj VELTUI, arba pirkit 
pakeli ir po vieno bandymo jei nebusite 
patenkinti, jūsų pinigai bus grąžinti.

, Spėriai jo
sią savaitę “Iv v

- žmona iš miesto" grįžusiam 
vyrui: ‘‘Nė gėdos neturi — grį
žti 4 vai. ryto ?”

“Nieko nepadarysi, turėjau 
grįžti 
uždarytos!”

Vytuk, jei dar 
mane pykinsi, tai. numirsiu ir 
laidotuvių vežimas išveš mane 
į kapines!

— Mamute, o ar leisi man 
ve-

žiūrėk

tada bent’šalia vežiko tuo 
žimtf pasivėžinti?..

Sūnūs: “Tėte, mokytojas 
davė surasti bendrą daliklį”.

Tėvas: “Argi iki šiol dar ne
rado? Jo ieškojo jau tada; kai 
aš lankiau pradžios mokyk
lų!..”

UZ-

ALAUS BARE
Svečias: “Dar neatpinga

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl panų, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatom į namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvį:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

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

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

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

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

tarnavimą.

p-J Joseph’s Dry Goods Store
zTl JOSEPH PIKELIS, Savininkas.
Zv 3344 So. Halsted Street

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
^n\iJvos7(Z Geriausi Degtinė... Gerkit

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ neą jie žino, kad tas alus 
padarytas iš geriausios rųšies prc 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue L. M. NORKUS
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 —

......................... ■» I ■■■■»■■■■»»■
Res. YARDS 2084

—.................. -

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

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

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk 

KENTUCKY
YEARLING

Dabar galima gauti kai minimam taverne. 
MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 ' South Katutei! Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

.....

vis Tiek išlįs
Profesorius savo kambari

nei: “Ką ten tamsta taip il
gai Čiupinėji tą sieninį paveik
slą?”*

“Bląkė palindo po juo, pone 
profesoriau”.

“Palik ją ramybėje — nak
tį vis tiek pati išlįs”.

TĖVĄ PAMIRŠO
Vytukas: “Jonai, tu esi 

ras asilas!”
Jonukas: “O tokio didelio 

, ' A • • . r • •

asilo \ kaip tu dar nesu ma^

Tėvas (pyktelėjęs): “Vaikai, 
judu, tur būt, pamiršote, kad 
ir aš Čia tebesu!”

— Tamstai dantys sopa? Jei 
taip mano butų, tai jau* seniai 
bučiau davęs ištraukti!..

—■ Aš taip pat... jei tai bu
tų tamstos dantys!

GĘRB. Naujienų skaityto^ 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

'—■—H |IIIIHI!I I 11111 I .......................I »>

OFFICE

«TiROWSY
• Ar nocfirrlži

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSŠ HEALTH 
SERVICE AND ' 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom St.

CHICAGO. ILL. 
Central 4641

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

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadieni ir šešta
dienį mio 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

* i ■' ■ ■ ■ ■■■■! '■■i''!!.... . ■ n. . . . .  ■1 ■■■■■■■■■—i ■ . .... ...... .

•i.v .-r

PASALINTAS!
KAD JIS VISUOMET BUVO 

PAVARGĘS

«TįROWSY BILL”, jį vadindavo — 
■ Dnegirdžiąs, išvargęs, pasenęs jau
nuolis; Jis stengėsi kiek begalėdamas, 
bet jo energija visuomet išsišemda- 

* yo pirm negu jis baigdavo darbą. 
Vieną dieną Bill nebeatėjo ; jį pa
šalino.

Kiekvienam gyvenimo žingsny .jus 
rasite vyrų ir moterų, kurie fiziniai 
yra padėty toli žemiau reikiamo lyg
mens. O tai yra paprastai nuo užkie
tėjimo vidurių—paeinančio dėl sto
kos “bulk” maiste.

Nelaimei, daugelis • elgiasi su vidu
rių užkietėjimu perlengvąi. Jie nesu
prantą, kad tai yra pavojus tol, kol 
jau nepadaro daug žalos sveikatai.

Ąčįu laimei, yta malo
nus, lengvas ir saugus 
šios rūšies vidurių užkie
tėjimui pataisyti būdas. 
Kellogg’s All-Bran yra 
gausus “bulk” šaltinis. 
Kūne jis sugeria drėgmę 
ir suformuoja minkštą 
masę. Tai švelniai išman-

kšto ir išvalo žarnų sieneles. Du šau
kštai kasdiėn paprastai pakanka. Už- 
sisenėjusiam atvėjuj gal prireikti All- 
Bran ir daugiau. Kioksliškas- bandy
mas parodė, kad All-Bran yra saugu 
ir įtakinga.

Nagi, ar negeriau žiūrėti, kad 
“bulk” butų jūsų maiste? Ar nege
riau tvarkytis vartojant natūralų 
maistą geriau negu nenatūralų?

Kellogg’s All-Bran tvarko tiktai pa
prastą vidurių užkietėjimą ir nesiima 
skelbtis, kad ‘‘gydo—viską”. Užtikrin
ta Kellogg kompanijos. Vartok šitą 
natūralų liuosuotoją-maistą regulia
riai reguliarumui. Vartok kaip cereal 

__ ' ar kepk bandutėse, duo- 
no j, vapliuose ir tt. Parsi
duoda visose krautuvėse. 
Paruošiama restaurantuo- 
se ir hoteliuose. Padary
tas Kellogg Rutile Creek.

Vartok ALL-BRAN 
reguliariai reguliarumui
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Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

> Lietuvon ir, kita? užsieniuose 
z (Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų----- ------------ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikta Siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“JUODASIS LEGIONAS”
" - f

Detroite tapą netikėtai atidengta slapta teroristinė 
: organizacija, kuri užsiiminėja įvairiais smurto darbais, 

neišimant ir žmonių žudymo. Apie ją pasklido visokių 
gandų —- kad ji turinti milionus narių krašte ir kad jai 
priklausą ne tik paprasti žmonės, bet ir policijos tar
nautojai ir net įtakingi valdžios atstovai. Dabar yra 
teisiami keli gaujos nariai, dėl nužudymo vieno jauno 
darbininko, kurį jie “nubaudė” ar tai už tai, kad jiems 
nepatiko jo apsiėjimas su savo žmona, ar kad jisai žino
jęs perdaug apie “juodojo legiono” darbus.

Reikia tikėtis, kad valdžios tyrinėjimas iškels aikš- 
tėp daugiaus faktų apie šituos teroristus. Bet kai ku
rie žmonės jau skubinasi paskelbti, kad tai esą, Ameri
kos “fašistai” 
greičiausia yra ne kas kita, kaip likučiai “ku-kluksų 
kurių buvo gana daug privisę įvairiose vietose po Pa
saulio karo. Jų buvo apsčiai ir aplink Detroitą. Kiek
vienas, kam teko tais laikais lankytis tame mieste, ga
lėjo pastebėti ant daugelio krautuvių durų priemies
čiuose stambias juodas raides* “K. K. K.”

“Ku-kluksų” organizacija pairo, kai keletas stam
bių jų vadų pateko į teisingumo rankas už įvairius kri- 
minalBkus darbus. Bet matyt, kad gaivalai, kurie buvo 
prie jų prisidėję, kai kur tebeveikia da ir dabar. Jie ne- 
besireklamuoja ugniniais kryžiais ir. naktinėmis sueigo
mis, kaip kad darydavo “klano” organizacijos nariai. 
Bet jie taip pat mėgsta siausti naktimis, apsidengę juo
dais gobtuvais, kad atrodytų baisesni savo aukoms.

Nebus nuostabu, ijeigii-paaiškės, kad tie nakties 
paukščiai yra susiorganizavę į slaptas teroristines gau
jas, norėdami kits kitam .padėti apginti savo biznį ntio 
nepageidaujamų kompetitorių.

Tuo gi tarpu tas “juodasis legionas”
n

Apžvalga
■ . -r --------- --------------
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LENKIJOS ŪKININKŲ 
JUDĖJIMAS

ne-Lenkijoje dar anksčiau, 
gu Lietuvoje, prasidėjo smar
kus ūkininkų judėjimas. Len
kijos ūkininkai rengia dideles 
demonstracijas ir reikalauja 
stambių politinių reformų. Anot 
Čekoslovakijos oficiozo “Prager 
P?resse”, Jungtinė Lenkijos 
ūkininkų partija apie vidurį ge
gužės mėnesio suruošė visą ei
lę ūkininkų demonstracijų, ku
riose tos partijos vadai kriti
kavo dabartinę Lenkijos vidaus 
ir užsienių politiką. Viename 
tik Lapanove, ties Krokuva, 
dalyvavo demonstracijoje 40,- 
000 ūkininkų.

“Mitinguose priimtos rezo
liucijos”, sako tas laikrašty 
“užsienio ir vidaus politikos 
klausimais. Ūkininkai reika
laują sveikos ir protingos už
sienių politikos — bendradar
biauti su Francija ir Čekoslo
vakija ir4 sugyventi sn SSSR. 
Vidaus politikoj ūkininkai 
reikalauja panaikinti dabar
tinį rinkimų įstatymą, kurib 
tikslas ne išrinkti tautos at? 
stovybę, bet negražiu <budu 
falsifikuoti tautos valią.

“Ūkininkai reikalauja de
mokratinių rinkimų, per ku
riuos jie galėtų išrinkti ne 
administracijos • primestus, 
bet savo pačių pasirinktus 
atstovus.”

