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Streikai Franci jo j 
Pradeda Aptilti

Veik visi darbininką reikalavimai liko is 
pildyti socialistinės valdžios. Dabar 

sutreikavo 150,000 angliakasiųt

PARYŽIUS, birž. 8. — Fran- Kad tais darbininkų laimėj i 
cijos streikų banga pradeda ap
tilti ir galima tikėtis, kad už 
kelių dienų Francijos gyveni
mas sugryš į normalį stovį.

Socialistinės valdžios spriria- 
mi samdytojai < pąsirašė su 
Darbo Konferencija sutartį, ei
nant kuria liko išpildyti veik 
visi darbininkų reikalavimai ir 
darbininkai pradėjo gryšti j 
darbą. .

Darbininkai laimėjo 40 vai. 
darbo savaitę, apmokamas ato 
stogas, nedidelį pakėlimą algų, 
teisę organizuotis ir teisę da
ryti kolektyves sutartis.

Vėliau ta sutartis 
virtinta įstatymais.

Streikuoja 150,000 
kasių.

Kos kas ta sutartis paliečia 
tiktai organizuotus darbinin 
kusv, kurie buvo prisidėję prie 
streiko.
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Drąsi mokytoja
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CHICAGO. — Trys plėšikai 
užpuolė Armour Institute of 
Technology raštinę, 3300 So, 
Federal St. ir pabėgo patverę 
$1,200 pinigais.

LINZ, Austrijoj, birž. 8. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 
keli sunkiai sužeisti ,iš Viennos 
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Lietu-

ilgą laiką yrą
Sidėje. Buvo

WASHINGTON, D. C. — Marion A. Zioncheck (viduryj), kongreso narys, kuris besiskandalin 
damas atsidurą psichopatų ligoninėje.

į Paryžių ėjusiam 
nušokus nuo begitį.

Išrinko keturius delegatus de
mokratinei tvarkai Lietuvoje 
atsteigti kbngresan, 
įvyks Clevelande.

Chicago pąsimirė 
. Kenosha, Wis 

lietuvis
CHICAGO. — Vakar Cook 

kauntės ligoninėj pasimirė S ta 
nislovas Gvazdauskis, apie 43 
m. amžiaus, gyvenęs Kenosha 
Wis.

Velionis paliko tris brolius— 
Jilių, William ir Praną. Jų 
gyvenama vieta nežinoma. Jie 
yra prašomi atsišaukti pas J. 
F. Eudeikį, telefonu Yards 
1741, pasirūpinti apie brolio 
turtą ir palaidojimą.

Milicija gaudo pabė
gusius iš beprotna

mio kriminalistus
ST. PETER, Minn., birž. 8 

— Kulkosvaidžiais ginkluoti 
milicininkai ieško apielinkės 
pelkėse 13 pabėgusių iš vietos 
beprotnamio pavojingų krimi 
nalistų.

Pabėgėliais vadovauja Kar- 
pis-Barker gangsteris ir ban
kų plėšikas De Vol. Jo vado
vaujamų 15 pamišėlių sumušė 
penkis beginklius sargus ir vi
si 16 pabėgo iš kriminalistų be
protnamio. Tečiau’s trys pa
bėgusiųjų liko greitai sugauti. 
Likusieji gi 13 įstengė pasislėp
ti. Juos gaudyti gubernato
rius Olson skubiai pasiuntė mi
liciją.

h
Chicagai ir aplelinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, galbūt lietus į 
vakarą; dieną šilčiau*, bet į va
karą vėl bus šalčiau. i

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 58°. .

. 'Saulė teka 5:14, leidžiasi 

mais pasinaudoti, sustreikavo 
ir 150,000 Franci jos angliaka
sių, kurie užėmė kasyklas ir 
raštines. Jie reikalauja, kad 
ir jiems butų pritaikinta ta su
tartis.

Susterikavo ir Paryžiaus na
mų statytojai, kurie irgi reika
lauja panašių darbo sąlygų.
Pradėjus veikti Socialistų val

džiai numatomos svarbios re
formos. Pirmiausia — nacio
nalizavimas Franci jos banko. 
Antra gi — nacianalizavimas 
ginklų pramonės, kuris labai 
skaudžiai palies visą geležies ir 
plieno industriją.

Pastebėtiną, kad pastaromis 
dienomsi dešinieji paliovė pik
tai pulti valdžią. Matyt, jie 
suprato, kad tiesioginėmis ata
komis jie nieko nelaimės, todėl 
dabar tykos iš pasalų pulti val
džią, jei ji susilauktų kokių 
nors keblumų.
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Mirė policijos per 
-šautas jaunas lie

tuvis
CHICAGO. — Pereitą penkta

dienį pasimirė Jonas Rosella, 
30 m., gyvepąs 901 W. Culer- 
ton St. Tą patį rytą jis buvo 
užkluptas bandant apvogti san
krovą 1947 S. Halsted St. ir 
liko policijos mirtinai peršau
tas. Velionis 
gyvenęs West 
našlaitis.

, Laidotuvės
vai. po piet, iš J. F. Eudeikio 
koplyčios, 4605 S. Hermitage 
Avė., į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

30 žmonių užmušta, 
150 sužeista sugriu

vus stadionui
BUCHAREST, -Rumunijoj, 

birž. 8. — Mažiausia 30 žmo
nių liko užmušta ir 150 sužei
sta sugriuvus stadionui, ant 
kurio stovėjo žiūrėtojai bois 
.kautų parado, žuvusieji ir su
žeistieji yra daugiausia tėvai 
ir motinos parade dalyvavusių 
;vaikų.

Mažoji entente kon 
feruoja

BUCHARESTAS, birž. 8.
Mažoji entente 
Čęchoslovakija ir Jugoslavija— 
susirinko, svarbiems pasitari
mams.

Ši konferencija yra tuo svar
bi, kad bile momentą Vengrija 
gali atmesti Trianon taikos su
tartį, o Austrijoje gali atsi- 
steigti Hapsburgų monarchija.
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Chicago, IH., Antradienis,

Meksika susirūpino, 
savo gyventojų 

švietimu
MEXICO CITY, birž. 8.

Meksikos valdžia, kuri didžiuo
jasi, kad 20 nuoš. nacionalio 
biudžeto eina švietimui ir mo
kyklų išlaikymiri, dabar susi
rūpino dar labiau praplėsti švie
timo darbą. •

‘■"Raįnąma /*pręzidento Cardę- 
nas, švietimo ministerija atsi
šaukė į visus valdžios skyrius 
ir autonomines įstaigas, kaip 
universitetą,6 valstijų guberna
torius, nacionalę revoliucinę 
partiją, , dabarbininkų ir ūki
ninkų organizacijas ir k., pa
gelbėti valdžiai dirbti švietimo 
darbą. % :

Be esančių ir numatytų sta
tyti mokyklų, bus dar įsteigti 
visoje šalyje švietimo centrai, 
kuriuose bus mokinama suau
gusius skaityti ir rašyti.

Studentai ir prasilavinę dar
bininkai kviečiami pamokinti 
nemokančiuosius, arba bent pa
raginti juos lankyti mokyklas. 
Daugiau pasidarbavę švietimo 
srytyje' gaus atžymėjimus.

Kova su neraštingumu yra 
svarbus klausimas Meksikoje, 
nes didesnė pusė vyrų yra vi
sai neraštingi, o neraštingu
mas taip moterų yra dar di
desnis, taip kad tik apie treč
dalis moterų yra raštingos, ga
linčios skaityti ir rašyti.

Šovė unijos virsi 
ninką

SPRINGFIELD, III., birž. 8. 
— Kova tarp dviejų angliaka
sių'unijų, kaip išrodo, vėl at
sinaujino, buriu1! pravažiuojan
čių žmonių iš automobilio šo
vus į įeinantį į savo namą Ray 
Edmundson, Illinois prezidenįą 
senosios angliakasių unijos, 
United Mine Workers of Am. 
Kulkos pakliudė jo drabužius, 
bet jis išliko nepažeistas.

NEW YORK, birž. 8. — Pa
skelbtomis . skaitlinėmis, nuo 
rugpiučio, 1935 m. iki šia laiko 
vien New Yorke prie pašelpų 
darbų dirbo viso 209,000 be
darbių, kuriems algomis išmo- 
keta apie $200,000,000. Viduti
nis darbininko 
$90 į mėnesį
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Girių gaisrai
ATLANTA, Ga., bįrž. 8. — 

Sausra labai kankina pietines 
valstijas. Ūkininkai prisibijo, 
kad jiems sausra^ pridarys nuo
stolių už $100,000,000.

Be to daugejy vietų siaučia 
dideli girių gaisrai. Vien Ten- 
nessee valstijoj gaisrai sunai
kino 283,000 akrų miškų.

4------- }------

Keistučio kliubas 
pasisakė už demo- 

krati joskongresą

CHICAGO, — Pereitą 
madienį įvykęs Keistučio kliu- 
bo skaitlingas susirinkimas kaip 
vienu balsu pasisakė už birže 
lio 20 ir 21 d. d., Cleveland, O., 
šaukiamą kongresą demokrati
nei tvarkai Lietuvoje at s teigti 
ir išrinko keturius delegatus ta
me kongrese Keistučio Kliubą 
atstovauti.

Delegatais išrinkti: 
Br. Rudgalviutė, 
Anna Macijauskaitė, 
M. Sakalienė, 
J. Stalioraitis.

— Narys.

Borah priešinasi mi 
nimum algoms

WASHINGTON, birž. 8. — 
Senatorius Borah, republikonų 
kandidatas į prezidentus, kuris 
dedasi “radikalu”, pareiškė pa
sipriešinimą republikonų pasi
sakymui platformoje už kon
stitucijos pataisą, kuri leistų 
valstijoms reguliuoti minimum 
algas ir darbo sąlygas.

Tai pataisai pritarė net tokie 
atgaleiviai, kaip buvęs prezi
dentas Hoover ir pulk. Theodore 
Roosevelt Jr.

LOS ANGELES, Cal., birž. 
8. — Maj. Irą G. Eaker armi
jos lėktu'vu perskrido “aklo
mis” per visas Jungt. Valsti
jas^ vaduodamasis vien tik in- 
istrumentais ne tik ore, bet ir 
nusileisdamas. Jis buvo pa
daręs 8 sustojimus savo 2,600 
mylių kelionėj^
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Tvirkavimo urvų 
sindikato vadai 

rasti kalti
NEK YORK, birž. 8. — Jury 

po viso mėnesio nagrinėjimo 
bylos, rado kaltais Charles 
(“Lucky?) Luciano ir aštuo- 
nius jo padėjėjus už visus 62 
kaltinimus dėl sudarymo tvir
kavimo urvų sindikato ir kont- 
roliavįmOi ^tvirkavimo urvų. Nęw 
Yorke ir *30 priemiesčiuose.

Rastieji kaltais sudarė sa
votišką sindikatą, kuris kont
roliavo tvirkavimo urvus.
si urvai turėjo mokėti jiems 
tam tikrą augštą duoklę, už ką 
jie teikė tiems urvams polici
jos apsaugą.

Kaip apskaitoma, metinės 
sindikato pajamos siekdavo apie 
$12,000,000. Be jų žinios, ir 
leidimo ir nemokėjęs jiems duo
klių niekas negalėdavo, laikyti 
tvirkavimo urvus.

Bylos nagrinėjimas užsitęsė 
visą mėnesį laiko ir juos iden
tifikavo daugelis tvirkavimo 
urvų laikytojų. Ju*ry gi ėmė 
visą naktį susitarti dėl jų kai 
tumo. Teismas paskirs nuteis
tiems bausmę ateinantį ketvir-' 
tadienį.

Lietuvos Vokietijos 
pasitarimai dėl pi

lietybės
BERLYNAS V 18 Elta. Ge

gužės 18 d. Berlyne pradėjo 
posėdžiauti mišra Lietuvos Vo
kietijos komisija ginčiajamiems 
pilietybės klausimams spręsti. 
Iš Lietuvos pusės komisijos po
sėdžiuose dalyvauja Lietuvos 
delegacijos pirmininkas dr. J. 
•Sakalauskas, delegacijos narys 
dr. D. Krivickis ir delegacijos 
sekretorius A. Gailius.

STOCKTON, Cal., birž. 8. — 
Calif orui jos laukų darbininkų 
konferencija, kurioj dalyvavo 
200 delegatų, priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią paliuosuoti 
Thomas Mooney, Warren K. 
Billings ir “kitus klasių kovos 
kalinius

MEXICO CITY, birž. 8. — 
Gautomis žiniomis, mokytoja 
Maria Hernandez parodė nepa
prastą drąsą kai maištininkai 
užpuolė jos mokyklą.

10 ginkluotų maištininkų už
puolė jos mokyklą ir ją sude
gino. Nusigandę valstiečiai iš
bėgiojo, bet ji pasislėpė ant 
namo stogo ir apsiginklavusi 
šautuvu, viena stojo kovon su 
puolikais^ Persišaudyme du 
puolikai liko nušauti ir keturi 
sužeisti. Ji pati irgi liko su
žeista, bet vistiek nepasitraukė 
iš kovos. .Tuo tarpu ir vals
tiečiai atgavo drąsą, 
atvyko ir kareiviai 
maištininkai buvę 
bėgti į kalnus.

Seime bus 49 
tos atstovai” 

_ _ ,t. ..—. ' 
Seimas bus renkamas iš 

* kandidatų

KAUNĄS. — Vyriausioji Sei
mo rinkimų komisija, pasirė
musi Seimo rink. įsta. § 6, ga
lutinai nustatė renkamų kiek
vienoje apygardoje tautos at
stovų skaičių. Netrukus tai 
bus paskelbta Vyriausybės ži
niose. Kaip ir ankščiau buvo 
apskaičiuota, Kauno apygardai 
(Kaimo miestui, Kauno ir Kė
dainių apskritims) , nustatyta 
rinkti 6 atstovus, Alytaus apy
gardai (Alytaus, Seinų ir Tra
kų apskritims) 5 atstovai, Ma
rijampolės apygardai (Marijam- 
polės, Vilkaviškio ir šakių ap.)
6 atstovus, Ukmergės apygardai 
(Ukmergės, Utenos ir Zarasų 
apskritims) 6 atstovus, Pane
vėžio apygardai (Panevėžio, 
Biržų ir Rokiškio apskritims)
7 atstovus, Šiaulių apyrdai 
(Šiaulių Raseinių ir Tauragės 
apskritims) 10 atstovų, Telšių 
apygardai (Teisių, Kretingos 
ir Mažeikių apskritims) 6 at
stovus ir Klaipėdos apygardai 
(Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių 
apskritims) 3 atstovus. Tuo 
budu viso labo naujajame Sei
me bus 49 tautos atstovai. Sei 
mas bus renkamas iš 147 kan
didatų. Kiekviena apskrities 
taryba ar jai lygi miesto tary
ba siūlys po tiek
kiek atstovų renkama 
apygardoje.

Balsavimo > vietų -visoj 
voj bus'^8661. ’*i- -

Žydų bankeliai turi 
18,000 narių

KAUNAS. — Sekmadienį ir 
pirmadienį Kaune buvo žydų 
liaudies (smulkaus kredito) 
bankų atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 120 at
stovų. Visi bankai priklauso 
žydų liaudies bankų Lietuvoje 
sąjungai, kuri bankus instruk
tuoja, tvarko jų kreditus ir at
stovauja valdžios įstaigose. Są
jungos pirmininku yra Žydų 
Balso redaktorius advok. 
binšteinas. *

Suvažiavime 
dabar yra per 
kų, kurie turi
rių. Visų bankų balansas sau
sio 1 d. buvo 21,408,620 litų, in
dėlių turėjo 9,637,706 litus ir 
608,087 litus taupymo indėlių, 
pajų kapitalas sudarė 1,523,294 
litus. 1935 m. visi bankai baigė 
su? '74,815 litais pelno. Ban
kus kreditais palaiko Kauno 
centralinis žydų bankas.

-r-f----------------------------------------------------------

Šiandie republiko 
nai pradės savo 

konvenciją
CLEVELAND, O., birž. 8. — 

Rytoj didžiulėj miesto audito
rijoj republikonai pradės 
konvenciją nominavimui 
didatų į prezidentus ir 
prezidentus.

