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Baisus Austrijos socialis 
tų kalinių likimas

Kaliniai laikomi kaip kokie galvijai, Nėra 
organizuoto kalinių šelpimo. Kaliniai pra

deda badavimą. Baisaus heim 
wehro nuožmumo pavyzdys

VIENNA, Austrijoj, kovo 1. 
.—šelpimo darbuotojai, kurie 
nėra austrų tautybės, praneša 
apie tragišką likimą socialistų 
kalinių ir pabėgėlių Styrijos in- 
dusriniuose miestuose.

Viennoje nebuvo organizuoto 
terroro, išėmus korimus ir kai 
kuriuose atsitikimuose nuož
maus fašistinio heimwehro el
gimosi su suimtais socialistų 
schutzbund nariais. Bet pro
vincijoj yra visai kitaip.

Vienas francuzas pasakoja:
“Styrijos sostinėje Graz yra 

1.000 kablių ir apie 700 kali
nių apielinkės miestuose — 
Bruck, Leben ir Kapfenberg. 
Bruck mieste beveik pusė vy
rų gyventojų yra kalėjime.

“Jokio teismo nebuvo. Kalėji
mas liko įrengtas miesto kino 
teatre ir šimtai vyrų liko už
daryti teatro rūsy. Jie yra 
laikomi kaip kokie galvijai, su
varyti už medinių krotų, po 30 
žmonių į kiekvieną staldą. Jie 
turi miegoti ant šftmdų. Nėra 
jokių užklodžių, nors šaltis -yra 
labai didelis.

“Kaliniai gauna tik du sykiu 
į dienų Jiesios sriubos, kurios 
negalima valgyti. Niekurie iš 
kalinių vakar pradėjo bado 
streiką.

Moterys ir vaikai klajoja 
ga^tėmis

“Heimwehro sargyba kelios 
dienos atgal liko pakeista re
guliariais kareiviais ir liko pri
žadėtas geresnis elgimąsis su 
kaliniais.

“šimtai moterų ir vaikų kla
joja gatvėmis alkani ir įpuolę 
į desperaciją. Jų maitintojai 
yra kalėjime, jų darbai praras
ti.

“Heimwehro patruliai vis dai 
ieško pabėgėlių visoje apielin- 
kėje.

“Niekam neleidžiama pasi
matyti su kaliniais. Kapfenber- 
ge nėra organizuoto šelpimo 
darbo, bet Brucke nedidelė pa
gelba yra teikimą katalikų ku
nigų.

Neapsakomas heimwehro 
nuožmumas

“Brucke vienas jaunas žmo
gus, vardu Lienhardt, liko pa
šautas ir sunkiai sužeistas su
sirėmime gatvėje. Jis išgulė
jo gatvėje dejuodamas dvi die
nas iki pasimirė.

“Valdžia norėjo jį padaryt: 
pavyzdžiu ir neleido niekam 
prie jo prisiartinti ir suteikti 
medikalę pagelbą. Jo paties tė
vai matė kaip pamaži jis mirš
ta nuo kraujo nubėgimo. Bet ir

jų neprileista gelbėti savo sū
nų.

“Visi gyventojai yra dizor- 
ganizuoti ir terorizuojami, o 
moterys ir vaikai badauja”.

Nuolatiniai Viennoj esančių 
korespondentų prašymai, kad 
butų jiems leista pasimatyti 
su buvusiu Vienuos meru Kari 
Seitz ir kitais 1,800 socialistais 
kaliniais, ikišiol yra valdžios 
ignoruojami.

Chicago, III. Penktadienis, Kovo-March 2 d., 1934

Susidaužęs šiomis dienomis Utah-Wyoming kalnuose pasažierinis lėktuvas, kuriame žuvo 5 
sažieriai, du lakūnai ir viena patarnautoja. Tarp žuvusių yra ir Benton Harbor, Mich 
Telegrama perduotame paveiksle matyt gelbėtojus stengianties pasiekti žuvusius lėktuve žmo
nes. Manoma, kad visi jie žuvo momentaliai, lėktuvui visu smarkumu laike audros atsimušus j 
kalnų.

Lietuvos Naujienos
110,000 lt. mokyklų 

statybai
PanevėžioPANEVĖŽYS.

apskr. savivaldybe paskyrė 80,- 
000 lt. naujų mokyklų statybai. 
Prie mokyklų statybos noriai 
prisideda ir vals. savival. pa
skirdama 30,000 litų tų pačių 
mokyklų statybai.

Vokiečių mokytojui A 
Kuršai bausmė pa

tvirtinta
iš Kalvari- 
ap., Alek- 
laiką buvo 
išlaikomose

Sustreikavo Keno
shos Nash Motors 

Co. darbininkai

Darbininkai reika 
lauja 30 vai. darbo 

savaitės
WASHINGTON, kovo 1. — 

John Fey, sekretorius metalo 
darbininkų unijų Amerikos Dar
bo Federacijos, NRA kritikų 
susirinkime reikalavo, kad i 
NRA kodeksus butų įrašyta 30 
vai. darbo savaitė, kad tuo 
padidinti darbininkų samdą. 
Dabar kodeksai nustato vidu
tiniai 40 vai. darbo savaitę.

30 vai. 
kalavimas 
nis. Pats 
kad reikia
labiau trumpinti ir dar labiau 
pakelti algas, kad sumažinti 
nedarbą ir padidinti darbinin
kų perkamąją jėgų.

Kongrese jau yra įneštas bi- 
liufts, kuris visose pramonėse 
įvestų 30 vai. darbo savaitę. 
Johnson tam biliui priešinasi- 
jis norėtų, kad darbo valandų 
trumpinimas butų atliekamas 
ne įstatymais, bet pagelba NRA 
kodeksų.

Ispanijos kabinetas, 
netikėtai rezignavo

MADRIDAS, kovo 1. 
die netikėtai rezignavo 
ro Lerroux kabinetas.

Leroux vakar tarėsi 
organizavimo kabineto, 
skelbimo, kad vidaus 
ir finansų minitseriai 
rezignuoti.

Tečiaus visai netikėtai rezig
navo visas kabinetas, kuris jau 
buvo reorganizuotas sausio 23 
dienų.

įspėja saliuni 
ninkus

Prezidentas reika
lauja garantuoti 

HOLC bonus
WASHINGTON, kovo 1. — 

Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė kongresui pranešima 
pranešdamas kongresų garan
tuoti HOLO bonus? Tai paaks- 
tintų skolintojus imti HOLC 
bonus, ir tada HOLC galėtų su 
teikti daugiau paskolų namų sa
vininkams.

Einant dabartine tvarka, val
džios skolinimo ant namų korp. 
HOLC gali tik tada išduoti 
morgičių ant namo, kada pir
mesnis morgičiaus savininkas 
sutinka priimti HOLC bonus, 
vieton pinigų.
lis skolintojų atsisako bonus 
imti, kadangi jų suma 
valdžios garantuota.

CHICAGO. — Naujasis 
nois svaigalų komisijos 17 
cialių agentų atvyko j Chicago. 
Jie lanko saliunus, įspėdami 
kad jie turi išsiimti valstijos 
laisnius bėgyje ateinančių 48 
valandų ir kad nepardavinėtų 
jokių gėrimų prie baro, vien 
pire stalų, nes tokie yra vals
tijos įstatymai.

Išspausdino uždrau
stąją Lindbergho 

tėvo knygą

oe
Chicagai ir apielinkei tedera- 

s oro biuras Šiai dienai prana- 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus
protarpiais; nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:25, ledižiasi 5:- 
40.

KAREIVIAI BĄNDĖ API
PLĖŠTI BANKĄ

PLATT3MOUTH, Neb., kovo 
1.—Trys kareiviai bandė api
plėšti vietos bankų. Bet ištiko 
persišaudymas su šerifu, kuris 
vienų kareivį 
du suėmė.

nušovė, o kitus

GARY. Ind., k. 1. — Gary 
pakraščiuose jo paties automo
bily rastas nušautas penkiais 
sičiais butlegeris Robert Trex- 
ler, 25 m. Manoma, kad vėl 
iškilo kova tarp butlegerių už 
nuolatos siaurėjančią rinkų 
mūnsaino - produktams.

Tai jau antras Gary butlege
ris nušautas pastaromis die
nomis.

24 žmonės mirtinai 
apsinuodijo grybais, 
visus laukia mirtis

KENOSHA, Wis., kovo 1. — 
3,000 Nash Motors Co. darbi
ninkų Kenoshos dirbtuvėj su
streikavo šiandie reikalaudami 
pakelti algas 20 nu’oš.

Pikietuotojai pikietuoja vi
sus dirbtuvės vartus ir pro
dukcija dirbtuvėj yra apsisto
jusi.

Pikietavimas eina tvarkiai ir 
jokių susikirtimų nebuvo.

Nash Motors Co. darbininkai 
Racine dirbtuvėj streikitoja jau 
kurį laikų. Ten irgi dirbtuvė 
stovi uždaryta.

KAUNAS.—Kilęs 
jos, Marijampolės 
sandras Kuršą kurį 
mokytoju valdžios 
pradžios mokyklose.

Vėliau Raseiniuose buvo į- 
steigtas privatus mergaičių in
ternatas, kurio mokytoju ir 
vedėju buvo pakviestas Kuršą. 
Internatas buvęs kažkieno re
miamas, nes auklėtinių tėvai 
buvo neturtingi ir mokinių ma
ža.

Kuršai internate besidarbuo
jant viena auklėtinė tapo neš,- 
čia. Ji pasisakė tėvams, kad 
esanti nėščia nuo mokytojo 
Kuršos. Dalyką pradėjus tyri
nėti paaiškėjo, kad Kuršą jau1 
kuris laikas gašlavo su inter
nato auklėtinėmis. Tuo vokie
čių kultūros skleidėjui Rasei
niuose atėjo galas: Kuršą bu
vo suimtas ir atiduotas teismui. 
Kauno apyg. teismas jį nubau
dė 3 niet. sunk, darbų kalėji
mo, o apeliacijos rūmai šiomis 
dienomis tą bausmę patvirtino.

Geležinkeliečiai rei 
kalauja 6 v. darbo 

dienos
WASHINGTON, kovo 

Geležinkelių darbininkų 
pareikalavo iš senato - pravesti 
įstatymus, kurie įvestų 6 vai. 
darbo dienų, paliekant dabarti
nes algas. Unijos sako, kad 
dabar 800,000 geležinkeliečių 
yra be darbo.

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
1.—šiandie po 16 metų tapo iš
leista knyga, kurią parašė jau 
miręs kongresmanas Charles 
Lindbergh iš Minnesotos, tėvas 
garsiojo lakūno.

Ta knyga, antgalviu “Kodėl 
jūsų šalis kariauja?” bu*vo 
pirmų kartą išleista karo me
tu, bet valdžia jų konfsikavo, 
kadangi ji smerkė*karų ir sa
kė, kad Ameriką į karą įtrau
kė speciali interesai (kapitalis
tai ir bankieriai). Joj griežtai 
buvo pasmerkti visokie pelną- 
gaudos, bankieriai ir kapitalis
tai.

Jis plačiai apibudino galimas 
karo pasėkas, kurios veik pil
nai išsipildė. Jis numatė rei
kalą ir tokio plano, kokiuo yra 
NRA, taipgi bankierių ir fi- 
nansierių tyrimai parodė ly
giai tirns dalykus, kuriuos Lindr 
bergho tėvas pranašavo 
1917 m.

1 žmonės žuvo New 
Yorko gaisre

BROOKLYN, N. Y., kovo 1. 
—Keturi vienos šeimynos na
riai sudegė, o penktas galmir- 
nai apdegė gaisre, kuris kilo 
penkių aukštų tenemente Carrol 
gatvėj. Gaisras greitai persi
metė ir į gretimų tenementini 
narna.

savo 
samdytojus amerikiečius bend
riems pietums, kad pasivaišin
ti jų pririnktais grybais.

Neužilgo po tų pietų visi 
sunkiai susirgo ir liko atga
benti į ligoninę. Vakar pasi
mirė pirmas užsinuodijęs gry
bais filipinietis. Po to kas dvi 
valandas pradėjo mirti po vie
nų žmogų:

Ikišiol jau mirė devyni fili
piniečiai. Bet nesitikima, kad 
nors vienas iš likusių 15 žmo
nių, kurie valgė grybų, išlik
tų gyvas. Pasak daktarų, juos 
visus laukia mirtis.

Visi jie dirbo Walter Hu- 
ber ūky. Po smarkaus perel- 
toš savaitės lietaus, visuose 
ūkio apielinkėj kalnuose atsi
rado daug grybų. Filipniečiai 
gerai nepažindami amerikoniš
kų grybų, paskaitė juos Už ge
rus grybus ir jų prisirinkę 
sivaišino jais ne tik save, 
ir savo samdytojus.

Visiems įnirusiems bus 
rengtos masinės laidotuvės
to, kai mirs paskutinis užsi
nuodijęs grybais žmogui.

dar

Siūlo panaikinti 
kompanijų unijas
WASHINGTON, kovo 1. — 

Senatorius Wagner, pirminin
kas nacionalės darbo tarybos, 
šiandie įnešė bilių, 
panaikinti 
unijas

visais
kuris taiko 
kompanijų

4 angliakasiai žuvo 
kasykloje

JOHNSTOWN, Pa., kovo 1. 
—Eksplozijoj oro šaftos Logan 
Coal Co. kasykloj žuvo keturi 
angliakasiai ir trys angliaka
siai tiek apdegė, kad veikiau
sia irgi mirs. „

CLEVELAND, O., kovo 1.— 
7,000 Fisher aidomobilių bo
dies darbininkai įteikė samdy
tojams reikalavimų pripažinti 
jį unijų.

’ —------------- - į .
J MANILA, P. L, kovo 1. 
šiandie įėjo galion įstatymai, 
kurie įveda Filipinuose 8 vai. 
darbo dienų.

11 vaikų užmušta 
sprogus granatai

VARSA VA, kovo 1. — Vai-i 
kai kūdroje surado dar nuo 
karo laikų Užsilikusių nespro
gusią vokiečių granatą'ir ėmė 
su ja žaisti. Vaikams jų be- 
krapštinėjaiify granata urnai 
sprogo ir1 vietoje užmušė 11 
vaikų, o kelioliką vaikų sun
kiai sužeidė. Nelaimė įvyko 
Mozna kaime, 30 m. nuo Var- 
šavos.

Apkarūnuotas Man
chukuo karalius .

Henry Pu-Yi
HSINKINC, Manchukuo, ko

vo 1.—šiandie vėjuotuose 
ritose, už augštos geltonos
rškos, liko apkarūnuotas Henry 
Pu-Yi, 28 m., Manchukuo vals
tybės karalium. Už tos marš
kos jis gavo “dangaus įgalioji
mą” patapti pirmuoju Manchu
kuo karalium. Tai buvo trum
pa dvasiška karūnacija prie 
“dangiškojo altoriaus”. Po jos 
Henry Pu-Yi vardas pasikeitė 
į “Imperatorius Kang Teh”. 
šioj apeigoj galėjo dalyvauti 
tik Manchukuo didžiūnai ir 
Manchukuo pripažinusių vals
tybių diplomatai,—vieni japo
nai, nes niekas kitas tos 
japonų sukurtos šiaurinėj Chi- 
nijoj ir Manžurijoj “valstybės” 
nėra pripažinęs.

Po to karalius sugryžo į sa
vo rumus, kur įvyko civilė ka- 
rivnacija. Pasipuošęfs ^turtin
gai auksu išdabinta uniforma, 
jis atsisėdo į sostų ir priėmė 
valstybės ženklą, perskaitė sa 
vo reskriptą, į kurį atsakė pre- 
mieras, kuris užtikrino visos 
šalies ištikimybę imperatoriui. 
Tuo karūnacijos apeigos ir bai
gėsi.

Dabar per tris dienas tęsis 
puotos, kuriose irgi galės da
lyvauji tik manchukiečiai ir 
japonai.

Apkarūnuotas Manchukuo ka
ralius yra buvęs Chinijos im
peratorius, kurį Chinijos revo 
liucija nuvertė nuo sosto dar 
jam vaiku* esant.

Vilnius galėtų užtrokšt 
dabartiniame kori

doriuje
VILNIUS.—Lekų profesorių 

MieczyripVv Iwaowski kalbėjo 
per radio apie Viliaus vertę ir 
apie jo gyventojų ekonominius 
galimumus. Tarp ko kito, jis 
pareiškė, kad Vilniuje besilan
ką svetimšaliai stebisi ir klau
sia, iš ko Vilnius gali gyventi. 
Prof. M. Ivanovskis sako, kad 
tenka jiems aiškinti, kad, gir
di, tiesa, derlingos žemės, iš 
kurių galėtų gyventi Vilnius, 
dabar yra nuo jo atskirtos 
Lietuvoje ir Minsko krašte. Da
bar, girdi, tiktai Varšuva mai
tina Vilnių. Jeigu ne Varšuva, 
girdi, tai “užtrokštume tame 
ankštame koridoriuje”.