LENKŲ LIAUDININKAI STO
JA Už BENDRĄ FRONTĄ 

SU SOCIAUSTAIS ••

Lenkų laikraštis “Czas” pra
neša, kad Lenkijos liaudininkų

________________ ' NAUJIENOS, CM<!ag0< ūl.
! BOLŠEVIKIŠKAS“SOCIA

LIZMAS”

Vyriausias komunistų parti
jos organas sovietų Rusijoje, 
“Pravda” aiškina, kadi toje 'ša
lyje j,»u esanti įgyvendinta so
cializmo tvarka, nes tenai, gir
di, veikia Lenino paskelbta tai
syklė: “Kas nedirba, tas neval- 
;go”.
j Bet argi šita taisyklė, iŠ tie
sų, yra socialistiška?

“Pravda” mano, kad taip, ir 
įrodinėja tatai sekančiais žo
džiais:

“Musų šalyje darbas apvai
nikuotas garbe. Jis, kaip ant 
sparnų, kelia žmogų, gražiau
siomis spalvomis dabina jo 
gyvenimą, gausingai atidė- 
koja jam už darbą, apsupa 
jį visų meile ir draugišku
mu. Kiekvienas darbininkas, 
didėlis ir mažas, atlieka visų' 
bendrą, valstybinį darbą.

. Tikrasis didvyriškumas atsi
randa visur, kur tik bent ką 
gamina žmogaus ranka ar 
protas. Istoriniai Kremliaus 
palociai matė tarp savo ąie- 
nų didvyrius įvairių įrankių 
ramaus socializmo budavoji- 

' mo. Juos pasitikdavo draugas 
Stalinas, jie girdėjo jo žo
džius. Aukščiausia dovana 
revoliucines liaudies — So
vietų ordenai dabina kruti
nės matnierių, traktoriečių, 
poetų, audėjų, kalvių, medi
cinos profesorių ir kitų.

“Kas nedirba, tas nevalgo, 
— šis principas paskelbtas 
Lenino ant rytojaus po įs
teigimo proletarinės diktatū
ros.. šis principas tada reiš
kė kartą ir griežtai užbaigti 
su visokiu žmogaus žmogumi 
išnaudojimu. Dabar, Stalino 
gadynėje (.!
kada socialistinė visuomenė 
tapo "realybe, tas obalsis pri
sipildo nauju turiniu...” 
Gaila, kad čia daug skabibių 

žodžių, o labai mažai faktų. 
Kad Stalinas dalina medalius 
tiems, kurie sparčiai dirba, tai 
kas Čia tokio? ‘Kaprtaifetiškose 
šalyse darbdaviai butų labai pa
tenkinti, jeigu jie galėtų už 
darbininko spartumą ir gabumą 
atlyginti tik medaliais ir kito
kiais “garbes” ženklais, nes 
tai butų labai pigi priemonė 
darbininkus išnaudoki. Darbi
ninkai tokio atlyginimo nepai
so. Jie reikalauja, kad už na
šesnį darbą jiems butų moka
ma didesnė alga.

Antra vertus, darbininkai 
yra priešingi perdaug dideliam 
skubinimui darbe. “Speed up” 
sistema yra ne darbininkų, bet 
kapitalistų išradimas. Darbinin
kai nemato jokios laimės Vtame, 
kad darbui yra paaukojamos 
visos žmogaus jėgos. Nuo to 
laiko, kai prasidėjo sąmoningas 

' darbininkų j udėjimas, darbinin
kai kovojo už darbo valandų 
sutrumpinimą
mą pasilsįo laiko. Visas žmoni
jos progresas eina tąja kryp
tim, kad žmogus stengiasi pa- 
siliuosuoti nuo darbo naštos, 
šituo tikslu išrasdamas įvai
rias mašinas, pagerindamas 
darbo sistemą ir t.'t.

Taigi toks darbo “garbini
mas”, kokį skelbia Rusijos bol
ševikų laikraštis, yra labai abe
jotinos vertės, žiūrint darbinin
ko akimis. • /
Privalomas darbas tai baudžia
vos, o ne socializmo požymis
Tiesa, jisai gali būti naudin

gas tam (tikrose aplinkybėse. 
Tokioje šalyje;, kur per ilgus 
laikus viešpatavo dykaduoniai 
parazitai, o darbo žmonės bu
vo paniekinti, yra geras daik
tas skelbti, kM kiekvieno as
mens pareiga yra dirbti ir kad 
daribas nereiškia žmogui paže
minimo. Bet šitoje filosofijoje 
nėra nieko socialistiško. Ji yra 
^greičiau ūkininkų ir smulkių 
amatininkų filosofija, o ne dar
bininkų, kovojančių už socializ
mo tvarką.
; Kada atsiranda fabrikai ir 
dirbtuves, tai pramones darbi
ninkai pradeda kovoti ne už

ką į socializmą, darbininkai at
sisakys nuo šitų savo siekimų 
ir ims manyti, kad aukščiau
sias žmogaus idealas tai dar
bas : kad didžiausia garbė tai 
stovėti prie mašinos- fabrike, 
pagaminant kasdien kuodidžiau- 
jsią skaičių čeverykų, dai’gių ar- 
■ba zuperio maišų?

Tai butų ypatingos rųšies 
“socializmas”!

Įsivaizduokite, beje, kad da
bar Amerikoje, kur yra apie 
12,000,000 bedarbių, valdžia pa
skelbtų tą Lenino “socialistiš- 
ką” taisyklę: “Kas nedirba, tas 

‘nevalgo’* — ir uždarytų visas

tai, kad darbas pasidarytų vi-, 
suotfnh prievolė, beiMkid 

darbininkas nebūtų išnaudoja
mas, t. y. kad didesnė darbo 
vaisių dalis tektų dirbančiam. 
Darbo spartumo ir našumo di
dinimu rūpinasi darbdavys. 
Darbininkų kovd eina dėl darbo 
vaisiųpaskirstymo.

Į Jau ksipitallžmo sistemoje 
darbininkai reikalauja, kad jie i 
butų 'valgydinami ne tik tada, < 
kada jie dirba, bet ir kada ne-. 
dirba, Įš ilto reikalavimo iš^- 
plaukia darbininkų apdrauda 
nuo bedarbės, , senatvės pensi-s; 
jos, vaikų samdymo uždraudi- > 
mas. fabrifcirose, privatomas .- į.:
mokyklų lankymas vaikams iki ^lpim<>„ 8tot St Ar tai
tam tikro amžiaus, įstatymiš
kas darbo valandų reguliavi” 
mas ir t t. žodžiu, faktinai .vi
sos socialinės reformos,' dėl; ku
rių šiandie kovoja darbo žmo
nės pramoningose Šalyse, yra 
paremtos tąja mintim, kad dar
bininkas nėra vien tik gamybos 
įrankis, bet kad jisai visų-pir- 
ma yra žmogus, kuris turi tei-^ 
;sę gyventi ir būti laimingas.
> Bet argi galimas daiktas, 
kad, pakeitus kapitalistinę tvar- 'vai.

•Ketvirtaefiems; biri 4,1936

itaučių spauda apie Dr.. šliupą”.
Rašoma, kad su Dr. Šliupu pa
darė interviu The Chicago Dai
ly News ir Herald Exammer 
reporteriai.

j Tai neatitinka tiesos: repor-

teris buvo ne iš Herald-Exami- 
ner, bet iš Chicago Evening 
American. Todėl ir tas platus 
aprašymas* buvo įdėtas ne į 
Examiner’į, bet į Chicago 
Evening American.
11 .........I  »———..........................................   „ ............., M

ŽUVO LIETUVOS AUKŠTO PILOTAŽO 
! KAPITONAS POVILAS NEKRAŠIUS

butų socializmas?
' Kol Leninas buvo socialįstas, 
įisai tokios taisyklės neskelbė. 
'Jisai sumanė įvesti privalomą 
darbą tada? v kada jisai įsteigė 
•savo diktatūrą. Naikinant poli
tišką laisvę, reikėjo naikinti ir 
ekonominę laisvę.

Bolševikiško “socializmo” si
stemoje nėra ekonominės liais- 
vės nė tiek, kiek kapitalizme. 
Ji yra dar gana hrtima baudžia-

----- ------- ----------—------------- ------------ -------- ...--------- ---------------- ------------------------------ -

Kada Bus Karas?

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
tyti, jis vis dar galvojo su ame
rikiečiais pasimatyti: iškirsti 
jiems siurprizą ir pas juos at
skristi.

Armijos aviaciją kap. Nekra
Šius, rodosi, planavo apleisti. 
Netrukus jis butų galėjęs išei
ti į pensijąr nes aviacijoje iš
tarnavo bene dvyliką metų. 
Tuo reikalu dar visai neseniai 
jis atsiuntė laišką p. Nekrash 
iš Peopfes Furniture kompani
jos. Savo dėdės jis klausė pa
tarimo: pasilikti jam aviacijoje 
ar eiti j pensiją ir verstis biz
niu. .

Kapitonas NekraŠius buvo 
tik per trisdešimt metų am
žiaus, — visai jaunas' žmogus. 
Paliko jis Lietuvoje ir jauną 
žmoną, o Amerikoje vieną bro
lį ir vieną seserį New Yorkje, 
vieną, brolį Montreal, Kanadoje, 
ir dėdę Chicagoje. —K.

“N.” Red.), .

j Gegužės 20 dieną ties Kaunu 
labai aukštai skraidė su naikin
tuvo’ tipo aeroplanu kapitonas 
■Povilas NekraŠius. Jo nepapras
tai' gabiu skraidymu daug kas 
iš kauniškių stebėjosi, — tai 
Įbuvo tikrai* į ką gražu ir kartu 
šiurpu žiūrėti. Kapitonas Povi
las NekraŠius atlikęs kas rei
kia iŠ aukštybių leidosi į žemę, 
bet staiga jau nusileidęs aero
planas apsivertė ir kulkosvai
džiu kapitonas P. Nekrošius li
ko mirtinai sužeistas.