Jau veik visi partijos 
yra suvažiavę ir visaip manev
ruoja už savo peršamus kandi
datus. Suvažiavę yra ir kan
didatai. Tarp politikierių eina, 
begaliniai pasitarimai, svar
biosios kalbos skubiai ruošiamos 
ir taisomos, kad jos labiausia 
sužavėtų paprastą klausytoją 
per radio. Svarbiausiose kai 
bose, žinoma, bus griežtai pa
smerkta prezidento Roosevelto 
administracija. Bet priprasti 
pasigirimai apie republikonišką 
“prosperity” veikiausia bus ap
lenkti, nes ta “prosperity” yra 
labai gyva visų atmintyje — 

J “su dviem karais kiekviename 
garažiuje ir su višta kiekvie
name puode” — be duonos kąs
nio ir be pastogės.

Joniškiečiui brangiai 
kainavo kontra

banda
_• - , .J'

KAUNAS. — Joniškio mieste- 
lio gyventojas Kazys Rutkus 
gyvena iŠ knygų pardavinėji
mo uždabio. Bet Rutkus gre
ta knygų pardavinėjo ir kont- 
rabantines prekes, pa v., žieb
tuvėlius. Neseniai jis atvyko 
į Kauną ir iŠ nežinomo kontra
bandos prekių pardavėjo už 
270 litų nupirko vieną kilogra
mą akmenėlių ir 100 žiebtu
vėlių. Visą tai norėjo nusi- 
ivežti į Joniškį. Pasisamdė ve
žėją, kad jį nuvežtų į Petra
šiūnus. Iš ten jis vakare bir
tų sėdęs į traukinį. Bet Rut
kus buvo kriminalinės policijos 
valdininkų sekamas. Iš sena
miesčio atvažiavo iki Ukmer
gės plento. Pamatęs valdinin
kus, šoko iš vežimo ir bėgo į 
vieno viešbučio kiemą. Paskui 
prieš viešbučio duris prekes nu
metė į gatvę, čia ir buvo su
imtas. Aiškinbsi,. kad pirkęs 
iš nepažįstamo, kauniškio ir ne
žinojęs, kad tai kontrabandinės 
prekės. Muitinė Rutkų nubai
dė 4,436 litais. Kauno apylin
kės teismas baudą patvirtino, 
bet leido vietoje pinigų, jei jų 
neturėtų, atsėdėti kalėjime 4 
mėnesius.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.
SEKMADIENIAI^ prade
dant nuo birželio 14 d. ir 
per visą vasarą, Naujienų 
ofisas bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te- 
lęfonu C ANA L 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.
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jteigu Itiiti čfoiAin ŠŠniestifiių
vfšuėmet $ąllima gąųti šėsta- 
dfėmais; 61 l^Urie tiŽsIp’rėKiJfme' 
r^yė įfrmudfėnfals it an- 
{rŽaieffid'iš:
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Skaitant iš Lietuvos, ypač 
kunigų laidžiamus laikraščius, 
gauni labai blogų paVėfksių aį>iė 
dabartinę Ltėtuvų if jos1 ktffttt- 
rinį stovį. Iš tiėsų dabartine 
LrėtuVA artimai panaši į 30 
metų atgal buvusią Meksiką iy 
višdi riešėAffii buvusi^ Ištpkfi'i- 
ją, kur juodasis klerikalizmas 
buvo pavergęs darbo žfnones 
protiniai tf ėkoMolniniAr įfer 
daug šimtų metų. Meksikos ir 
dabar vėl Ėa'udis sy
kį susiprato ir pasiliuosavo iš 
ju4odo klerikalizmo globos, ir 
jie būdavo j a gėlesnę draugi- 
jirt’ę tvarką parėiYitą’ ant mok
slo, ant žinojimo. Bėt Lietuvai 
mušti broliai dar ir šiandie# 
klaidžioja religinėj tamsybėfė. 
Jau dabar Lietuvoj veikia try
lika skirtingų tinginių vyrų ir 
fhotėrų zokėnų, turinčių pava
pi jėše ajMė 40 skyrių. Šėbiaū 
bttydšloš’ M^apljos rfabŪT i$fa- 
liritOs į dvi-triš. Vis' bud’aVo- 
ja'm'a nadjoš bažnyčios; vis ŠtA- 
tomą pa'keliafe nauji krežiai; 
vis popufiarūOja'ma tarpe tain- 
šfų p'a^ajSijonų “štėbtiklirigaš 
viėtaš” taip Va: žėMaiČių Kdi- 
v arija, §ilwa{ Pažaislis, Kry-

■ žial ir kitos: Marijonų Žbkdbin- 
kų ^ariampblejė laid^ia'm^mė 
“Šalttoyje” No. 37—T9Š5 m.
Vienas kunigas aprašė’ savo į- 
špiVdžids apie Žemaičių Kalva
riją. Sako, kad mat£s' žmones 
klupščiuš keliaujant, ir jam tas' 
phtiko. Tdlidbš j iš Šaukia ; 
“Kiek čia ašarų išlieta, kiek 
maldų pasiusta į dangų, 
vienas Dievas tėžiift>!...”

Vienas faktas jau žinomas, 
kad tarpe tų klupščiuojančių, 
ašarojančių, maldaujančių’ At
buvo didpilvių kunigų, dvarpo
nių ir įritu turtuolių. Tai vis 
nuskurę, išalkę Lietuvos beže
miai ir mažažemiai. Kunigija 
džiaugiasi, didžiuojasi, v kada 
jiems pavyksta sūfaną|į'^tį 
tamsaus, žfnonelius ’ tiek, kad 
šitiė bijosi savd šešėlio: klu*ps- 
čioja, sau krutinės d’duŽo ir A'ėiJ 
ašaras lieja. Tik šitame yri ta 
kunigijos “dieviška galia”. Taip
gi čia tas kunigėlis pamiršo 
pasakyti, kad šitd'se “štėbū’k- 
lingoše vietose” stebuklingai po 
Liėtuvą platinamėš baišidušids 
limpamos ligos. Svėiki it ligo
ti visi sykiu keliauja; sykiu 
guli; tamė pht vandenyj visi 
prausiasi; visi iš to' paties Viėd- 
ro geria ir Visi pirštus kfšia f 
tų patį “šveritą vandenį” ..- Ku
nigija gerai Žibo šito Višė fė- 
zūltatus: Bet tyli'; jiėittš. dau
giau apeinia litai, ri’egu Li'ėtti- 
vos žmonių* sveikata.

Lietuvoj, be stebuklingų Vie
tų, bhrtirii'hkų-užkdhiėtojų,' $v. 
Agotos dtibrio'š ir tanV panašiai 
dar kunigija turi prisiditbūš 
daugybę visokių' šVėntųjų:; siV 
kuriais dalo pii’ikų biz'nį. Ypač 
Lietuvoj gana pa’gatsėjęs šven
to Antartb’ NdVėba. (žodis “N0- 
VBNA” paeina nifo žodžib’ 
“NftVlfiM” — reiškia dlčVyifl).- 
Kunigų leidžiam aiA ‘'Šventė' 
Prančiškauš Varpelyj” spalis- 
dinama žmonių liudijiihai, kaiį' 
jiems šv. Antano Devyni “pa
gelbėjo”. Vienas žmogus rašo, 
kad jis buvo patrauktas į teis
mą. — jautėsi kaltas ėsų’š; tai 
tikėjosi provą laimėti.; Bet jis 
itapirkė šv. Antanė Nė\)ėna ir 
kaltu budainas provą laimėjo. 
Kita moteris-ihotina rašo, kad 
ji turi dvi dukteris, kurios ei- 
Ąą į mokyklą, bet nesimokina. 
Motina buvo susirupinusi su 
dukrelių egzaminais. Čia irgi 
papirko šv. Antano Novėną ir 
Nemokšos dukrelės išlaikė eg- 
žatfriniis. -

Kunigija' ne tik didtei’sio- 
mis A’dsįmbnėmiš miil^ina dar
bininkus,- bėt dar. pbiė pYogos 
juos išjuokia*. PriėŠ gavėnią 
llunigų laidžiamam “Žemaičių 
Prietolyje” tilpė toks praneši
mas: “Neturintieji valgyti at- 
ll&idžiathi’ riUb’ alkihimėsi1 įhta- 
iymo. O' dėl ko? Dėl to, kad 
bažnyčia maloni motina.” (Vi-

. ■ L • '

su‘r .mano pabraukta). Tie, 
,rie neturi ko valgyti, tai 
ir ^avėilfoj viską; kO’ neturi.

ku~ 
jie

nigai sako, kad dėt to jiems 
nereikės eiti į peklą. Tikrai 
“maloni motina” ta katalikų 
biW&i! ' . /

Beskaitant šitokią ir panašią 
Lietuvoj la'tdžfaPi’ą žmo
nėms “Apšviėtą”, tai rodosi, 
ka'd šiaridlėn ^WYa gWna 
viduramžių įįldynlj. Ir. kas 
blogiausią, tai kad šitos kuni
guos pilAbj k'ontrolėj yra vi- 
šės LietėS/oš motyklės, visa 
a$vf&£ fb^ėl tiėtWš jaW- 
rtiAš' U&6£ ga'vęš' iifeė indis- 
16', ifeo žin’ojinfio’, gauna' iš- 
kV'aipyt’ds faktu'š iif rėlig'iniuš 
i>rielalruš. bei’ to Lfėitfvoj teip 
giliai Šaknis tfeidfo jtfo’ftasiŠ kfe 
rikafemas, kadf Lfė'tu'voj jais- 
va'Aian'ybdš aarb&'s' buvė labai 
ąįfefš’tdš: TiėsA, Liėtūvoj Vei
kią d^. J.- šibipo yad!o^aųjama 
LiėiuVės LaisvamAnrų fetinęs 
Rtrfturės tj'raė’^ija, Icūri leid
žią mažė' forrnA'tb' mėnėšinj laiį 
Ya'Šiūft^- “Laisvoji Kfintis”, fen-’ 

pli:š’kaitais; štėigia knjrgy- 
n'ėliUs', laisvas kąpifįėš ir tam 
pa'n’ašiai. Bei dėl'.. fioAnsų stė- 
koš draugijos vėikim^as mažas, 
ir nepasiekiama tie darbinin
kai, Kuriuos' rėikėtų pasiekti1 
Ėerkalmga -I.i'ėtuvoj laisvama
niškas veikimas padidinti, 
icjAilt pasiektų šū apšvieta, su 
tikru žinojimu kunigų suklai- 
d'in^ųš darbininkus. Reikalinga 
“įaišvąją JV/intį” padidinti ir 
lėis'ti bėnt; du syk per mėnesį; 
rei’kaling:a‘ visuose mie’stuoše- 
■mlestėliuosė iyėrti L.L.E.K. 
Draugijos skyrius: prie skyrių 
steigti laisvas skaityklas lais
vas kapinės. KėikąTiPga Lietu
voj' laisva mokykla; kūr butų 
.galima išauklėti ja'unus kultu 
i,ros ir apšvietos nešėjus. Idant 
ftą Viską įvykdyti gyvenimam 
.Lietuvoj, tam reikia nemaža 
pinigų ir jų prie esančių sąly
gų, Lietuvoj nėra galima su
kelti.. čia reikalinga, be parti
jų skirtumo, mtfsų visų Ame
rikos pYčgrės^vių liėtUVių pa
galba. Su šituo tikslu pas mu 
imis’ ir atvyko gerb. Lietuvos 
švietėjas, Dr. Jonas Šliupas. 

’6r. Šliupas' mylėtų pats ąpįan- 
ikyti Visas musų kolįonijAs. ir 
savo žodžių perstatyti padėtį ir 

i reikalą. Bet dėl Senatvės ir
į sveikatos to' padaryti' negalės. 
Todėl mes patys turime ateiti’ 
sDr. šliupui ir sykiu Lietuvos 
žmonėms | pagalbą. Visi ir vi- 
£iir gyvenantys progresyviai 
lietuviai turime pagal išgalę, 
iprisidėti su savo aukomis. Ne 
tik patys prisidėti',' bet ir pa
raginti kitus tą padaryti; Pa
agituoti savo draugijose; klu- 
jbuose ir kumpose, idant priši
ldė tų šū S’avd' aūkųndB. Taip- 
jgr galima pagėlbčtr uzsfprehū- 
mėrūojant Dr. J. šliupo fedia- 
;gūbjąm!ą “Laisvųjų Mintį"': tik’ 
'Viehab. ddleris metams:

AAkas išVašykit Dr. J. šliu
po vardu ir siųskite adresu: 
>Dr. A. L. Grdičunas, 3310 So; 
Halsted St., Chicago, III.

Visos aukos bus pakvituotęs 
tam pHtarančiuose laikraščiuo
se. Reikalas visiems' 1’ygiat svar
bus, .tai nebūkime kurti...

— A'. Mėteioniš.
VA

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

l^ruViii&k skaudėjimai jjreitaY 
praŠhlinami' Kad# užtedsitd 
Muęterole n.ęra,-VIEN -TIK 
mostis. Ji braššliha^. šk^us- 
rrtus. Jaš Vartoja miiijbhai 
žmonių , per 25 , .metus. Jos 
turi stipruma: Rekomenchlb- 
iamus. gydytbjik tuiMii ir

Toronto,- Kanada
Viet6š žinutes

Aną šeštadienį, vakaro metu, 
ant Queen ir Ontario g-Yių 
kampo prasidėjo užsigėrusiųjų 
muštynės. Muštynių .likviduoti 
atsiskubinė dii Viėtii’iių'i įibllči- 
ninkaf. Ėė't ffeibj ill^idūdif 
muštytiėš'; ju’ėdVi’ šinalrkia'i n^įf- 
kentėjd1 nūb h’iū'šėikd slndgių. 
Mat, fht?šėii<6š į)djnUtę; įoį 
juos sūtrd^dyt, huštdjė 
pešęsi ir įjžtd^rį kaip it* “ben
drą ird^ūte^ kd'ftū įbblS pbli- 
cininkitš. Rąįš įdbO, joįr kalf- 
tu su ^Wi^O! Gė
lėtas “sffi^Ki'įJ”. th'6tėrčiiį‘.

Vien® feoHU iaikraStiš rt- 
dakciįiAVrfė štfa'ipšny tfn'tiScia- 
mas iiįd ū$ūj$i ūŽ-

TofoAiė Olp'ėM- te’ 
tf s*' irSw

ote1. 
^eviį Yorfe’ė tesi 

šA'Ėo laiRraštilš ■— tais 
__  iėri'aJi ^yVėntdjų BŪVA 

apie_Ž ir p'ėr fnė-
tų yM! n^Aia^af nuvėikuš me
no s^ytyjė^.

“KW Opera rūinės'
50 mėtų š^yo gyvenimo — spė- 
jax laiiriaštts' — tat tūrėš ’pažy; 
įdėti, jog kuomet opera įšistėi- 
gė 1936 metais, miestas turė
jo tik apie 800,000 gyvento
jų-”

gimusiai

York’6' 
“KuoO
opera —
1883 m.

cią!^b^6te gėr^i, yjfoč 
pėrdidėfėj Dėtuvių apgyvento] 
.kdTohijoj ir kontėstantų suge- 
’b’Čjimu n'iid kMdlėitifii^ d&fc 
ištfUktYš išif^ųdotl v'fštfŠ gąii- 
m5W feddu1^. Viena priėžaštis, 
kuri kontestantam pagelbėjo, 
tai ta; jog šiais metais “N” pi
gesnės nekaip kitais mėtai’s. 
Regis, nekažin kokie pinigai, o 

tbkfu M
i'b$i sii “6^0”' štefošf.a

J^išiririiririš apiė laiirąšėfo

‘fįėiė^Į”; “Relet- 
.yiš” Kžih'adbje' tžržingė'šfiis' n‘ė' 
rKaiį>‘. Vaiši.? jjiroį pašto 
^pėršiūil’ti’ihąs tiėk p&t kain'iio- 
;ja A’faėjdšė Šd^šė. iėO •o-’ 
! 1^01 nėįįftr®6r’
ifti ū!ž dffieriMėČiiVs.; I^bi’s n’ė 
Viėioj' ą?piė tąi gal^ kalbėti; b&t 
hW6'igin1iffi'š kdYtdiš ^tnėšū šlb- 
kią: tbkįų' n^Udą. Be to, diū- 
giau tokia spauda p’A- 

; ši'ėkia ddrbo liaudį. Torbntė 
: “įėlė'ivį” d^dįiątfšią liėtūViai 
‘perk# knygynųpsje, nės yra pi
giau Itaip ližsip’rėriūmerudt ir riuds J. V. gyVėb^iičfhš

• Kas linK mano pageidavimo 
į^ė^i “Nd'ujienė’še” ndėlatinį 
Totdntb žiriiįjr sfeyrių Ūgi šio 
laiko nesulaukiau, iš vietinių 
korespondentų nei pritarimus, 
tnėį p’Afieikimo. Atrodo: tu ra
šyk, o mes kritikūbšimė. Aš 
ir pats ,gęriau norėčiau kaip 
[k^ p^kritftubtf nekaip rašinė
ti; nėš’, tdt ;i bd‘t> . kiekvieną

tĄjįri tikri? “liga”. Bet ne- 
•įAWiitlkim'ė; .. jo'g n'ėtAšydami 
ifettfrėšimė fką krit’tkdoti.