Ir vis dėlto prof. M. Ivanovs- 
kis toliau įtikinėjo, kad Vilnius 
pilnos savo vertės galįs pasiekt 
—tiktai dabartinėje padėtyje, 
tiktai “grįžęs prie motinos Len
kijos”... Ir logika gi profeso
riaus!..

KALNAS.—“Union” fabrikas 
po nekurtos pertraukos pradėjo 
dirbti. Lentpiuvės taip pat 
greitu laiku žada pradėti in
tensyviai veikti, nes kiek teko 
girdėti ateina didelis transpor
tas medžių iš Sovietų Rusijos.

“Union” fabrikui pradėjus 
darbą sumažėjo bedarbių skai
čius, o pradėjus intensyviau 
dirbti lentviupėms bedarbių 
skaičius žymiai sumažės.

CHICAGO.—Federalis teisė- 
jas Sullivan liko paskirtas ar 

Pirmą kartą po 17 metų pro-1 bitratorium spręsti ginčų Union 
Stock ’Yards Transit Co ir jos 
darbininkų.

WASHINGTON, kovo 1. -

hibicijos, Washingtonas “sušla
po”, panaikinus jame prohibi- 
cijų ir šiandie legalizavus svai
galų pardavinėjimų.

SPRINGFIELD, III., k. 1. — 
Senatas pasipriešino gub. Hor- 
ner spaudimui ir antru skaifiy 
mu priėmė Levine bilių, kuris 

svaigalu?

BERLYNAS, k. 1, — Bulga
rijos karalius Boris atvyko j 
Berlyną dviem dienom, pasitar- leidžia pardavinėti 
ti su Hitleriu d ir Hindenburgu, I>rie baro,

CHICAGO.—Vakar savo by
loje liudijo pati Dr. 
Wynekoop, 62 m., kuri yra kal
tinama nužudžiusi savo marčią 
Rhetą. žinoma, ji prie žmog
žudystės neprisipažino, bet ir 
nieko aiškaus negalėjo pasaky
ti apie jų

AUce

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rupin- 
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. 2?— 
lipkite, 
afba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, II..

Neatidė-
bet tuoj aus ateikite
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K LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

žemaitis-Kukutis
Artinasi “Naujienų” Jubi

liejinis Koncertas

bolševikiško ir juodojo fašizmo 
skirtumo jokio nėra, ne bent 
tiek, kad vienų spalva ju‘oda, 
kitų raudona. Jie abu yra žiau
rus darbo žmonių priešai, to
dėl ne tik su jais negalima ben
drai dirbti, bet darbo žmonės 
privalo prieš juos kovoti, to
dėl bet koks bendras frontas 
su diktatūrų garbintojais, žmo
nių teisių pahiekintojais nega
limas.

Jubiliejinis 
prakalbos. Pro- DELKO mes turime 

PAREMTI “NAUJIE
NŲ” PARENGIMU

ir“Pittsburgho Naujienų 
kitų pažangiųjų laikraščių skai
tytojams jau yra žinoma, kad 
Pittsburgho ir apylinkės nau- 
jieniečiai rengia “Naujienų” 
20-ties metų sukaktuvių pami 
nėjimą Pittsburghe 
Lietuvių Mokslo 
svetainėje.

šios “Naujienų”

kovo 4 d., 
Draugystės

jiems 
penk-

Sūnų

lėtas tokių sutvėrimų randasi 
ir pas m!tis Fittsbūrghe, ir te
kių žmortių piktumas ant "Nau
jienų” tūr bot, yra paremtas 
ti/o, kad “Naujienos” išvelka 
į aikštę tų ponų negražius dar
bus ir suktus politikavimus, iri 
tuo budū apsaugoja liaudį nuo 
jų L’žmačių.

Tų piktų kerštų varinėj imas 
prieš “Naujienas” ir naujieine-* 
čius, žinoma, nei kiek nepa
kenkia nė “Naujienoms”, nė 
naujieniečiams, ba mes esame 
giliai įsitikinę, kad dirbame 
prakilnų apšvietos ir liaudies 
reikalų gynimo darbą. Mes esa
me giliai įsitikinę, kad liaudis 
yra su “Naujienomis”. O ge
riausias įrodymas, kad Ameri
kos lietuvių liaudis 
“Naujienoms”, — tai “ 
nų 
20 metų.

Visų Pittsburgho 
kurie myli apšvietą, 
liaudies teises ir tiki į 
nį rytojų, yra šventa 
ateinančio] nedėlioj, kovo 4 d., 
susirinkti į Lietuvių Moks’o 
Draugystes svetainę ir visiem 
bendrai paminėti “Naujienų” 
20-ties metų sukaktuves bei 
pasiklausyti prakalbų. Vyriau
sias kalbėtojas bus pats “Nau
jienų” TedaktOriUs drg. P. Gri
gaitis. Gražų mužikalį progra
mą išpildys Pittsburgho ir apy
linkės geriausios meno jėgos 
Taip pat turėsime svečių ar
tistų iš Clevelando.

Tad dar kartą primenu, — 
bukim visi “Naujienų” 20-ties 
metų sukaktuvėse^ (( , j

—-''ŠJ Bakamaš.

nigas sako — tai ir visas se 
kretas tos keistos padėties.

“Nau-
“Nau- 
musų 

nežiu-

gando ir gražiai priėmė.
Reiškia, buvo pripasakota 

dau£ nesąmonių. Bet ką gi da
ryti, Jėi ftiušų delegatas tik 
tiek teišmano.

SLA^ 353 kuopos Kortų lošimo 
gerai pavyko

GLENDALE, Pa.-

pamatė, 
kovoda- 
be abe- 
kitokios

yra su 
Naujic- 

sekmingas gyvavimas per
•'

lietuvių, 
gerbia 

švieses- 
pareiga

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Ateinantį nedėldienį, Kovo- 
March 4 dieną. Lietuvių Mok
slu Dr-jos svetainėje, 142 Orr 
Street, Soho, 8 vai. vak. įvyk
sta “Naujienų 
koncertas
gramas pilnai prirengtas. Te 
ko matyti artistus praktikuo
jant; turiu4 pasakyti, jog iš- 
tikro jie puikiai savo užduo
tis atlieka. Todėl atsilankiusie
ji maloniai paklausys dainų, 
muzikos ir kalbų, kokių senai 
btfca girdėję.

Na, kur gi nebus įdomi pro
grama, jei vakare dalyvaus 
gabiausios jėgos ne tik iš Pitts- 
bi.Tgho, bet t. p. iš Clevelando 
ir Chicagos.

“Bendras frontas”
Praeitą savaitę gavau nuo 

p. Martinkaus, varde A. L. D. 
L. D. 4 apskr. pakvietimą, ku
ris maž-daug skamba šiaip:— 
atsilankykite į susirinkimą, 
kuriame bus sudarytas bend
ras frontas prieš fašizmą, ap
gynimui Lietuvos ir Sovietų 
R imi jos nepriklausomybių.

Nutariau nueiti ir tėmyti 
kokios tos kovos priemonės, 
nors ir labai stebėjausi “ta- 
vorščių” staigiu susirupiniiyu 
Lietuvos nepriklausomybės ap
gynimui, kuri pirmiau 
rūpėjo tiek, kiek šuniui 
ta koja.

Susirinkimas įvyko L.
svetainėje, N. S. vasario 22 d., 
8 vai. vak. Pirmininku išren
kamas J. Martinkus, sekret. J. 
Katkus. Posėdžiaujama žemu
tinėje svetainėje. Na, kas tik 
prie baro ar šiaip į svetainę 
buvo atėjęs, visus kvietė daly
vauti posėdy. Susirinkimas pra
dedamas be jokios dienotvar
kės, todėl kol prieita prie tie- 
s’oginio klausimo — fašizmo 
praleista gera valanda išsiaiš
kinimui kuriuo tikslu susirin
kimas šauktas.

šaukėjus šio susirinkimo 
ėmė akėti F. Kadžius iš McKees 
Rocks, pareikšdamas, jog jam 
kaipo komunistų simpatizato- 
riui esą nesuprantama nuo ka
da komunistams parupę Lietu
vos nepriklausomybės gynima^. 
Limbiniai tyli, mat, nabagai 
jaučiasi palieję putrą.

Pašaliniai nariai pareiškė, 
jog kvietėjai paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės gynimo 
klausimą vien dėlto, kad pa
meškeriojus daugiau asmenų iš 
jiems nepritariamų organizaci
ją

Pažymima, jog praeitis pa
rodžiusi, jog pažangiems, de
mokratinių pažiūrų žmonėms 
bet kuris bendras darbas su 
komunistais neįmanomas, nes 
jų tikslas visuomet pateisina 
nors ir bjauriausias priemones 
jo atsiekimui.

Ne paslaptis,
niams nerupi darbininkų vie
nybė, pavyzdys tai įvykiai New 
Yorke, kur sužvyrėjusios rau
donosios Maskvos davatkos iš
ardė ir išdaužė socialistų su
šauktą masinį priešfašistini 
mitingą.

Na, ir šiandie tie veidmai
niai turi drąsos kreipti# į> įvai
rių pažiūrų žmones bendro 
fronto ? sudarymo reikalu. Na, 
galų gale, jei kovoti prieš juo
dąjį fašizmą, tai tuo pačiu sy
kiu kova privalo buti . vėdama 
ir prieš raudoją j j, nek tarpe

ir naujie- 
vįsados 

talentus, 
butų ki
bei reh-

Sėkmingas kortų lošimo vaka
ras jauno moksleivio, bai
giančio kunigystės mokslų 
naudai, ir kiti dalykai.

jog maskv’

Pirmiausiai 
katalikiškus laikraš • 
galima gauti katali- 
laikraščiuose vietos 
parengimams pagar-

sukaktuvės 
yra reikšmingos ne tik “Nau
jienoms” ir naujieniečiams, bet 
abelnai visiems ir visokio įsi 
tikinimo lietuviams. Reiškia, 
sukako 20 metų nuo “Naujie
nų” atsiradimo, tai yra 20 me
tų kultūrinės ir apšvietos dar
buotės tarpe Amerikos lietu
vių.

“Naujienos” tarnavo per 20 
metų visų Amerikos lietuvių 
kultūriniams ir apšvietos rei
kalams, nežiūrint jų politinių 
ir religinių skirtumų. Jei tik 
kas buvo daroma prakilnaus, 
— visados rado ir randa 
jienose” paramą. Kiek 
j ienos” yra garsinusios 
draugijų parengimus,
rint to, kokių įsitikinimų tos 
draugijos yra. Jos garsino pa
rapijų parengimus, nežiūrint 
to fakto, kad kunigai dažnai 
keikia “Naujienas” 
niečius. “Naujienos
rėmė ir remia musų 
nežiūrint, iš kur jie 
lę ir kokių politinių 
ginių įsitikinimų butų — bile 
jie tik siekia kilnaus tikslo.

Dabar mes pažiūrėkime j ki
tus Amerikos lietuvių laikraš
čius, — ar jie taip tarnauja 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kaip “Naujienos? 
paimkime 
čius. Ar 
Riškuose 
draugijų
sinti, jei tos draugijos nėra 
kunigų kontrolėje? Viši pasa
kys, kad ne. Jei atvyksta koks 
musų talentingas dainininkas 
ar dainininkė ir jiems yra ren
giamas koncertas, ir jei kon
certo rengimas nėra kunigų 
globoj, — ar galima rasti pa
ramą katalikiškuose laikraš
čiuose? Tur būt, labai retai taip 
įvyksta. Su bolševikiškais laik
raščiais ir tas pat, kaip ir su 
katalikiškais. Jei kas nėra bol
ševikiška, tai vietos nėra jų 
laikraščiuose.

Kur yra didesnė nuomonės 
laisvė, jei ne “Naujienose”. Jei 
kas pasijunta per “Naujienas” 
užgautas, užpultas ar įžeistas, 
—- visados randa vietos pasi
teisinimui ir' neteisingų užpuo
limų atrėmimui, nežiūrint, kas 
jis nebūtų — katalikas, bolše
vikas, tautininkas ar kitoks. 
Kituose laikraščiuose to nėra. 
Jei tave kas užpuolė ir tu nesi 
tos srovės Žmogus, tai sveikas 
gali eiti kur nori, bet pasitei
sinimui vietos negausi;

žinoma, “Naujienos” turi i’ 
piktų priešų, kurie kad įma
nytų, tai šaukšte vandens pa- 
skandintų ne tik “Naujienas”, 
bet* ir idsus naujicnicčius. Ke-

Bendro fronto susirinkimas
N. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Vasario 22 ii. teko dalyvauti 
tiietųVos Simų Svetainėje “ben
dro fronto” susirinkime, į ku
rį Pittsburgho komunistų vei
kėjai kvietė- Visų srovių veikė
jus dėl pasitarimo, kad suda
rius bendrą frontą prieš Hit
lerio ir Pilsudskio fašizmą bei 
apgynus Lietuvės ir Sovietų 
Rusijos nėprighlfhybę.

Susirinkimas Tmvo neskait
lingas. Neatvyko į susirinkimą 
ne tik kviesti kitų srovių vei
kėjau bet ne visi ir komuni
stų veikėjai tedalyvavo. Susi 
rinkusių tarpe buvo pasidalin
ta nuomonėmis; vieni pasisako 
už bendrą frontą, kiti prieš. 
Bet reikia pasakyti, kad dis
kusijos buvo rimtos ir komu
nistai tikrai džentelmoniškai 
diskusavo ir užsilaikė. Butų la
bai gerai, kad komunistai bu
tų džentelmonai ne tik žod
žiais, bet ir darbais. Tąsyk gal 
ir butų galima kalbėti ap’e 
“bendrą frontą”.

» » »
Raportas Bedarbių Tarybos 
delegato, kuris dalyvavo Wa- 

shingtono konferencijoj
SOHO PITTSBURGH, Pa.-- 

Vasario 23 d. teko užkliūti sį 
Lietuvių Mokslo Draugystes 
Svetainę ir sužinoti, kad koks 
ten raportas bus išduotas iš 
kelionės į Wa#hingtoną. Kiek 
pasiteiravus, sužinojau, kad 
vienas ’kdm'ūhi^ų darbuotojų, 
būtent, P. J. Martinkus, buvo 
Washingtone kaipo delegatas 
nuo Lietuvių Bedarbių Tary
bos, kuriai komunistai vado
vauja. Tad sukinkome j ma
žąją svetainę, kad išklausyti 
delegato raporto. “Drg.” 'Mar
tinkus išdavė gana ilgą rapor
tą žodžiu ir iš rašto. Tik visa 
bėda su tUo delegatu buvo ta, 
kad nežinant dąlyko buvo sun
ku dasiprotėti apie ką Martin
kus raportuoja.

Buvo suminėta daug visokių 
Suvienytų Valstijų vardų. Ta 
pė tų valstijų buvo atrasta vi
sai nauja valstija, būtent, Wa- 
shington, D. C., valstija. Ligi 
šiol bent man neteko girdėti, 
kad Suvienytose Valstijose bu
tų Washington, D. C., valsti
ja. Visf žinome, kad yra tik 
miestas Washington, D. C. Tai 
Suvienytų Valstijų sOstibč, ku
rioje ir pats delegatas viešėjo 
ir iš kur mums raportą 'par
vežė.

Matomai, “drg.” Martinkus 
buvo kur tai girdėjęs apie Wa- 
shington valstiją, kuri randa
si labai toli nuo Washington,

N. S. P'ITTŠB’ŪRGH, Pa. — 
Vasario 24 d., North Sidės ge
rieji lietuviai, vadovaujant p 
Sadauskienei ir kitoms, buvo 
surengę kortų lošimo vakarą 
naifdai jauno moksleivio R. Pe
triko, kuris eina mokslus Cle- 
veland, Ohio, šv. Marijos se
minarijoj. Jis neužilgo baigs 
kunigystes mokslą, žmonių bu
vo atsilankę labai daug — pil- 
nutis Lietuvos Sūnų Svetainės 
Namas. Dovanų buvo sudova- 
nota daugybės, ir tai labai gra
žių dovanų. Jos tapo išdalin
tos laimėtojams.

Man rodos, kad buvo pada
ryta ir gražaus pelno. Vadina
si, bus gera parama jaunam 
moksleiviui užbaigti kunigy
stės mokslą.