Kapitonas Povilas Nękrašius 
iš. Amerikos lietuviams, tur 
būt, daug kam yra žinomas, 
nes keletas metų atgal jis viešė
jo pasi savo gimines Amerikoje. 
Kapitonas Povilas NekraŠius, 
mat, ir svajojo iš Lietuvos At
lantą nugalėjus š. Ameriką pa
siekti, todėl jis tuo tikslu bu
vo Amerikon nuvažiavęs. Jis 
labai domėjosi F. Vaitkaus 
skridimu ir čia Lietuvoje su 
F. Vaitkum tais klausimais ne
maža yra kalbėjęsis.

Kapitonas Povilas NekraŠius 
buvo vienas geresnių Lietuvos 
karo lakūnų, ypač pasižymėjo 
aukštame skraidyme. Jis skrai
dė aeroplanu, kurio paskirtis 
naikinti priešų aeroplanus, ši
tos rųšies lakūnai turi būti ne
paprastai ištvermingi-, drąsus, 
turį gerą orientaciją ir gerai 
moką aukštai skraidyti.

Taigi, Lietuvos karo aviacija 
kapitono p. Nekrašio asmenyje 
neteko geros mokyklos lakūno.

Prierašai Kapitonas P. Ne
kraŠius buvo kilęs iš Karuziš- 
kių, kurie yra apie trys kilo-, 
metrai nuo Panevėžio. Mokslus 
ėjo Panevėžyje, o paskui avia
cijos mokykloje.. Pasižymėjo 
dideliais gabumais aviacijos 
srity j, todėl gavo stipendiją, 
kol baigė aviacijos mokslą. Pa
skui tarnavo kariuomenėje. čia 
jis netrukus pasižymėjo kaipo 
vienas drąsiausių ir gabiausių 
Lietuvos lakūnų. .

1934 m. kapitonas NekraŠius 
ibuvo atvykęs į Ameriką gimi
nių aplankyti, o ta pat proga 

i pamatyti pasaulio parodos. Chi- 
ieagoje jis irgi praleido apie 
penkias ar. šešias savaites. Da
lį laiko jis praleido pas savo 
dėdę, p. Nekrash, Peopfes Fur- 
nitttre kompanijos viršininką, 
,o taip pat pas p. A. Kartaną,' 
ALTASS prezidentą.

Chicagiečiams kap. Nekra
Šius padare gerą įspūdį savo 
draugiškumu ir kuklumu.

■ Chicagoje būdamas jis buvo 
pareiškęs noro skristi per At
lantą. Parvykęs Lietuvon, ma-

(Musų specialaus korest>ondento Lietuvoje) 
(Tęsinys)’

Europa atsidūrė sutemų prie
angyje, bet iš čia dar neseka, 
kad ji eina galutinoj.. pražū
tim

Bet jau šiandien čiia niekas 
netaria, neabejoja ar bus 

bet sako, kada bus 
ra^? > : ■ • '

Lietuva ir kitos 
valstybės

šitaip klausimo pastatymas 
šiurpu nuteikia Lietuvos gy
ventoją, nes kas gi gali dabar 
abejoti, kad ji įnebutų palies
ta karo! >; ; (

Visai ne kiek ' nenuostabu, 
kad visos tos valstybės, ku
rios veda nuoširdžia taikos po
litika Lietuvoje įgyja tikrai 
daug simpatijų, tame skaičiuje 
ir SSSR. Betgi reikia pasaky
ti, kad paskutiniu laiku kaip 
kas dėl SSSR užsienio politi
kos Čia Lietuvoje pradėjo abe
joti. Mat, iš Maskvos Aleksos 
AngarieČio diriguojami vietos 
komunistai išvystė akciją prieš 
Lietuvos ginklavimąsi, o ypač 
prieš sudarysią ginklų fondo. 
Tai šitos apystovds daug kam 
abejonės įvaro.’ O be to, SSSR 
vedama pas savd tautų politi
ka fr kaip pas k^ sukelia daug 
spėliojimų. Mat, S^SR visos 
automomines respublikos jau 
nėra tiek savarankios kaip kad 
kam atrodo, d paskutiniu lai
ku lyg ir pastebiama tenden
cija dar jų tas teises labiau 
siaurinti.

šitai, tam tikruose Lietuvos 
visuomenes rateliuose kelia di
delio abejingumo.

Visa tai bus suprantama, jei 
turėsime galvoje,. kad L ietuvo 
je savo nepriklausomos valsty
bės išlaikymo mintįs pas visus 
giliai yra įstrigusi ir rūpestis 
neprarasti savo nepriklausomy
bę yra labai didelis, štai dėlko 
Visa kas liečia užsienio politi
ką čia visų su dideliu atsidėji
mu sekama. . 0 pas musų ko* 
munistus visuomet gero takto 
ir Švaresnio tono truico.

Bet kuriais keliais eiti Lie
tuvai? Ne vienas net iŠ abe
jojančių asmenų dėl SSSR po 
litikos nuoširdumo užduoda to* 
kį klapsimą?

Nejaugi su vokiečiais, kurie 
aiškiai, nedviprasmiai pusi sako 
ko jie norį ir kaip jie į Lietu
vą žiuri. Juk jie ateities Lie
tuva mato savo Valstybės pro^ 
vincija! Ne kitaip taip pat len
kai įsivaizduoja Lietuvą kaip' 
ateityje savo valstybes provin
cija] •yisa Šitai Lietuvoje su
kelia didelio ryžtingumo: žūt
būt išsilaikyti!

ka- 
ka-

MARGUMYNAI
INDĖNŲ SEKTANTŲ 
“KRISTAUS KANČIŲ” 

MISTERIJA

Ne, iki šiol Lietuvoje, išsky
rus lenkus dvarininkus^ nebu
vo tokios sroves, kuri butų lin
kusi su Lenkija kooperuoti, 
taip pat nėra ir nebuvo ir to
kios srovės, kuri sakytų ge
riau būti vokiečių valstybės 
provincija ne sava savarankia 
valstybe. Kitas reikalas,, kaip 
takto sumetimais, kaip kas ma
no ir' tai tik pačių dešiniųjų 
tarpe bene busią geriau orien
tuotis į Vokietijos vedamą už
sienio politiką.

Taigi, jei jau butų lemta 
karui ištikti ii* jei jau butų 
lemta karo gaisre Lietuvai at
sidurti ’ —višbs "tautos vienin
gumas čia niekieno nebūtų pa
laužtas!

Dėlto stebėtis netenka, kad 
visas kas liečia Lietuvos val
stybės apsaugumą visų taip 
jautriai priimama, jautriai re
aguojama. Komunistai datVg vi
sokių niekų yra prirašę, bet 
;tik reikėjo jiems pasisakyti 
prieš Lietuvos ginklavimąsi: 
kaip visi abejingai į SSSR už
sienio politiką sužiuro!

Aišku, jei Lietuvos vidaus 
'gyvenimas eitų kita kryptimi, 
jei butų čia visos krašto ak
tingosios pajėgos įtrauktos į 
darbą, jei nebūtų tik vienų 
visuomeninis ir politinis gyve< 
nimas monopolizuotas šiokių 
'abejonių pas nieką nekiltų ir, 
'tur būt, pas visokio plauko 
ekstremistus mažiau* visokio 
netakto pasireikštų. Jie tuomet 
labiau jaustųsi esą už visą gi
liau atsakomingesni, tai butų 
žymiai atsargešni.

i — PARA BELLUM.
Balandžio 26 d.

Naujosios Meksikos Valstijo
je, J. A. V. ,arti Albiurkerko, 
yra įsikųrusi vienų indėnų re
liginė sekta, kuri Velykų pro
ga atvaizdavo Kristaus kančių 
misteriją. Tą misteriją raudon
odžiai nepaprastai reali stiškai 
vaidina kie^viėną Didįjį penk
tadienį. Sektos nariai psalmes 
giedodami išėjo į kalnus. Vi
sų, ejsenos dalyvių nugaros (bu- 
yOr. apnuoginto? įr. .^keliauda
mi jie vienas kitą skaudžiai 
pliekė odiniais bizūnais. Kai 
kurie ant pečių nešė kryžius, 
kiti ant galvų- buvo užsidėję 
kaktusų dygitfs vainikus. Kal
no viršūnėje vienas Kristų 
vaizdavęs sektantas buvo nu
kryžiuotas. Jį, žinoma, nepri- x 
kalė prie kryžiaus vinimis, o 
rišto pririšo ir kelias valandas 
įvairiais budais žiauriai kanki
no. Toje misterijoje baltųjų 
nedaug tedalyvavo. Policija 
saugojo visą kelią, kuriuo ėjo 
eisena, kad pašaliniai savo 
smalsumu sektantų neįžeistų.

(liudoveų) partijos centras iš
siuntinėjo savo skyriams in
strukcijas apie tai, su kuo liau
dininkai gali bendradarbiauti, 
atseit:

“1> Griežtai atmetama 
bendradarbiavimas su tauti
niais v demokratais (ende- 
kais), nes jie vis labiau pasi
reiškia, kaipo fašistiškos dik
tatūros šalininkaį ; 2) su val
džios partija (sanacija); 3> 
su komunistais.

"Sudarymas liaudies fron
to su komunistais yra nega
limas, nes raudoniji diktatū
ra nemažiau pavojinga liau
džiai, kaip fašistų diktatūra.

“Liudo vcai sutinka bendra
darbiauti su PPS (lenkų so-j 
cialistų partija).