< ka*f kti'-iėiti'š yra dovanotina, 
nėš f^vėhitnb sųTygos yra to- 
kios, jog negalima rasti laiko 
Jbdold’titilė,® . ra^hėjfrb'tiį, bet 
iytė: ir galihėiį. kdriė į tai šal- 
jtSf žiuri, riorš įr toėtų gdbumij 
! ir ^ItėkaiVib ią'flfo:

Aš h’trb' š!Ė£v6 nųsistalt^mo ne- 
atštb’ėfd, ffii® liksi u kaį> tas 
iįėhė^bfeš b'ė ūYffiijos; t.^. vie- 
nė!sV No¥s rėtkairžiais šį tą pa 

įraėysiti iš TStofttd “Naujienų” 
škdRytojAiįš; Aš žinėn kai ku-

■ CffiillCi ? ®A1

SOUTH SIDE BHEWING COMPANY

bendradarbius, kurie,, taip sa-1 
kant, vieni užpildo vedamu sky-1 
rių, bėt man vienam nėįv£iif£ į 
ma. Matysime praslinku^ vAsšh 
ros karšėianls, gal šaulės spin
duliuose gausime dAūg’aų . je- Į 
gos. V. Dagil

ttie 7 
• (CM. Kraft

Ghėese 
Spreads 

n8w Ih nį^-aeSi^n 
Swankyswig g/asses!

• Sparklįng glasąes stre^n , wiŪi 
bright štArs... thė hėtv SwėAky- 
swigs. You’ll want to .collect a 
whole šet,Anei whilė yoU’r'edoiAg 
it, g^i acųuainted —• '
with all sevefi pi , • • • t j 
of the delįciouš 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
mąi^yęlous for 

; sandwichęs,saląds 
aAd a'pp'etizefš.

Č/dfjWii ir Dentistai

SŠ&į 
---- DiiauMjo£.JUMaL V 

u MOntvid, M. D.
AL I nu 8 DO Pie 

Tel. Seele: 
Namu telefonu^]

Ofiso T-eL. Boulevard 6918 
Rez. TeLjVictory 2848

SaSriet MtJ

Cor. of 85th and Halste& Ste.

Dr. V. A. Šimkus
mm ,

vai.. Nedehomis nuo 10 iki 12 3< South^HabteiŽt

ur. s. mezis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefond* RopubUe 7888
• AM ■ '

ADVOKATAS Dr. SttSanna Stok

Pfneitė šeštądi'ėnio vakare 
man ein’ant Karalienės gatve, 
išgirdau stftnrtiūai' v^rų dai
nuojamą lietuvišką dainą. Kaip 
jau. yra žinoma, kad lietuviai 
myli dainas', o prie atvirų lan
gų dainuojant, buvo girdėtis 
ir gana toli nuėjus.

Ne manb dAiykaš girti ar 
peikti, tiL turiu prisipažint, 
kad išgirdus . vakaro laike lie
tuviškai sutartinai dainuojant,, 
primine mąii Lietuvą, pavasa
rio' laikė, kuomėi kaimuose ne 
lik klausydavau, bet ir pritar- 
cįa’vau kaimo jaunimui sudai- 
iiūot. Taipgi negirdėjus jau 
.per 10 metų panašių dainų ir 
staiga1 išgirdus netikėtoj vietoj, 
kaip ir nusistebi.

Gegužės 21 d. Čionai įvyko 
liėtAVių masinis mitingas dis-; 
ik^škvihiūi Amerikos Lietuvių 
'Kongreso reikalo. Kalbėjo nuo 
į įvairių organizacijų kalbėto jai 
ir visi užgyrė šaukiamą Clėve- 
iąūdė ( Liet. Demokratinei TVar-. 
k’ė.T Atsteigti Kongresą. Taipgi 
Plėtoję išrinko delegatę Onos 
In'd'reliėnęš asmenyje minimam 
sūSyąžiUvimūi atstovauti ir iš- 
hėse p’rotėsto rezoliuciją dabar
tiniams Lietuvos liaudies smau
gėjams.

» ... .» •', ‘ «

Aną dieną netikėtai teko su
sitikti Št. ĖatČid'n'ą', kUius kaip 
ir pašiepdaiha'š Ąūii prikaišio
ja kodėl aš žadėjęs “Naujie- 

• * o 1 • • '’nose” parašyti apie gautas iš 
D.Ū.L.R. knygas; prie kurių 
■reiškė pretenzijų kai kurie ka
talikai, — taip ilgai nerašai!. 
Esą: “nusibodo laukti”. Biskį 
kantrybės ir sulaukei ne tik 
apie .grąžų iš katalikų pttsės 
pasielgimą mokyklėlės klausi
mu, bet taipgi bus nė pfoškiį 
parašyt ir apie patį S. Balčiu- 
-R-

. Kaip matyti šiais metais To
ronte “Ndujieįių“ koritėštąn^ai 
smarkiai pasidarbavo; vienas

Mrs. Anėlia tL-3&tusi‘
v pKysical Therapy

dttd‘ Midvrife 
: sį,

Avė., 2nd ffoor 
Hemldck 9252

še ar llgbninešė. 

eflecfnc t r e a t 
•nent'. ir rttdWe- 
Sj, blankets ir, tt 

bterims ir;rųer- 
ginoma. patari
mai dovanai.

Visi gėrid ir mėgsta AMBR0Š1A 
ALŲ nes jiė žino, kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios rųšies pro- 

s.ddl<ių. . . -r
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines’ ir kitas įstaigas, .yi- 

; suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
i kur gausite greitą ir teisingų patar
navimą. i H ’

3225 So; Littišiiica AVeriiie
Jiiznio Telefoiiaf . BOpLEVAKD 7179

L. M. -NORKUS
: 4 Res. YAftDS 2084

. •• f vrt • »•» < »• n

f ADVOKATAS t 
Miešti čiišas—127 N. Dėarborri Št. 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Nąmųr ofisas—3323 So. Halsted.-.St' 

Valandos* vakarais nuo 6 iki 8:30. 
t Tek Boulevard 18101. 
Ketvirtadieųįais įę Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Teletfhbne: Boulevard 2800'

JOSEPĘ J, GRĮSK
Liefuyjš Advokatas. „ 

4631 South Ashland avene 
Reį'. 6515 So. Rockwell 
Telebnon«! Renublic 9728

iišl^rus serędomil ir ibbhtbAiia.
, i ■■■■ I ... y... ................ ......... .

Phone Bjnlevard 70*42
Df. a t
... Dentistfis

4645 Stf; AšhtaiKt Avt
.. aftr 47th; StYeet •

.................. : • ■

<*rwv ‘*«n ■***

.i® enos [. K Y L? A
1 * ■< ’ ••• 1 • 1 *' ■ ■ ' ■ ' ■ ■ ' '. .. * ,į ■; ’■ >1 T ’į <’ / .» ' . i.'; ‘ ? A i 1; , >

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums I mūs naraiščlui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas pagrkl .iiskirting^ . kylos >ruši sitikčjirriul>>, 
jutps tikrai.-PA<Msį'Vengsite ^nomaj^nu-Į ElastikinSs pančiakos, diržai, braces 
mu. Atsiduokite '^ ijatįyrušib Ebiporto pa- pažeistiems, čėverykai tiems, kurių sąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas1 riai nesveiki.

Dr; Strik-oFis
Gydytojas n* Chirurgas

vak. Nedėlioj pagal,aųtarima.

fe^racg.ai.
Dr. T. Dundulis. „

Gydytojas ir 
4157 ARCHER 
Telefonas 4 

‘ ’ Ofisb Valandoj* ’ Ofisb ‘Valandoj 2—4 ■ ir' nuo 
8—8 v. val^^MedĮlįoį „pairai sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI ■ PRIEINAMOS

; ckW» oriWedi<‘įčo.,
’ ta -v. ■ ’: ** t *■ ’ ’C ”*■ ~ i “WįELLS

183 W. Lake St
STREET

KL Jurgelionis
’ , ADVOKATAS

Veda bylas visuose tęismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards-2534 
Ofiso vai. vakarais jiUo 6 iki 9 vai.
34Č7 Lowe Av^^TeJ Yards 25^

lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Raad (W. 22 St.) . ■
Ofiso valandos į Kasdięn Q 5< Bodlfe^d 5914 Dientf & NakM 

Vakaraik; Panedglįo. Seredos Ir ’ J_ —° 11 *
—PSfnyčios 6 iki 9i • 

s i Telefonas.- Cąąąl, 1175. <, Imamai; 6459’ S. Rockvreil Šh 
Telefonas Rė&iiblic 9600?

, --KV '

A. Al- SI.AKIS
ADVOfcATA^S

;reet >.: £ N<eB . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Įląlstęd St-

4

Laidotuvių 4 ftirėktoriai
i'jarĮai Čkicagos, Cičero8 LfetttviV 
Laidotuvių Direktofiij Asociacijos.

tįA^ĄTliįAfĮ^4§ .DIENĄ IR NAKTĮ;
■ Turime jKoplyciaa Visošte Miesto iDalysO.

ĖACHĄWlCŽ..ir SŪNUS. ............’
2814 West 2Srd Rlace v Ėhbįės Ganai 25T5--Cfcer6 5027

. S. C. LACHAViėŽ
42-44. Ea'st 1Q8 th' S t T ėl. PullmaiL 12Zil,arb a GanaT 2515

Jf LlŪLEVlčttJŠ , , , . , %
4092. Archer Avėhiie .W^nf£^j£iretįė.35y^

S. P. MAŽEIKA
331^..Lituanica .Avęifoe.... +..Phone Yards 1188

.Ar.MASALSKIS
8Š07 Lftiianica Avenūe Phone Boulė^aKd

l441O Šobth 4d’th Cdurt Cicero . Pbphė .Cicėro 2l09.
. .. 4 -1 ■ J. F. RADŽIUS

6.68...WQst,J8tn Streęt...... . Phohn CariaL$174

’Y .X M.-SKtJD'AS;......Vlj!>
lįtfr Strėtf... . ...... ..Kllone..M(>nrQfe. 8877vii ųį

I. J. ZOLP
1646 West 48th Streęt Phrtti’es BoulSvaM' 5208-8418' 

---------------- -------/.II, ■ \ ..........---------------- —------- - ---- ----------------------------------------

10734 Š~. MichiganAye.., TcVBulJiuan. .5703

J. F. ĘUDEIKIS
4605^-07 Si ffėrflifąjge Avenue Phonėš Ynrds f741-1742' 
Brigliton PUrk Škyriūs, 4447 S. Fairfiėld; Laf. 0727

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

Gyvi rietą:' 6733 CrAndon Ave.c 
naftni Tel.: Hyde Park 8895

Štate 4690 Prospeėt 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNĖYŠ AT LAW
. 6322 So. Western AveM . , , 

Valandos: kasdien, niro 3:3Q po pipt 
iki 8:30 v. vak. Sūbatdj nuo 12 iki 

Z. 1W’ W?°Randolph Šl‘. w 
Valandos : kasdįen . nuo (>9:00* ryto 

nb. piet.

^hy§icun-surg)eqn.
Office 4070 >Archer Avė.

...U Tęl. VirRiriią lira
4Ws& I

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 rytą. 5*-6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

I- •> » .»><>

DR; VAITUSHfOPf.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins ..akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi •galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, pervuotu- 
mo7t skaudamą akiŪ kąrĄi.; aUtaįso 
trumparegyste ir tdlirėgyste. Priren
gia teisingai, akinius^. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. .Spęciąlė ątyda. ątkreipiąmą į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys dti-

Daugely akys
mos be akiniu. Kainos pigiati 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland. Av.
Į

Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki' 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

”, Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

’.** . v z Ištaiso.

m‘^8rtoo palVrės mrdytižfik ®

vyru., jnote|U-į£ va^ku. paftu Uąūk 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.
U.u OfisąiL,iiJ,Lab(ttatonfift-..

S53-S
nuo 6 iki 7t80 vaL ivaka¥<».’

w.... RezTdeicijosBter^on^f r 
Hyde Park 6755 *1r Centfa! 7484

OFISAS*

4729 SO; Ashland A^ė.
A J <

Nuo 10 iki 12‘ VaL ryto, nuo 2 fild t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakgroA . Nedaliomis nuo 10 fld“ U

ijelęfpnas Yards' 099^ -

4631 sourįr Ashland aV®.
/z- -Ofisti. valandos*:*-

Res. Telepbone PLAZA 3406 -
Ofisu fėL-Dorėne 6Yl^

Rez. Tai

Dr.Ą;
. ĘU'sas Gydytojai IriCJiiftJVitoū! . 

Moterišku,
Ofisas.. 6850 .Stortey

Valandos? 2—4. . ‘ ._______
liomis Ir iventadianiais 16—17

. Vaiku ir vi«« 

_ Jtetand: Avė* 
. 7—9 vaL vak. Hedl 

diena.
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B. K. Algimantas

Iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

------------------------ ——/
(“Naujienų” koresp.)

Atrodo, kad šiaurinės Ame
rikos, o taipgi ir Lietuvos spau
da jau daugiau pradeda orien
tuotis Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimo tikrove. Tatai, mato
si iš lietuviškos spaudos.

O Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijų — Argentinos, Brazi
lijos ir Urugvajaus —gyveni
mas kas kart kulturingesnėn, 
normalesnėn vagon žengia, 
šimto tūkstančių lietuvių tau
tos dalis jau negyvena “terra 
incognito”... v

Laiko stoka . neleidžia daž
niau parašyt “Naujienų“ dien
raščiui, taigi nors siunčiu nors 
Pietų Amerikos lietuvių spau
dos apžvalgų, kuri ir bus tik
riausias musų gyvenimo veid
rodis.

----- o-----

BRAZILIJOS LIETU
VIAI UŽ DEMOKRA

TINE LIETUVĄ
šiuo klausimu “Lietuvių Ai

das Brazilijoje” rašo:
Musų senoji tėvynė Lietuva 

nėra demokratiška šalis. Ten 
demokratija tapo palaidota 1926 
metais gruodžio mėn. pervers
mu tų, kurie Lietuvos visuo
menėje neturėjo, jokio pritari
mo, ir iki šiolei dar neatgai
vinta.

Demokratija yra brangus 
daiktas. ' Kad jų iškovoti, pa
aukojama daugybę aukų.

Lietuvos visuomene irgi yra 
demokratiška. Už laisvų demo
kratiškų Lietuvą lietuviai am
žius kovojo ir tūkstančius au
kų sudėjo.
„ Didesnė, lietuviųJ išeivių.z ,da• 

'“lis, -gyvendami demokratiškuo
se kraštuose, kaip Amerikoj, 
Argentinoj, Brazilijoj ir k., 
trokšta, kad ir senojoj musų 
tėvynėj Lietuvoj, grįžtų demo
kratija, kad visų sluoksnių pi
liečiai butų lygus prieš įstaty
mus ir kad galėtų dalyvauti 
valstybės tvarkyme visi, be jo
kių skirtumų, kaip tai yra mi
nėtose demokratiškose šalyse, 
kur daugumoje tenka* lietu
viams išeiviams gyventi.

Stambiausioji lietuvių išeivių- 
kolonija ‘šiaurės Amerikoj šiais 
metais žada pradėti “vajų” už 
demokratinę Lietuvą. Tuo rei
kalu amerikiečių lietuvių spau
doje rašomi straipsniai, kelia
ma idėja šaukti lietuvių kon
gresus, kur birtų iškelti obal- 
sis: už demokratinę Lietuvą.

šiaurinėj Amerikoj toks lie
tuvių kongresas • greitu laiku 
žada būti sušauktas. Argenti
nos lietuviai irgi /prie panašaus 
kongreso ruošiasi.

Mes gyvendami Brazilijoj ir 
būdami demokratiniai nusista
tę, pritariame organizuotam 
veikimui už demokratinę Lie
tuvą. Tam pritaria ir kitų ša
lių lietuviai išeiviai, nes lietu
vių išeivija yra perdėm demo
kratiška.