Vieną dalyką negalima pra
leisti nepastebėjus. Būtent tai, 
kad vietos lietuvių kunigas ir 
keletas davatkų buvo priešin
gi virš minėtam parengimui, 
nežiūrint to, jog katalikai ren
gė ir dėl moksleivio, kuris ei
na kunigystės mokslą. Daly
kas, mat, toks: parengimą 
North SidiečiaL pradėjo rengti 
nepasiklausę vietinio kunigo, o 
davatkos, išgirdusios apie tai, 
tuoj nubėgo pas kunigą pasi
klausti, ar tas parengimas 
“vožnas”. Kunigas joms pasa
kė, kad “nevožnas”, ba jo ne- 
pasiklausus daroma. Todėl da
vatkos priešinosi parengimui ir 
darė visokias kliūtis. Dauguma 
gerų katalikų tikrai pasipikti
no kunigo ir davatkų kvailais 
išsišokimais.

Kunigo pasipriešinimo prie
žastis, matomai, buvo ta, kad 
jis nėturčjo progos parengimą 
Kontroliuoti. Na, 
žinomu, tą daro,

o 
ką

davatkos, 
joms k u-'

Vasa
rio* 25 d. jūsų Reporteriui te
ko būti -Glendale, Pa., ir užsuk
ti į APLA. 3 kuopos svetainę 
bei Vasti ten surengtą SLA. 
353 kuopos vakarą. Svetainė 
buvo kimšte prikimšta lošėjų. 
Tvarka gražiausia dovanų 
daug ir gražių. Komiteto na
riai — vyrai ir moterys — vi
si sutartinai darbuojasi suši
lę, svečiu's gražiai priimdami

gresiąs visam
Sovietų

kieti jos komunistai
kad jie negerai darė, 
mi prieš socialistus ir, 
jonės, jie jau laikysis 
linijos. Tam jau*, esą, ir įrody
mų; pavyzdžiui, Austrijos so
cialistai ir komunistai bendrai 
kovoju. Taip pat Francijoj so
cialistai ir komunistai bendrai 
kovoja prieš fašizmo pavojų.

Pruseikos kalba, reikia pasa
kyti, buvo gana nuosaki. Kal- 

jis, neslėpdamas jokių fak- 
ar kam jie yra malonus, 
ne. Tik aš negaliu sutikti 
Pruseikos nuomone, kada 
ima kalbėti apie Sovietų

vimą prakalbose apie valandą 
ir pusę. Jei kas buvo atsitikę 
pirm mano atėjimo arba man 
išėjus, tai aš apie tai nežinau 
ir nerašau.

Atėjęs į prakalbas, radau 
Pruseiką beaiškinantį apie fa
šizmo pavojus
pasauliui, išskiriant
Rusiją. Nuo fašizimo įsigalėji
mo daugiausiai nukenčiąs dar
bininkų judėjimas, politiškai ir 
ekonomiškai. Aiškino priežas
tis fašižmo Siautimo; tai, esą, 
depresija ir buržuazijos bai
mė.

Kalba Apie Vokietiją, apie 
Franci ją ir apie Ispanijos re
voliucijos nepasisekimą. Dėl 
Ispanijos revoliucijos nepasise-

ir mandagiai patarnaudami, kimo esą kalti socialistai, kad 
Kas dovanas išlaimėjo, — ne nevykdinę jokių reformų, tu-

ba 
tį, 
ar 
su 
jis
Rusiją, kaipo apie didžiausią 
atramą prieš izmą.

j Pruseika kaltina Vokietijos 
komunistus, kam 
prieš socialistus daugiau, negu 

~ "T .‘"y™“"1 .... '-“’fprieš Hitlerį. Bet jis nepasa-teko sužinoti. Mat, Reporteris rėdami valdžią savo rankose. L . .!. ... . . *: ‘ko, kas Vokietijos ir kitų ša
lių komunistams dirigavo ir 
diepė tokią kvailą ir pražūtin
gą taktiką naudoti, jei ne So
vietų Rusijos komisarai.

Tai dėl komunistų kvailos ir 
darbininkams pražūtingos tak 
tikos skaldyme vienybės reikė 
tų kaltinti ne ką kitą, kaip tik 
Makskvos dėdes.

Pruseika kalba apie “bendrą 
frontą”, kuris butų paremtas ne 
žodžiais bei rezoliucijomis, bet 
nuoširdžiu darbininkų bendra
darbiavimu kovoj prieš reakci
ją, prieš fašizmą, žinoma, min
tis gera, tik 
seika ir kiti 
šalininkai to 
išsijuosę, kad 
listus ir tuo 
kų vienybę.

Well, geriau vėliau, negu nie
kad.

Prisiminė kalbėtojas ir apie 
lietuviškus komunistus, socia
listus ir fašistus. Pasak kal
bėto j aus, pas Amerikos lietu
vius irgi randasi fašistinio ele
mento ir platinasi fašizmas. 
Sužinių Amerikos lietuvių fa
šistų mažai randasi, bet jiems 
tarpąpįfc, Joks, elementas, ku
ris yra be nugarkaulio. Ir kai
po pavyzdį nurodė, kad, girdi, 
vakar Vakare anoj upės pusėj 
Pittsburghe buvo apvaikščioja
ma ’Lidtnvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimas. Bu
vau ir aš tenai nuėjęs ir klau
siaus kalbų, ir kaip kalbėtojai 
sužiniai ar. nesužiniai lošė fa
šistams j ranką, deklamuodami 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
ir visai neprisimindami apie fa
šistą ir Hitlerio pavojų Lietu
vos nepriklausomybei.

Kaip prakalbos buvo užbaig
tos, nežinau. Prisiėjo prakal
bas apleisti dar nebaigtas.

—- Kostulė.

vyrai ir moterys — vi-

turėjo skubintis į darbą, tai Esą, jie sėbravusi su buržua- 
nėgalėjo sulaukti pabaigos. Ta-’zija, tikėdamiesi taikiu budir 
•čiau Reporteris drįsta sakyti, viską sutvarkyti. Bet Prusei- 
*kad SLA. 353 kuopa padarė ka nieko neprisiminė apie Is- 
gražaUs pČlno. panijos

kalistus,
gražaus pėlno.

Nuo nuodingų dujų du South tams ir, 
Sidėš lietuviai numirė

S. S. PITTSBURGH, Pa. - 
Vasario 25 d. pas Ameliją ži- 
niskienę|, 2331 Wright Way, 
kambaryje rado užtroškusius 2 
lietuvius nuo nuodingų gesi- 
nio pečiaus dujų. Būtent, Al
bertą Augustaitį, 38 metų am
žiaus, ir Wilhamą Sabaitį, 40 
metų.

Augtfj'taitis ir Sabaitis abu
du buvo geri draugai ir abu
du kartu dirbo stilvarke Jonės 
& Laughlin. Augustaitis buvo 
pasikvietęs pas save W. Sabai- 
tj į sVečius. Sabaitis gyvena 
2212 Lutz Avė., Carriek, Pa. 
Sabaitis pas Aūgustaitį nutarė 
nakvoti. Pernakvojus naktį vi
skas buvo gerai, — buVo abu
du atsikėlę. Bet pasirodė, kad 
šaltas oras ir sniegai, tai ir 
vėl atsigulė prie degančio ge- 
sinio pečiaus. Ir kai antrą kar 
tą užmigo,1 tai ir užmigo am
žinu miegu. Tik nedėlios vaka 
rą, apie 9 valandą, buvo at
rasti abudu4 negyvi.

—- Reporteris.

Paskr/i , Martinkus grynais 
“faktais” mums įrodė, kad N. 
R. A. ir kitos visos įstaigos, 
kurios yra pažytniamos raidė
mis ir yra atsiradusios Roose- 
velto gadynėje, nieko negelbė
jo ir nieko gero nėpadare dėl 
šalies gerbūvio gaivinimo. Pri
dūrė dar, kad prie Hoovėrio 
buvo geriau, neigų prie Roose- 
velto. Užtikrino taip pat, kad 
Amerikoj įfyvertimas kas kar
tą eina blogyn ir blogyn, ir kad 
negalima iiė tikėtis laikų pa
gerėjimo, kol nebus kapitaliz
mas nuverstas.

Delegatus palakė, kad Wa- 
shingtonė dalyvavo 1,000 dele
gatą ir , atstovavo 1(|,000,000 
bedarbių ’ armiją. Pasakė, kad 
Wąshingtone jie buvo gražiai 
prįlmti ir įoličij^’jtenjs net pa
tarnavo. \ O dėl to buvo gra
žiai priimti, Kad bedarbiai pa
grūmojo savo įminga kumšti
mi ir RduSevėlto valdžia misi-

jie kovojo

Solio Pittsburgh, Pa
L. Pruseikos prakalbos

tarnavo
Pasak

darbininkų pralaimėjimas

Vasario 19 d. teko sužinoti, 
kad Pruseika kalbės Pittsbur
ghe L. M. D. Svetainėje. Nu
traukiau ir aš prakalbų pasu 
klausyti. Man nuėjus j svetai
nę, jau prakalbos buvo pra
dėtos, ir reikėjo svetainę ap
leisti dar prakalboms nepasi
baigus. Todėl tiksliai negaliu 
nė pasakyti, kas rengė Prusei- 
kai prakalbas. Prakalbose pir
mininkavo F. Rodžius, McKees 
rockietis. Tačiau nėra jau taip 
svarbu, kas rengė prakalbas.

Eidamas į prakalbas, maniau, 
kad gal bus ir triukšmo, — 
Bimbos šalininkai bandys pra
kalbas išardyti. Tačiau pasiro
dė, kad klydau. Prakalbos bu
vo ramios, ir susirinkus publi
ka, nors ir neskaitlinga, ramiai 
klapsėsi, bent laike mano bn-

kmnunis’tus ir sindi- 
kurie trukdė socialis- 
nors netiesioginiai pa- 
atžagareiviams.
Pruseikos, Vokietijos 

ir
Hitlerio įsigalėjimas yra viso 
pasaulio darbininkų ir revoliu
cijos pralaimėjimas. Kas yra 
kaltas dėl Vokietijos darbinin
kų pralaimėjimo? Pastato Pru- 
seika klausimą ir pradeda aiš
kinti, kad Vokietijoj 'buvo ga
lingos darbininkų unijos, ko
munistai turėjo balsuotojų apie 
šešis miliopus, sočialistai apie 
aštuonis milionus. Kodėl dar
bininkai taip lengvai pasidavė 
Hitlerio gaujoms? Dėliai to, 
esą, kalti socialistai ir komu
nistai.

Socialistai kalti, kad būdami 
valdžioje nesistengė susiprasti 
su Rusijos revoliucija, bet ban
dė daryti susipratimą su bur
žuazija. O buržuazija, nors ir 
bendradarbiavo su socialistais 
demokratinėje tvarkoje ir val
džioje, bet,- kada prisiartino 
Hitlerio, pavojus, tai buržuazi
ja, nors ir demokratiškai buvo 
nusiteikus, pasiskubino Hitle
riui priklaupti ir pasidavė.

Komunistai Vokietijoj kalti 
tuo, kad daugiau kovojo prus 
socialdemokratus, negu prieš 
Hitlerį. Jie nematė Hitlerio fa
šizmo pavojaus, kol Hitlerio 
budeliai nepradėjo su kirviais 
kapoti komunistų ir socialistų 
galvas ir naikinti viską, kas 
tik išdrįsta Hitleriui nepritar
ti. Darbininkai buvo susiskal
dę ir tarpusavyje kovojo. To- 

lengvai

vėl pa- 
komuni-

dėl Hitlerio fašizmas 
laimėjo.

Paskui Pruseika ir 
statė klausimą: ^kada 
stams buvo geriau? — prie de
mokratinės tvarkos, ar prie fa
šizmo? Visi pasakys, kad prie 
demokratinės tvarkos komuni
stai turėjo savo partiją, galė
jo organizuotis, galėjo veikti, 
o prie fašizmo
yra galvos kapojamos. O jei 
komunistų ir socialistų būt bu
vęs bendras frontas, darbinin 
kų vienybę, nebūtų Hitleris 
laimėjęs. Girdi, dabar ir Vo-

komunistams

gaila, kad Pru- 
“bendro fronto” 
nematė, o dirbo 
sunaikinus socia- 
skaldė darbinin-

TheEngiishCoiumn
iwnti...................  i

Pittsburgh is štili talking 
about the Lithtfanian Indepen- 
dence AnnlvOYšary concert and 
John and Mary Miller are not 
only talking about it, būt have 
vvritten their sentiments about 

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Pittsburgh’e
NAUJIENŲ” 2O-TIES METU

Jubiliejaus Vakaras
Kovo-March 4 d., 1934

LIETUVIU MOKSLO DRAUGIJOS SVETAINĖJ, Pittsburgh, Pa.
» ' . ’ ' ' • ♦ • h z

Programas susidės iš dainų, muzikos ir kalbų. Kalbės P. 'GRIGAITIS, “Naujie
nų’’. Redaktorius.



penktadienis, kovo 2, 1934

Clevelando Žinios
Cleveland, Ohio na

VietinisPasidairius po musų koloniją on the subject of

Dideles Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

dalyvių

2% unc. kenas 8c
%’s kenas 10c

PUFFED WHEAT

toliau 2 svarai 21c
BEAN SPROUTS

Pašalinis

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

pra

Valdybą Clevelando ALTASSir dar kitoks,

■Hm

DIENŲ 
Bandymui Pradekite mokėti 

Gegužės mėnesy.

Nerizikuokite 
Nei vieno cento,

attending tįiė gathering, 
thoše present enjoyed the 
ning and plaus for fu tu re 
activities were discussed.

prieš visų valią 
daina bus su4da>

SUSl- 
yra 

Ohio.

Įmokė 
jimo

bavimo 
monas,

“trijų 
vietą. 
O ta 

ne vi-

rint to, elgiasi, kaip las lietu 
viskas piemuo.

eve-
club

Cleveland Airportas 
centras oro pašto

Pakele Toledo auto 
darbininkų algas

COOKED SPAGHETTI “Beech-Nut

rast i- 
Paulienč, 
nuoširdi, 

ir kiti 
veikėjai; 
p. Aldo-

Homestead, Brad

šeštadienio vakare 
P. Grigaitis atva
žiuoja Clevelan-

Lithuanian Inter

Tardo Union Trust 
Co., viršininkus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Genuine “Philadelphia" is 
aold only in this aiįvcr-foil 

package

left for the next meeting to 
be held a vveek from Monday 
n t the Plukis’ residence.

. Edward Baltrušaitis.

Cuyaboga apskričio proku
roras Frank T. Culletan ir jo 
asistentas Charles J. McNamee 
dabartiniu laiku' tardo ir tardė 
Union Trust Co., banko virši
ninkus. Paskutinėmis dieno
mis “kvotimams” buvo pašauk
tas Wilbur M. Baldwin, buvęs 
banko prezidentas. Federalis 
prokuroras Emerięh B. Freed. 
taipgi veda tyrinėjimą, liečian
tį banko tranzakcijas. Dabarti
niu laiku Union Trust Co., yra 
likviduojamas.

“Naujienų” redaktorius Pins 
Grigaitis šeštadienio vakare 
atvažiuoja į Clevelandą, Ohio, 
kur, pakelyje j Pittsbu’rgh, Pa., 
sustos vienai dienai ir pasakys 
prakalbą ALTASS. skyriaus 
rengiamose prakalbose. P. Gri
gaitis vyksta į “Naujienų” 20 • 
ties metų sukaktuvių iškilmes, 
kurios yra rengiamos Pittsbur-

the Lithuanians 
of presenting.

Clevelando ALTASS. sky- 
skyriaus, kuri šias prakalbas 
Lietuvių Salėje. Kaip pastebė
site kitoje vietoje, vakaro pro
gramas bus labai įdomus, įvai
rus ir gausus svečiais: iŠ Pitts
burgho ir, svarbiausiai, iš 
cagos. Visi raginami į tas 
kalbas atsilankyti. Įžanga

PASTABA — Dauguma “Midioest Storu” turi ir mėtot tkgriur, kur i u* 
_____ galite pirkti gerą mėsa, paukžtieng ir tt. už žemiaatia* kaina*!

kovo 4 d. Pitts 
“Naujienų” 20

savo “Dirvo

Vitkus, P. V. 
O. Melehevienė 
Koncertinę pro- 
Pittsburgho so 

Grinienė ir p-h" 
o taip pat vie- 

Kasiliu- 
Grigu- 

įpildyla ištrauka iš 
Poltavka Natalka”. 

bus

Pittsburgh is already talk- 
ing about another concert, būt 
this time it’s a 20th Anni- 
versary celebration. Yes, the 
Naujienos 20th Anniversary 
Celebration this Sunday eve- 
ning (March 4) at the Soho 
Hali. Ą very elaborate program 
has been arranged by the com 
mittee and all indications are 
that it will be a gala affair. 
Besides ou’r own talented per- 
lormers from Pittsburgh Se
verai well-known singers from 
Cleveland, namely, Miss B. 
Rasiliutė and Mr. J. Krasnic- 
kas will come here and the 
mere mention of their narnės 
is sufficient to convey to Pitts- 
burghers an idea of the fine 
quality of singing that will be 
in store fof them on Sunday. 
Mr. P. Grigaitis, the Naujienos 
editor, will speak and anyone, 
young or old, not already ac- 
cfuainted with Mr. Grigaitis, 
will have this opportunity of 
hearing this prominent Lith
uanian leader. To yoU young 
people in 
dock, McKees Rocks and other

Vasario 
j e” Kaziukas išvadino visą dar
bą judošišku. Atrodo, jog tam 
“didvyriui” neužilgo teks pa
simatyti su gydytoju.