“Liudovcai reikalauja pa
leisti dabartinį falsifikuotą 
seimą ir paskelbti naujus 
laisvus rinkimus, kuriuose 
dalyvaus visi gyventojai.” 

' Lenkijoje dar yra šiek-fiek 
daugiau laisvės, negu Lietuvo
je, nes tenai nėra uždarytos 
opozicinės partijos.

ETIOPIJA UŽKARIAUTA PA
PIRKIMAIS IR PROPAGANDA

Etiopijos karo vadovybės pa
tarėjais, turkas Washib Pašą, 
sako, kad Italija laimėjo karą 
Etiopijoje ne bombomis ir 
nuodingomis dujomis, bet pa- 
pirkimais ir propaganda tarpe 
Abysinijos genčių viršininkų.

JL'-' '■ • , * ? ’ . ■
Daugelį etiopų italai apgink

lavo ir jie kovojo prieš Baile 
Selassie armijas.

Italų kariuomenė neparodė 
jokio ypatingo gabumo, arba 
drąsos Etiopijos kare. Ji lai
mėjo dėl to, kad buvo sudemo- 
raliztrotos priešo jėgos?

r už prailgini-

i

6.

3 ekskursijos iš 
Lietuvos

' Lietuvos Turizmo Sąjunga 
Katihe, kaip mums pranešama, 

t ruošia šiais metais net tris 
ekskursijas iš Lietuvos į USA 
bei Kaiiadą. Pirmoji ekskursi
ja išvyks iš Kauno birželio 22 
d., antroji rugsėjo 14 d. ird., antroji
trečioji lapkričio 15-20 d. Eks
kursijos iš Kauno vyks gele
žinkeliu iki Havro, o iš ten į 
New Yorką GUNARD WHITE 
STAR Linijos laivais “GEC*H- 
GIC” bei “BRITANNIC”. Tu
rima vilties, kad ekskursijų 
dalyvių skaičius nebus ma
žas.

Klaidos atitaymas
Vakar “Naujienose” buvo 

įdėta žinia antrašte “Svetim-

Tik ką atėjo 
150 

KULTŪROS 
.Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galimą gliti 

Naujienose 
' Kaina 45 centai

SS®

WASHINGTON, D. C. — šio miesto pašto viršininkas, A 
Vincent E. Burke, tariasi su veteranų vadais dėl greito pasiun
timo karo veteranams bonusų.



Priimtas balsavimų 
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Manoma, kad senate

NAUJA

Chicagietis

Tek Yards 6547

eksponatas

SUSIRINKIMAI

"■t iz

’sangt^ne

sęseri

Joliet
nkietams

PARODOS UŽDARY 
MO PROt^AMAS

vfl įdomūs .dalykėlis. 
.UrbaiČio minetiurihis 

su rėmu pusės

Chicagos Liet. Auditorijoj, 8133 
Visi kliubiečiai kivečiami buti- 

A. Kaulakis,

3-čio lakūno’*, 
tiesiog

paprastumų, tonų

2 :15 valandą no 
Kilnus Alytų ap- 

. • Gūdžių
.erikoj, išgyveno. 22 

iideliame nuliu- 
Sophia ir 

Walter, sėseri 
ęeri Stanislovų

Narbutas parodoj turi 5 alie
jinius paveikslus, kai kurie is
torinio turinio. Bet, gal/ būt, 
geriausias tai bus “Shepherd- 
ess” jo paveikslas (kat. No.

W t. / V V " > • 1Cicero viešųjų moky 
klų piknikas

Vidurių ar kitu Pesmagu- 
odainasapfie- 

‘ Mo gūras 
degtinas. Rei- 

Idtaras Bi
rt Ganai 1188.

RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso. Visokius autoinobilius

Susirinkimai ir itfrainogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. U% dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ** ADM.

Lietuvi,, Draugijų it 
Klittbų dėmesiai

Štili Life” labai 
Daukmto tapyba gan 

vidutiniška.
, p-lė Vasyliutė-

Daboja užpuoliką 
mergaitės

Aplamai imant, šita paroda 
tikrai įdomi. Ji parodo lietu
vių kultu'ringumą. Kitataučiai 
ją lanko ir spauda nešykšteja 
apie’ ją rašyti. Tik gaila, kad 
paroda jau, baigiasi, šeštadie
nį paskutinė diena.

* * - ... . * f ' » * * A . • - » < 1 '

— Bendradarbiu.

Roy Weaver, 20 metų, 1549 
— 119 Street, Wh i ting, Ind., 
tapo areštuotas už užpuolinią, 
keturiolikos metų mergaitės, t □ 
miestelio aukštesnėsėš mokyk-; 
loš auklėtinės. Miestelio W 
dininkai, bijodami kad mergai
tės giminės ir Kaimynai gaii ;džpurti , vidtds kalėjimą, įga
beno Areštuotąjį j Crown Foint 
kalėjimą* ; > " .';'i 'f

o taipgi mokyklų šamdi-į 
pikniką.

įvyks šeštadienį,;
t. Vidta bus;

Piknikas

(Tęsihys)
Visuomenei yra žinoma, kad 

Maudei Bros, krautuvėje yra 
lietuvių meno paroda. Paroda 
užsidarys ateinantį šeštadienį, 
birželio 6 d. ,

Praeitą penktadienį Meno 
Žinių skyriuje buvo, kalbėta 
apie ekšponattis iš Lietuvos, šį 
kartą teks pakalbėti apie Ame
rikos lietuvių dailę ir aplamai 
meną.

Tapyba ir paišyba
šita lietuvių meno paroda 

butų lyg savo rųšies kvotimai, 
lyg koks konkursas, rodąs 
lenktyniavimą.

Tapyboje pirmą vietą Užima 
chic^iečiai senesnieji ir jau
nieji menininkai. Dėl newyor- 
kiečių Lietuvių Dailės Kliubo 
prisiųstų eksponatų,. tenka nu
sivilti. Matyt, ne visi to kliu
bo nariai prisiuntė savo eks
ponatus. Daugiausia atsiuntė 
p. Vitkus ir Wise-Ktflber. Vit-i 
kaus landšaftai nei šio, nei to, 
bet jo pieštas 
A. Kielos, portretas 
baisus! Butų geriau neužsiim
ti portretura, šitoj srityj ne
turint nė pagrindinio žinojimo. 
A. Narvydo 
geras 
savotiška —

Baltimorietė.
Wassell, atsiuntė gerų akvare
lės paveiksliukų. Jos darbai 
meniški ir įdomus.

Jį. ’.y . ' } < I

Penki Laimėjo Prizus
Kadangi chicagiečiai tapybo

je turi pirmenybę, tai apie 
juos ir jų darbus tenka pla
čiau pakalbėti. Meno kritikas, 
Oskar Gross, kuris skyrė pri
zus, geriau -pasakius,, garbės 
žymes, pripažinof jas- - chicagie- 
čiams, padalindamas į penkias 
klases. Pirmai klasei *prikldu- 
so užsienio skyrius. Tame sky
riuje pirmą prizą laimėjo Sta
nciką t už adv. Kl. Jurgelionio 
portretą. (Apie tai jau buvo 
rašyta). Antroj • klasėj prizus 
laimėjo chicagiečiai dailininkai 
ir dailės studentai.

uhevičia, rašt.
Penktadienio vakarė jvyks priešmetihis Lietuvių 

Lietuvių Liuosybės 
.tinate atvirutes kąipo pranešimą 

teiti savoj vietoj ir tartis

East Monroe St. persikraustė 
į naują vietą.

Naujojoj vietoj, kuri rauda
si šiaurės Loop Budinko gale, 
prie 177 N<>rth State St., ant- 
ram aukšte, prie pat Chicago 
Theatre namų, jie rengiasi už
imti net 6000 ketvirtainių tye- 
dų vietą su savo naujausio ir 
nioderniškiaūšio Išradimo Įtai
sais., ( . .

Kitks jų įrengimas randasi

Antradienį, ’ birž. 2., Illinois 
atstovų butas priėmė guberna
toriaus Hornerio patiektą bilių, 
kurs numato sutvarkyti balsa
vimų sistemą šioj valstijoj 
taip, kad mažiau stfktybių bu
tų galima 'daryti balsavimuo
se. šiam gubernatoriaus bį- 
jiui labai priešinosi chiėagiečių 
Nash ir Kelly frakcija. .. Dabar 
tą bilių turės priimti valstijos 
ąėiiatas.
bilius . sutiks didesnės opozici
jos, negu Atstovų bute.

I So. Kedzie Avė.

Kuris laikaįš atgal Naujieno- 
se buvo pranešta^ kad į rytines 
valstijas biznio reikalais išvy
ko p. Jurgis Nekrash, Peoples 
Furųiture kompanijos 63 gat
vės krautuvės vedėjas. -i

Gegužės 29 dieną jisai su
grįžo iš keliępės atgal į Ghįca-; 
gą. P-nąs Nekrash lankėsi 
Worcetstęr, N.? Y., buvo ^sto
jęs Ųtica, Syracusę, ir Bing- 
hamptone, N« Y. Pastarajame 
mieste gyvena jo sesers duktė, 
ponia ieskąuskienė, kuri yra 
dabar našlė, bet kuri leidžia sa
vo dukterį į Williams and Ma
ry kolegiją, , Richmonde, Vir
ginijoj. . s .

P-nas Nekrash įsigijo gra
žių įspūdžių keloinėj. Jo ma
nymu, vietos tarp Utica, Bing- 
hampton, Syracusę, ir Albąny 
yra gražiausių ūkių apygardos. 
Kalnuotos ąpielinkės su toli ma
teliais klonais. , '

atrodo biedna. Narnai nemale- 
voti, laukai akmenuoti, o jei ne 
akmenuoti, tai nukloti raudonu 
smėliu, kur mažai kas auga.