Iš Rio de Janeiro 
padangės

Rio de Janeiro mieste ir jo 
apylinkėse gyvena jau nebema
ža lietuvių, čia yra įvairių ama
tininkų, biznierių ir paprastų 
darbininkų. Lietuviai čia turi 
taip pat ir savo organizaciją 
“Vilnį”, kuri dažnai ruošia pa
rengimus. Bet iš tos padangės 
labai retai tepasirodo laikraš
čiuose žinutės apie lietuvių gy
venimą. Atrodo, kad čia viskas 
taip paprasta, taip tyku ir nie
ko ypatingo* nėra.

Ne, to nėra ir čia kaip ir 
kitose kolonijose, gyvenimas 
juda, kruta, kova už duknos 
kąsnį vyksta, organizacinis gy
venimas taip pat nestovi vie
tą j e. Bet Rio lietuvių kolonija 
kurčia ir gana.

Kaip visur, taip ir Čia, pir
mą vietą užima rūpestis dėl 
duobos kąsnio,, dėl rytojaus, o 
po to, eina organizacinis vei
kimas.

Daugumas lietuvių čia yra 
amatininkai — staliai, batsiu
viai, siuvėjai, šaltakalviai ir k. 
Turi lietuviai ir savo dirbtu
ves, viena yra baldų dirbtuvė 
ir dvi batų dirbtuvės — P. Jo
nužio ir Tysliavos. Ypač Jo- 
nušio batų dirbtuvė gerai iš
plėsta ir nemažai lietuvių dar
bininkų .joje dirba.

Nemažai lietuvių užsiiman
čių įvairiais bizniais. Per va
saros karščius lietuviai nema
žai uždirba iš ledų gamybos 
ir prekybos (sorveterijomis). 
šiais metais ypač daug lietu
viškų sorveterijų buvo.

Rio de Janeiro mieste yra 
ir vienos lietuvių Dutkaus ir 
Funkaičio restoranas, vardu 
“Vilnius”. J. Adomavičius turi 
kelis auto sunkvežimius ir už
siima transportu.

žodžiu — Rio de Janeiro lie
tuviai gyvena gerai. O kas svar
biausia, kad tarp Rio lietuvių 
yra santaika.

Dar ištremti du 
lietuviai

Iš Rio de Janeiro praneša, 
kad šiomis dienomis tarp ke
liolikos kitataučių komunistų, 
kaip rusų, lenkų, rumenų, vo
kiečių^, ispanų, portugalų ir k. 
tapo ištremti ir du4 lietuviai — 
Juozas Kavalckas ir Albertas 
Lukinskas.

Steigs Ąero Kliubą
Iš Lietuvos atvykęs lakūnas 

S. Jurevičius rimtai mano čia 
įsteigti lietuvių Aero Kliubą. 
Tuo klausimu lakūnas jau kal
bėjosi su kaikuriais musų ko
lonijos veikėjais ir rodos, ba
landžio mėn. gal turės plates
nį pasitarimą su veikiančių or
ganizacijų atstovais dėl Kliu4- 
bo įsteigimo.

Reikia palinkėti musų jau
nam lakūnui sėkmingo darbo 
toje srityje. Bet taip pat rei
kia priminti, kad musų kolo
nijoj yra daug labai kreivų ke-

lių/ kurie veda ne į vieningą 
darbą, bet į didelį susiskaldy
mu ir griovimą. Prie progos 
reikia pažymėti dar ir tai, kad 
griovikai nesugebėdami patys 
išstumti kolonijos veikimą iš 
vagos, griebiasi smurto ir net 
policijos pagelbos. •)

Taigi, reikia gerai pažinti 
kolonijos dvasią, o tada tik 
pradėti darbą ir dirbti atsar
giai, kad tam darbe , nesuklu- 
pus.

“L.A.B.”

KUR TIK PASISUKA 
GAUČYS, TEN PRASI

DEDA VELNIAVA
» . 1. -, • ■«

Laisviau atsiduso Argenti
nos lietuvių kolonija, kuomet 
iš čia tapo iškeltas lėšų pana
mų legalizitotojas Povilas Gau- 
čys. čia jis nieko nedirbdavo, 
tik konspiruodavo.
. Dabar Gaučys konsulAuja 
Brazilijoj. Jis savo politikavi
mą reiškia per konsulato ofi
ciozą “Lietuvį”, iš kurio ve
damojo ‘ mes neseniai citavome 
apie mokytoją Nalivaiką.

Kaip žinoma, Gaučys Ar
gentinoje nesipyko tik su ku
nigais. Na, o Brazilijoje net 
ir su savo mylimais kunigais 
'susiėdė. Gal už tai nekenčia 
Suginto, kad jis užtemdė Ja- 
nilionio “aureolę” ?...

Kas liečia mokytojo Nali- 
vaikos reikalą, tai mes nežino
me, kas daugiau4 tiesos rašo, 
ar valdžios pinigais leidžia- 
mas konsulato oficiozas “Lie
tuvis” ar iš Lietuvos iždo gy
venantis kunigas Sugintąs sa
vo “šviesoje”. Konsulato ofi
ciozas aiškina Brazilijos lietu
viams, kad tam valdininkui 
(mokytojui Naliyaikai) vieta 
turi būt kalėjime ir savo tei
gimą sumomis patvirtina. Pa- 
tikėj om ir pači tavom.

O dabar'štai antroji meda
lio pusė. Kunigas B. Sugintas 
savo “šviesoje” ' aiškina Brazi
lijos lietuviams, kad NaliVai- 
ka nukentėjo—TTėkaltai, kad 
konsulas Gaučys pats diktavo 
ir kitiems davė pasirašyt pa
reiškimus, kad visų provoka
cijų ir intrigų Brazilijos lietu
vių kolonijoje kaltininkas yra 
ponas konsulas Gaučys! Ir tai 
rašo kunigas B. Sugintas ne 
kokiu nors anonimu, bet pasi
rašydamas savo titulu, vardu 
ir pavarde.

Brazilijos lietuviai išsidirbs 
labai “gražią” nuomonę apie 
iždo lėšomis gyvenančius lie
tuviškus oficialistus, kadangi

abu minėti organai daigiausi* 
vietos pašvenčia savųjų inkri- 
minavimui.

bekartosime ... iš litų gyve
nančių ir litus doroj ančių po
nų polemikų, tik pacituosime 
kunigo B. Suginto viešą parei
škimą, tilpusį “šviesos” pirma
me puslapyje, kovo 21 d. Ge
rai pažinęs per nesusipratimą 
atsiųstą Pietų Amerikon lėšų 
panamų dalyvį ir provokato
rių Giaiičį, kunigas B. Sugin
tas rašo:

“Pastaruoju metu Sao Pau
lo lietuvių visuomenė liko ne 
tik sujaudinta," bet ir smarkiai 
sukrėsta paskutiniais nelem
tais įvykiais, į kuriuos nesą
moningai buvau įveltas ir aš 
pats, o tas įvyko dėliai pada
rytų ir tebedaromų piktų pro
vokacijų ir intrigų iš konsulo 
p. P. Gaučio pusės.

šių provokacijų dėka nuken
tėjo nekaltai musų Bendruo
menės bei “Vilties” S-gos vei-

kėjas, p. V. Nalivaika/ ant ku
rio “Lietuvis” Nr. 6 savo. įžan
giniam straipsny “Dėl padary
tų mokyklų reformų” išpylė 
visą neapykantos bei keršto 
tulžį.

Sudaręs provokacijos, ir per
kėlęs klasta p. Nalivaiką iš 
Mookos į Bom 'Retirą, p kon
sulas Gaučys vėliau visą bėdą 
suvertė ant manęs, kad tuo bu
du visą Mookos rajoną sukir
šinti prieš mane, o jį palikt ra
mybėj?

Į, smulkmenas, kokiu budu 
tapau suprovokuotas, kad pa
kenkti p. Nalivaikai, nesigilin
siu, tik vieną turiu pareikšti, 
kad net mano pareiškimą pa
rašyti prieš p. Nalivaiką pats 
konsulas diktavo.

P. V. Nalivaika, sužinojęs 
apie visą dalyko eigą, teisin
gai užsigavo tuo mano išpro
vokuotų iš p. konsulo pusės 
pareiškimu, bet teisybė stojo 
į jo pusę, todėl Mookos tėvai

atsisakė leisti savo vaikus į 
mokyklą, kol p. V. Nalivaiką 
nebus sugrąžintas į savo vie-

Vėliau aš sužinojęs, kad pa
našias provokacijas jis daro 
su kitais, pradėjau suprasti, 
koks tų provokacijų yra tiks
las.

Tad visuomenė tesprendžia, 
kas tos nesantaikos yra kalti
ninkas”. <

(Bus daugiau)

ELECTROLUX

/ t ...... - . .....

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis
Žemiausios kainos U. S, A. Naujos ir vartotos lėntos> 

l”-27-4” kaip naujos pigu kaip už ....................... M. $20
Naujos plaster board 3/8” 100 kety. pėd.............. $2.20
Naujos Fir-Tex insul. pilnas 100 ketv. pėcf. $3.50 
Plytos, kaip naujos, švarios, 1,000 už ................. . $1.00

LOUIS MEITUS
LUMBER COMPANY

-hI,. - •.. v?. • V

Į 3800-50 So. Western • Avenue
0074 ‘I

Šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma
dieniais visą dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia
gos užeikit j musų yardą.

Sergantiems patari- 
• mas Dykai .

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

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

DR. ROSS HEALTH, 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

ŠIOS SAVAITES 

Eitra Bananai 
‘z

KARPETAS 9x12 
VERTĖS $24.00 DABAR Už 

$12.95 
ROOSEVELT 

fu unitu re co;
2310 West 

Roosevelt Road
— Tel. Seeley 8760

pušies malevą už tiktai

MALEVOS
Didžiausios malevų IšdirbSjų ir distri 
butorių Įstaigos ’ Chicagoje. Standarti 
nčs

V3H/2
regullarBg kainos

Nėra Middle-Man’s pelno 
7.00U gal. Slierwin Williams Trim Var- 
nižo, iš Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertčs
kaina, ..— .■...r-----------------....
Namams Maleva; Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, d* 4 
musų kaina ........ -
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau (E f AA 
$3.20, dabar ...................,___
Juodas Screen Enamelis , SOcS
Dabar galionas ....................... ..'
“Quinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opernojam nuosavą sandeli ir tų 
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie 
aiog ir taūpykit i

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKRB AVĖ. 
6830 S. HALSTED ST. 

2274 EL8TON AVĖ.

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hoid jobs 

keep their breath agreeable

fZith the best to ehoose frdm these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business Life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffers from thia 
offensive condftion at some time or other— 
many more regularlv than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tOoth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ąuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
eyery morning and everv night. ‘ „

Listerine halts fermėntation, a major cause 
of Odors, and overcomes the odors themselves. 
%our breath becomes sweet and agreeable. It 
■v’ll not offend others.

If you value your job and .your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Fharmacal Company, St. Louis, Mo.

■ ‘ it

Don’t offend others • Check 
'halitosis with LISTERINE

Gasinis Refrigeratorius *
APSIMOKA JUMS JĮ TURĖTI!

. Nėra judamų dalių nusidė
vėti. Sutaupyk daugiau su 
Electrolux

. TYLUSIS GASO
» REFRIGERATORIUS
* h e Vartok Electrolux vieną mėnesį— 

I tuomet jus, taipgi, sužinosite, kad
Electrolux nekainuoja—jis apsimo
ka],

Electrolux pats save apmoka su- 
j taupydamas jums pinigų. Jis sutau

po daug daugiau negu paprasta au-
• tomatiška refrigeracija. Electrolux 

kainuoja mažiau užlaikyti- Ir jis 
metų metus kainuos mažiau, nes 
neturi mašinerijos—kam nusidėvėti, 
kitai įstatyti!

Tiktai Electrolux duoda visą 
šitą didelę naudą

• Nėra judamų dalių nusidėvėti
• Visad mažos vartojimo išlaidos
• Ištverminga veikiančioji jėga
• Nuolatinė tyla
• Pilna maisto apsauga 
t'Apsim'okančios sutaupos'
ir pakariktifti&i ledo kubų, taipgi. 

Kelių dolerių įmokesnis padės Elec+ 
trolux jūsų namuose. Likusį galit 
išsimokėti mėnesiniais įmokesniais.

Paimkite 3 metams išsimokėti,

MObERN CGOKERY.. CONSTANT HOT WATER ., SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATINGj

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. '

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted Street

BIRŽELIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!.
VYRAMS KEPURĖS 25C
KELINĖS baltos ir spalvotos w

H .45 ir *1.95
VYRAMS POLO SHIRTS

J 69c
'VYRAMS išeiginiai Marškiniai

69c iraugščiau

MOTERIMS FULL FASHION 
kojinės Kfin

ir aukščiau. VUU 
MOTERIMS Plaunamos 

DRESĖS 
MERGAITĖMS
.DRESIUKĖS ........... . V*/V
Moterims ir Merginoms maudy
muisi vilnoniai siutai $ 1.85

Visi esate kviečiami atsilankyti į musų krautuvę ir pėrsi- Rk tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingų pa- 
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas. 

3344 So. Halsted Street

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

THOR Gentie Hahd Skalbyklos 
ir Prosinimo Mašinos

Kainos šią savaitę po...........$39.50 ir aukš.

DYKAI išbandymas namuose
Pirkėjai gaus dideles dovanas

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kai minimam ta verne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South ilalsted Street
Visi Telefonai VAROS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBŪTOBIS

Jos. F. Budrik, Ine
y , » x

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

WCFL 970 k. nedėlioms 7 vai. vakaro.
WAAF 920 k. kiekvieną dieną 7 vai. vakaro.
WHFC 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro-
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FRANCUOS DARDAVIAI NUSILEIDO

Naujoji Francijos vyriausybė įsikišo į milžinišką 
pramonės konfliktą, kuris buvo ’apėmęs apie milioną 
darbininkų. Premjerą Blum’o pastangomis pavyko pri
kalbinti pramonininkų sąjungą priimti darbininkų rei
kalavimus ir darbininkus — daryti taiką su darbda
viais. Sutartis tapo vakar anksti rytą abiejų pusių pa
sirašyta. Tokiu budu streikų banga, kuri buvo 'beužlie- 
janti Franciją ir kuone suparaližiavusi jos ekonominį 
gyvenimą, dabar praeis ir valdžia galės ramiai vykinti 
kitas savo reformas.

Šitas pramonės konflikto likvidavimas reiškia.mik 
žinišką moralinį laimėjimą Francijos socialistui prem
jerui ir naujajai vyriausybei. Amerikos korespondentai 
praneša, kad jau vakar, po sutarties pasirašymo, opozi
cija pasidarė nepaprastai tyli. Iki šiol fašistai, royalis- 
tai (monarchistai) ir kitokį atžagareiviai šunis korė ant 
naujosios “raudonos” valdžios. Bet dabar tų atžagarei
vių laikraščiai jau vartoja beveik mandagią kalbą, ra
šydami apie socialistus ministerius.

Francijos darbininkų reikalavimai, kuriuos darbda
viai sutiko išpildyti, yra. toki: 40 valandų darbo savai
tė, nedidelis (7% iki 15%) algų pakėlimas, kolektyvės su
tartys, dirbtuvių komitetai ir apmokamos atostogos. 
Nieko baisaus šituose reikalavimuose nėra. Kitose pra
moningose Europos šalyse tie dalykai jau seniai buvo 
įvykinti. Bet Francija buvo iki šiol ekonominių atžvil
giu atsilikusi, ir dabar ji bando vienu šuoliu pavyti to
liau nužengusias šalis.

Šita sėkminga pradžia ‘įkvėps daug naujos drąsos ir 
pasitikėjimo savim Francijos demokratijai.

IR TENAI NE ANGELAI

Sovietų Ukrainoje prasidėjo didėlė byla. Tapo pa
traukti tieson 19 Ukrainos darbininkų, unijų viršininkų 
ir tarnautojų, apkaltintų už pavogimą 5,000,000 rublių 
valstybės pinigų. Tie pinigai buvo sldriami džiova ser
gančių vaikų gydymui ir našlaičių priežiūrai. Teisia
mieji zyra kaltinami tuo, kad jie vogdavo tikietus i sa
natorijas. '

Šitos vagystės turėjo tęstis ilgą laiką, jeigu susida
rė net 5 milionų rublių trukumas.

Taigi pasirodo, kad ir Rusijoje darbininkų organi
zacijų vadovybėje pasitaiko žulikų. Bet tenai yra daug 
sunkiau kovoti prieš tokias žulikystes, nes laisvos spau
dos nėra, ir visoki viršininkai turi labai daug galios, 
taip kad paprastam žmogui yra pavojinga prieš juos 
skųstis.