Jeigu paprastas lietuviškas 
piemuo butų taip pasielgęs, tai, 
žinoma, nieko nebūtų galima 
pasakyti. Kaip išmano, taip sa
ve ir gana. Bet Kaziukas juk 
turi baisiai dideles pretenzi
jas: jis ir literatas, ir redak
torius, ir dramaturgas, ir in
teligentas ir didelis “tautos va- 

o nežiu-

10 L’prlght 
Pianų

Visi perai ži
nomu ifidir- 
> y h ciu, ne 
nauji. Par- 
luodatni tik- 
‘ai už casb

Vasario 23 d. susirinko Da
riaus-Girėno komitetas, kad ap
svarstyti ALTASS. Clevelando 
skyriaus pakvietimą bendrai 
veikti. Vadinasi, kartu dirbti 
tiek Dariaus-Girėno paminklo 
p istatymiri, tiek sukėlimui pi
nigų antram transatlantiniam 
skridimui. Komitetas visapusiš
kai kvietimą apsvarstė ir nu
tarė jį priimti.

Tas tarimas “Dirvos” pisc- 
rių Karpavičiuką tiesiog ant 
žarijų pasodino. Kaziukas ma
nė, kad jis pilnai kontroliuo
ja komitetą, o čia išėjo nei šis 
nei tas. Vadinasi, jis apturėjo 
pirmą labai didelį smutką.

Vienoje aludėje bimbiniai 
bandė pulti sklokininką. Ta
čiau savininkas įsimaišė ir bim.- 
biniute be jokių ceremonijų iš
metė į gatvę, ščyrieji baisiai 
įtūžo, kad jiems nebuvo lei
sta nubausti išdaviką”. Ne tik 
įtūžo, bet dar ir boikotą pa
skelbė. Tuo budu jie manė alu
dės savininką visiškai sunai
kinti. Vienok išėjo kaip tik 
priešingai: ta aludė pradėjo 
daryti dar geresnį biznį, ne
gu4 ligi to laiko darė. Reiškia, 
Limbiniams iš visų pusių ne
pasisekė.

Ponas Jarus, Karpuko šofe
ris, “Dirvoje” verkšlena, kad 
nematąs antrojo skridimo at
skaitų.

Tam ura-patriotui noriu vie
ną dalyką priminti: ar prisi- 
dėjai bent su vienu centu prie 
to skridimo parėmimo, kad taip 
susirūpinai atskaitomis ?

0 kai dėl atskaitų, tai jas 
mato, kas tik nori. P-as Jarus 
irgi galėtų su jomis susipa
žinti, jeigu skaitytų kitus laik
raščius, o nepasitenkintų vien 
tik savo “boso” šlamšteliu. 
Tąsyk jam nereikėtų, kaip gir
tam, sienomis lipti.

— Sklokininkias.

Vasario 24 d. pas ponus Vil
kelius įvyko ALTASS. Cleve
lando skyriaus susirinkimas. 
Nors ligi susirinkimo dar bu
vo daug laiko, bet jau pradė
jo rinktis vietos inteligentai ir 
darbuotojai. Atvyko nemažas 
skaičius katalikų veikėjų. Pa
sisveikinę su susirinkusiais, jie 
pareiškė, kad atstovauja Da
riaus-Girėno komitetą, kuris 
yra nutaręs kartu veikti. Tiems 
delegatams tuoj buvo prisegti 
aviacijos ženkleliai. Na, o at
silankiusieji tuoj prisidėjo ir 
su aukomis ir klojo penkines 
ant stalo.

Dabar Clevel^nde skridimui 
jokios opozicijos nebeliko, jei
gu neskaityti Kaziuką, kuris 
vis dar bando visokias obstruk- *
ei jas daryti. Bet tapo nutar
ta ir jam laiškas pasiųsti ir 
pastatyti ultimatumą 
nori veikti kartu su visais, ai 
pasilikti vienas. Jeigu jis ban 
dys ir 
veikti, 
nuota.

Kąirtos žemos—Maistas Geriausios Rūšies!

TAUPYKITE!
Pirkinėkitc “MIDVVEST STORES”

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

tų »u»tingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expeileriu. (trinkite 
užtenkamai Pain-Exp<-llcrio ir apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite I’ain Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-ExpeUetis yra labai persisun
kiančiu per odų ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

While 
niversaries it is i n order that 
mention be made of the fact 
that
collegiate Club of Pittsburgh 
lašt Friday celebrated its third 
full year of exištence, at the 
home of Dr. J. Baltrušaitis. 
The exlreme cold prevented 
several regular members from

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | 5 minutes su Muate- 
role. pagelbsti prašalinti iri- 
taciją! Vartok 8YK| J VA
LANDA, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 25 metus. Reko
menduojamos gydytojų ir slau-

Last Monday e veninę at the- 
home of -P. Dargis the “Nau
joji Aušra”, a young people’s 
club, met. Miss Anne Walkan- 
skas, the ch.b’s president, pre- 
sented an interesting paper or: 
“The Beginning of Dramatic 
Art in Pittsburgh” and an in- 
formal discussion followed. 
Plans were also started for « 
Lithuanian play to be present- 
ed by the members and further 
^discussion on this subject wa»

tikrai darb- 
nepaprastai 
vyras. Ba- 

juo si.teipa- 
kelioliką sma- 
draugijoje, ir, 
kad nei viena 
negalėtų bu Ii

Orynaa. priimnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos ( penkias sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczemoe, pučkų. 
dedervines įr išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai praAalinn visokias 
odos iritacijas. kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 

ofte, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

Kaip žinia 
burghe įvyk 
ties metų paminėjimas, kuris 
susidės iš koncerto ir prakal
bų. Į tas iškilmes iš Clevelan
do rengiasi važiuoti p-lė Bro
nė Rasiliutė, Julius Krasnickas 
ir dar keli solistai. Jie prisi
dės prie programo išpildyme. 
Pasiryžę yra Pittsburghą an- 
lankyti ir “Naujienų” iškilmė
se dalyvauti p-ia Albina Pau- 
lienė, p. I. Visockis, ponai Ar
mėnai ir dar keletas kitų.

— Cleveland ietis.

Let it h ore be knovvn that 
the pefsoriable Mastei’ of Ce- 
remonies was A. Onaitis of 
Homestead, and the committee 
responsible for the arrang- 
menl’of the program consist- 
ed of P. Piyariunas, J. Pabar- 
čius, J. Virbickas, J. B. Tam- 
kevičius, S. Simonavičius, K. 
Stravinskas, and X. Medonis.

KIAUŠINIAI

skyriaus, kuris šias prakalbas 
rengia, sudaro eile veiklių 
Clevelando darbuotojų. Organi
zacijos pirmininku* yra Dr. J. 
T.. Vitkus; vice-pirmininkai pp. 
C. J. žuris, P. V. Chesnulis, 
Feliksas Baranauskas ir J. Ar
mėnas, kuris yra 
štus, nuoširdus ir 
energingas jaunas 
Šančiam teko s 
žinti ir praleisti 
gių valandų jo 
reikia pasakyti, 
lietuvių kolonija 
apmirusi ar neveikli turėdama 
tokį darbuotoją, kaip p. Ar- 
moną savo tarpe. Simpatinga 
ir maloni ir jo žmona, 
monienė.

Clevelando ALTASS 
ninkė yra p. Albina 
taipgi energinga ir 
kaip ir p. Armonas 
Clevelando lietuvių 
rašt. pagelbininkė — 
na Vilkelienė, iždininkė — p. 
Ona Mibelečienė; iždo globėjai
— Dr. S. T. Tamošaitis, p-lė 
Helena Grigiutė ir p-lė Helena 
Cherniutė; finansų raštininkas
— p. J. Polteris, ir narių ver- 

komitete — pp. Ar- 
Polteris, Baranauskas, 
ir Cherniutė.

A. V-da.

Toledio, Ohio
nio vakare Toledo pasibaigė 
automobilių dalių fabrikų dar
bininkų streikas, kuomet ben
drovės sutiko pakelti algas 
5% ir davė kitokias koncesi
jas darbininkams. Svarbiausiu 
laimėjimu darbininkai skaito 
tai, kad visos bendrovės, Spicer 
Manufacturing Corp., Electric 
Auto-Lite, Logan Gear Co. ir 
Bingham Stamping and Tool 
Company pripažino uniją.

points near Pittsburgh who gel
dom altend the Lithuanian 
funetions this concert offers 
the opportunity of hearing 
and seeing the fine type oi' 
concert 
capable

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo-March 2 ir 3

Kovo 3 d., Lietuvių Svetai
nėje yra rengiamos milžiniškos 
aviacijos prakalbos, ku‘rios pra
sidės 7:30 vai. vakaro. įžan
ga visiems dykai. Kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai
tis, kuris specialiai atvyksta) iš 
Chicagos. Taip pat bus kalbė
tojai iš Pittsburgho. Būtent, 
Dr. Baltrušaitienė ir P. Dar
gis. Iš vietinių kalbėtojų kal
bės Dr. J. T. 
Chesnulis, p-ia 
ir P. Maliolis. 
gramą išpildys 
listės p-ia M. 
L. Paulikiidė, 
tiniai dainininkai: B. 
tė, J. Krasnickas ir H 
te. Bus 
operetės 
Tai tik dalis 
jų ir daugiau.

FUJI 
FUJI’’ CHOP SUEY SAUGE

Vasario 18 d., Lietuvių Sve
tainėje tapo labai gražiai pa
minėta Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvės. Į parengi
mą susirinko apie 400 žmonių. 
Buvo ir koncertinė dalis, ta 
čiair ji išėjo silpnokai. Jeigu 
neklystu, aukų darželio naudai 
surinkta apie $40.

Teko girdėti, jog buvo pra
šyta pagarsinti parengime avia
cijos prakalbas, kurios įvyks 
kovo 3 d. Bet iš “Dirvos” Ka
ziukas atbėgo uždusęs ir pra
dėjo rėkti, kad, girdi, šiandien 
jokiai politikai negali būti vie
tos. O kadangi parengimo pir
mininkas buvo nuolankus Ka
ziuko “tarnas”, tai ir patikė
jo, kad skridimas orlaiviu yra 
politiškas darbas. Tokiu budu 
nebuvo leista aviacijos prakal 
bas pagarsinti.

Lietuviai turi priežodį, ku
ris šako, kad “jeigu velnią įsi- 
leisi į bažnyčią, tai jis užsiriog
lins ir ant altoriaus”. Taip yra 
ir su Kaziuku: kur jis tik na
gus prikiša, tai visuomet sten
giasi bile parengimą “Dirvos” 
jomarku paversti. Net ir tau
tos šventę jis panaudojo savo 
tikslams. Mapau, kad neužilgo 
Clevelando lietuviai tam 
pėdų” milžinui parodys 
kur jis gali smarkauti, 
vieta yra jo “Dirva”, o 
sų lietuvių šventė.

Katalikas

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
it for publication in this col- 
umn-

“We were pleased to note 
the success of the celebration 
commemorating the indepen- 
dence of the Lithuanian Rc- 
public, held on Sunday, Feb. 
18. This affair was eondueted 
in si.'ch perfect unity that it 
shovved the vvonderful efforts 
put forth by the committee 
who arranged this entertain- 
ment. This committee was suc- 
cessful in having the Mayor 
as well as other Pittsburgh 
officials attend which is some- 
thing never accomplished be- 
fore and we congratulate the 
members of the committee on 
their fine efforts. *

The whole program as plati- 
ned by the committee was fully 
enjoyed by the audience. The 
hall was decorated in a man- 
ner which gavę a cheerful at- 
mosphere. The Master of Ce- 
remonies was a pleasing young 
man (for a change), well- 
known among the Lithuanians. 
and he condvfcted the program 
likę a RE AL Master of Ce- 
renionies. Lei’s hope we see 
more of him at future enter- 
tainments. The lovely song 
which the girls of the Convent 
of St. Francis sang was evi- 
dence of the fine training of 
their teachers. This was the 
first time we heard Father 
Misius speak and it was grat- 
ifying to know that we have 
such a wonderful orator among 
our Lithuanian Pittsburghers. 
We are sure • there are many 
who join us in hoping we will 
have futuTe entertainments of 
this nature.”

Pieno Chocolate 
(COOKIES) GEM

AUNT JEMIMA” Blynelių Miltai

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avi. and 39th St. 

FuiiiiKite Afthluiiu 2,ve. gatvekari ik! Trynuesimt-MevintOH Ratvf*. 
PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY 

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

3% Sales Tax Ohio 
Valstijai

Valstijos legislatura dabarti
niu laiku ruošia naują “sales 
tax” mokesčių įstatymą. Rata 
bus 3/<. Jokios išimtys nebus 
daromos. Pravestas per legis-' 
laturą “sales tax” biliu’s taps 
įstatymu sausio 1 d. 1935 i me
tais. Tikima, kad atneš iždui 
$52,(100,000 į metus. Manoma, 
kad tas atsvers trukumą, ku
rį sudarys real eslate mokės 
čių numažinimas.

■ Taupykite ninimiR—
L • Pirkite tiesiof L •.
0. is warchouso. Jusi} senas pianas arba nnizikalis 
instrumentas bus priimtas kaip Imokčjimas.

RED CROSS” Spagetai ar Makaronai 
BEECH NUT” KAVA ...... . ............ ”

Pittsburgh’o Nau 
jienos

•BUY'AT THt

MIDWEST
300

STORES
NHIGHMHW)D STUMU

BĖ GRUDŲ GRAPEFRUIT . 
TOMATĖS Rinktinės šviežios

Anot vėliausių pranešimų, 
Clevelando Airporte bute įsteig
tas centras armijos oro pašto 
orlaivių- centras visoms ryti
nėms valstijoms—į rytus nuo 
Chicago, St. Louis ir Memphis, 
Tenn.

Dabartinės bazės, kur 
koncentruoja oro paštas, 
New Yorkas ir Columbus,

2 pak. 17c 
. pak. 13c 
. 3 kenai 25c

CALI HAMS Be kaulų “Drexel Farms” ccllo įvyn. 12V2C

CPITIDAC’ “Phillips” Tomato £ 10y2 sv- < 4 
MltlUCVM ar Vcgetable C ken. I I C

Šie paRtebl-tinl nauji A c oi VVarebouse Kaina
instrumentai yra pai- V l&dl INcLUJl /Įg /įį
mti ifi roKtiliaraUR sta- A A įįffaj /J?
ko. su pilnu, turtinau % RM E I) žSF
Ūmu. arlisliAku dezainu _ W g«
ir Kražiai išbaigti. Na* W Jk fe} CS Uk
n los mados Graml ir B' ■ AA rV Bsg jSjf W
Upright pianu koris- • BB

tnikvijos. Specialiai pa 
budavoti dcl mažu a- 
partmentu arba narni} 
su mažai vietos.

^ELICIOUS i- 
»aiads... with < 
ersandjam " ’ -<eit 
. . . with n ide 
and toust i < ..ruak- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and aiways/re$/t.

r-'-'j'&s ‘BAf II D ET U bb 11 b" E —'į-;. s?';; Ml H H B H U U ak E.... 1 bF ■■ s,

PiANO^n

No 2 kenai 2 už 23c 
31/2 mrc* bonka 2 už 19c 

RAUD. AVIETES “Midwest” ....... 8 unc. ken. 2 už 15c
PUIKUS FLORIDA SALERIAI — Dideli pundeliai....... 2 už 9c
O R A N ž IAI Sa 1 d y s Californią Navel  ............................ Tu z. 19 c
CLOTHES PINS ...... ............. .............................. pakelis 5c
5H^raTMlFMUILA"S^ .................. 3'šmotai"11c

Sąlygos $1.50 
į Savaitę |

Galutinu kaina—Išmainykite savo seną Pianą
TAIPGI NEDĖLIOJ

Atdara nuo 1 vai. |»o pietų iki 0 vai. vakaro.