Kuomet man reikia čevery- 
kų, visuomet perku šioje mo
derniškoje krautuvėje ir visuo- 
rpęt esu Užganėdintas jų man
dagiu ir geru patarnavimu.

Uniyersal , Shoę Krautuvės 
skelbimas telpa Naujienose jau 
keli mėnesiai iš eilės. Patar
tina lietuvių šeimynoms pirkti 
čeverykuš šioje lietuvių krau
tuvėje.

r i ir gyva. Tapyboje jis pui
kiai reprezentuoja daiktus su 
didžiausiu 
švelnumu ir spalvų ritmu.

A. Skupas dar jaunas, čia 
augęs lietuvis dailininkas, bet 
daug daug žadųs ateityj.

Ona Radviliutė. Kataloge jiį 
klasifikuota prie studentų sky
riaus, bet jj, rodosi, yra bai-{ 
gusi Art Instituto meno mo
kyklą? Ji Studentų skyriuje už 
aliejinį -paveikslą laimėjo pir
mą vietą. Paveiksiu vardas yra; 
“Jauna Moteriškė*’ (kat. No.: 
36). P-lė Radviliutė parodoj; 
turi tris eksponatus; du jų; 
nuogų moteriškių figūrų stu
dijos. Tik gaila, kad vieną jų; 
krautuvės viršininkai privertė 
nuimti nuo sienos ir apsuktu 
į sieną pastatyti žemėje. Gir
di, jeigu kas norės matyti, tai' 
galės matyti,. |

P-lė Radviliutė tapyboje tu
ri didėlių gabumų. Jos techni-j 
ka rodo vyrišką ranką ir drą-!

Biffs Tavem
Pranešam visięiris draunms i ir 

kostumėrihms. kad mes persikėlėm i 
nauja . vieta; Penktadieniais, žuvis 
veltui ir Kūra mUzika penktadieniais 
ir šeštadieniais: srraži vieta dėl šo
kiu. Užkandžiai visuomet.

Savininkai:
VINCAS IR ONA POPELL 

4858 So. Maplevrood Avenue

LithuRnian Mdrtttng Star Kliiibo mėnesinis susirinkimas įvyks 
2007 North Avė., Kliubatizėj, Birželio 4 dieną, 8 vai. valį. 
Draugai malonėkite Atsilaiikyti, nes yra daug svarbių rei-

. kMų •UpitaA.--fta^t.__
Illiiiois Lietuvių Pašętpos Kliubo priešmetinis susirinkimas bus 

penktadienį, birželio 5 d., 2
" So. Halsted St., 7:30 v

nai dalyvauti, nes yra labai svarbių reikalų 
rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys priešmeii- 
nį susirinkimą penktadienį, birželio 5 dieną, 7:30 vai. va
karo Lietuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted st.- Susirinki* 
mas bus labai svarbus, todėl Būtinai reikalirigas yra skait
lingas narių atsilankymas. —S. Kunevičia, rast.

Ciceroje
Raudonos Rožės Kliubo siteirinkimas 
svetainėje. Visi nariai 
apie susirinkimą. Visų iiž' 
dėl ateities. Juk nūo musų, pačių priklauso musų organi
zacijos gerovė. Taigi pasistengkime dalyvauti susirinkime.

, . —K; P. Deveikis. •
Rokiškienų Kliubo mėnerihis susirinkimas įvyks Micko krau

tuvėje, 4146 Archer >Aye-: penktadienį, birželio 5 d., 8 vai. 
vak. Prašome, susirinki V visus,: nes turim daug ko aptarti.

- ;4Šeki\-A.;.yiiis*; ' -.j
Draugystės Tautiško Garsaus Vardo Lietuvių priešpusmetinis 

susirinkimas įvyks A. F. Česnos sVet., 4501 S. Paulina st., 
birželio d., Ž v. popiet. Prašome atsilankyt visus skait
lingai. , . . - , . -LJ

Restaurant <
St^kai. porŽepai ir kiti

Bismark alus, gerės njlles .
. degtinė ir cisrarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tek Canal 7522

Bungalowlnn .
Musu užeigoj Sdsadbs randasi tre- 

riauaios .rūšies degtinė, vynas, Mus 
cigarai, cigąretai;, užkandžiai .veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta Visiems 
užeiti jr gražiai laika Draieisti. At
dara visa naktį. Savininkai, 
PEJER GREENr& JOS.; TREPOSKAI 
1 ./ B2nd and Kean Avenue... a .

CICERO. — Yra daromi 
planai surengti šios kolonijos 
pradinių mokyklų visų aštuo- 
nių skyrių mokiniams ir moki
nėms, 
niams

Piknikas .
gėgužė^,?jį3f,diėną,
McBrides , giriose 
prasidės 10 valandą ryto ir tę
sis visą dieną.

Už įvairius kontestus bus 
dalinama dovanos, kurias ski- 
ria mokytojai ir mokytojos. 
Nužiūrima, kad piknike daly
vaus ne mažiaus kaip 2,000 mo
kinių, mokytojų ir vaikų tžvų.

Park’ė, kurio saripinkas yra 
lietuvis Kubaitįfe. kalbamas 
daržas randasi prie 135 gėt-. 
y^s ir Arfcher taVenue ir ųžimąj 
52 akru žemės ; dulkių čia jau 
tai tikrai žiebus.-

Bendrai šis daržas yra pui
kiausia vieta, ir visi jausitės 
kaip miške. • • ;

Atsilankiusieji karčių dulkių, 
neragausite, bet bus skanaus 
alaus.

Btrsai Blue Bird kompanijos; 
išeina į Sunsėt Parką 27 mi
nutės po. kiekvienos valandos 
iš sekamų . stočių: Cicero avė. 
ir 63 Street; Cicero ir Archėr; 
avės.

Pats piknikas bus -įVairtis ir 
su šaiitita programų. Dalyvaus 
jame didžiuma profešiohalų ir 
biznierių. Bdį Maug kitataučių 
stambių politi^iėrių, ku kėntais 
galėsite susipažinti ir iš ku
rių galėsite išgirsti nemažai 
įdomių dalykų-

Taigi dalyvaukite piknike 
kvo skaitlingiau. O prie to, gal 
turėsite giliiikį bran
gią įžangos dovaną.

/ __ Kvieslys.

W0TD STUDIO

Engleirood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

O štai, Shermickas. šis jau
nuolis (ar jaunuolė?) tai. ne
paprastas talentas. Landšaftas 
(“Baėk Yards”) turi stiprias 
kontrastingas šviesas, draugiš
kas, spalvas ir drąsią, stiprią 
paišomąją formą. ;

t-ąs Mosgers mėgėjas tik; 
švelnių paviršutinių dalykų.

Dar, ne yisi čia ,suminėti pie<; 
šėjai. Tdrime skulptorių p. Po-į 
cių. Jis prisiuntė puikų bron-; 
zo biustai. , į

A. Barauskas padirbo pirmą: 
bareljefą ir išstatė pagodom* 
Jis turi čia ir du aliejinius pa
veikslus, Architektūros srityj.; 
jaunuolis Firantas, Illinois uni
versiteto studentas, prisiuntė^ 
gan puikų architektūros daly-; 
kelį pavadintą “ArchitectuTal”.!

Antanas Gedraitis paįvairino; 
parodą savo medžio drožinėji-'į 
mais ir stylizuotom vfotografi-i 
jum. Jo medžio drožinėjimai; 
tikrai geri ir įdomus; dAu-į 
glausta lietuviški tipai. |

štai 
Kun. 
paveiksliukas, 
colio skersai ir colis išilgai dy
džio. Kun. Urbaitis parodoj tu
ri apie 30 įvairaus didumo; 
landšaftų. Visi jie yra savotiš i 
ki, bet įdomus.

Įvairus' Eksponatai Į
Parodoj yra šimtai kitokių į 

eksponatų, kurie taip pat yra; 
įdomus ir svarbus kaip ir ta-; 
pyba. Prie šito skyriaus mę-; 
niškų te kasdieniškų darbų pa- 
rupinimb bei jų pagaminimo; 
daugiausia prisidėjo moterys ir; 
merginos. Gražiausi audiniai,; 
mezgimai ir siuvinėjimai, tai 
Lietuvos kaimo moters menas. 
Miestietėms moterims toks dar
bas atrodys nuobodus, reika
lingas dięĮęl^s ^^trybės, 
ekonomiškas gyvenimas eina 
savo vaga. Tokie rankų darbai 
darosi vis didesne retenybe.

čia daug įdomių daiktų ga 
Įima matyti. Vienu atsilankys 
mu veik negalima viską tin
kamai apžiūrėti, štai didelėj 
stiklinėj dėžėj padėti 7 spal
vų gintarai ir gintaro produk 
tai. 150 metų senumo rankom 
drožta lazda; margučiai, klum
pės, kašitikės, vyžos, dėžutės ir

MARIJONA GRIGAS 
’po pirmu vyru Maciųlionis 
- ’ j . . j
Pėrsiskyrš sū šiuo- pasauliu 

birželio 1 d. 
piet, 1936 m___ .
skrity, Daugų parap., Gūdžių 
kaime 
metus, 
dime 2 dukteris, 
Stella, sūnų 
Juzefą r,,
Maskeliūnus ir pusseserę Mto- 
nie ir švogerį Stanislovą Vai
tekūnus ir jų šeimynas ir gi
mines, o Lietuvoj jnotinėlę ir 
3 brolius. 1 ,

Kūnas pašarvotais randasi 
3427 So. Union Avė.