Demokratinės tvarkos reikia ir Rusijai.

TAUTININKAI ATSISAKO 
DALYVAUTI KARPIAUS 

KONFERENCIJOJE

Am. Liet. Tautininkų Klubas 
paskelbė spaudoje pareiškimą 
su pp. J. Sagio ir V. V. Vyš- 
niaus parašais, kad tautininkai 
nedalyvaus toje “tautinėje kon
ferencijoje”, kurią šaukia p. K. 
S. Karpius CIevėlande. Tą Kon
ferenciją esąs sumanęs vienas 
asmuo, nepasitaręs su jokiomis 
organizacijomis.

“Mes, Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Klubas, Brook- 
lyn, N. Y., prie to pareiškia
me nusistatymą prieš tokią 
konferencij ą’\ skaitome . to* 
liau tame rašinyje. “Savo nu
sistatymą pagrindžiame tuo- 
mi, kad paškutiniais laikais 
pradėjo tautininkų vardą 
uzurpuoti labai neaiškios ide
ologijos žmonės. Prie šito
kių aplinkybių, o šaukiant 
konferenciją impromptu, be

UbhkyMe Šalnai
Chicagoje — paštu:

Metami ........ —...______ _  88.00
Pusei metų —-_____ ™____  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ................  1.50
Vienam mėnesiui _____  .75

Chlcagoj per išnešiotojus:
Viena, kopija ————.— 8c
Savaitei__________ ________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose,* ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______   88.00
. Pusei metų 4.00

Trims mėnesiams —_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tinkamo prisirengimo ir ap
galvojimo, nėra galima.” 
Taigi “visuotina tautinė kon

ferencija” susidės tik iš Kar
pi ūko ir Strimaičio.

LENKAI SOCIALDEMOKjRA- 
TAI LEIS DIENRAŠTI

VILNIUJE '

“Vilniaus žodis” praneša, 
kad Vilniuje birželio mėnesį 
pradėsiąs eiti naujas dienraš
tis, kurį leis lenkų • socialdemo
kratų partija. Vadinsis “Robot- 
nik Wileriski”.

Kad ir Lenkijoje diktatoriš
ka valdžia, bet darbininkų spau
da dar nėra visiškai pasmaug-* 
ta. Taip pat nėra visai nuslo
pintos ir- opozicines partijos. 
Lietuvos diktatoriai bailesni.

MINYKŲ MORALYBĖ

Hitlerio valdžia, susipykusi 
su katalikų* dvasiški ja, pradė
jo įtraukti atsakomybėn kuni
gus ir zokoninkus už įvairius 
nusidėjimus. *

Pernai metais buvo nubaus
ta daug vokiečių vienuolių už; 
aukso slėpimą arba gabenimą 

iš Vokietijos. Dabar valdžia 
pradėjo bausti minykus už pa
leistuvavimą.

Stuttgarte tapo nubaustas 8 
metais kalėjimo kunigas Franz 
Johannis iš Rosenbergo. Teis
mas rado jį kaltą 45 nusikalti
mais prieš jaunuolius.

Coblenze patraukta tieson už 
nemoralybę 276 franciškonai. 
Vienuolis Linus jau tapo nu
teistas 6 metams kalėjimo.

Siegene, W estphali j oje, kri- 
minalis teismas nuteisė Franzą 
Steigelį keturiais metais kalėji
mo ir Heinrichą Weberą dviem 
metais, radęs, kad jie nusidėjo 
kriminališkai elgdamiesi su Ka
talikų Jaunimo organizacijos 
nariais. Juodu buvo tos Orga
nizacijos vadai. Keturi kiti as
mens už panašius nusidėjimus 
nuteisti penkiais mėnesiais iki 
vienų metų kalėjimo. • •

Visi žino, kad. Hitlerio val
džia yra žiauri ir nežmoniška. 
Bet jeigu katalikų dvasiškiai 
ir jaunuomenės vadai nusideda 
tokiais nemorališkais darbais, 
koki buvo iškelti aikštėn tose

1bylose,! tai jų niekas negali už
tarti.

Pasirodo, kad Vokietijoje ka
talikų kunigija ir vienuolija 
yra pusėtinai morališkai su
puvus.

NĖVV YORKO SOCIALISTAI 
Stoja j socialdemo- 

KRATlSlE SĄJUNGĄ

“New Leader” praneša, kad 
daugiau kaip 1,000 New Yorko 
socialistų, kuriuos Thomas’o 
masina neteisėtai suspendavo, 
nutarė stoti į SoCial-Demokra- 
tinę Federaciją.

Birželio 3 d. įvyko didelis su
sirinkimas Beethoven Hali sve
tainėje. Jį sušaukė vadinamos 
“senosios gvardijos” vadai, ku
rių' delegacijai iš 44 atstovų 
Clevelando- konvencija nepripa- 
žino balso. Išklausęs Louis 
Waldmano pranešimą apįe kon
vencijos pasielgimą su New 
Yorko atstovais, susirinkimas 
vienbalsiai nutarė stoti į naują 
socialistų organizaciją.

Reikia manyti, kad Social- 
Demokratinės Federacijos sky
riai ims kurtis ne tik New Yor- 
ke, bet ir kitose valstijose^

Apgailėtina, kad tarpe Ame
rikos socialistų toks skilimas 
įvyko. Dalykas čia nėra tiek 
principuose, kiek tam tikruose 
organizaciniuose klausimuose. 
Nors Thomas’o vadovaujama 
frakcija vadinasi “kovinga” 
(militant), bet ji eina ranka 
už rankos su Milwaųkee’s so
cialistais, kurie yra dešinesni 
už new-yorkiečius.

Tikroji skilimo priežastis yra 
ta, kad Nacionalis Vykdomasis 
Komitetas atėmė čarterį New 
Yorko organizacijai, kurioje 
beveik dviejų trečdalių daugu
mą turėjo vadinama “senoji 
gvardija”, čarteris buvo atim
tas, nedavus organizacijos ko
mitetui progos nė pasiaiškinti, 
he jokio teismo ir apkaltintųjų 
išklausymo. Pagal partijos kon
stituciją, organizacijai gali būt 
atimtas čarteris tiktai po to, 
kai prieš ją yra paduotas skun
das raštu, mažiausia už 30 die
nų prieš teismą, ir pb to, kai 
partijos teismas, pakvietęs abi 
puses, jas išklauso. Prieš hew- 
yorkiečius jokio skundo (su 
kaltinimų išdėstymu) nebuvo 
paduota; kuo jie nusidėję, 
jiems nebuvo pranešta; ir ne
buvo teismo. Vietoje to, parti
jos viršininkai, vadovaujant 
Thomas’ui, pranešė New Yorko 
komitetui, kad jisai turi atvyk
ti į Nacionalio Vykdomojo ko
miteto posėdį ir “parodyti prie
žastį” ( (to show the cause), 
kodėl neturįs būt suspenduotas 
komiteto čarteris.

- Clevelando konvencijoje new- 
ydrkiečiai reikalavo, kdd tas 
neteisėtas čarterio atėmimas 
butų atšauktas ir kad, ]&ėw- 
Yorko delegatų mandatai butų 
pripažinti. Kaį konvencija "Na- 
cionaUo komiteto elgesį patvir
tino* - tai new-yorkiečiai nutarė 

gtu-

steigti naują socialistinę orga
nizaciją — Social-Demokratinę 
Feįerąciją, .

■ Tautinėms socialistu 
pėms dabar susidaro labai ne
maloni padėtis,; įvyktos tam 
partijos skilimui. Jos nedalyva
vo ginčuose tarpe Thomas’o 
“militantą” ir “senosios gvar
dijos”, b betgi jos negali igno
ruoti to fakto, kad Thomas’o 
taktika padarė daug žalos par
tijai. Ne taip svarbu, kuri iŠ tų 
dviejų frakcijų yra geresnė, 
bet partijos centras turėjo elg
tis pagal konstituciją, norėda
mas įvykinti New Yorke savo 
“discipliną”. Tie 3,000 partijos 
narių, kuriuos dauguma Nacio
nalio komiteto sauvališkai su
spendavo, turi nemažai įtakos 
darbininkų organizacijose.

Lietuvos Margumynai
(Laiškas iš Lietuvos)

(Tęsinys)
I’ranašavimiai

Kiekviena pranašyste pareina 
nuo žmonių politinių įsitįkini- 
mų, nuo jų: išsilavinimo laips
nio, galiausiai nuo vienų ar ki
tų simpatijų, bet stipriausiai 
tai nuo mokslo. Bet viena rei
kia žinoti, kad sunkiausiai yra 
būti pranašu politikoje. Nes ži
nome, kad net žymus visuome
ninio gyvenimo žinovai, tikri 
ihokovai tvirtinte tvirtino, 
mokslo tezėmis įrodinėjo, kad 
Rusijos komunistinė tvarka ne- 
tęsės vienų metų išsilaikyti. 
Vėliaus tas terminas buvo pa
ilgintas ir šit jau tuoj sukaks 
dvidešimt metų; kaip komunis-’ 
tų sudaryta SSSR santvarka 
gyvuoja iki šiai dienai. • Taip 
pat kaip kas prinjygtinai įrodi
nėjo, kad Vokietijoje hitleriz- 
mas bus dienos įitos įvykis, o 
štai jis laikosi iįi šios dienos 
ir jau neabejotinai, kad jis to- 

.1 W.ešnjo gyvenini) eigai ;Vofcte-: 
[tijoje duos tam “tikrą koloritą, 
štai smaskvihiąį komunistai net 
buvo sudarę tam tikrą savo 
iitaktiką manydanji, kad nacio- 
nalsoeializmas/ Vokietijoje tik
tai pagreitins čia komunistų 
įsigalėjimą, bet:, kaįp matome 
virto visai kitaip.

*Taip lygiai buvo manyta, kad 
Italijoje anuomet; įsigalėjęs fa
šizmas dings jokio pėdsako gy
venime nepalikęs, bet kaip ma-j 
tome, kad jis ne tik Italijos gy
venime pėdsaką palieka, bet: 
net Europos tarpvalstybinių 
santykių politikoje įneša daug 
visokių painiavų ir net veikia 
tų valstybių vidaus gyvenimą’. 
Kai didysis karas prasidėjo,
hebuvo tokio mokslininko, ku- visos opozicijos draušmingai 
ris butų tvirtinęs, kad tasai ka- buvo boikotuoti. Miestų savi-

s

Clevelando vaizdas. Čią šią vasarą įvyks daug visokių konvencijų, seimų ir kongresų.

Iki lapkričio yra per trum- j valdybių antruose • rinkimuose 
beveik visur dalyvauta aktin
gai, ir štai Kaunas į miesto ta
rybą btovo išrinkęs nė tik M. 
Sleževičių, bet net Dr. K. Gri
nių, kuris dauginusia balsų bu
vo gavęs. Beje, abudu stovo* va
lia iš miesto tarybos, pasitrau
kė, net nė viename jos posėdyje 
nedalyvavę

Rinkimuose nedalyvavimas 
vienu atsitikimu tai dar nereiš
kia, kad vėliau netektų juose 
dalyvauti, nes kartais pačios 
gyvenimo sųlygos taip pakinta, 
kad nors įstatymas pasilieku, ir 
tąs pats, bet jis jau suteikia 
daugiau teisių. Kuomet savival
dybių įstatymas buvo leidžia
mas, maža kas mokėjo valsty
bės ar savivaldybes mokesčius, 
o štai jau dabar išleidus vadi
namąjį darbo pajamų mokestį 
visai mažai kas jo nemoka. 
Kas tik darbą turi,* tai jau mo
kestį moka. Vadinasi, balsuoto
jų skaičius į savivaldybes da
bar žymiai yra, padidėjęs ir vi
si darbininkai, kurie tik turi 
darbą, jau ateityje turės teisę 
balsuoti, O betgi savivaldybių 
rinkimo įstatymas kol kas pasi
lieka tas pats. Taigi, jei ir šiuo
se riuKimuose daug kam visai 
netenka balsuoti, nes neturi sa
vo kandidatų, iš- to visai nese
ka, kad ateityje taip pat nerei
kės balsuoti, žinoma, gali virs
ti visai kitaip, jei Lietuvos gy
venimas pasuks kita vaga. Sa
kau, čia nenoriu būti pranašu 
ir kartais jus skaudžiai suklai
dinti. Tai atleiskit, kad tuo 
klausimu tiek daug prirašiau, 
bet, matot, vis dėlto toks musų 
gyvenimo įvykis, kuris verčia 
kaip ką pasakyti.

Kaip tasai įvykis paveiks kai
mo žmones, taip pat butų sun
ku pasakyti. Taip, dabar daug 
kas visai neigiamai žiuri, žino
ma,. rinkimuose nedalyvaus, bet 
iš Čia dar neseka, kad būtinai 
visi įvykiui pakryps kita vaga. 
Visų ’ neramumų svarbiausieji 
kaltininkai kol kas yra ūkinin
kai, b kas gal pasakyti, kad jų 
padėtis, žinoma, .ekonominė — 
amžinai bus sunki. Jų. gi syar- 

i biausi reikalavimai sukasi apie 
jų ekonominę būklę.

, , . • _ ♦ , ■

Vis dėlto nenoriu perdaug 
pranašauti... šiuo atsitikimu no
riu ti konstatuoti tai, kas yra. 
Palinkėsiu jums daug visokių 
gerybių! jus . Bdmingesni, — 
turit pastovesnį gyvenimą, bet 
mes patys savo sukorę, savo 
atgavę tikrai prideramai 
džiaugsimės .1

šia proga jioriu priminti, 
kad turiu pagrindo manyti, kad 
tokį skubotą seimo suašufcimą 
paveikė be kitų visokių daly
kėlių ir jūsų geri norai bei

pas laikas naujajai Social-De- 
mpkratinei Federacijai . susior
ganizuoti visoje šalyje, todėl ji, 
žinoma, negalės išstatyti savo 
kandidatų šių metų prėzidėn- 
tiniems rinkimams, šituo at
žvilgiu senoji Socialistų Parti
ja yra geresnėje padėtyje. Tai
gi veikiausia’irdauguma lietu
vių socialistų tub tarpu pasi
liks partijoje. Bet gal butų ge
riau, kad L. S. S. nesidėtų nei 
prie vienos organizacijos,’ nei 
p^įe antros, -o veiktų atskirai. 
Juk lietuvių socialistų veikimas 
visuomet turėjo mažai ryšių ŠU 
politika. Socialistų sąjunga bu
vo ir tebėra greičiau • apšvietos 
organizacija. Amerikonai čia 
lietuviams nedaug tegali padė
ti.

ras keletą metų tvers, o vienok 
žmonės tesėjo kariauti ne vie
nus metus, bet net kelerius. 
Kai buvo išrastas parakas, žmo
nija lengvai atsiduso, nes manė, 
kad atėjo karams galas. Ras 
gi norės ugnimi save žudyti, 
kas išdrįs eiti kariauti, kad 
ginklai taip pašėlusiai šauna. 
O ką matome mes šiandien. Ir 
dar kaip kariaujama! Daug jau 
šimtmečių yra apskaičiuota, 
kad žmonija turi tik septynis 
taikos metus, arba kitaip tarus, 
septyniems taikos metams vie
nas metas karūi. Kaip vokie
čiai paleido į prancūzų frontą 
pirmą kartą dujas, jie tikri bu
vo, kad atėjo karui galas. Pran
cūzai neištvers, mes kariavę, 
bet virto kitaip. Vokiečiams iŠ 
prancūzų teko daug skaudesnių 
dujų paragauti ir patys netvė
rė ir taikos papfašė.

Taigi, su ta pranašyste yra 
labai keblus reikalas. Štai dėlko 
aš nenoriu jums pranašauti, 
kas bus* toliau, tai yra kaip 
seimas —. .nors toks koks jis 
yra , , paveiks.,Lietuvos gyve
nimo įvykius. PranąįŠaukit pa
tys. Tą atsakomybę sumetu 
jums.

Ko galima tikėtis ateityje

Viena lyg norėčiau priminti, 
kad ateityje rinkiminė kova 
gali pasireikšti renkant savi
valdybes ir seimą; žinoma, jau 
kito seimo kandidatai visai ki
tokie gali būti išstatyti, seimas 
gali visai kitoks susidaryti^ Sa
kysit, tai irgi laikai, juk įai 
penkis metus reikės laukti. Da
lykas toksai, kad senutė istori
ja neįpratusi metų skaityti. Be
veik dešimt metų visai be sei
mo butą, taip pat ilgi metai! 
Pirmieji savivaldybių rinkimai 

darbai.
Jau rašiau, kad F., Vaitkaus

pašto ženklų nėgalima gauti, 
šia keletą vartotų suradęs siun
čiu jums. Gal nęturit. Bukit 
sveiki! -—Jūsų Keistas.