CREAM CHEESE “Daisy” 3 unc. pak 
CRAB MEAT “Lucky Sail” %’s keno 
SHRIMP “American Beauty” .........
SALMONAS Vid. raudonas “Ruby 
d A T MAKT A CĮ “Red Breast” PUIKUS 
OAIjIVIV1N Ab ROYAL CHINOOK Sv.- kenas ■ ■ V

MINKŠTA SALAMI Dešra “Economy”________ sv. 19c
KIDNEY BEANS Puikus “Midwest” No. 2 kenai 2 už 17c 
DIXIE MIX Keksų miltai “Dromedary” pilnai 39c

KĖKSUKAI

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. w 4?
DYKAI Muzikalis Kabinetas, ▼ E
Benčius ir Roles. JS ffį
Pastebėt i na Vertybė, ne nauji, liet verti 

du ar trys syk daugiau.

SĄLYGOS 50c I SAVAITĘ i
Warehouse Kaina

Visai Nauji Maži 0 ms
Upright • * p®. E |į

Pianai □|*f
I Sąlygos $1.00 į Savaitę |

Tuz. IV w 
“MIDWEST” Rinktiniai Naujai Sudėti Kiaušiniai karton._tuz. 25c 
PINEAPPLE Puikus riekutės “Pono” No. 2i/2 ken. 19c

2 pak. 13c 
kenas 30c

PUFFED RICE
CHILI CON CARNE “Midwest

Labai dideli 4 už 19c

PAIN-EXPELLER

Don’t

Colds

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

INSURANCE KORPORACIJOS^

BANKAS 
LIETUVIAMS

^temo
IRRIfTATlONS



9 NAUJIENOS, Chicago, TO. frenkt Anfe; kovo 2, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Clasg Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas CANal 8600.

Užsisakymo kainas
Chicago je — paitu:

Metams __________ — $8.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams-------------- 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui -----------  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________  8c
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Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Pusei meti  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ____   .75
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Metama $8.00
Pusei metų _______ 4.00
Trims mėnesiams --------------  2.50
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LENKIJOS KOMUNISTAI DE
DASI PRIE SOCIALISTŲ

GUBERNATORIAUS ŽMONA

Pennsylvanijos gubernatorius, Gifford Pinchot, yra 
liberališkas žmogus. Jisai formaliai priklauso republi- 
konų partijai, bet beveik visuomet jisai prieš tos parti
jos vadovybę kovoja. Tačiau gubernatoriaus žmona yra 
dar pažangesne.

Kihis darbininkų streikams įvairiose vietose Penn- 
sylvanijoje, Mrs. Pinchot ėjo padėti streikininkams, pi- 
kietuodama dirbtuves ir laikydama prakalbas streiki
ninkams. Dabar ji nuvyko į Washingtoną dalyvauti 
NRA konferencijoje, kurią sušaukė administratorius 
Johnson. Tenai ji griežtai užprotestavo prieš NRA vy
kintojus už nusileidimus kapitalistams. Ji nurodė, kad 
nacionalinio gaivinimo įstatymas pripažįsta darbinin
kams teisę organizuotis ir statyti kolektyvius reikala
vimus darbdaviams, bet, anot jos, kapitalistai to įsta
tymo nepaiso. Jie siunčia savo šnipus į darbininkų mi
tingus ir paskui meta iš darbo tuos darbininkus, kurie J 
būna susekti prisirašant prie unijos.

Kaipo aršiausius sauvaliautojus, Mrs. Pinchot pa
minėjo plieno kompanijų viršininkus, Weir ir Budd, j 
kurie atsisakė savo dirbtuvėse leisti darbininkams lais-: 
vai išsirinkti savo atstovus, nežiūrint kad nacionalinė 
darbo taryba reikalavo suteikti tą teisę darbininkams. 
Ir kada tie kapitalistai atvirai pasipriešino valdžios įs
taigai, tai ši neturėjo drąsos paimti juos už pakarpos.

“Darbininkai mato“, pareiškė gubernatoriaus 
žmona, “kad Weir turi galios atvirai neklausyti 
valdžios, o NRA tyli, taip kad darbininkai nebegali 
turėti pasitikėjimo Jungtinių Valstijų valdžia.“
Mrs. Pinchot šitais savo pareiškimais atliko didelį 

patarnavimą Amerikos žmonėms, pastatydama prieš jų 
akis klausimą: Kas yra Jungtinėse Valstijose galinges
nis — valdžia, ar kapitalas?

Stalino “generaline linija’’ 
privedė prie suskaldymo komu
nistų partijų daugelyje šalių. 
Lenkijoje taip pat susidarė ko
munistinė opozicija. Dabar tie 
opoziciniai komuhistai nutarė 
dėtis prie socialistų partijos.

“Robotnike”, Lenkijos socia
listų partijos laikraštyje, įdė
ta komunistų opozicijos laiškas 
socialistų partijos vykdomam 
komitetui. Tame laiške sakoma, 
kad opoziciniai komunistai ne
teko vilties pakeisti prięšdarbi- 
ninkišką “ščyrųjų” komunistų 
taktiką. Bet tuo tarpu augąs 
pavojus iš fašizmo pusės, ir 
kovai su tuo pavojum visų dar
bininkų judėjimas turi būt su
vienytas. Toliau laiške sakoma, 
kad Lenkijos socialistų partija 
yra tikras Lenkijos darbininkų 
klases atstovas politikoje, o 
ekonomijos srityje Centralinė 
Profesinių Sąjungų Komisija 
vadovauja daugumai darbinin
kų. šitos dvi organizacijos lai
mes kovą dėl darbo žmonių val
džios įsteigimo Lenkijoje.

Todėl komunistinė opozicija 
pareiškia savo pilną sutikimą 
su socialistų partijos platfor
ma ir prašo, kad partija ją pri
imtų. Laiškas baigiamas iškil
mingu pasižadėjimu ištikimai 
kovoti po socializmo- vėliava už 
geresnį rytojų darbininkų kla
sei, už socializmą.

KOMUNISTAI IR “BENDRAS FRONTAS”

Mylimas komunistiškų agitatorių arkliukas yra 
“bendras frontas“. Jie nuolatos apie tą “bendrą frontą“ 
kalba, jo vardu šaukia įvairias konferencijas ir rengia 
masinius mitingus. Bet po “bendro fronto“ priedanga 
jie kur tik galėdami darbininkų judėjimą ardo..

Nuo to laiko, kai Amerikoje atsirado komunistai, 
jie sudraskė tūkstančius darbininkų organizacijų — 
unijų, susišelpimo draugijų, sporto sąjungų ir t. t., ir 
t. t. Jie sukėlė triukšmą ir muštynes šimtuose darbinin
kų prakalbų ir mitingų. Lietuviai darbininkai irgi tu
rėjo daugybes progų pažinti komunistus, kaipo griovi
kus, ir triukšmadarius. Pradžioje, kai buvo tik-ką įsikū
rusi komunistų sąjunga, tai socialistams beveik nebuvo 
galima surengti viešo susirinkimo, kad į jį neįsilaužtų 
sufanatizuoti padaužos ir neiššauktų muštynes.

Komunistams suskilus į “tikruosius“ ir “sklokinin- 
kus“, jie pradėjo muštis tarp savęs, ir užpuolikai vi
suomet būdavo ištikimieji Maskvos klapčiukai.

Tais savo gengsteriškais žygiais komunistai sukėlė 
prieš save visų padoresnių darbininkų pasipiktinimą. 
Bet apkvaišusiems bolševikų pastumdėliams to dar bu
vo ne gana., Jie ryžosi pavartoti smurtą prieš darbinin
kų mases tokiame maštabe, kad visa Amerika butų nu
stebinta jų “didvyriškumu“. Suorganizavę gaują iš ke
leto tūkstančių galvų, jie vasario 16 dieną atėjo į Ma- 
dison Square Garden, kur buvo laikomas milžiniškas 
darbininkų protesto mitipgas prieš Austrijos budelius, 
ir bandė jėga jį užkariauti. Savo tikslo jie nepasiekė, 
bet protesto mitingas prieš fašizmą tapo paverstas kru
vinomis muštynėmis.

šituo užpuolimu ant masinio darbininkų mitingo 
komunistai parodė, kad jiems visai nerupi ne tik dar
bininkų klasės solidarumas, bet ir tai, kad jie tuo savo 
elgesiu suteikė moralinę pagelbą Austrijos fašizmui. 
Jie čia pasirodė, kaipo atviri fašizmo talkininkai.

Todėl komunistų šukavimai prieš fašizmą yra gry
na veidmainystė. Fašistiškesnio gaivalo šiandie Ameri
koje nėra, kaip komunistai. Kas nori kovoti prieš fa
šizmą, tas privalo kovoti prieš gengsterišką komuniz
mu. > - . '

jos šalis. Viešiems darbams 
Italija išleido per dešimtį me- 
«tų mažiau, negu kad Anglijos 
valdžia paskolina tam reikalui 
vietinėms savivaldybėms per

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
PRADEDA SUSIPRASTI

Du stambiausieji Vokietijos 
komunistų vadai, Remelc ir 
Neumann, atsisakė klausyti 
Maskvos komandos ir užtraukė 
ant savęs komunistų interna
cionalo' rūstybę.

Remele buvo prezidiumo na
rys komunistų internacionale ir 
kominterno vykdomojo komite
to narys. Iš tų vietų jisai da
bar rezignavo. O jo bendradar
bis Neumann tapo kominterno 
plenumo pasmerktas, kaipo 
“oportunistas”. Iš stambiausių
jų Vokietijos komunistų vadų 
tėra nenuvainikuotas dabar tik 
Thaelmann’as, kuris sėdi kalė
jime.

Savo rezignacijos laiške Re- 
niele sako, kad Maskva priver
tė Vokietijos komunistus eiti 
klaidingu keliu, kuris atvedė į 
Hitlerio pergalę.

SKURDAS FAŠISTIŠKOJE 
ITALIJOJE

tiek Amerikos emigracijoj, tiek 
Lietuvoje, mokėjo suprasti at
jausti ir paremti , kiekvieną 
svarbesnį socialistinio darbinin
kų sąjūdžio Lietuvoje reikalą.

Kupiškis
Laisv. Et.-Kult. Draugijos 

Kupiškio skyriui šiomis dieno-

žmogus gavęs kvoterį, pusdoie- 
rį, o daugiausiai dolerį.

Ačiū ir už našles grašius 
vis vien į krtfvą sutraukus pa
sidaro doleriai.

vienus metus.
Reikia pastebėti, kad visose 

diktatūrose žmonių būvis yra 
abai blogas. Bet diktatūros iŠ- 
eidžia milžiniškas sumas pinL 

gų propagandai užsieniuose ir 
savo melagingais pasigyrimais 
apgauna daugelį žmonių.

ADF. PREZIDENTO 
PROTESTAS

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Wm. Green, pa
siuntė ilgą telegramą socialis
tų ir darbininkų unijų masi
niam mitingui Philadelphijoje, 
pareikšdamas protestą dėl dar
bininkų skerdynes Austrijoje. 
Savo telegramoje prezidentas 
Green nurodo, kad net kare 
yra uždrausta šaudyti į ramius 
civilinius gyventojus, o tuo 
tarpu Austrijos valdžia bom-

Mes naudojamės ir šia “Nau
jienų” sukaktuvių proga, kad 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos vardu pareikštume apie 
“Naujienas” susitelkusiems mu
sų idėjinių draugų būreliui ir 
visų pirma drg. Pijui Grigai
čiui, o per juos visai socialisti
nei lietuvių Amerikoje emigra
cijai ir musų širdingą padėką 
už iki šiol teiktąją musų Parti
jos darbui moralę ir materialą 
pagalbą, ir musų nuoširdų lin
kėjimą “Naujienoms” sėkmin
gai dirbti ir toliau, skriejant ir 
brandinant lietuvių darbininki
joj socialistinę mintį.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vardu

Centro Komiteto pirmininkas
St Kairys, 

Sekretorius L. Pilėnienė.

mis tapo pasiųsta $15.00.
Tai pirmas si imtinys šiais 

1934 metais. Mažas siuntinys, 
tai našlės grašis, bet tai nuo 
širdies ir iš peties.

Jei Amerikos Kupiškėnai, 
kurie iš pradžių buvo pasiža
dėję gausiai paremti, savo pa
žadą paskubintų išpildyti, tai 
galima butų pasididžiuoti ir pa
sigėrėti gausesniu* siuntiniu.

Buvo atsiradę iš tarpo Ku
piškėnų, kurie pasižadėjo net 
tūkstantines aukauti, bet iki 
šiol dolerio nedavė; ir vis ka- 
žiu ko laukia. O jau penkdole- 
rines ir dešimtdolerines tik pa- 
spek imti. Bet kada pradėtas 
darbas ir pradėtos aukos rink
li, tai tūkstantinės, šimtinės, 
dešimtdolerines ir penkdoleri- 
nės susitraukė; ir džiaugiesi

Todėl mielai priimama ir 
penktukai, dešimtukai, kvote- 
riai, pusdoleriai ir tt. bile jų 
butų kuo daugiausiai.

Prie progos c pranešu visuo 
menės žiniai, kad pradėtas Va
jus Liaudies Namui, šiuo tik
slu tapo jau išsiuntinėta arti 
tūkstantis atsišaukimo laiškų 
visiems man žinomiems veikė
jams, draugystėms, kliubams ir 
kuopoms. Ir pasitikiu, kad 
Amerikos lietuviai užgirs ir pri
sidės pagal savo išgalę su au
komis.

Gautos aukos ir aukotojų 
vardai ir pavardės bus viešai 
per laikraščių skiltis paskelb
tos.

Pinigus siųskit pašto perlai
da, — tai nepražus.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St., Chicago, III.

Italijos fašistų agentai ir pa
pirkti laikraščių korespondentai 
labai skaisčiomis spalvomis pie
šia ekonominę Italijos būklę ir 
“geniališkus” Mussolinio pla
nus pramonėje ir žemes ūkyje. 
Tačiau bešališki faktai rodo vi
sai ką kita.

Tarptautinis Darbo Biuras 
paskelbė raportą apie darbinin
kų padėtį įvairiose šalyse, pa
lygindamas darbininkų uždar
bius, gyvenimo reikmenų kai
nas ir t. t. Italijoje ir kitur. O 
specialiai apie pramones ir ūkio 
dalykus Italijoje įdomių davi
nių surinko Anglijos prekybos 
atstovas Italijoje. Iš tų davinių 
matyt, kad Italija randasi ant 
bankruto kranto. 1932-33 metų 
biudžetą fašistų valdžia galėjo 
subalansuoti, tiktai panaudoda
ma deficito padengimui sociali- 
’nės apdraudos fondą, kuris bu- 
vb įsteigtas Italijoje dar prieš 
fašizmo laikus!

1932 metais Italijoje buvo 
21,000 bankrotų, t. y. penkis 
kartus daugiau negu Anglijoje. 
Gyvenimo reikmenų kainos nu
puolė 15.73% nuo 1927 metų, 
bet per tą patį laiką darbinin
kų algos nupuolė dar labiau, 
daugelyje pramonės šakų 40%. 
Italijoje' šiandie yra žemesnis 
gyvenimo"standardas, negu ku- 

Įrioje kitoje šalyje, išimant

Mirdavo kanuolėmis darbininkų 
namus, kuriuose gyveno moters 
r kūdikiai.

Savo protestą Green baigia:
“Aš tikiuosi, kad darbo 

žmonės visoje šalyje pareikš 
savo balsą tinkamu ir efek
tingu budu per valdžios įstai
gas ir spaudą, taip kad tie, 
kurie yra atsakomingi už tą 
nekaltų vyrų, moterų ir kū
dikių žudymą Austrijoje, ži
nos, kad žmonių masės Jung
tinėse Valstijose protestuoja 
prieš tuos žiaurumus, kurie 
ištiko žmonių mases Austri
joje.”

SVEIKINU NAUJIE
NAS!

Dvidešimt metų atgal pra
dėjo eiti Amerikos lietuvių 
darbininkų laikraštis Naujienos. 
Susipratę Amerikos lietuviai 
darbininkai savo pinigais įsten
gė išleisti pirmą Amerikos lie
tuvių dienraštį. Tai buvo di
džiulis susipratusių darbininkų 
pasisekimas, Tai buvo visiems 
įrodymas, kad susipratę Ame
rikos lietuviai darbininkai yra 
galingiausia visuomenės dalis.

Neapsiriko Naujienų inicia
toriai, pasikviesdami p. P. Gri
gaitį prie Naujienų vairo. Visą 
tą dvidešimt metų laikotarpį 
jis stojo ir tebestoja už darbi
ninkų reikalus.

Dvidešimt metų atgal! Taip, 
tai gan ilgas laikas, bet aš dar 
neužmiršau, kaip linksma man 
buvo skaityti pirmą Naujienų 
numerį. Ir nuo pat pirmo nu
merio tebesu nuolatinis Nau
jienų skaitytojas.

Linkiu Naujienų štabui ge
riausio pasisekimo per metų 
metus! —A. G. Kartanas.