Laidotuves jvyks penktadie'^ 
nj, birželio 5 d., 8;00 vai, ryto 
iš namų i Gimiųio Pan. šv. pa
rapijoj bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ųz 
veliones sielą, o, iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi„A. A. Marijonos Grigas 
Riminės, draūgai ir pažystami 
esat, nuoširdžląi kviečiami da
lyvauti 1 laidotuvėse ir suteikti 
jai ‘paskutini pątarnavimą ir 
atšisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, dukterys -it* giminės, 

v Laidotuvėse patarnauja' *laid. 
direkč. J.) F. EUdėikis, tel. 
.XąrdS}174i. ..y

> TeL Republie 8402 

Crane Coal Co. 
5332 S. Long Avė.

Chi«ig«,< IU.,., v?i.

wi01Įiįtu
ATOŠ 
aini si]

: Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Gąrden City plūs 
ėigąrai, cigaretai, saldainių, Šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas- Užeiga prieš lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas. x‘

PĘTE YOUNG ;
82nd and Kean Avenue-

Birželio 7 d., t.y. ateinantį 
sekirfądiėiĄ, ?įvykš piknikas Lie
tuvių Frofesiorialų ir Bižhięriij 
Sąjungos, naudai J. T. ZuVio, 
ęMndidato į teisėju*s.

Lietuvių Dailės 
Paroda

■ ‘G'/U’" A \ 4 •’ ’■ '•‘‘•p

Mandel Bros. Krautuvėj
State ir Madison Street

9 lubos
Bus atdara "iki birželio ’6, 1936 
Kasdien 'hta) 9:30 tyte iki 5 ;

vai. vakaro-
Įžanga Dykai

Jaunu Amerikos ir Lietuvos 
profesionalų Artistų ir stūdeh-i 
tų paveikslai. Taipgi audiniai, 
drožiniai iš medžio, skulptūra 

ir rankdarbiai.
* <■ i/1' 1 ». ip’ Iiaį'ii ■ '■■^■■1

KRAUTUVĖ

_ _ kivo“‘lietuvis 
lame naujus ir taisome ėe 
įkandus pigiomis kainomis. 
W. 81st St. netoli Halsted 

Tel. Victory 8851

šeštadienį, 3 vai. po piet 
įvyks parodos uždarymo pro
gramas. Bus prakalbų, muzika- 
lis programas ir kitokių pa- 
marginimų, ,

Publika yra kviečiama atsi
lankyti į parodą, išgirsti pro-; 
gramą ir dar kartą pamatyti; 
gražius eksponatus.

Paroda yra Mandel Bros, 
krautuvėj 9-tam augštė. Įžan
ga dykai. — X.

Palngas ligoni-

Akušerija rik« 
. mūose 

Medikais egzami 
pači
DO

Atėjus vasarai, kiekvienas 
žmogus nori turėti patogią ava
lynę. Balti, čeverykai yra pa- 
tągiauąią ąyalynė. Kas dėvi; 
baltu s če veryku s, tam mažiau 
kojos prakaituoja ir komų ne- 
sutrina. „ , \
, A. Zaleckis ir J. Martin, sa
vininkai, Universal Šhoe Krau-. 
tųvęs, 3337 S. Halsted St., jau 
apie dvidešimtį metų užlaiko 
šią modernišką čeverykų krau
tuvę. Jie, kaipo patyrę čeve į 
rykų pardavinėtojai, žino, kad. 
Vasarą reikia dėvėti baltus ;če-į 
verykus. Jie dabar savo krau
tuvėj turi , tūkstančius porų 
baltų, gerų ir stiprių čevery-

Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų < j 

Piknikas

P-lė Pralle Pralgauskaitė, irž? 
“Onytę” (kat. No. 51) laimė-i 
jo antrą prizą aliejinių dažui 
tapyboje.

‘ Akvarėlės bei pastelės sky-j 
riujė garbės pažymėjimus . ga-, 
vo šitie du ,‘gabųš jaunuoliai 
studentai: Pirmą vietą laimė
jo p-lė Pralle-Pralgauskaitė, už 
pastelės piešinį pavadintą “Bo-| 
bute” (kat. No. 176). Antrą 
vietą gavo jaunuolis Edvardas, 
šmotelis už akvarėlės paveiks
lą, pavadintą “Alley”. (Kat. 
No. 165). Nors p. Gross pa
tarė jaunajam* šmoteliui laiky
tis vandens dažų (akvarėlės) 
technikoje, bet parodoj jis tu
ri, rodosi, tris aliejiniųj cįažų 
paveikslui, yienas toks, j pava
dintas “The Miįl*; (kat. No. 56) 
gan geras. Špalvos tąmsips, to-, 
nai atmosferiški, primenąs ge
rą primityvį piešėją. Jo mene, 
kaipo mokinio, suprantama, 
dar nėra kaip sako “savęs pa
sireiškimo ir to reikalauti bu
tų neišmintinga iš jauno ber
niuko.*

Tai dar ne viskas. Yra daug 
kitų, mėgėjų menininkų, kurie 
negavo garbės pripažinimo, bet 
bešališkumo dėliai nereikia 
praeiti nepastebėjus jų kuri
nių. Sakysime p-lės Balickai- 
tės dekoratyviška kūrybą gal 
labiau atkreips dėmesį, negu 
koks nors akies plotu iškep- 

peizažas. 
Tiesa, jos vandens spalvų kū
rybai trūksta emocijų — “per
daug gražus” bet šykščiai me
niški. O gražumas ju*k ne vi
suomet reiškia meną. Gražu
mas be skonio, be jausmo — 
tai apgavystė, tai komercija, 
tai popierinė gėlė. Tikrame 
mene pajunti realizuotą šilu
mą, kokią tai gyvybę, savęs 
pasireiškimą, — tokį, kokio ne
rasi pas kitą menininką, ne
žiūrint į tąi kokio intelekto jia 
ar jo menas butų.

. palickaitės kompozicija “Far- 
mer Takes a Wife” (kat. No. 
154) yra tikrai geras darbas. 
“Girkas” irgi įdomus. Bet lie- 
tuviškum° 4vasi0š jos ktfrybo j 
je neieškokite. Ji ir jos kaipi 
te kitų ĮjauhMių, menas pri: 
įląuso šitai žemei, kurioj jiei 
gyvena, kur: au*go ir teibkino- j 
ri. Rodosi, ai^ku? i

Lietuviškus motyvus randa- 
fne pas p.p. Liudkevičių ir Nar 
butą. Jie Lietuvoj buvo augę 
ir iš jos. paveldėję lietuvišku
mo meilę,, kuri tokia , ir pasi; 
liko. Liudkevičiaus kiemas”, 
“Grybautojas” ir “Raveja ar 
Sėja Dąržą”, tai Lietuvos kai | 
ino gyvenimo vaizdai. Jo ‘‘Kie
mas” vienas geriausių jo. eks
ponatų, kuris atrodd *lyg seno
vės retenybės paveikslas, o ir 
kompozicija taisyklinga. Jis pa
rodoj turi ir gražių 
darbų, mat, meistras.

al.ėjime buvo užmuš
tas Riciiarį Loeb, Chica^os 
turčių Vaikas, patekęs čia už 
nužudymą Chicagoj jaunuoli 
Roberto Ffank.

Patį Loebą nužudė kalinys 
Day. Pastarasis aiškina, kad; 
jis nudūręs Loebą todėl, jdger 
Loėb statęs jam nedoras re»i-’ 
katavimus. Day advokatai su
rado; ir liudininkų, kurie teis
mui pranešė, kad Loeb ir, iteic, 

medžio jų kibęs su panašiais pašiuly-: 
Imais, kaip prie Day.

Mikas Šileikis, Meno žiųių 
skyriaus vedėjas, baigęs Art 
Instituto meno mokyklų Su pa
sižymėjimu ir gavęs pirmą 
Studentų Lygos dailės parodoj 
prizą, laimėjo pirmą prizą už 
didelį aliejinį paveikslą “šei
mininkė” (katalogo nr, 24). 
Reikia pasakyti, kad šitas jo 
paveikslas buvo išstatytas Art 
Instituto parodoj. Buvo pasko
lintas Miehigano universitetui, 
Pasaulinei Parodai ' ir, paga
liau, apkeliavęs dar keletą pa
rodų. M. Šileikis šitoj parodoj 
turi išstatęs 21 paveiksią, tarp 
kurių p-nios Noros Gttgfeftės 
portretas, A. Žymonto portre
tas ir daugelis kitų portretų, 
bei visų mėgiamas “Kriąučius 
ir NRA”. Jis turi ir landšaftų 
bei “štili life”.

Antanas J. Skupas irgi pro
fesionalia dailininkas, laimėjo 
antrą prizą už 
šinį, pavadintą “Leanihg Head”, 
(kat. pr. 203). A. SkuĮias pa-< 
rodo j turi 14 įvairių ekspona-‘ 
tų: aliejinių, akvarėlės te /PSi- 
šybos media. A. Skupas 1929 
m. baigė Art Instituto meno 
mokyklą te gavo $1,500 stipen
diją. Gavęs stipendiją jis nu
vyko Paryžiun studijucįti Jū- 
liah'o. Akadęmi^, įn0^k»i 
teį buvęs, persikėlė Madridan,! 
kur susipažino su gąrsiu ispa
nų dailininku Ignacio Zuloaga. 
Būdamas Ztiloagos piįyj ir stu
dijuodamas Madrido meno mu
ziejų, p. Skupas įgijo plates
nę pasaulėžiūrą meno moksle 
te, pagalios, pasiekė sųlteendit 
mo. ... ■

Antano Skupo dailės darbai 
labai iheniski 
tingai jo paišyba labai stip

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pocahontas Minė Rūn Šbreened 
5 tonai ar . daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonąs.
L., t.į i t,r... ;t«. L..r.; • , « .