JUOKAI
KUR ATSIDURTŲ 

VYRAS?.
Moterų emancipacijos šali

ninkė, kalbanti didelei klausy
tojų miniai apie moterų teises, 
šaukia:

— Kur atsidurtų vyras, jei 
nebūtų moteries? (Tyla) Aš 
kartoju; kur atisdurtų vyras, 
jei nebūtų moteries?

(Balsas iš publikos) — Ro
juje!

»

— Ar ne gėda tau elgetau
ti, — bara ponas išmaldos 
prašantį driskį./— Jei aš bu
čiau toks tinginys kaip tu, aš 
verčiau pasikarčiau po savo 
namo stogo grebėstu!

—- To negalėtumėt padary
ti.

— Kodėl ne ?
— Nes jei jus butumet toks 

tinginys kaip aš, jus neturė
tumei savo namų.

*......... . ■■ i -R

PIENIŠKA DIETA
Kelionėje susipažįsta du vy

rai. Vienas išdžiuvęs, raukšlė
tu veidu, išbalęs, o antras sto
ras, raudonskruostis, nutukęs.

Storulis: — Kaip laikaisi?
Plonasis: — Blogai. Man į- 

sakyta pieniška dieta. Kažin, 
ar iš tikrųjų tai sveika?

Storulis: — ‘Puikiausia! Aš 
turėjau laikytis tos dietos aš
tuoniolika mėnesių. Ir štai, (ro
do į save) matai, Tamsta, re
zultatas !.,

Plonasis: (Nudžiugęs) — Ar 
jau seniai?

Storulis: — Nuo gimimo iki 
aštuoniolikos mėnesių am
žiaus.

KEIČIASI LAIKAI
Jaunuolis išpažįsta savo mei

lę gražiai panelei.
t- ...aš Begaliu gyventi be 

tavęs... /
Ir po keletos metų bendro 

gyvenimo:
-r- ...aš negaliu gyventi su 

tavimi...

Mbkytojas: — Bet kodėl tu 
neišmokai geriau skaityti! Kai 
aš buvhu tavo metuose, aš 
daug geriau skaičiau.

■ Mokinys: — (Naiviai) Tai 
tamsta turėjai geresnį moky
toją negu aš.

—. Ar esat kada anksčiau 
šį vunderkindą girdėję?

— Taip, kai jis čia prieš 
trisdešimt metų buvo.



Aitracjleniš, birž. Jį' 1936

Steponavičių Muzikos Mokyklos Rėeitale

Trečioji

Rąšo NORA 
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grupe — dauginus

Dainininkus, - kuriuos drįstu 
dėti J Šl4‘ kifese,' mes i)fsi gerai 
pažystam^. iŠ jų lankaus daly
vavimo musų veikirn’ė. Pifrflas 

btfvo bari
tonais', sūdaTnuodamas nfužika- 
liai nelengvą BulĮafd’b — “Fė- 
rrarp Kardas”, šiame atvejyje 
jisai parodė daug lygesnį1 bal
są, grąžtą’ čnedžfagą, turintis 
dangaus. pAšitikėjimo savyje 
ir gražiai..reprėzėntūojas sceno
je: Birutė RUSinškiėnė, kurią 
mės gęrai pAžįštA’me iš jos tan
kaus pasirodymo’ operetėse, pą!- 
(viVtinb, Kad ji tūri maToūų so
prano bAlšį, rimtai ravinaši if 
rezultatai jos darbą ypatingai 
gražus. Ji išpildė linksmą Pen- 
n’o kūrinį “Cariššima”. Albina 
Trilikafte, kAip visuomet, leng- 
VaT, be jokių' ifiatomų’ if jau
čiamų pastangų sudainavo tą 
koloratūros pilną kurinį ,We- 
įėflifo* “Rhine’d Nymfa”. EŠte- 
lle Rimkai<iė, kurią negana tan
kiai girdime solo partijose, gra
ži Ai intėfpretaVO Gfdbeii-Hoff- 
man’o “Dingo mano Ramybė”; 
Florence Balsiutė, kuri padarė 
daug ^ražioš pažangos nuo to 
laiko, kai paskutinį kartą gir
dėjau ją daTnūbjant

sė; If lYiės džiaugiamės panėlčs 
skėveriUtėš atsižymbjimu',' lip- 
kedami jos mokytojai,’ Aiiėlei 
StefjoftdSnČiėnef, ir Kaziui ir 
Jūi^iui StėpbriAvičiAriiš ilgdš ir 
Vis pdšekjUJnįbs darbuotės mu
zikos dirvoje.

Pagerbsime Dr. Joną

dėjau jį dainuojant — lengvai 
išpildė sunkias. vietas Štrauss’o 
Valce. Buvo labai malonu at
naujinti .muzikalų t pAžiritj Ė£- 
telle Galskiutes, kuri skaisčiu' 
balsu ir aiškia dikcija išpildė 
šunlhįJ IVfAššeri'et kūri’nj is ope
ros “Le Cf’d” Aldoūa Grigoniu- 
tė, kurios balsas KAlskart darosi 
spalvingesnis ir auga didyn, 
tikrai getai išpildė tą, višų my
linių , aria iŠ Pų’ccirii operos 
“Madama Butterfly”.

Ū^baigąi. pirmos programo 
dalies Albina <frilikaitė, Lillian 
Stupariutū Jr Estelle. Rimkaitė, 
kurių balsai gražiai harmoni- 
zuojasi, sudainavo įdomia! .su
taisytų ir visuomet įdpuliafį 
Ardi't'i “Bučkio* Valdą5’.

Paskutinėje dalyje — 
“lačfvanced” mokiniai 
ir orkėstrd1

Antroji dalis programd jS^i- 
IclAūšė dArigiAliš priekyri riužen- 
guSiėihs mokiniam^, kurie tūrė
jo simfoninį akompanimentą.

Pirmik’uįia*CliIČA^pš’ Lie
tuvių Simfonijos Orkestrą 
(nors ir mažesiie sXaiČiū¥n, 
kaip pAp’rąštai). Ėdžiui Štėpona- 

* vičftif vadovaujant gari efektin
gai1 jspil'djė TšchaifeovzsLio “Gė
jų* Valcą”;

.Paskiį sėta? Ėažio Štėponavi- 
čiaus mokiniai; smuikininkai 
Raymond Kanusaš, grieždamas 
pirmą dalį ĄJdzart’o Penkto 
Cdri'cečto ir Albčft St'upAr gil
dydamas Hubay “riejre Kati”, 
abudu su orkestras akompani- 
menfū. KĄip ^iends^ taip ir ant
ras pildė nelengvus kurinius, 
tačiau pasirodė užtektinai gerai 
žinantys šaVd mužiką’, turintys 
tikrą, gražų ir turtingą ftoną 
ir tečliniką.

Ona Skė veri a t e

Nors' ūš ne pirmą Į^aftą, ge
dėjau ' niusų Oną Slteveriutę 
dainuojant; ir žinojau; maž
daug; jos balso galimybei, ta
čiau šiame kdnčėrte ji daugiau 
atičferigė sĄvo bal’šH1 tiri1 tą4, pasi
rodė turinti daug platesnę ska
lę, aūgštos gaidos tikros, tvir
tos ir pilnos ir taiį žin’Pjo sA- 
vo muziką, kad jĄi nereikė jb 
sėk'ti vedėjo dirigayima if galė
jo įdėti visą' saVo sielą if Ati
duoti visą saVo atydą pildymui 
savo arijos, kurios reikalavima* 
buvo nėmėhki1. Ji. dainavo .Ari
ją iš operos Don Čarlos — Ver-

BifzėTią Įį dieną, 8 valandą 
vakarė Darbininkų Svetainėje, 
1041*3' Mičkigafi' Avė., Df. 
šliupas laikys prakalbą. Taigi 
West Pulnnūh'o; Kensington, 
Roselan'd ir Šo. Chicagbs atei
kite pAsveikinti; Suteikti pagar
bą Dr. Jonui humanis
tui. Jisai padėjo viso savo gy
venimo geriau'šf laiką mokyda- 
mAs’ liėtuviAk, kAd padAfyti 
muš kūlturin'gais, protaujan
čiais žmęnėmis.

šis vakaras parodys, ar daūg 
mesf įvertinam žmogų, kuris 
padėjo Visą savo gyvenimą ko
vai prieš tikėjimo' burtus, kad 
lietuviai taįtį kultūringais ir 
kad kultūros ir teisybės kelią 
vėętų tdliau. . Dr. šliėpAš p'a- 
šAkys kokia šiAndiė Lietuvoje 
yra padėtis; tas vargas, prieš- 
panda, nezmyste,. paniekinimas 
žmogaus yfA padaras kunigi 
jos, kuri slėgė Lietuvą per šimt
mečius ir tebeslegia dabar.

i Po prakalbų, bus priėmimo 
vakarienė. Tad turėsime pro 
tgą kiekvienas' pasikalbėti, su 
>Dr. Šliūpu',* pasidalinti minti
mis. Dr. Šliūpas laLaf myli* 
'ypatišką pašikąlbėjiūią, nu'ošir- 
įdžiai atsako į klausimus.

Dėkime pAstah’gaš padaryti 
'vakarą pasekmingą, Kiek tu
rėsim uždarbio, pelnas eis pa
laikymui Laisvosios Minties 
mėnesinio žurnalo, kurį leidžia 
Etinės Kultūros Draugija Lie
tuvoje. ,p’*
i Laisvamanių kuopos komite
tas:

Paskendo t<W8f- 
leikietis lietuvis

Jiirgiš GaLrijolas,. 4446 So. 
Hermitage avenūė, buvo labai 
s’enaš, TdAvii of Lakė gyvento
jas? Šioj apielinkėj jis išgyve- 
& 39 .mėtūs. .

.tęAbrijpIaš paskendo ežere 
plfžtelib1 6 d.,’ amūdydamAši ties 
59 ^ątVe.

Ėri®riėrid tyminėjimas daryta 
pifeiūdtėnĮ,. birželio 8 d., 9 :30 
vAi. rjHo John F. Eūdėįkiš kop- 
yčioj. KOrotfė^ip džiures nuo- 
špfendiš būVo toks1: priėpŪdlin- 
gAS. bAskėįidiitftAš. . r

Juf$is Dabrijolaš būvo neve
dei gy^ėnb Tdwn‘ 6f Lake apie- 
liakėįj 3'6 AlėO. DiĄĮjo Swifto 
kompanijai ir ^starūbjų laitai 
tufėjb d’vi ĄAvaites Atdštpgi)*.’

Laidoku veš bus trečiadienį 
bffžėDo 19 d., 8’ valandą iŠ John 
F. Eudeikis koplyčios',' 466*5 S. 
Hermitage aye., į Šv. Kryžiaus 
bažnyčiįy d iŠ' bažnyčios į Šv. 
Kažimiefė kapinės.

feAS'siSiiftĖš 
NAUJIENOSE

1 Šame Price Totfaip 
y^aršAijo 

;25 ouncės’25^' 
j”8

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
US£D 8YOIM GOVERNMENT , .

1. R t! JĮ 31 S U

FOUICKLY

‘ TIRČD 
iREDDENED

L'ill iuy tu ai.

RcCOMMtNDEO

J. Jukelis,
T. J., Kučinskas, 
Šlenčauškiėne.

i Iš SLA. 260 kuopos 
i darbuotes
Kiio'pa titigci', 1'5 ndiiįiį narių 
prisirašė ir 10 persikėle iš ki
tų kiiopiį. kiiopa niitarė cičily- 
vauti Amerikos Lietuvių Kon
grese ir išrinko delegatą.

--Rš'nc GHdsriToR)^ 
77/^ t-OU/S BUGABOO Ž 

is justa fa£e spook: t
.. ............. *

rtAttfA RAKANDU KRAUTUVE 
v.hIR DIRBTUVĖ........ ,

(STEVE KIVO,. LIETAIS _ 
; Parduodame ųaūjūs ,ir . taisome se- 
1 nūs 'rakandus pigiomis kainomis:

716 W^31st St. petolj, Halsted 
. Tel. Victofy 3851 .

cotfi'Afr 
PHOTO STŪDIO 

42dW.63rdŠf.
Ęnglewood 5883-5840 
Fotografija yra K am

žina atmintis.

iBįksifirikūs Schmeling sako, ka'd jis nebijąs Joe Loūiš’o, kuris daugeliui boksininkų yra tikras 
į.vAid'tfdklis*. Boiso’ rungtynes tarp Schmelingo ir Loūi'š' įvyks Šį. menesį Nėw YoAkė.
. -^2;--------- " 1 - ''------------------...... ........................ t,7

Šiandien kalbės Čhi- 
čagdš Liettfviį D-jos 

susirinkime
• * 1 | ■ Y.

Dr. Jonas šliupas šį yakar^ 
kalbės Giidėagds ‘ L'i e t u v i ų 
Draugijos sūsiripkime, kur iš 
įvyks Nortlisi'de. Masdn'ic Tem
ple svetainėje* 1^47 Leavitt j 
št., Susirinkimas prasidės 8S 
vai. vakare.

Muzikaliame pfogrAŪfė po’ 
Susirinkimo dainuok Nora 
Gugiėnė ir Anelė Stepbn'avi- 
Čiėhė.

—i

Praeitą sekmadienį, birž. 7 
d., kuopa laikė savo mėneši- 
hį iriiti'ri’gų1, į kurį pribuvo ga
na skaitlingai . kuopos narių. 
Apkalbėjus kuopos bėgančius 
reikalus,. .prieita prie 4. kores
pondencijų ir pąkvietimų.

Perskaityta pakvietimas nuo 
komiteto Amerikos Lietuvių 
Kongreso LiėtūVos' Demokra
tinei tvarkai atslėigti. Pakvie- 
tiiiiaš’ priimtas' įf kai^ vienu 
balsu nutarta dalyvauti kon
grese, išrenkant delegatą’ K. 
IJutkiį. Pifmėsniubšė susirin- 
kim’ūošė oįozičija,. nors ir pe- 
.žymi, priešinosi, bet į kalba
mą .susirinkimą' “opozicionie
riai”. suvis neatvyko ir todėl 
dalykas buvo ramiai apkalbė
tas ir nutartas.
J Kuopos darbštus organiza
torius K. Mačiukas pridavė du 
Aaujus aplikaii'tuši t'AAp tų vic- 
'Aaš niusų kolionijos jaunas 
fdaktė'rąš Juozas. I^adžė\Vick, 
kuris turi savo kabiiietą na- 
įpie^.ant kampo Western' avė; 

>i!r 69th St‘. OrgaiiiŽatoAiuš Ma
čiukas jai? p^iršše 12 naujų1 
narių į kuopą. Ponia Grybie
nė priVaš’^ , 3’ liąūjuk nėrius. 
Reikia tikėtis, kad musų or- 
gūbizatoriai <eiVergįn‘gą'i dar- 
buodamiesi iki pabaigai SLA- 
jubiliėj'aiis padvigiiliinš n Ariu 
i .... ' ■ • ■ . .

- ŠuriiiŠ gidėtas

A ŠeAtadięnį, birž- 6 d., poj!ia 
Mafy Daly pareikalavo, kadpč- 
licija areštuotų jos sūrių Cėof- 
ge 44 metų. Policija areštavo 
D- v. ... > ' •

Pirmadienį moteriškė paaiš
kino dalyką teisėjui Gorma- 
ijiui. Esą, atsitikę* taip; George 
buyęs gerpkąi ,įsikaiišęs, 9 ji 
bijojusi, kad kaip su girtu, 
tai gali su sunum kas nors ne
gero atsitikti bevažiuojant, 
todėl ir prašiusi policiją areš
tuoti jį.
• Šiaip gi G^ė’rgc esąs' geras 
vyrąs ir todėl ji, senukę,' pra
šo teisėją paleisti areštuotąjį. 
Teisėjas pūlĮlaiVse senutės pra
rymo ir ^aTėido G'ėorgp bet 
Georgė turės Būti prbBAcijoj 
šešius mėnesius.

17,: Illinois vaįia'- 
irtį dimt kčfhpėi^

, Is t VisB\ ČC'L' kenipeše dirba 
17,11(j Illinois valstijos vaiki- 
riW.‘ Tose kei&L?sė šiuo laiku 
yfa vi’etoš 18,200 vaikinų.