JkorespondencijosI
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Hamtramck, Mich.
Iš musų kolonijos

Jau seniai beteko “Naujieno
se” pastebėti iš musų kolonijos 
žinių, nežiūrint to, kad čia gy
vena pusėtinas būrelis lietuvių. 
Tiesą pasakius, pastaruoju lai
ku jie labai mažai ką teveikė.

Dabartiniu laiku darbai einą, 
galima sakyti, neprasčiausiai. 
Visa bėda tik ta, kad naujiems 
darbininkams labai sunku koks 
nors darbas gauti, o ypač kiek 
senesniems žmonėms.

Mes turime ALP. Kliubą, ku
ris kovo 3 d. rengia savo de
šimties metų paminėjimą, Bus 
kalbėtojų ir šiaip gražus prog
ramas. 'Prašome kliubo narius 
ir šiaip lietuvius atsilankyti į 
musų parengimų.

Kliubo narys.

“NAUJIENŲ” Redakcijai 
čikagojė.

Sveikiname “Naujienas”, jau 
dvidešimts metų dįrbusias, var
gusias, ištverusias ir išaugu
sias. Sveikiname laikraščio Lei
dėjus, Skaitytojus ir ypač laik
raščio Redakciją.

Kad ir iš tolo, bet ir mums 
teko stebėti “Naujienų” nuola
tinių rungtynių eigą, per ku
rias “Naujienos” nepailstamai 
skynė sau kelią pirmyn ir pa
galios, kaip mums atrodo, pa
tikrino sau ateitį. Prisitaikin- 
damos ypatingoms Amerikos 
gyvenimo sąlygoms,. “Naujie
nos” per visą tą laiką dirbo di
dėlį politinio, kultūrinio ir kla
sinio švietimo darbą lietuvių 
darbininkiškos emigracijos tar
pe, padėdamos jai kultūrinei 
augti ir sąmonėti. Per visą tą 
laiką, o ypač didžiųjų pasikei
timų Lietuvoje laikotarpiais 
“Naujienos” visuomet buvo šir
dingas draugas ir Lietuvės dar
bininkijai. Buvo jautrus, visuo
met nuoširdžiai mums nusitei
kęs ryšių centras tarpe vienų 
ir kitų, kuHs visuomet gyvu 
ir įsąmonintu žodžiu atsakyda
vo į kiekvieną svarbesnį ivykį

Kaip Lietuvos poli
cininkas nušovė 

žmogų
Juozas Adomaitis, amerikie

tis, dabar vieši Lietuvoje. Jis 
gyvena Šilalės miestelyje, Tau
ragės apskr. šiomis dienomis 
jis parašė savo draugu’ laišką, 
o taip pat pridėjo žinią, kurią 
prašė mums perduoti. Toji ži
nia skamba sekamai:

> šių metų sausio 4 d. pas mus, 
Adomaičius, užėjo amerikie
čiams žinomas Steponas Lem- 
čauskis, kuris dabar Lietuvoje 
gyvena. Kartu su juo buvo ir 
Stanislovas Vištartas, labai ma
lonus senelis iš Tubinų parapi
jos, Paneročių kaimo. Užėjo 
jie šiaip mus- aplankyti, o prie 
progos ir pavaišinti. Visi mes 
smagiai laiką praleidome, be
gerdami ir •besišnekučiuodami. 
Vištarta pasisakė, kad Ameri
koje turįs du brolius. Jis labai 
įdomavosi Amerikos gyvenimu 
ir visokiausius klausimus man 
statė. j

Apie 10 vai.’ vakaro Lem- 
čauskis ir Vištortas apleido 
mus ir išėjo važiuoti namo. 
Sustojo jie dar p. Norvilos ar
batinėje išsigerti arbatos. Kaip 
tik tuo laiku įsibriove į arba
tinę girfas policininkas iri be 
jokios priežasties keturiais šū
viais nušovė Vištarta. Tą žmog
žudišką darbą atlikęs, polici
ninkas pasileido bėgti Kvėdar
nos link. Tačiau tapo pranešta 
kitiems policininkams, kurie 
piktadarį sulaikė.

Sausio ^6 toje pat arbati
nėje tapo padarytas skrodimas, 
o sausio 8 d. tragingai žuvęs 
Viši artas buvo palaidotas.

Tai tokiu budu dėl girto po
licininko žuvo simpatiškas se
nelis.

Juozas Adomaitis tuoj po Ve
lykų rengiasi apleisti Lietuvą 
ir vėl grįžti į Ameriką,

‘,.3

Robert Louis Steoenson. Verti A. Kariamu

Turtų Sala
(Tęsinys)
XXXIII 

Vado žuvimas
šiame gyvenime niekado 

nėra buvę tokios pefversmės. 
Kiekvienas iš tų šešių vyrų bu- 
vo lyg perkūno nutrenkti. Bet, 
kas link Silver’io, jo smūgis 
beveik tuoj aus išnyko. Visos 
jo sielos mintys buvo atkreip
tos, kaip bėgimo rungtynėse, 
ant tų pinigų; na, j vieną se
kundą jis prisikėlė, lyg iš nu
mirusių; ir jis atgavo suma
numą, suvaldė savo piktumą ir 
pakeitė savo planus, kol kiti 
susirado laiko suprasti savo ap
maudą. ,

“Zigmonte”, jis pašnibždėjo, 
“imk tą ir saugokis pavojau^”.

Ir jis padavė man dviejų 
vamzdžių pištalietą.

Tuo pačiu laiku jis pradė
jo pamažu trauktis j šiaurę ii 
keliais žinksniais jis jau buvo 
duobe atskyręs mi.*du nuo anų 
penkių. Tada jis pažvelgė į ma
ne ir linktelėjo galvą, lyg no
rėdamas pasakyti, “štai siau
ras kampelis”, kas iš tikro, 
mano supratimu, ir buvo. Da
bar jo žvilgsniai jau buvo gan 
draugiški; ir aš taip buvau 
priešingas tokiems mtolatiniams 
besikeitimams, jog aš negalė 
jau susilaikyti nepašnibždėję,, 
“Tai tu vėl stoji kiton pusėn”.

Jam jau nebebuvo likę laiko 
atsakymui į klausimą. Buka- 
nieriai, vienas paskui kitą, šū
kaudami ir keikdami, pradėjo 
lipti duobėn ir pirštais kasti 
žemę, blbkšdami lentas į šalį. 
Morgan’as surado auksinį, pi
nigą. Jis laikė jį iškėlęs auk
štyn, keikdamas Visa savo ger
kle. Tai buvo dviejų gVinejų 
pinigas ir jis ėjo iš rankos į 
ranką tarp jų kokią ketvirtą 
dalį minutės.

“Dvi gvinejos!”, staugė Mer- 
ry, mosikuodamas jį prieš Sil
ver’io akis. “Tai šis yra tavo 
septyni šimtai tūkstančių sva
rų, ar ne? Tai tu esi toks ge
ras vyras deryboms, ar ne? 
Tu esi tas, kuris niekados ne
klysti, tu medinės galvos liur
bi!” \

“Kąskite, berneliai“, tarė 
Silver’is su šalčiausia panieka; 
“aš visai nesistebėčiau* kad jus 
surastumėt kiauflės riešutų“.

“Kiaulės riešutų!”, spiegda
mas pakartoję Merry. “Drau
gai, ar jus girdėjot tą? Aš sa
kau jums, tas žmogus visą lai
ką žinojo. Pažvelgkite į jo vei
dą ir jus pamatysite ten taip 
aiškiai, kaip iš rašto”.

“E, Merry”, patėmijo Sil
ver’is, “ar tu ir vėl nori pa
likti, kapitonu?. Iš tikro, tu* esi 
žvalus bernelis

kio svyravimo stojo už Merry. 
Jie pradėjo grumtis iš duobės, 
mesdami piktą žvilgsnį atga1. 
Aš patėmijau vieną daiktą, kas 
atrodė gan gerai mums: jie 
visi išlipo priešingoje pusėje 
nuo Silver’io.

Na, taip mes ir stovėjom, 
du vienoje purėje, penki kito
je, duobe tarpe mus, bet nie 
kas fnebuvo pakankamai įnir
šęs užduoti pirmą smūgį. Sil
ver’is nei kiek nesijudino; jis 
dabojo juos, kriukiu* pasirėmęs 
ir visai tiesiai stovėdamas; jis 
atrodė taip ramus, kokį aš esu 
bent kada matęs. Aš neklystu 
sakydamas, kad jis buvo nar
sus.
" Ant galo, matyt, Merry bu
vo nusprendęs, jog prakalba 
pagerintų reikalus.

“Draugai”, jis kalbėjo, “ten 
jie yra vieni du; vienas iš jų 
yra senas šlubis, kuris mus vi
sus atvedė čionai ir įpynė mus 
į šias pinkles, o antras, tai yra 
tas veršiukas, kurio širdį aš 
pats, manau pasiimti. Dabar, 
draugai-—”

Jis pakėlė savo ranką ir bal
są, o iš to jau* buVo aišku, kad 
jis norėjo pradėti užpuolimą. 
Bet lygiai tuo pačiu laiku — 
pliaukšt! pliaukšt! pliaukšt! -■ 
trys šautuvų Širviai sužaibavo 
iš krūmų. Galva žemyn, Merry 
nuvirto į duobę; vyras su ap
rišta galva kaip medinis vil
kiukas apsisukę aplink ir iš
tisas pavirto ant šono, kame 
jis ir gulėjo jau nebegyvas, 
bet dar tebesiraitantis; o kiti 
trys apsisukę pasileido visomi; 
pajėgomis bėgti.

Greičiau negu akį užmerk
tum, Ilgasis Jonas buvo iššo
vęs du šuviu į besiraitanti 
Merry; o kai Žmogus iš pas
kutinių kančių pastatė sti.lp i 
akis į j j, “Jurgi”, jis tarė, “aš 
manau, kad aš tave jau nura
minau“.

. . k’

Tuo pačiu laiku gydytojas, 
Gray’jus ir Ben Gifnn susivie 
Bijo su mumis su teberūkstan
čiais šautuvais, atėję iš mus
katų miško.

“Pirmyn!”, surėkė gydyto
jas. “Du syk greičiam mano 
berneliai. Mes turime užbėgt» 
jiems už akių, kad nedaleidus 
jų prie laivelių”.

Ir mes labai greitai bėgom, 
kai kada įpuldami į krumus iki 
krutinės..

(Birs daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
... Andehnan, 284 Tremont SL>

Bet šį kartą jie visi be jo* Bostoft, Mass.
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į Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai 1
BALZEKAS MOTOR SALES no, yra tikrai nelengva.

Balzėltas Auto Sales parūpi
na didelį kreditą. Įmokėjo žmc 
gus $5.00 ir gali imti karą, o 
balansą galės išmokėti net 20 
mėnesių laiku.

čia priimami mainams ir se 
ni autai. O kas nori, tai gali 
rasti platų pasirinkimą antrA- 
rankių, jau vartotų automobi 
lių.

Prie salesruimio yra » didelė 
moderniškai įrengta dirbtuvė 
automobiliams ir trokams tai
syti. Čia atliekama visokiau
sios pataisos. Keturi mechani
kai dirba šapoj nuolat. O vi
sos įstaigos štabas — su* sels 
monais — susidaro iš 15 as
menų. šapoj visi moderniškiau- 
si įrengimai gražiam ir grei 
tam darbui padaryti, ir pirmą 
žvilgsnį metęs matai joje rū
pestingai apgalvotą ir prižiū
rimą tvarką.

Taip Sales Room, taip šapa

yra 
ke- 
lai- 
So. 

vie- 
biz-

biz-

laiką neišsidaužo, 
ir aliejaus reika- 
tarnybai, neprisi- 
greitai greinuoti

Balzekas Motor Sales yra įsi
gyvenusi automobiliams parda
vinėti ir taisyti įstaiga ir ran
dasi adresu 4030 Archer Avė., 
tel. Lafayette 2082.

Savininkas — Stanley P. Bal
zekas.

Automobilių bizny jis 
nuo 1920 metų, reiškia, jau 
turioliktus metus. Pirmiau 
kė bizniavietę adresu 6012 
Kedzie Avė., o dabartinėj 
toj, Brighton Parke, turi 
nj 8 metus.

Pradžioj, tik užsidėjęs
nj, pardavinėjo Hupmobiles. 
paskiri Willys Knight’us, dar 
vėliau Nash’us, o dabar Chry- 
sler’ius ir Plymouth’us.

Mainydamas parduodamus 
karus jis vadovavosi šiuo pa
tyrimu : kadangi automobiliai 
yra nutolat gerinami, nuolat 
pritaikomi publikos paranku- 
mui, tai jis imdavosi pardavi
nėjimo tų karų, kurie pasižy
mėdavo praktiškiausiais ir pa
rankiausiais pagerinimais. Tai 
ve kodėl ir mainė išdirbystes.

Ir ^iandie Chrysler’ius ir 
Plymouth’us pardavinėja, ka
dangi jam atrodo jie geriausi, 
jei atsižvelgti į tuos pinigui, 
kurie tenka jiems sumokėti. 
Pavyzdžiui, jo pardavinėjami 
karai turi vadinamą floating 
power, t. y. svarbios mecha
nizmo dalys remiasi ant gu
mos (rubber), dėka to moto
ras ilgesni 
mažiau gazo 
linga karo 
eina taip
kiairiai (valves), kaip nekuriu 
kitų karų, turi hidrauliškus 
stabdžius (brakes), kurie su
laiko visus keturius tekinius 
susyk, ir visas Chrysler’io ar 
Plymou’th’o užlaikymas kaštuo
ja, palyginti, nebrangiai, šių 
karų krauklai (bodies) pada
ryti iš vieno plieno šmoto ir 
pasižymi nepaprastu tvirtu
mu.

Iš daugiau kaip 30 lietuvių 
agenlijų automobiliams parda
vinėti buvusių Chicagoj gerai
siais laikais, šiandie tepaliko, 
rodosi, tik dvi. Ir viena jų yra 
p. Balzeko įstaiga.

P-nas Balzekas -savo pasise
kimą aiškina taip: jis stengė
si pataikyti publikos reikala
vimams ir elgtis su’ ja teisin
gai. Biznio principas buvęs ne 
tas, kad kaip nors įbrukti pir
kėjams karą, bet kad jie bu
tų patenkinti, kad žinotų, jo- 
gei gavo gerą pirkinį už savo 
pinigus. Be to, jis kreipė ypa
tingo dėmesio, kad išvystyti 
biznį ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių tarpe. Ir šiandie jo 
kostumerių yra žymi dalis net 
žydų. O žydų rinką užkariau
ti, kaip kiekvienas iš musų ži-

5h*A atdara nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

P-nas Stasys P. Balzekas at
vyko Amerikon gruodžio mė 
hesį 1912 metų iš Nuotakų kai
mo, Lydokių valsčiaus, Ukmer
gės pavieto.

Kai atvyko, šapoj dirbo gal 
kokius tris mėnesius. O po to 
ėmėsi biznio. Turėjo 5 bučer- 
iiės. Per keturius metus dir
bo sėlsmonu wholesale grocery 
bizniui. Puspenktų mėtų lankė 
Valparaiso universitetą ir tuo 
pačiu laiku buvo teatro mene
džeriu. Visa tai liudija, saky
tum, įgimtą jo palinkimą biz 
niui ir nepaprastą energiją.

šiandie p. Balzekas depresi
ja nesiskundžia.- Jis išreiškė 
padėkos žodį, kad Naujienos 
stengiasi sugyventi draugiškai 
su lietuviais biznieriais, ir rei
škia padėkos savo kostume- 
riams ir draugiškus linkėjimus 
visiems išeiviams lietuviams.

O dabar, dar šią savaitę, lau
kia pasiekiant didelį orderį iš. 
keleto dešimčių karų jo jstai 
gą, kad publika turėtų tikrai 
platų pasirinkimą karų.

Bronė Drangelienė-Darlys ruošiasi kon 
certui kovo 11 dieną

Chicagos Operos dainininkė 
pirmu kartu prieš lietuvių 
publiką

Kiekvieną sezoną įvyksta 
koncertų, kurie kartais būna 
vykę, kartais mažiau pasek
mingi. Bet kiekvieną sezoną 
jvyksta koncertas, kuris paly
gintas su kitais, paprastai už
sitarnauja šedevro vardo. Pra-

Margaret Maskel 
Maskeliunaite

lenkia kitus savo muzikale ver
te, išpildymu, ’lieka kalibru, pa
gal kurį kitus koncertus rei
kia matuoti.

Be abejo, kad toks koncer
tas bus p. Bronės Drangelie- 
nės—Barbara Darlys debiutas 
prieš lietuvių publiką, kuris yra 
rengiamas kovo 11 d., Chicago 
Women’s Club Theatre, 72 East 
llth street, prie Michigan Avė.