.................gRMHttaytaiii»ii ii>*» i

: PRINCESS
' TEATRAS. .

So. Clark arti Jackson 
s . “MES iš 

KRONSTADT” 
Šiandien t 

Durys atdaros , vidurdieni 
; 25c iki 2 ‘ •< A 

Paskutinis perstatymas sekmadie. 
ni, birželio 7! dieną.

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iš Reriau- 
siu Tiit^riu k* šiandien, randasi aiit 
manketo. Jis žinomais kaipo 
lupi®j’dsi y *': j* . * *'
mū. Plačiai yra parduodu... 
koše ir vartojamas., TaVenu 
nerti su degtine irxl>e degti 
kniaukite visi ir visados Sali 
torio. Pašaukite telefoiii

689 Weat. l&th St. 
CHICAGO. ILL.

P-iias j. Nekrash
/ . . . S f ■ ; f, . < -

sugrįžo iš tytiį

V k j/ i'y ,

Moderniška čeyerykų krautu
vė, Universąl Shoe Store, 3337;

S. Halsted St.

■ BEPūMic 8340

.—! ■■. i ■Q y ii Vi.-įįį... ■ ,;r • .i gj 
į. u u. i .iii.il>. tu» . ...... i >■ ii.

Siunčiam Gėlus Telefritmą | VtSMI į ( 
PasatiHtt / Balta.. Lovoms

8316
^Wl. BOUlevard 7814

M KVIETKININKAS r -3 ?
GelSŠ Vestuvėm;

■ •••<?•■■'« - • • '• . 1 ;

aviu Direktoriai^
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Šiandie Dr. J. Šliupo 
PRAKALBOS

LIETUVIAI BALSAVIMŲ SKANDALO 
BYLOJ

Po prakalbų svečiui pagerbti bankietas
Lietuvių Auditorijoj, pradžia 7:30 vai. vakare

Skundėjas Vincas Stulpinas, 
žinomas Bridgeporto lietuvis; 
kaltinamieji Philip Zimmer- 
man, John Juozapaitis, Pe- 
ter Stankus ir Peter Bendiksj 
pastarieji trys irgi lietuviai;

Vakar, birželio 3, dieną, pra ■ 
sidėjo perk ratinėj imas bylos, 
kurioj yra įvelti keletas lietu i 
vių. Byla perkratinėjama 
kauntes trobesy, šeštame auk
šte, teisėjo George Blatt kam j 
bariuose. / .

Kaltintojas yra Vincas Stul
pinas, žinomas Bridgeporto lie
tuvis; kaltinamieji — Philip 
Zimmerman, John Juozapaitis, 
Peter Stankus ir Peter Ben- 
diks, pastarieji trys taipgi lie
tuviai.

Byla iškelta šitokiose apysto- 
vose:

Balandžio 14 dieną šių metų, 
kaip žinorfte, ėjo ilominacijų 
balsavimai arba primary rin
kimai.

Vincas Stulpinas, 11 wardos 
57 precinkto demokratinis ka
pitonas, dar prieš 6 valandą 
ryto atėjo į to''precinkto bal
savimo vietą ir jau rado čia 
balsavimų teisėjus John Juo-

i .

■ • '■ y
• ; . ■ ■ . • .- • \ i. / 

zapaitį, Peter Stankų ir Peter 
Bendikį. Stulpinas pareikala
vo, kad teisėjai- atidarytų bal
savimo dėžes ir patikrintų, ar 
jos yra tuščios.!

Teisėjai tam pasipriešino. 
Stulpinas stovėjo už savo, kaip; 
balsų dabotojoj teises, Teisėjai 
pareikalavo, kad išeitų iš bal
savimų stoties p-hia Sofija 
Gapšienė. Stulpinas pareiškė, 
kad jos buvimas toj vietoj rei
kalingas, ba ji yra jo darbinin
kė tą dieną. 

\ ' • J-

Gjalų gale balšaVimų teisėjai 
išpildė p. Stulpino reikalavi
mą.

Kada tai buvo padaryta, tai 
Stulpinas pasitraukė prie durų. 
Bet ten pat prie dtfrų stovėjęs 
Phillip Zimmerman kirto jam 
į veidą ir jį sukruvino.

Dėliai to Zimmerman ir kiti 
trys asmėnys buvo areštuoti. O 
dabar perkratinėjamk iškelta 
jiems byla. / -

Trečiadienį rinktą džiurė. At
rodo, kad byla gąli nusitęsti il
gesnį laiką ir „Naujienų skai
tytojai bus plačiau apie ją in
formuojami, 
kesnįs bylos

Leveckius, 5932 So. La Šalie 
street.

Svečiai prie skanių Valgių ir 
•gėrimų, o taipgi prie geros mu 
zikos smagiai laiką praleido.

Taip jauniejų taip/jaunųjų 
tėvai visiems vestuvių daly
viams už skaitlingą atsilanky
mą ir gražių dovanų suteiki
mą yra širdingai dėkingi.

—- Senas Petras.
.■' ■■ į,į,, „   „-į „h, u,„, i,,,-,; .į. hm  .......m. -

CLASSIFIEDADS

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka- 

j mainus. (Dodge Dealeris).- 
CENTRAL AUTO.SALES & 

SERVICE 
8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

ra

COAL
Anglys

ANGLYS!
Anglių kainos 

dviem savaitėm.
Aukštos rūšies 

lys.
MINE kUN ...
LUMP ....... .....
EGG ........... ....
SCREENINGS

nukrito sekančiom

Northern III, ahg-
tonas 
tonas 
tonas 
tonas

$5.25
5.50 
5.50

• 4.25 
Pašaukite Mine Agent

Kedzie 3882.

Rytoj tilps smul 
aprašyfnas.
I — F. Bulaw.

f CLASSIFIED ADS. į
.........  ' - • i iiiiiiiiiini.iff-i-_i-..    _ i _ į"

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 pirmvn 
musu paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

Furniture & Fixtures
Rakaridai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

Miscellaneous

BUČIAU DĖKINGAS, kad priim- 
tupiėt mergaitė ant dvieju mėnesių 
ant farmos, 6 metų amžiaus. Pra
neškite kiek norėsit už užlaikymą. 
1458 W. 15th St., Mr. Groser.

^or Rent
ANT RĖNDOS Storas ir kamba

riai gyvenimui. Kanštu vandeniu šil
domas, tinkamas dėl visokio biznio.

2549 W. 69th Street

PASIRENDŪOJA krautuvė, tinka 
kriaučių Šėpai ar barberio šapai — 
auganti nauja apielinkė prie 5040 
Archer Avė. Kreiptis tuo pačiu ad
resu 2-ros lubos.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

kviečia visus gipanelė Olga 
minės ir draugui į šią puotą

— Senas Petras.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgiČių 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmąinom nekilnojamas savastis.

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

Hemloph 0800

Dviejų metų ženybi-

Furs
.. Kailiai; ..

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

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

PASIRENDŪOJA flatas 4 kamba
riu, mūrinis namas, kertinis ant ant
ru lubų, 4359 Šo. Maplewood Avė.

Furnished Rooms
RENDON 2 atskiri kambariai, 

puikioj vietoj arti Wicker parko. Ne
brangiai. Mme Komisarova, 1400 N. 
Hoyne Avė. 2 lubos.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Dr. Jonas Šliupas—aušrinin
kas, vienas iš tų, kurie leido 
arba redagavo “Aušrą”, pir
mąjį lietuvių laikraštį.

Dr. Jonas Šliupas — laisvo
sios minties skleidėjas per tris 
dešimtis metų \merikos lie
tuvių tarpe. - v

Dr. Jonas šliupas—taip pat 
laisvosios minties skleidėjas, 
kai sugrįžo iš Amerikos į tė
vynę.

Jis šiandien vėl musų tarpe. 
Gal vienas kitas iš musų tuo 
ar kitu klausimu nesutiksime 
su juo. Juk ne visi žmonės 
vienodi.

Dr. Jonas šliupas
Bet tie, kurie matome rei- 

|kalą kovoti prieš juodąjį Ro
mos trustą, prieš vergiškos 
baimės ir prietarų palaikyto
jus, prieš vieną tvirčiausių vi
same pasauly atžagareivių or
ganizacijų, susirinkime šian
dien Lietuvių Auditorijoj iš
klausyti ką ‘veteranas1 kovoto 
jas už laisvąją ’ mintį tud 
mums pasakyti; susirinkime ir 
pagerbti žmogų, kurio nė prie
šų atakos, nė masinimai, nė 
metų našta nenukreipė nuo 
pasirinkto jaunose dienose 
kelio—laisvos minties skleidi
mo! , —V. P.

Chicagai tur būt bus 
sugrąžintas senas 
standartinis laikas

Kaip žinoma, šį pavasarį ko
kiais ten įmetimais Chicagos 
tėtušiai įvedė vadinamą rytinių 
valstijų laiko standartą arba 
normas, šiam patvarkimui di
džiausio pasipriešinimo rodė or
ganizuoti Chicagos darbininkai, 
Juo nepasitenkino farmeriai, 
pagalios ir biznieriai ėmė abe
joti jo išmintingumu. Taigi 
dabar valstijos legislatuToj svar
stoma sumanymas panaikinti 
įvestas naujanybes ir palikti 
“šviesos taupimo” laiką tik va
sarai, buten nuo balandžio iki

rugsėjo mėnesio. Atrodo, kad 
senųjų laiko normų ir Chica- 
valstijos ir atstovų buto narių 
didžiuma pritaria grįžimui prie 
gos tėtušių patvarkymas bus 
panaikintas.