« , . - f 4 *. ■, * •»»«i - m t • >.w. f. ’ .

fedare hoMapiį Ar- 
I Tfiottf iitfstitirttTi
| •» r .|T - • > « X* • •

I Tr$s Būtfdįtai pddAre i lįoi- 
įdapą Ąrmour* instituto aūt'įįA- 
jm’ė aukšte if pašiįielilė $1,200. 
Kalbama fnokykTa’ ra’ridaši ad- 
įfėštV 3^00 So'. Fedėral št.
j. t c ,W ’

Moteriškė nudiifč'
! Pjčli'ęija’.šųgayp Peįer Lam- 
p e Fį ', 51 mėfiĮ, kai jis mėgino 
paBegti iš' savonamų adresu 
162*4 Člayb'oūrri ., avė., po to, 
kada nudūrė pė’iiiiL p.-lę L 
Liger, 2Ū; iii., ir sužeidė T 
Willę,3^ffl;

Be to, biiš gražios Aitižikosį įdo
mių kalbų bei svarbių praneši
mų. Patartina nepamiršti už- 
sistatyti savo radio Jr pasiklau
syti. — Rep. ?txx.

Salūtatas lifiig & 
čitemičail Ctf. -

Salutaro Bitens yrą. vienas įs genau- 
JŪ Biteriu; ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis; žinomas kaipo gerą gy- 
luolė dėl viduriu ar kitu nėsmagu- 

imu., Plačiai .yra: pąrduoętamąs, aątie- 
kose ir vartojamas'. Tavernose geras

«u.r. degtine įr bę degtinės., JRei-. 
kaląųkite visi ,ir visados Salųtaras Ri
terio'. Pašaukite telefonu Ganai 1188.

489 WesV 18Yį'St;
l CHICAGO. ILL.

.K. ■ « • y —ląvęrnos
. Lietiniai _

21st Ęlace Tavern & 
Rėštautant

Stekai.. porčenai ir kiti Šilti' .valčiai, 
Bismark, . alus, geroą .rūšies

1 degtinė ir cigarai * .
ANTANAS IR AGNĖS SfUĖAI

• į Savininkai , .
1701 W. 21st Place Tel. Canat 75Ž2

ŠVEIKA^OŠ' ALiNIlbt 
iTonsilši išimami . <’<

....
.nėję ............. .......... .T"Iii-

Akųšęma na- S I R
muose .... Į*

Medikale egzami- .'$Tl
nacija. į..

JW?TJpAL
1900 So. Kedzie Ąve. . t

.. JT J...AM1 H i IIUVI
Siunčiam OSlea ■ 'Telegrama i Visaa

; Geleš Vestuvėms,’ Banldėtaniš
ose 
bnį

šiaridie; 7-tą balandą vAkafe 
dš stoSieA L? Ė? S'; Lūs 
tfAnsliubjArriaš fėguliAfi’š ąnt- 
radienio Lietuvių Radio Pro- 
gramAsį ktifitį' leidiffi'u rūijiii'as 
Peūįlek . Furnltūfė Čbrūpąny 
JČfautŪVėš. šiiį įfogramų ispiT- 
Įdyiriė visuomet' daly vali ja zy-? 
JnUauši’ čionaitiAiai dainininta’. 
imŪ^ikdi: if kalfeėto^ai. Leltę 
yfa' jdtaų' taip liettimAfe; tAjp 
ir kllAt'A'ūčiafS’s pA’š'iklausyti. 
Šiandie d'Airi'ūbs Vifeį', žiriprii? 
“Radid fifAriėhiėriai” h* kiti1.

Tel. BOŪlėyard 78U4>

ILaidotuvių- Direktoriai
JūbŽXfAŠ

RAhūOVA AUTO ŠHOP .
Taiso visokius., automobilius ’ 

geriausiai ir pigiausiai' 8Ww,3^St.
Zfel.t' Yardš 6647

TeČ IŽeil'uiiūi
Grane Coal €o
5332 Š; Avė.

Chicago, III.

Poėąfoontąs Mine ,Run ■ Screened 
i 5 tonai ,af daugiau $7.00 ..Jonas 

Smulkesni $6^0' tonas.

I Buriga!WIriif
į .įtaisu užeigoj yisadoš randasi ,gą*. 
iriausios rūšies degtine, vynas, alus 
icigarai, cigaretei; užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiki if , graŽiąi ląika praleisti. At
idarą visa naktį. Šavininkai: 
įPETER 4JREEN S70S. TREROŠKAY 
' _ 82nd apd. Keąn Ayęnue .. ,

Pėfe’š Imi .
•>.,«*« «. s, . *•- *» s r * ■’

Mano.ųžęiffOje^visados .randasi gę-. 
ros rūšies degtine, Garden .ęily alus 
cigarai, cigaretai. saldainiu, Šalta- 
košės, užkandžiai , ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas... . (

PETE YQUNG 
82nd and Kean Avenue

Draugijų ir 
i dėmėšiiii

Susirinkimai, , ir ^rgąiogn pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose
tiktai .Dvi. DIĘNAS. Už dau
giau pakartojimu reikės mokėti, 

1‘NAŪJitoŲį’ ADM. „

Bill’s Tavern
Pranešam visiems draugams , ir 

koštumeriams. kad ipes persikėlėm 
naują vieta; penktadieniais žuvis 
veltui ir gera muzika pąnųtadiępiąis 
ir šeštadieniais; grąŽi vieta dėl Šo
kiu. Užkandžiai visuomet.

' Savininkai: >•» 
VINCAS IR ONA POPEtL

. —48S8 >5°. Maplewx)od Ąvenue .

SUSIRINKIMAI

Su policininku neap- 
simoka iiffgtf-

; riiėnteoti

Brigfiten P’afkiėčių 
ATIDAI! 

Ti'ė; kurie huši^lrkdavb Ndū-

ir niioATrdžiū aplodismentų. žo- 
džitf Sakant, ji ypavyzdžių1 , 
atsidavimo jos mokytojos,- Ane- skaičių niusų kuopoj. Pagy1- 
lėš" Stfeįkjpayi'čidhės',' atgarsiai1 vensim pamatysim. Tenka\pa-T 
ir nuoširdžiai vadovystei' jos linkėti jiems gčro pAsišekimę; 
dJinAVimo $ .mUsJikbi Stiidijo- —fcubpoš kotesp. K. L.

Policininkas* Charles A. Kį> 
cęlla įteikė p-niai Mary Dti- 
iciiovich, 1323 Šb. S'awyef /^vė- 
ntie, tikiet'ą už tai, kdd' ji 
nesustojo jSriė raudonos kryž
keles šviesos. Moteris, .pasak 
policininko^ perdrėškusi tikiė- 
tą if pridėjusi ranką prie no
sies d AV ’ į Af dd<e j airi žiilphi A 
figūrą' i^pėhkių pirštų; Pdli- 
ininkas liudijo taipgi, kĄęl 
kūdiriet ponia buvo areštuota, 
tai jos kvapas dvelkęs alko- 

! holiu. Moteris tapo pinigine 
bausme nubausta. ■

4411 S. Riėhmofrd Si.* 
prašomi pas Jį' nebėšikfeipli, 
ries p^Kfaūklys likVidAvo sa
vo bižhį.’ Dabar ga'usite* NŪū^

• jieūaš sėkarposb vietošė:'
į. MICKUS

KRlAUČIUS,
4146 Arėhėr Averiitė| . - ĮR- ■

pi‘ PAUĖŠff  fs(BVČĖRNžy
40'69 S. Sa'čraWnto A^.

• ~‘W.” Adni:

JURGIU PABRUDLAS , 
J Gyveno po num.. 444.9, South 
j Hermitage Aveniie
I v Persiskyrė šu Šiuo’ pasauliu 

h|irž,, 6..diena.ij4.3PJvaį,.;vąkąrė,i
. 1936 m,; sulauk^ ■)PUsėą.<>ajn- 

žiaus, gimęs Tauragės apskf.,’
, šiląles. parap., •Trakėnų -kaime, 

Amerikoj išgyveno 39 mę-
• tus. Paliko ..dideliame . nuliūdi

mą, pussesere Marijonak Kov^ct 
kienė ir Švogeri Povilą' Kovec- 
kį ir gimines Antana1 ir Uršu
le NemčiauskuSį ir $tąwislova 
ir Ona Malin ir daug kitų gi
miniu. •

Kūnas pašarvotas randasi 
. 4*695, .£0. Hermitage Avė. Laiv 

dotųvės įvyks, trečiadieni, .bir
želio 10 d., 8 vai. ryto iŠ J.

- Fi Ęūd.eikio>. kęply.čįos i ,... gy, 
Kazimįero . parapijoj ba^nyč^a/ 
kurioje atsibus gedulingos pa-

. njaldos už velionio s>Įa, p..jš 
tepa bus,/nulydėtas i šv.' Kazi
miero kapines. •
,jXjsį VA. f Ą,.; Jąrgįp .Gabrijbįę 

giminės, draugai, ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti j Jąidętuvėse A ijį suteikti 
jam paskutini patafnavima ir 
atsisveikinimą*

Nuliūdę•■vBękamp, aiU,.
Pussesere ir Giąunėš.

Laidotuvėse patarnauja L'aidl 
Dirękt. 1 J. E. Eudeikis, tel.

ROSELAND. — Lietuvių Lūišvamąmų kuopos pusmetinis su- 
sifinkiihaš įVyks aiitfA'diėnį, birželio 9 d., 7:30 vai. vakare 
Darbininkiį' SvetAinėjė, 10413 Mięh'iAan avė. Visi kūbpos 
nariai jVfAsoini atsilankyti ir atsivesti norinčių prisirašyti. 
Šusiriiikimė, 6us člaūg svarbių reikalų apsvarstyti. Lūs iš
duoti raportai ir teks išrinkti dafbiniiikaf Dr-o Johb Šliū- 
po prakalboms, o taipgi piknikui, kurs įvyks Raibužio far- 
moj birželio 21 d. —-A. Jočius, rast.

Cicero LietūVių Nūmų SaVihinkų Politikos Kliubo priešpušme- 
tiūis šūsifiūlii^aš įvyks Antradienį, birželio 9 d., 8 vai. 
vakaro Liuosybes; svetaine j'eį 49 črt. ir 14 street. Malė Tie
kite Visi įhiubiėčiai susįrinkirhe būti ir atsivesti' naujų nA- 
rių prirašyti. Turim visi išvien darbuotis pagerinimams 
musų apielinkėj. —Kviečia Valdyba.

Liet. Teatr. Df-jbs “Rūta” No. 1 prięšpusnietinis susirinkimas 
įVyks tfėčiadiėlif, birželio io’ d., Lietuvių Auditofijoj, nau- 
jbjbj' vietoj, 7:3'6 y. vak. Lūs daug dalykų apsvarstyti, to
dėl ^eitalihga sūšifinkti visieihs'. —Fr. Opulskas, rast'.

PARENGIMAI
KOŠeLA^DE — Dr.. Jono ^liupo ^fakūlbos ir pri’ėniimo vakAį- 

riėnė atsibus birželio 12,. 8-tą vai. vakArė/ 10/D^ bou’th 
MicHigan Avė. Įžanga 16 centų. ■— komitetas.
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Antradienis, birž. 9, 1936

Lietuvis mirdamas paliko 21 milioną
Mirusiojo palikimas — 21 

milionas. Ir ne bet kieno, o 
lietuvio palikimas.

Ne kartą yra tekę išgirsti 
pastaba: kažin, ar lietuviai 
Amerikoj turi nors vieną savo 
milionierių; suprantate — tik
rą milionierių, o ne kokį pus- 
miHpnieriuką.'

Well, j pasirodo, kad jie turė
jo netii milionierių, bet multi- 
milioniįių; Turėjo jį Chicagoj, 
bet nežinojo.

Mat lietuviškas .* multimilio- 
rius dirbo sunkų kasdieninį 
darbą, valgė ir rėdėsi ne pras
čiau ir ne geriau už kitus lie
tuvius ir negyveno polociuj. 
Gal todėl niekas ir nemanė'jį 
multimilionieriu esant.

Tačiau kai jis mirė, kai jau 
nebeturėję nė galios, nė valios 
savo' turtams daboti, tai gimi
nėms ir advokatui besirūpinant

nebašninko palikimo reikalui 
išlygini užtikta apysenis, iš pa 
viršio nieko ypatingo nerodan
tis čemodanas.

Atidaryta tas čemodamas. O 
jame — pilna banknotų, didžiu
lių denominacijų sumomis. Su
skaityta turtas: 21 milionas!

Norite žinoti to nabašninko 
multimilionieriaus vardą. Gerai, 
Jis buvo William Samuolis, 
miręs apie metus laiko atgal, 
o pirm to gyvenęs,North Sidcj 
ir dirbęs kaip dženitorius.

Advokatas John T. žuris, ku
ris mirusiojo palikimo sutvar
kymu rūpinosi ir ku‘rs patikri
no paliktą turtą, surado, kad 
tai butą dvidešimt vieno milio- 
no vokiškų markių, išleistų 
1922 ir 1923 metais; tų markių 
vertė šiandie neatstoja nė po- 
pieros, ant kurios jos buvo at- 
spausdintos. — X.

Gražiu programų už 
sidarė lietuvių dai

lės paroda
Lietuvių dailės parodos iš

leistuvėms Šeštadienį, birželio 
6 d., .trečią valandą popiet bu
vo surengtas gražus progra
mas, kurį išpildė Chicagos jau
nuomenė. Programe dalyvavo 
p-ia Zabukienė su buriu mer
gaičių. Iš Zabukienės grupės 
padainavo Stella Stankus solo 
dvi dainas. Duetą dainavo Kris
tine Krikščiūnas ir Eugenia 
Pikturna. Mažesniųjų grupėj 
dainavo Kristine Miller, Jeaų 
Kianutė, Elvira Zabukas, Hel- 
len Algminas, Hellen Paleikis, 
Mildred Rudakis ir Dellia Den- 
ne. Didesniųjų grupėj dainavo 
Stella Stankus, Kristine Krikš
čiūnas, Hipatija Puninskas, Eu
genia Misčikaitis ir Eugenia 
Pikturna. P-ia Zabukienė pri
tarė pianu.

Gražiai pašoko p-lės Eugenia 
Miščiukaitė ir Albina su Sally 
Aleksiunas. Jų “šaltišiūs” pub
likai labai patiko ir jos turėjo 
išeiti dar kartą pašokti polkelę. 
Gan gražiai pašoko ir padaina
vo gražiosios dvyribkės Fanny 
ir Betty Stradomskaitės. Jos 
dainavo “Pas Močiutę Augau” 
ir “Vilniaus kalneliai”, o pro
tarpiuose pašoko lietuviškus šo
kius. Jų talentinga sesuo Vera 
skambino joms pianą.

Be šių viešnių, kurios atsi
lankė pamarginti musų progra
mą ir kurioms esu labai dėkin
gas už dalyvavimą, taip pat pa
šoko keturius šokius Beliajaus 
trys grupės — iš mažų, dides
nių ir suaugusių jaunuolių. 
Bendrai programas buvo turtin
gas ir didžiulė minia, atsilan
kiusi parodos užsidarymo die
ną, buvo programų ir paroda 
labai patenkinta ir sužavėta.

Vytautas Finidar Beliajus.

Širdingai ačiū
šiai keliais žodžiais noriu iš

reikšti giliausį dėkingumą vi
siems asmenims ir draugams, 
kurie prisidėjo prie suruošimo 
Lietuvių Dailės Parodos Mau
dei Bros, krautuvėj, pašvęsda- 
mi savo laiką viena mintim, 
kad paroda butų pasisekusi.

Širdingai dėkoju Naujienoms, 
kurios davė mums daug vietos 
dienrašty ir plačiai skelbė mu
sų parodą savo skiltyse.

Didžiai dėkoju -p-iai Zymon- 
tienei, kuri per pereitas tris 
savaites pašventė visą savo lai
ką ir kiekvieną dieną atsilankė 
patarnauti parodos labui. Taip 
pat ačiū pp. Ernestui Dfllins- 
kui ir Albinui Ažukui, kurs at
vyko iš Sranton, Pa., pamatyti 
parodą ir kuris taipgi gelbėjo 
mums parodoj kiekvieną dieną.

Turiu išreikšti padėką po
nioms Rudienei ir Rudauskienei 
už jų pagelbą rinkime audinių. 
Didelis ačiū visiems tiems, ku

rie paskolino savo audinius ir 
kitokius kurinius ir tuo budu 
padarė įvairią ir turtingą šią 
parodą; ta paroda musų< tauta 
galėjo didžiuotis.