Dažnai dainavusi daugiau 
privatiško, negu viešo pobūd
žio lietuvių parengimuose, p. 
Drangelieliė nei kartą nepasi 
rodė viešai. Aktyviai nedaly
vaudama musų meniniame gy
venime, ji atsidėjusi studijavo, 
lavino savo soprano balsą, siek
dama 
mu*šti 
siekė, 
cagos 
latine
praeityje padarė debiutą.

Tad, dabar lietuviams bus 
ypatingai įdomu ją išgirsti, ir 
spėjant iš debiuto operoje ir iš 
kitų pasirodymų—jos koncer
tas bus vertas dviejų pusryčių 
ir trijų vakarienių—jeigu’ kam 
nors truputį striukai su pini
gais.—Ls.

vieno tikslo—kad pra- 
ledus į operą. Ji tai at- 

šį sezoną ji tapo Chi- 
Grand Opera grupes nuo- 

dainininke ir trumpoj

Geresnė Tarnyba
Kad daryti biznį, krautuvės savi- ■

ninkas turi visa 'la k* (lėti pastangas narystes duoklėmis, malonės užsimo- 
gerinimui tamybostl kostumibriattis. 
Tatai reiškia, riėttik kad jis turi steng
tis juo- tiksliau tJtttarnauti jiems, bet, 
kas yra daug svarbiau, laikyti krau
tuvėj juo geriausios rūšies rėfkmenes 
už žemiausias galimas kainas.

Kttda kdstumieriai teina j “Mid- 
west” krautuvę, jie yra užtikrinti, 
jogei ras čia tikrai gerų tarnybų. 
Krautuves savininkas žino savo kos- 
tumerių reikalavimus ir norus.

Kaip “Midwest” krautuvės savinin
kas jis taipgi yra narys kooperaty
vo, kuriam priklauso 300 kitų groser- 
ninkų. šis kooperatyvas turi savo 
sandėlį daugmenėms, per kurį paš- 
kistofna visi tavbrai “Michvešt” krau
tuvėms. Toks milžiniškas kiekis 
reikmenų yra reikalingas trims šim
tams Midvvost krautuvių, kad tie ta- 
voraį atvežama vagonais tiesiog ;iš 
fabrikdhto arba išdirbėjo.

DidŽiaudias pastangas deda “Mid- 
west Krautuvių savininkai, kad parū
pinti shvo ’kosturieriams juo geresnę 
reikmenų rūšį 4iž žemiausių galimų 
kainų. PuikUs. šio tvirtinimo įrody
mas galima rasti peržiurėjus “Mid- 
west Stores” skelbimų šios dienos 
laikraščio laidoje. 
■ -■ I I* '| r I i iiiiiimu m . ............................... ......... .

PRANEŠIMAI
Ramygalos Aido Kliubas laikys su

sirinkimų J. Barausko, buvusioje Mel- 
dažio svetainėj, 2244 W. 23 Place, 
penktadieny, kovo 2 d., 8 vai. vak. 
Visi kviečiami skaitlingai susirinkti.

, Ramygalietis.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, kovo 2, 1934. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakarė. Visi kliubie- 
čiai kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimų. A. Kaulakis, rašt.

S. L. A. 134 Moterų kuopa laikys 
susirinkimų penktadienį, kovo 2 d., 
8 vai. vak. ifacKinley Parko svetainė- 
nėje. Visos parės esate prašomos 
susirinkti, nes turime daug reikalų 
aptarti, 
kusios su 
simokėti, 
duotos.

Taipgi kurios esdte užsili 
mokesčiais, malonėkite už 
kad neliktumėte suspen 

Sekretorė.

skiriamas antroje transatlanti
nio skridimo naudai. Įžanga 
tik 25 centai asmeniui.

—Rengėjai.

yta labai svarbu visiems S. L. A. na
riams. Jie turi nuspręsti, kuris punk
tas yra naudingas S. L. A. gerovei. 
Taipjogi tie nariai, kurie pasilikę su 
kėtf, kad nenustotų narystės teisių.

Ben Aluzas, užrašų šekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadienį, ko
vo 4 d., 12 vai. dienos, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet., 3183 So. 
Halsted St.

Susirinkimas yra darbus, todėl 
kiekvienas narys privalo atsilankyti 
ir alpsvarstyti draugijos reikalus. 
Tkippat turėsime ir naujų raportų 
reikale išmokėtų pomirtinių ir rei
kale rengimo draugiško išvažiavimo, 
nes pereito susirinkimo yra nutarta 
padaryti draugiškų išvažiavimų, ir 
komitetas yra išrinktas tam darbui 
pradėti. Be to, kurie gavote laiš
kus dėl dūoklių, tai butinai pasirū
pinkite apsimokėti arba prisiųskite 
mokesti i draugijų. P. K., rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadieny 
kovo 4, 10 vai. ryto Morning Sthr 
Kliubo buveinėj, 1654 N. Damen Avė. 
Visi nariai esate kviečiami atsilan
kyti, nes bus svarbus reikalai svars
tomi. V. č„ rašt.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieni, kovo 6 diena, 8 vai. vakare, 
Sandaros svet., 814 W. 33 St. Visos 
narės esdte prašomos susirinkti skait
lingai, nes Teikės išrinkti darbinin
kes sekančiapii draugijos vakarui, ku
ris atsibus kovo 11 d. Hollywoo( 
svet. Sekretorė.
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32 6 S. STATE 'ST..-^
OppoSite Dn Store, 2d Floor

GARSINKITES DR. STRIKOL’IS 
NAUJIENOSE 'Gydytoja, ir Chirurgo.

Ofita* *645 S. ASHLAND AVĖ 

Ofieu vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Vak. Nedėlioj pagal autarimą 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 

Namų TcLi Proepeci 1930

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS d Buropot it oil ttrolutiutof 
ttnofoj autoj.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometricallv Akių Specialittat
Palengvins akių įtempimą, kuris esti! fnojoj outoį.

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo v AL ANDOS 10-12 A M 2-6 P M 
akių' aptemimo, nervuotumo. skaudamą] ’ ® P M. Sekmadieniais is ketvtnz 
akių karšti, atitaiso trumparegystf ir to- 
hregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su eUktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dSIioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

» M. Seltmadieniai* i* kerrtrtt 
dieniai* pagal «u*itarim|.

.1335 So. Halsted St
Tol BOULEVARD ,1*,

□fito Tel. Boulevard 5915 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERfASB
756 W. 35th St

Coi ot '5tb 9 Halsted St*. j 
va.afldoi ano I 3 ano 6«30-8»4ti 
Nedild«*>-isi> pagal ištarti

Jubiliejinis Bankietas. Ponia Anta
nina Nausėdiene šj metą švenčia 25 
metu jubiliejų visuomeninio darbo ir 
15 metų sukankanti pirmininkavimo 
15 metų sukahkantį pirmininkavimą 
A. Rėmėjų Draugijai. Ta proga A. 
liejinį bankieta jos pagarbai šį sek
madieni, kovo l4 d., Akademijos Au
ditorijoj. ,

Penkiolika metų laikotarpis gana 
ilgas, gi dvidešimt penki metai jau 
ketvirta dalis šimtmečio. Ji pirmoji 
iš moterų 25 metu jubilieju švenčia- 
Butų begalo malonu matyti visus po
nios Nausėdįęnes draugus bankiete 
dalyvaujant. Užkvietimus niekam) 
nesiunteme. Taigi prašome visus.

Rengimo Komitetas.

Visi artistai-tes turintys roles vei
kale “Graži Mageliona” butinai susi
rinkite pas panelę Dargužis, 3316 W. 
55th St., kovo 2 d., 7:30 vai. vakare. 
Laikas jau trumpas, turime tinka-s 
mai prisirengti, nes lošimas bus ko
vo 11 d., Sdhool Hali svet., 48 ir 
Jionore St. PirAlininkas.

•
S. L.. A. 226 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 6 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Association House, 2150 W. 
North Avė., Chicago, 111.

Gerbiamieji nariai, malonėkite visi 
pribūti į susirinkimą, nes bus labai 
svarbus susirinkimas. konstitucijos 
komisija duos raportų, kuris liečia 
pataisymų naujos konstitucijos, o tai?

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8
Ofiso telefonas Hemlock 6141

ueiuviai Daktarai

DR. C. MICHEL
DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdveinj u patogesni vieta

3325 So. Halsted St.
Valandos; ano 10 rytu iki l po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 16 iki i 2 

Phon* Boulevard 8483
Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 

' ‘ • duodu nu teisingas mažiems 
ssag* electrii treat ir dideliems. Pata- 
meni ir magnetie rimai dykai.
blanketi *r * ‘ 4654 So. Ashland Avė 

? Moterimi n mergi- . C1. , _ . ,
nomi patarimai do Pne 47th St. ant 2 lubų.

-- vanai Tel. Boulevard 1242

Lietuvės Aky eres
Mrs. Anelia ,K. Jarusz

Physical Thcrap* 
B Midwif*

Ą 6109 South Albar.,.
Ąvtnut 
Phone

Hcmlocl 02 S 
Patarnauja pri* gino 
dymo namuos* a* 1» 

! goninėae

Ofiio Tel. Bouleiatd 5914

DR MALKELIS
756 W. 35tb St

Goi ot i5tb S Haliced St».> 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Vieton 5904
>nao •alandoi. ano 2-4 ano 1 

Vedėldieniai* ragai (atarti

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lutovių Daktaru Draugi »o» 

N anai.

_______ Graboriai
Telefonas Yard* 1138 _____ _ ________

StonlSabL“eikall)R f R kliauga 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Tariu automobiliu* visokiem* ceika 

lams Kaina prieinama 
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO. ILL.

DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbon- HEMLOCK 782»

A<R. Rutkauskas, M D 
4442 South Wttttrn Aotntu 

Td Lafavert* *146
' m aNDOS

ano 9 iki Ii valandai eyta 
ano 6 iki 9 valanda- vakare

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augliau 

Moderniška koplyčia dykai. 
h'68 W I8th St. TtL Coml 6174 

CHICAGO ILL

A. L Davidonis, M.D. 
♦910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kcnvrood 5107
VALANDOS:

ano 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

*par- ivfntadttnio it kttuttudumo

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monro* 3377

A. MONTVID. M. D
Weet Town State Bank Bldg 

2400 W Uaditon St.
'»i ... iki 3 po pietų, 6 iki t <ak 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonai Bruniwick 059

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

• DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Franciacoav.

į- .........» '"g
įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IS RUSUOS - 

'Gera: lietuviam* žinoma* pei *5 ‘m* 
ta* kaipo patvre* gydytoja* chirurgą* b 
akuieri*

Gydo staigia* it chroniika* liga* wr^ 
moterų it vaikų pagal nanjauam* me 
todu* X-Ray ir kitokiu* elektro* pri* 
tanu* L

r Ofiaa* ir Laboratorijai 
1034 18th St., netoli Morgan SL v alandoa.

-ino 6 iki 7:30 vai. vakaro

-Ray ir kitokiu* elektro* prie 

Ofiaa* ir Laboratorijai

nuo 10—12 pietų ir

TeL Canal 3110 
Rezidencijoa telefonai 

tiyat Patk 6755 «r Central 7464

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

vaiandoi ano 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal nutartį.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Šią savaitę Chicagos Dentis- 
tų Draugija laike savri metinę 
konvenciją Stevens viešbutyje. 
Buvo padaryta daug j vairių pra
nešimų ryšyje su* dantų prižiū
rėjimu*. Toje konvencijoje p-lė 
Margaret Maskel-Maskeliunaitė 
irgi dalyvavo kaipo demonst
rante. Atvykusioms svečiams 
ji aiškinto, kaip dantys yra su- 
budavoti.

P-lė Maskeliunaite yra dan
tų technikė ir duktė žinbmo 
Bridgeporto biznieriaus, Joku 
bo Maskeliūno, 817 W 35th St.

■M

9

VINCO BALANDOS

▼ak.

METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Bus iškilmingas 
paminėjimas

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

Re*. 6600 South Artnitn Avimu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Sfrevi 
CHICAGO. ILL.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
DR. A. L. YUŠKA 

2422 W. Marauetlt Rd. 
kampas 67th ii Artėliau Ava. 

Telefonas Grovehill 1595 
-V a lando* nuo 9 iki ii ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, įeredomii po pietų ii 

ncdėliomii pagal nukarinu.

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauji liidotuvčit kaOpigianiiat 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o tnuaų 

Barbu. busite užganėdinti.
• Tėl. Ganai 2515 arba 2516

2314 W 23rd PL Chicairo
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III
Tel. Cicero 5927

Tel. Lafayette 3572 
J. Čiulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Paiarnanja Cbicagoje 

ir apięlinkčje. 
Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV
Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Avtntu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland At».
Tel. Boulevard 2800 

<ez 6515 So. RockwtU
Tel. Republic 9723

Viši Telefonai:

Yards 1741-1742

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2889

metiniu mirties sukaktuvių 
kovo 3 diena, 1934 metų, 8 vai. 
ryto N. P. P. Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios baž
nyčioj, 44th ir South Fairfield 
Avenue.

Po pamaldų jo broliai Juo
zapas ir Aleksandras Balandai 
jų giminės ir J. J. Bagdonas 
grįš i namus adresu 3316 W, 
55 St., kur toliau tęsis liūd
nas prisiminimas mirusio jų 
brolio ir draugo V. Badan- 
dos.

Nubudę lieka,
Broliai ir Giminės.

“Bunco Party” ant* 
rojo skridimo naudai

T0WN OF LAKE— Sekamą 
sekmadienį, kovo 4 d., Unity 
Club svetainėje ALTASS sky
rius rengia “bu*nco p&rty”. Lai
mėtojams yra skiriama labai 
gražios dovanos. Pradžia 6:30 
vai. vakaro.

Visi esate kviečiami atsilan
kyti ir smagiai laiką praleisti. 
Visas parengimo pelnas yra

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Del Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
8316 So, Halstdd St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 So. Hermitage Avenue
rii i'....... >

UOZAPAS EU0-EIK1
IR— '

Jeigu Norite Dailutį
Laidotuvėse....... PaBOė.; ....y

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

L X ZOLI* 
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
tej, Boų^vard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
t.l, Ciėiito 3724. KoplyJia dyki.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
TA ItBPUBLIC 3100

■■miftO igfeiiĮ.HU-1 '“r“ Vi ■ iiftiiiii i'*n... i,-,.ilIhmi— 

T41. ’Cicem 2109 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valanaoi: 1—3 ir 7—8 

Seredomii ir nedėliomii pagal lutartj 
Rtzidincijt 6631 So. Californu Avt.

Telefonai Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai.

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiiaa 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

♦ diena.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0 Iki 5 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Ccrmak Rd.) 
Pauodfilio, SeredoH ir Pėtnyčlos vak. 6 iki 8 

Telefonas Canal 6122
Namai:. 6459 S. Rockvrell Street 

Ularnlnko, Ketverto ir fiubatos vak. 7 iki a 
Telefonas Republic 0600
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Vietos

RASTA-PAMESTA

Mergaites: Florence Pankau

MORTGA6E BANKERS

608 Wesl 17th Si Tel. CANal 5668

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Užlai

4352 S.

AKINIAI

nes

Sensacija 
$10 vertės

905
907
912

prie 
am-

sutverti 
butu la- 
lietuvių

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Roselandas nori So 
cialistų kuopos ii 
vaikų draugijėlės

’atarnavimaš 
Sav

Birute 
savo palydove

REAL ESTATE
Bizni* pamaturra* reitingam* 

^SURANCfc NOTARY PUBLK 
>FRKAM LIETUVIŠKUS BONU 
’UNČIAM PINIGUS 1 LIETUV

AiVĄKuRČ’U AGENTŪRA

Draugijos na- 
,___ _ >

teise svar- 
reikalaig re- 

Draugijos narių 
nįgims tur- 
raugija yra

HEAD BRAVORO
Queensville Special

NEW YORK .......................... $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylia 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

ALAUS “cooleriai” ir “work 
ioard”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Negalima tačiau užmiršti ir 
visų kitų, kurie ir kurios ku- 
sios buvo)tikru, šviesiu paren
gimo padabiniinu, tai —

Bernaičiai: Raymond Brede- 
lis, Frenk Skordoskis, Stanley 
Kodis, Alfred Dikcis, Charles

šiandien svarbus R 
Rožės klubo susi

rinkimas
15 AKERIŲ, gera žemė ir trobos, 

elektriką, prie miesto, Illinois valsti
joje, maino ant mažo bizniavo ar 
dviejų pragyvenimų namo ar parduo
siu pigiai. Savininkas 1506 S. 49 
Avė., Cicero, 11.