Išsivežė pinigus su 
saugiaja šėpą

iš 
ve-

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Joseph Komarowski 26 
ir Grace Skurdna 23 m.

Anthony Lukowski 27 m.
Wanda Rucinski 24 m.

Jerry Tomasauskas 32 m.
Gertrude Ferger 30 m.

Stanley Žilvitis 23 m. ir Stel-

mąm gyvenimui pa
minėti puota

m.

ir

ir

la Waskelįš 22 iri.'
Joseph Brahnis 50

Pauline Plungis 40 m.
m. ir

Kalba apie plane
tariumą

Daktaras Philip Fox, Adle- 
rio Planetariumo direktorius, 
kalbės per radio, iš stoties 
W. A. A. F., šeštadienį, birže
lio 6 d., 4:15 vai. po piet. Jo 
kalbos tema bus: What is the 
Adler Planetąrium?

Lietuviams,, o ypač lietuvių 
jaunuomenei, kuri lanko moky
klas arba mėgina skaidyti rim
tesnes knygas, patartina Dr-o 
Fox kalbos pasiklausyti.

ENGLEWOOD. — Gegužės 
29 d. įvyko graži parė pas pp. 
Bockus adresu 5937 So. La- 
Šalie street, kad paminėti dvie
jų metų ženybiriid( gyvenimo 
sukaktuves jų dflkters Petro 
neles ir žento Hhi’old Carlso - 
nų. ■' *

Parę rengė pp.!! Bockai. Su
sirinko gražus būrys artimų 
draugų, kurių tarpe buvo p-nia 
Anna Dovgin, p. J. Kiauda su 
dukteria, pp. Radyilai iš Cice
ro,, pp. Radvilai iš Cicero, p. 
Cęisas, 'pp. Andziuliai, p. 
Adams, pp. Globiai ir daugiau 
pavienių asmenų.

Pokilio gaspadipė buvo p-nia 
Lina Adams. Svečiai prie 
skanių valgių z ų*, gėrimų ir 
draugiškų kalbų gražiai laiką 
praleido.

Taip pp. Carlsonai, tai pp. 
Bockai taria širdingą ačiū vi
siems šios puotos dalyviams už 
jų draugiškumą.

— Senas Petras.

—-----O------—

UNIVERSAL STORAGE '
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Personai
Asmenų Ieško

,APSI VEDIMUI merginos
našlės ne senesnės kaip 45 
Aš 38 metu senumo, linksmo 
5 pėdu 6 coliu aukščio, ex kareivis, 
tai katros norėtu su manim susipa
žinti ir apsivesti, tai prašau greitai 
gromatą rašyti ir su pirma gromft- 
ta prisiųsti paveikslą ir aš duosiu 
atsakymą su mano paveikslu; nerei
kalingos prašau niekus nerašinėt.

Paul Murma, 738 N. 5th St. 
Milwaukee, Wiš.

.. Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

H.,. ............. .. ........................ ........  INI.... ri—u.

PARSIDUODA Pocius Grove, Cook 
apskrity—23 akeriai ant 4-A, ap
tverta šolęiu platforma, vandens si
stema, taverno budinkar, žaislavie- 
tė. Virimas visafn sezonui. Atsišau
kti laišku 1739 S. Halsted Street, 
Boję 453.

arba 
metu, 
budo,

PARDAVIMUI tavern ir viešbu
tis su 36 kambariais, išdirbtas per 
daug metu. 1 mylia nuo vidurmies- 
čio arti Michigan ežero. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai. 1243-45-49 
So. Michigan Avenue.

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

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Mėginti atidaryti saugiąją 
šėpą perdaug darbo, o ir laiko 
daug ima. Taigi vagiliai paė
mė visą saugiąją šėpą, kurioj 
buvo $1,500 pinigų ir pluoštas 
čekių ir kuri priklausė Austin 
Dairy kompanijai adresu 4700 
Walton st. Tą šėpą jie įdėjo 
į pačios kompanijos troką ir sV 
troku ir pinigais nuvažiavo sa
vais keliais. Vėliau trokas su
rasta, bet nesurasta saugioji 
šėpa.

Ruošiama graži parė
CICERO. — Gegužės 6 die

ną, t. y. šeštadienį, įvyks gra 
ži parė,. kad atžymėti p-lės 01- 
gos Kavaliauskaitės, 
50 crt., aukštesnės 
kurso baigimą.

Pp. Kavalauskai 
dukters mokinimasi
tą puotą, kaip gradūation par-
ty. .Taip tėvai, taip jaunoji Vestuvių puota įvyko pas pp

P-les A. Bružaitės ir 
J. Alberto vestuvės

1446 So. 
mokyklos

už gerą 
rengia jai

ENGLEWOOD. —- Gegužės 
23 dienų skambęjo vestuvių 
varpai p-lei Annaį Bružaitei ir 
p. Jonui Albertui. Į šias ves
tuves susirinko gražus jaunų
jų giminių ir draugų būrys.

nam(j savininku ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara, kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak.; Šventadierfiais nuo 
10 ryto iki piet - t.

LANDLORŪS BUREAU np 
CHICAGO - j Inkorporuotas 
1642 West Division St.

'Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 m#»*

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI operatoriai. Prityrė. 
Turi būti greiti ant “blazer” dzakie- 
tų, binderių, kišenių siuvėjų ir kal- 
nieriu siuvėjai. Nuolatinis darbas. 
Kreipkitės: Ben Bloom, 241 Wėst 
Van* Buren St. kambarys 203.

PARSIDUODA grocernė ir bučer- 
nė. Gera vieta. Labai prieinamai. 
2953 West 59th St Republic 8931

PARSIDUODA bučernė ir grošer- 
nė; biznis išdirbtas per daug metu, 
geroje apielinkėje. 1446 So 50th Ct. 
Cicero.

Help Wanted—rFęmale
t Darbininkuj reik..a

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui <

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

- Victory .4965

REIKALINGA dirbiriitfkė dirb
ti prie'abelno namu darbo pra
gyvenimas ant vietos—mokestis ge
ra. Patyrimas nereikalingas. 2452 W. 
69th Street, 

—o------

AUKA Southwest Michigan. Pui
kus ūkis, didelis kelias, gera žemė 
ir»budinkaf už mažiau negu budin
ki! verti;. Prieinami rakai. I. A. S. 
19 West Jackson, kambarys 307

blėties 
pagei-
CO.

—O—-
MOTERIS bendram namų darbui 

privatus kambarys $16 mėnesiui 
Wellington 3725.

--------O--------

PARDUODU ar mainau 120 akhi 
formą su mašinomis ir gy^uliąis. 
Platesniu žinių kreintis pas J6e Zū- 
briski, Goodman. Wis. / f'/ ./

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

REIKALINGA 
virėja. Darbas pastovus, 
2404 W. 16th St.

atyrusi moteris 
kreiptis—

Real Estate For Šalę <
Namai-žemė Pardavimai / •'

Tel. Boulevard 2800 
?AUL M. SMITH & COMPANY 

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

STOGAI IR SA1DINGAI 
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbą ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So.” Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Help Wanted—Male-Female
Dąrbin^Jo^„R^kia 

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU janitoriaus darbo ar
ba už pagelbininką—moku visus 
darbus dirbti—patyrimas per daugel 
metu. Atsišaukite, 3419 S. Union 
antros lubos.

PARSIDUODA dvieju aukštu fra
me budinkas — 1-8 kambariu fla- 
tas ir 2-4 kambariu flatas ir beis- 
mentas arti 30th ir Lowe- Avenue. 
Kaina $1850 00. Kreintis pas savi
ninką prie 1912 So.x Morgan St., an
tras flatas. 'x

PILNAI privatiškas ežeras, 27 
mylios nuo Wisconsin Delis, 25 
akeriai vandenio ir 107 akeriai Že
mės. Taingi 100 akeriu ūkis arti 
Lemont. E. H. Wunderlich, Jorlet, 
Illinois.

REIKALINGA $1,000 iki $2,000 
investuoti i naujas raido ir pasi
linksminimo parkas, kai kas sensa- ____ ____ ....._ .......     „........._
cingo, tikrai sugrįžtas už jūsų in-’kur. Kreipkitės laišku: Naujienos/barių, f r? ct blk. fol. Mrsf F. Bily, 
vestmentą. Naujienos Box 454. 1739 So. Halsted St. ~ ““ - . _ -

PAIEŠKAU darbo už karpėnteri; 
galiu važiuoti ant farmu arba bile

DEL PARDAVIMO arba malhymo 
j ant namu Clearinge. keturiu kam-

Box 455. 5249 South Parkside.’

Chicagos Lietuviu I
DRAUGIJOS |

_________________________ ' ■ ' ... ____________________________ _______ __________ T ------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------— ---------------------------------------

Sekm. Birželio-June 7,1936-BIRUTES DARŽE
PRADŽIA'11:00 VALANDĄ RYTO _______ ________ _______________________ _ _____ _________________________________ _ __________________________
PROGRAME DALYVAUS: Pirmyn, Naujos Gadynės, Birutės ir Chicagos Lietuvių Vyrų Chorai. Taipgi dvi. šokėjų grupės: Beliajaus ir Andrejavo. Bus ir kitokių pamarginimų. šokiams gros REVELERS ORKESTRAS. 
Garsiakalbį įrengs Jos. F. Bųdriko krautuvės veltui. Iš Bridgeporto eis Victor Bagdono trokas, kaip 11 vai. ryto • "1" ■” ’—'•** -- — -r- .

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI NORINTI VAŽIUOTI TROKU, TURITE 
UŽSIREGISTRUOTI Iš ANKSTO JUSTICE PARK, ILLINOIS