GaL būt musų paroda butų 
buvusi dar įvairesnė. Bet gai
la, kad lietuvių tarpe yra daug 
pavyduolių, kurie neapsvarsto, 
ar tokios parodos yra rengia
mos visųj lietuvių labui, ar ne, 
ir įtik žiuri j kitų darbą pikto
mis akimis — lyg parodos bu
tų koks frakcinis dalykas. Me
nas nepripažįsta tokių frakcijų, 
kokios pas mus pasireiškia, ir 
man labai gaila, kad pavydas 
daro kliūtis geram darbui.

Tačiau paroda ir be tų pavy
duolių prisidėjimo buvo viena 
gražiausių ir sėkmingiausia 
praėjusių parodų, ir esu dėkin
gas bendrai visiems tiems, ku
rie prisidėjo ir pasidarbavo jai. 
Dar kartą ačiū jums visiems.

Vytautas Finidar Bęliajus.
5 - — j ■

Gerti nėra gpękas 
bet ir grąžos ne

gausi ’ -
Visokios draugijos ir Šiaip 

organizacijos kas mėtai rengia 
gegužines arba, kaip mes sa
kome, “piknikus”. Kiekvienas 
iš rengėjų bando ką tokio man- 
dresnio paruošti, kad, tik dau
giau publikos sutraukti į pa
rengtą pikniką. Publiką su
traukus, taipgi bandoma viso
kios priemonės, kad daugiausiai 
biznio padaryti rengėjų naudai. 
Abelnai imant, veik visos tos 
priemonės publikai yra gerai 
žinomos. Tačiau naujausias ir 
mandriausis būdas pelno pa
daryti negalima praleisti nepa
minėjus.

Teko lankytis viename baž
nytiniame piknike, kur tas nau
jos mados būdas buvo panaudo
tas praktikoje.

' Ateina tūla moteriške su sa
vo draugėmis prie baro ir pa
dėjusi penkinę pašaukia šešis 
alus. Patarnavimas labai grei
tas, alų gau*na tuojaus. Betgi 
grąžos visai negauna. Moteriš
kė nustebusi klausia bartende- 
:rio, kur dingo mano čenčius? 
Gauna atsakymą, kad jos pen
kinę yra registery kartu su ki- 
t ųpenkinėmis.

“Nejaugi jus, poniute, neži
note, kad pas mus grąžos nė
ra?” aiškina bartenderis. Te
gul bus, girdi Dievui ant gar
bės. Moteriškė, nepasitenki
nusi tokiu paaiškinimu, susira
do patį kleboną ir šio dvasiškio 
pagelba atgavo savo dar nepra- 
gertus pinigus?

Sekantį sekmadienį tas pats 
kunigas viešai paskelbė bažny
čioje, kad esą dabar visi galė
site eiti ir gerti prie baro kas 
kiek norėsite; grieko už tai 
jums .nebus, ir dar kunigas pri
dūrė, kad galėsite drąsiai eiti 
prie baro nors ir vieną dolerį 
turėdami. Girdi, mušimas pen-

> i- n

Queen Mary, didžiausias ir prašmatniausias pasaulio lai
vas, kuris šiomis dienomis pirmu kartu is Anglijos atplaukė į
Ameriką, New Yorką.

kinių yra taikofnas vien biz
nieriams, kurie daug gerti ne
gali, o savo pinigų nepaiso.

— Parapi jonas.

Chicagos Lietuvių 
D-jos piknikas buvo 

vidutiniškas
Pereitą sekmadienį, birželio 

7 d., įvyko Chicagos Lietuvių 
Draugijos metinis piknikas Bi
rutės darže. Kadangi per vi
są dieną oras buvo labai šal
tas, ir kaip visi pirmiau^ žino
jo, kad ir dulkių bus užtektinai, 
tai publikos atsilapkė claug .ma
žiau, negu buvo tikėtasi.

Tačiau, galima sakyti, kad iš 
jizniško atžvilgio piknikas buvo 
sėkmingas,
tPavakariu oras kiek pasitai

sė, saulė pradėjo ^ rodyti savo 
šypseną pro debesius, žmones 
rinkosi prie estrados kur pra
sidėjo dienos programas. Visi 
chorai ir šokėjų grupes, paža
dėtai ir- tinkamai išpildė savo 
pasirinktus numerius. Progra
mai pasibaigus publika grįžo 
atgal prie tų vietų, kur buvo 
galima smagiai laikas praleisti 
iki vėlumos. — VBA,....

Pp. Stungius aplan
kė garnys #

P-nus Jurgį ir Barborą Stun
gius aplankė garnys praėjusį 
sekmadienį, birželio 7 d., 7 va
landą ryto. Garnys paliko gra
žią 7 svarų ir 12 uncijų dukte
rį šv. Kryžiaus ligoninėje. >

Jaunos Stungiutės vardo, 
manomą, busią — Barbora He1- 
len.

Pp. Stungiai gyvena adresu 
6917 So. Washtenaw avė. Pats 
George Stungis dirba Drovers 
National banke, jis veiklus Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
darbuotojas, buvęs Vaitkaus 
skridimo per Atlantiką komi
teto narys. — NN.

Piknikavo
Praėjusį sekmadienį, birželio 

7 d., buvo net keletas didelių 
piknikų. . Bet šauniausia tur 
būt pasižymėjo Dievo Apveiz- 
dos parapijos piknikas. Ka
dangi tas piknikas įvyko žino
mo istorijai karininko Vytauto 
darže, tai Čia neapseita be mū
šių. į Gal kraujo šį kartą ne
buvo pralieta tiek, kiek jo bu
vo pralieta prie' Žalgirio, visgi 
mušis atrodė gan rimtas, /

— Buvęs.
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“Aš niekad neti- 
kėjau”

■ t ,; : „ >

“Draugas” birželio 2-trą die
ną turėjo aprašymą apie lietu
vių Marijonų seminarijos kop-. 
lyčios kertinio akmens pašven
tinimą. Ta Marijonų semina
rija randasi netoli Hinsdale, 
111.,^- pašventinimas įvyko sek
madieny, gegužės > 31 dieną. Il 
game “Draugo” aprašyme daug 
kas perdėta ir kibai1 pasigirta. 
Bet tokie dalykai tokiame at
sitikime yra atleistini. Reikia 
vienok pripažinti, kad vieną da
lyką tai be perdėjimo ir be per- 
didelio pasigyrimo^ “Draugas” 
paminėjo, būtent kpie jo Didelę 
Malonybę pralotą'‘M. L. Krušą, 
kurs akmenį šventino ir pa
mokslą * sakė. ■ “Draugas“ pa
rašė: ; •' •' . P ■ >■ '■

f..-,. f.

“Po visų apeįgip'Jo Malony
bė Pralotas pasakė1 tikrai įspū
dingą pamokslą, kuris tiesiog 
klauso vatus pasiliks ilgui at
minčiai’1.

Aš buvau vienas tų “tiesiog 
klaUšovų”, ir ypač vienas pra
loto pareiškimas man ištikro 
pasiliks ilgai atminčiai. Pralo
tas pasakę, kad girdi niekad 
netikėjęs, jogei Marijonai taip 
išaugtų ir taip sustiprėtų. Spė
ju, kad man ne vienam, o ir 
daugeliui kitų tas .praloto iš šir
dies plaukiantis pareiškimas už
kliuvo. Juk tai nevierninko Ta
mošiaus prisipažinimas.

Ar pralotas tikėjo, jogei Lab
daringoji Sąjunga tiek sustip
rės, kad ligoninę pastatys? Ar 
pralotas dabar tiki^kad Labda
ringoji Sąjunga pastatys seneu 
liams prieglaudą ? Ar pralotas 
remia \. Labdarįngps Są j ungos 
pastangas tą įstato įkurti ? 
Neremia dėlto, k^d .netiki. O 
aš tikiu, kad jau lįętoli tas lai
kas, kada pralotąjį šventiilda- 
rųas , Labdaringę|Į| Sąjungos 
prieglaudos namo kertini akme
nį, darys naująnevierno Ta- 
ųlošiaus prisipažinimą. Kaip ir 
prie Marijonų kolegijos, jis 
prie senelių prieglaudos namo 
sakys, kad girdi niekad netikė
jau, .jogei Labdaringoji Sąjun
gą taip sustiprės, kad pastatys 
seneliams Prieglaudos namą.

Galų gale reikia pasakyti, 
kad pralotas, progai pasitai
kius, sakysime per iš Lietuvos 
atsiųsto ordeno jam įteikimą, 
padarys šitokį prisipažinimą: 
“Aš šv. Jurgio par. bažnyčioje 
pradėjau nutautinimo darbą, 
panaikindamas lietuviškus pa
mokslus ir giesmes, lietuvių jau*- 
nimhi ir jokiu budii nesitkėjau, 
kad šitą mano gražų pavyzdi 
taip greit paseks mano kolegos 
klebonai, kaip tai kun. H. Vai- 

čunas, kun. A. Baltutis, kun. 
J. Paškauskas...

. — Ten buvęs.

Keistučio Pašalpos 
Kliubo Piknikas

.Birželio 14 d. Birutės Dar
že įvyks Keistučio Pašalpos 
piknikas, šis piknikas bus gan 
įvairus. Be kitko jame bus 
dalinamos dovanos, reiškia lai
mėjimai. Turintys gerą giliu- 
k į pikniko dalyviai turės gerą 
progą gauti Bedroom setą, Di- 
nette setą, Gas Range, Centu*- 
ry Bicycle, cash $15 ir $10.

Bus traukiami krutamieji pa
veikslai, dalyvaus įrogramo pil
dyme Pirmyn choras, Lietuvių 
Darbininkų Aido choras, Lais
vės choras, Laisvės Kanklių 
mišrus choras, Naujosios Ga
dynes choras, /Chicagos Vyrų 
choras ir Birutės choras. Bus 
trumpa kalba apie Keistučio 
Kliubo praeities ir dabartinį gy
venimą, nes jau sukanka 25 me
tai kai kliubas sėkmingai gy
vuoja.

šokiams gros Stephens Reve- 
lers orkestras. , Bus gerų už
kandžių ir gėrimų. Tikimasi 
šiame piknike dau‘g svęčių tu
rėti, nes oras, per Seno Petro 
“prespektyvą”, atrodo 'busiąs 
gražus. , — Senas Petras.....

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

I --------- -
Iš Chicagos ir apielinkių tu

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

Prkneškitėi Transportacijos 
komisijai i Naujienas , kasdien 
nuo 6 iki 8 .viaį, vata. tel. Canal 
8500. M. Kemešienė.

Budriko didelis užpirkimas 
New Yorke ir Philadelphi- 
joje Elektrikinių Lędaunių, 
Radio, Skalbyklų, rakandų, 
karpetų, bus parduodama 
daug pigiaus normalės kai
nos ir lengvais išmokėji
mais.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
Furniture Mart

3347 So. Halsted St.
Viskas dėl namų už žemas 

kainas.

Kožną dieną Budriko pro
gramai 7 P. M. iš stoties 

WAAF, 920 kiL ■' t ■

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu- 

v !

viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. I

Nubaustas Už dvi
patystę

—1 •" ' — \

Antrą kartą bėgių šešių me
tų Albert Estrin, 43 m., tapo 
rastas kaltas kaip dvipatis. 
Taip pirmą, taip šį antrą kar
tą jam paskirta bausmė kalėti 
penkius metus. Estrin gyvena 
adresu 2531 East 72nd St.

*

CLASSIFIEDADS
Automobiles

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
duru Sedan su tronku—mažai var
totas. Barmenas. Priimsiu seną ką
rą į mainus. (Dodcre Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES &
SERVICE

3453 So. Morgan St.
Tel Boulevard 2510

Matykit Paul Bruchas

COAL
. Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
Anglių kainos nukrito sekančiom 

dviem savaitėm.
Aukštos rūšies Northern III. ang

lys.
MINE RUN ........... $5.25 tonas
LUMP ...... ....J.'.V:......  5.50 tonas
EGG ...................   5.50 tonas
SCREENINGS ........... 4.25 tonas

Pašaukite Mine Agent
Kedzie 3882.

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainų ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

Shulmistras Bros.
4016% Archer Avė. Tel. Lafayette 
6300.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
.Skolinant >pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

J5. S. MickevJce & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 080IF

UNIVEKSAL STORAGE
' V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and*Piano Moving

3406 S. Halšted Street 
Phone Yards 3408

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

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West THvision St.

Tel. \ Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu Ari 

50
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STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 

‘darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street

, Tel. Boulevard 0250

Educational 
Mokyklos

PO PAAUKŠTINIMO----- -—KAS?
Jus jau užbaigėte mokslų, pasirinki
te profesijų, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musu 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musu paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
; 177 N. State St. Central 6393

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 paniatykit.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA mažai vartoti 5 
kambariu furničeriai. 2622 W. 69th 
St. antros lubos iš priekio;

CLASSIFIEDADS
Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

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

Help Wąnted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras nevedes 
dirbti i bučeme Jr grosernes biznį— 
turi biski suprasti bučernės darbų. 
Atsišaukite 4456 So. California Av. 
Lafayettė .2952.

APLEIDŽIU maža darbų. Flatas ir 
Furničiai. Janitor Kari.

30 N. Hoyne Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 otel maids< $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir borda. Kendžiu pardavinėji
mo merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namų mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

MERGINA bendram namu darbui 
nėra vaiku, apsibūti ar išeiti nak
timis. 1647 So. Lawndale. Rockwell 
1934.

MERGINA bendram namu darbui. 
Maža šeima—savas kambarys $6.00 
pradžioj—References. Sheldrake 2966

MERGINA patyrusi namu ruošoj 
—virime—maža šeima, nėra skalbi
mo—$7.00. 609 Stratford, apt. 7-A 
Wellington 1977.

j REIKALINGA moteris prie namu 
darbo, reikės nakvoti ant vietos, 
šaukite Mr. Kamenear tel. Dearborn 
0490 arba Rogers Park 3355.

*

REIKALINGA patyrusi mergina 
20-40 bendram najnu darbui, pap
rastas virimas. Apsibūti $8.00, už 
miesto. Dr. Levin, 5430 W. Adams 
St. Esterbrook 8160.

Help Wanted—Male-Female

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbinin
kų; taipgi hoteliu, mašinų operato
rių. veiterku, virėju, bendro namu 
darbo. Geros sųlvgos. A. J. McCoy 
'and Associates, Suite 1128, T40 So. 
Dearborn St.

\ Situatipn Wanted 
Darbo lėško -

PAIEŠKAŲ janitpriaus darbo ar
ba už pagelbininka—moku visus 
darbus dirbti—patyrimas per daugel 
metu. Atsišaukite, 3419 S. Union 
antros lubos.

Furhished Rooms
RENDON 2 kambariai vaikinam. 

Netoli 2 gatvėkarių linijų su arba 
be vargio. 3137 W. 38th Place.

PASIRENDUOJA kambarys— hot 
water heat apšildomas—nėra vaiku 
—graži rezidencija—su ar be valgio 

4864 Archer Avė. Virginia 1088

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA garažas, biznis su 
namu arba vienas biznis arba išsi- 
renduoja; biznius išdirbtas per 17 
metu plačiai žiiiomas kaipo Palace 
Garage arba Ambros Bros. Parda
vimo nriežastis du bizniai; turiu vie
nų apleisti ar tavam arba garage.

1843 So. Halsted St.

PARSIDUODA kendžiu, )>e cream 
ir smulkmenų krautuve. Gerai ei
nantis biznis, tinka porai moterų 
ar vedusiai norai. Arti mokyklos. 
Kaina $500. Parduosiu pigiai. 6049 
Princeton Avė.

PARDAVIMUI tavem su Lunch 
Room—sena vieta išdirbtas biznis. 
Prieinama kaina. 3738 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA tavernas, geroj 
vietoj priešais dirbtuvių, biznis iš
dirbtas per daugeli metu; turiu par
duot iš nriežasties ligos. 3801 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
prie pat strytkarių bamės. 1643 W. 
69th Street.

PARDAVIMUI hučernė ir grosar- 
nė su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško 
namo. Atsišaukite Lafayette 9321.

PARSIDUODA Brighton Park 
bargano tavernas ir praoertė. šokių 
sale, dininp- ruimis taingi extra Jo
tas. Kreiptis laišku. 1739 So. Hals
ted St., Box 457. i

PARSIDUODA tevemes — pilnas 
stako ir fikČeriai. Mrs. Joseph Bre- 
tanus, 3231 W. North Avė.

Real Estate"For Sale 
Namai-žetnS Pardavimui

Tet Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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