šeštadieny. Kovo 3 dieną, 1934 m.
Kviečiame visus pažinties draugus, drauges ir visus mylin
čius smagiai laikų praleisti. Bus geriausios rūšies gėrimų, 
skanių užkandžių veltui. Grojis lietuviška gera muzika 
linksminsimos iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkai
Tarnas Aleksynas ir Pranas Račkus 

2023 So. Ashland Avė.

ALUDĖ — Tavem pardavimui pi
giai už pirmą teisingą pasiūlymą 
Biznis išdirbtas per daug metų, kam 
pinis, 6759 So. Halsted St.

Dar keletas pastabų apie Naujienų 
Jubiliejaus vakarą

Subatoj, Kovo 3 d 
Atsidaro Nauja 

Bučernė

CICERO. — Šįvakar, 7:30 v. 
vakare įvyksta svarbus Raudo
nos Rožės Klubo susirinkimas 
šemetų svetainėje*

Primename nariams, kad jie 
saugotųsi suspendavimo 
buomęt nustoja pašalpos ir po< 
mirtinės. Stengkitės apsimokė-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St, 
Tel. Englewood 5840

toties ——
1200 k. Laikas — 7:50 
v. v. Dalyvauja p-lė 
čepukiutė, smuikinin- 
Elena IPeČiukaite, pia- 

Frank Bulaw,

KEPYKLA, {steigta 23 metus, tu
riu parduoti dėl savininko mirties 
pigiai Mrs. A. Dulinski, 2509 So 
Halsted St.

Kas palikote vyrišką over- 
kautą Ashland Blvd. Auditori
joje nedėlioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti į Naujienų ofisą, 
1739 So. Halsted St.

nistė-dainininkė 
kalbėtojas. Antanas žymontas 
programo vedėjas 
sis kvartetas sudainuos 
be galo 
šome visų pasiklausyti šio pro 
gramo. ~ Klajoklis.

MODERNIŠKI BARAMS FTXčERIAl 
umus pristatymas

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas {ren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

šį vakarą Radio Kliubo links 
mas programas iš 
WWAE, 
iki 8:30 
Valerija

Labai ilgos atostogos
Scenos Mylėtojų Ratelis ga

na smarkiai veikė ir pailso. Pa
ėmė labai ilgas vakacijas ir 
miega sau ramiai. Ar ne laikas 
jau pabusti ir pradėti arti dir
vonus, kurie jau baigia visai 
užželti. Ką jus manote, vietos 
veikėjai? Kviečiu jus visus prie 
darbo be jokių ignoravimų vie
nas kito, nes darbo visiems pil
nai užteks, tiktai reikia visiems 
gero sutarimo ir veikti* visiems 
bendrai. —Kosp.

Real Estate For Sale
. NąmM-fo”* Perdavimo!
NAŠLĖ priversta parduoti gražų 

2 flatų muro namą. Lotas 60x125 
pėdų Marąuette Park kolonijoj arba 
priims i mainus morgičius arba ma
žesni namą, neskiriant kolonijos.

A. N. MĄSULIS & CO. 
6641 S. Western Avė.

Tel. Republie 5550

T0WN OF LAKE—Penkta 
dienį vakare, Unity Clirbo sve
tainėje įvyks Lietuvių Unity 
kl. susirinkimas, į kurį kviečia
mi visi nariai. Klubo pirminin
kas yra Frank Taliušis, ener
gingas ALTA'SS darbuotojas.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio 
N. DRUMSTA, 

2302 So. Leavitt St 
CHICAGO. ILL.

Penktadienį Unity Klu 
bo susirinkimas

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0808

20-ties metų sukaktuvių iškilmes. Priešakyje matyti K. Jurgelionis 
rius P. Grigaitis, “Miss Naujienos” — p-lė Birutė Lauchiškaitė, Dr 
jo žmona p. Janušauskienė, ir šimtai* kitų dalyvių, kurie pateko Į šią fotografiją

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos n 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau 
gus ir senus pažįstamus atlankyt* 
mane mano biznio vietoje. Užlai 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus juim 
mandagiai.

lietė priminimu:
“Ir aš pas jus čia ateinu
“Iš mielo krašto jums
“Ir mįslę seną jums menu — 
“Kas yri brangiausia mums? 
“Mislė” nesunku atspėti, ii 

publika lengvai galėjo ją at 
spėti 
trisdešimtis metų nematyta^ 
kraštas, kuriame girniai ir au
gai, ir jaunystės sapnus sapna
vai, pasidarė daugeliui iš mu
sų vienu brangiausių turtų.

O kaip su Poema?
(Bus daugiau)

Musical Instruments
REIKALINGA koncertina.

šaukite
Victory 7090

PARDAVIMUI Alaus Tavem, biz
nis {steigtas per 30 metų, su namų 
arba atskirai, 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0394.

Billic 
pas, 
Tuniosa, Ray Andrulis, kapito
nas John Stasiulis ir dar Joe. 
Kinderis, Alfonsas Rimkus, 
William Makshtis ir gal būt 
kiti, kurių vardų neteko suži
noti.

Maža dalis minios, kuri sekmadienį, Vas. 25 d. susirinko į didžiulę Ashland Boulevard Auditoriją, kad atšvęsti “Naujienų41 
iškilmių vedėjas, p. N. Gifgienė, “Naujienų” redakto- 

, L. Davidonis, lakūnas Juozas R. Janv.šauskas-James

ROSELAND 
tuviai pageidauja, kad butų at
gaivinta lietuvių socialistų kuo
pa. Mat, vietos veikėjai snau
džia ir laukia kažin ko. Praei
tais metais, pasidarbavus An
tanui Yociui, tapo prirašyta 10 
lietuvių prie anglų kuopos ir 
yra daugiaus pritariančių, ku
rie prisirašytų prie kuopos, jei
gu ji tiktai butų sutveria, tik
tai visa beda su vietos veikė
jais, kad nesusitaria veikime. 
Jeigu vienas užmano ką veikti, 
tai kitas visą darbą sutrukdo 
ir ignoruoja visą veikimą. To
kiu budu dirva palieka 
apleista 
Darbo užtektų visiems, kas tik 
tai norėtų dirbti.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

šie laiškai yra aWj« 1A Europos 
tkam jie priklauso, tegul nueina 
vyriausUi paštų (Clark ir Adam 
latvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
vangelio,xkur padėta iškaba “Adver 
n sėd W«nd> w iobėj nuo Adams 
vės, nas-gani laiško NUMERI. 
<ad iiamt sąraše

Būtinai reikalinga 
vaikų draugijėlę, kur 
viliami dainavimo ir 
kalbos, kur vaikučiai turėtų 
sau užsiėmimą vieton ant gat
vių kampų stovėti. Jiems pa
tiems tas išeitų į naudą. Jeigu 
šitą svarbų darbą niekas nepa
siims dirbti, tai taip ir užžels 
visas Roselando dirvonas. Po

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai 
Reguliariškas Gydytojas Optometristas 

šis pastebėtinas bargenas tiktai trumpam lai
kui. Reguliarė $10 vertybė. Puikiausi kristalini 
stiklai, kartu su egzaminacija $2.89. Pilna ga
rantija su kiekviena pora. įvairus styliai pasi
rinkimui.

WM. MEYER & CO. ."KX 
19 W. Van Buren St.

Įsteigta 1908 
Cash arba Išmokėjimui.

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

FLORIDON — $13. Calif — $16. 
New York —■ $6. Limosinai, Turis
tai rezervuokite sau vietas — 32 W. 
Randolph kambarys 506, Telefonas 
Randolph 0989.

kus, Ilarriet Andrevvs, Welta 
Kvcdcr, Lucille Langdon, Vir- 

I oinia Inčura, Helen Regina, 
Sophie Ruben, Emily Alison, 
Annette Jungle, Venus Tunio
sa, Genevieve Mažeika, Joanna 
Woodman, Venta Kartanas, 
Ruth Paulaitis, Irene Maukus, 

I Eileen Ncstar, Helen Solis, He
len Varkala, Albina Kasper, 
Ruth Bužas, kapitonas, Julia 
Katkus, Lillian Keser, Floren
ce Shimkus, Helen Keser, Vir- 
ginia ir Josephine Evinskas.

Tai buvo gražus būrys jau
nuomenės sudariusios vieną

oiiginalu- 
Dainą 

Labanaktis”. Pra-

BUČERNĖ pardavimui; priežastis 
ligos; biznis $400 { savaitę; parduo
siu, su namu ar be namo, pigiai. 

5413 Wentworth Avė.

šiandien, kaip 9-tą valandą 
vakaro ji bus Pittsburghe. O 
sekmadienį ji dalyvaus Pitts- 
burgho lietuvių iškilmėse, ku
rios yra rengiamos paminėji
mui 20-ties metų “Naujienų ’ 
sukaktuvių, Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėj, 142 Orr 
St. 7:30 v. vakare.

Kaili praneša p. P. Dargia, 
kuris redaguoja “Pittsburgho 
Naujienos” skyrių, busiąs di- 
džiausis koncertas, kokį vietos 
lietuviai yra kada surengę. Da
lyvausią visos žymiausios Pitts
burgho lietuvių meno jėgos. Ir 
tose iškilmėse p-lė Birute Lau- 
čiškaitė viena iš 50 gražiausių 
ir populeriškiausių mergaičių 
išrinkta, simbolizuos “Naujie
nas”.

Tai bu‘s dalinai panaši “Nau
jienų” 20-ties mėtų gyvavimo 
vaizduotė, koki įvyko praeitą 
sekmadienį Chicagoj, kur buvo 
susirinkę 3,000 žmonių pasigė
rėt, pasidžiaugti tuo nepapras
tu teatrališku triumfu.

P-lė Birutė Lai/čįškaitė Pitts
burghe pasiliksiatiti porai die
nų, kad atlankyti visas žy
miausias vietas. Po to ji grįž 
j Chicago.—Fi’ank Bulaw.

Chicagos Lietuvių 
(Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
{ulturos Draugija.

Į narjus priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai {stoję Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—valsti 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo 
<ama. Nariams nėra bausmių už 
lelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
nis daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo 
Česniais Draugijos 
ferendumo budji. f 
įkaičius yra 1,800, 
tas virš $80,000.00. „_
oo priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos* tai kviečiame tuoj prislrašy 
ti per musų atstovus—kontestan- 
tųs arba tiesiai kreipkitės { Chi 
cagos Lietuvių Draugijos ofisą 
1789 So. Halsted St. (“Naujiem) 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
tėlefonuokite, kad musų atstovai 
-<t»itųrT*rtiiwuA- Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Gal būt vienas įdomiausių 
vaizdų visoj “Redaktorių Ruo
šoj” buvo paskutinis, būtent 
baletas vaizduojąs Naujienų 
spausdinimą. P-nas Bieliajus 
nemažai truso padėjo šokiams 
sutvarkyti. Didelis kreditas 
priklauso jam už tai. Ir čia, 
nors gal sėdėjus salėje publika 
nepastebėjo, žymiausią vaid
menį suvaidino p-lės Bronė 
Tverijonaitė, Anita Novickaitė 
ir Josephine Markus. Joms, 
mat, teko užpildyti tuštumas, 
kai tuštumos pasirodydavo 
bendram sūkury. Jos šoko 
kartu su visomis kitomis ir 
tuo pačiu laiku dabojo ir pa
laike lyg tekančio upelio plau
kimą, užpildė tas vietar, kur 

, pasirodydavo spraga.
Ką sakyti apie “Žinias iš Lie

tuvos”? Pirmiausia, visos jos 
(Vera Stradomskaitė, Julia 
Gap&s, Anelė Zabukienė, Ona 
Kačarauskienė, Vanda Bijans- 
kiehe, S. Miscikaitiene ir No
ra Gugienė) yra vienos šau- 
niausiu musų chicagiečių lie
tuvių dainininkių. Visos jos 
yra pripažintos musų meno ir 
visuomenės ratelių darbuoto
jos. Kaip “Žinios iš Lituvos”,

Kada i sceną sutraukiama Dulinsky 
apie porą šimtų žmonių, kaip Tomy Travers 
pa v. Naujienų jubiliejaus va
kare, Jštikrųjų pasidaro sun
ku išskirti žymesnius momen
tus ir( dalyvius veikale.

Visgi negalima praleisti ne
paminėjus vaikučių. Na, ar 
ne puiki buvo pati pradžia 
“Redaktorių Ruošos”, kur vai- 
kučųi choras dainuoja “Svie
te, sviete, tu svieteli”. Ir čia 
tenka atiduoti ypatingas kre
ditas Helenai Varkalis ir Albi
nai Kasper. Bet gal būt ne ma
žesnio. jei ne didesnio, dėmesio 
užsitrarnauja Ruth Bružas, 
mergaičių choro kapitonas, 
šioj jaunoj panelėj, kuri tur 
būt yra kokios 10 ar 12 metų, 
reiškiasi jau dabar lyderio, va-

Susirinkime bus svarstomas 
klubo 20-tų itiętų jubiliejaus 
klausimas. —Klubiėfis,

REIKALINGA vyrų dirbti 
Insurance nuo 25 iki 50 metų 
žiaus, butų gerai, kad butų 
tyrę.

Atsišaukite
166 W. Van Buren St.

Room R. A. 2146 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Klauskite J. VILKISUS

Rusiška ir Turkiška Pirti
DOUGLAS BATHS

<514 16 W ROCSEVELT ROU ^*9
»rti St Loai» A»e Tel Kedzie 8907 gg 

' inn* h«cai>* it drasko* ♦•no* 
rvrimmiag poo! -

.a., tarkiilu girtu aioutua......
ifftdomb iki 7 v. v. ______

kartu su

Egzaminacija

Ir štai puikus, malonus te
noras Ažukas. Jam net barz
delė priklijuota. Visiems aiš
ku — jis įmitavo P. Grigaitį. Ir 
iš kurio žiūrėtojo jis neiššau
kė šypsos? Arba Tarutis — 
puikus baritonas; jo smarkes
nis veikimas, sakytum, vaiz
duote vaizdavo “vyresniojo” 
padėjėją. Gi Puišiui užteko 
koją pakelti — ar galvą pa- 

ikreipti, kad publika jį paste
bėtu. Kontrastui Ascilla — 
rimčiausias. O bendrai: leng
va pašaipa tiems, per kurių 
rankas eina nemažai los pa
čios pašaipos kitų dresu.

Parodymas Naujienų redak- 
j torių tokioj šviesoj primena 
senosios Rusijos tam tikrus va
karus, kuriuose laikraštinin
kai ir žurnalistai užimdavo ro
les aktorių — artistų, o šie pa
starieji kritikų. Taigi ir “at
silygindavo” su kaupu aktoriai 
— artistai spaudai, kai]) “atly- 
'ginta” buvo Naujienų redakto
riams.

Kitas momentas “Redaktorių 
Ruošoj” — tai Naujienos. Ir 
šičia tarp didoko būrio, bent 
man rodosi, teko pasižymėti 
Bronei Tverijonaitei, Anitai 
Novickaitei, Helenai Vespende- 

’ raitei, Albinai Trylikaitei ir 
i.Josefinai Markus.

skaisčiausių vaizdų visame pa
rengime.

Norėtųsi tarti dar žodis-ki- 
tas apie “redaktorius”. Sma
gu kai kada pakrėsti “fonių” 

Lawrence Ruben žmonių, į kuriuos didžiuma 
Leo Rainis, atvejų žiūrima rimtai. Kl. 

Matūras, Alphonse Stru- Į Jurgelionis šiame veikale ko- 
John Dabulskis, Arthur miškiausią vietą paskyrė 

tiems naujieniečiams, kurie 
į savo darbą ypač rimtai žiu-

Kasteckas Juozas
Lazarewics T. R. Lazarr 
Petrauskas V.

Klausia kodėl apsnūdo Scenos> 
Mylėtojų Ratelis

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntiniu Skyrius at
darus knsdie nuo 8 v. ryto 
i k i 8 y h Į. _ vnk. Nedėliornįs 
'iu<» 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

...................  i TilffiiCT laggBBBMHi.

visai
Taip neturėtų būti.

Birute Laučiškaitė 
šiandien išvažiuoja 

į Pittsbyghą
“Miss Naujienos

Laučiščaitė
peniai M. iJurgęlionjęnė .ši^ndjęn 
kaip 9:30 vai. ’fįįto Penu a. 
traukiniu išvažiuoja į Pittsburg-

Partners Wanted
REIKALINGAS pusininkas i alų 

dės bizni, biznis gerai išdirbtas; vie 
nai moterei persunku.

3141 So. Halsted St.

New Deal Gafe
Įvyksta

Business Service
_ _ _ - Patąr^nayimaa_______

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

PerkrauBtome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Queensvillė Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistūs, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX 
išdirbimui 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei yirtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

Py vardu

Economy Meat 
Market

Swift Company geriausios rūšies 
šviežios ir rūkytos mėsos. Kainos 
labai žemos.

Savininkas

K. Norkus 
2033 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaiga i

CASH arba ant išmokėjimo Sto
rage išpardavimas. 3 kab. {rengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

IETKIEVVICZ




