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Teismais Kovos Iii.
i

Angliakasius
Bandys teismais pa
smaugti naująją III. 

angiakasių uniią
Fedei aliniame teisme jau už

vesta $200,000 byla prieš Pro
gressive Miners uniją. Keti
nama ir daugiau panašių by
lų užvesti

DANVILLE, III., vas. 21. — 
Šiandie vietos federaliniame 
teisme tūlas Alwin Karnes iš 
Madisonville, Ky., užvedė bylą 
prieš pirmo distrikto Progres
sive Miners of America uniją, 
reikalaudamas iš unijos, jos 
viršininkų ir daugiau kaip 300 
atskirų unijos narių $200,000 
atlyginimo ui jo sumušimą.

Matyt, kad ta byla nėra pri
puolama, bet yra daromos or
ganizuotos pastangos teismais 
spnaikinti naująją Illinois ang
liakasių uniją, kurios nepasise
kė sunaikinti visomis kitomis 
nuožmaus teroro priemonė
mis. Tą galima spręsti iš to, 
kad kaip tik tapo užvesta ta 
byla, tuojaus liko paskelbta, kad 
neužilgo prieš tą uniją bus už
vesta ir visa eilė kitų panašių 
bylų.

Savo skunde, skundikas Kar
nes, kuris yra išsikėlęs į Ken- 
tucky valstiją ir todėl galintis 
L’žvesti bylą federaliniame teis
me, kaipo gyvenantis kitoje 
valstijoje, negu skundėjai, iš
skaičiuoja visą unijos “terorą” 
ir tik tada primena, kad ir jis 
gegužės 29 d., 1933 m. dirbo 
Peabody Coal Co. kasykloj No. 
43. Tą dieną ties Galatea, ar
ti Harisburg, III., jis buvęs 
pastvertas, išvilktas iš auto
mobilio, nutemptas į netolimą 
mišką, kur tapęs skaudžiai su
muštas, subadytas ir peršau
tas.

Tarp įvardytų apskustųjų 
yra pirmo distrikto Progressive 
Miners of Am. viršininkai: pre
zidentas William Keck, vice- 
prez. Lloyd Thrush ir sekre- 
torius-iždininkas Sylvester L. 
Jonės. Tarybos nariai: Dun- 
can Smith, Lester Douglas, Joe 
Ozanic, Russell Smith, Charles 
Rudolph, George Heinie. Streiko 
komitetas: Jess Anderson, John 
Richard, Raymond Tombozzi, 
Andy Newman, Edward Lee, 
John Francher, Jack Chance. 
R. Skinner, E. Murphy, George 
Bedell, Melvin Henry, George 
Heinie, Jack Allen, John Rod- 
den, Arch Griffith, Cecil Browm 
ing, Sam Wood, Carl Delbarti, 
Jeff Briggs ir D. Harmoning. 
Visi jie yra iš įvairių pietinio 
Illinois miestelių. Taipgi pa
traukti teisman ir virš 300 ne
įvardytų pavienių to distrikto 
unijos narių.

Apskųsti yra taipgi Joe Tu- 
rigliatto ir Avinere Toigo iš 
Benld, kurie yra nariai firmos

Turigliatto & Toigo ir kurie 
buk pardavinėję unijos nariams 
dinamitą, paraką, ginklus ir 
amuniciją.

Prieš viršininkus ir atskirus 
naujosios unijos narius yra už
vesta ir daugiau bylų valstijos 
teismuose.

Kad surinkti medžiagą by
loms pastaruoju laiku tarp an
gliakasių dirbo daugiau kaip 
300 slaptų agentų—kasyklų, ge
ležinkelių, valstijos ir federali
nės valdžios. Illinois attorney 
general pagelb. Smith pripa- 
žysta, kad dabar teismais bus 
bandoma pasmaugti tą uniją ir 
atsteigti “tvarką”.

Italija slapta siun
čia tūkstančius ka

reivių j Afriką
šią savaitę busią išsiųsta 17,000 

kareivių, Italijai besiruošiant 
karui su Ethiopia

GENEVA, vas. 21. — Nors 
paprastai Geneva būna gerai 
painformuota apie tai kas de
dasi visose valstybėse, ypač 
Europoj, tečiaus jos žinios apie 
Italiją prieštarauja.

Oficiales žinios sako, kad tik 
keli šimtai Italijos jąp*nų ka
reivių liko išsiųsti į Samoli že
mę, Abysinijos pasieny. To pa
tvirtinimui rodoma ir kruta- 
muosius paveikslus kelių trau
kinių su kareiviais.

Tečiaus kitos žinios tikrina, 
kad Italija išsiuntė į Afriką 
jau tūkstančius kareivių. Iš
siuntė juos slapta. Jie buvo 
suvežti mažomis grupėmis į ne
didelius uostus, pasodinti į bi- 
le kokii/s laivus ir išsiųsti į 
Samoli ir Eritrea be muzikos 
ir be jokio triukšmo. Paprasti 
kareiviai yra siunčiami į Erit
rea, į šiaurę nuo Abysinijos, 
kuomet seni ir patyrę karo ve
teranai yra siunčiami į Samoli.

Italija grobiko rolėje

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, ar sniegas; 
biskį šalčiau.

Saulė teka 6:88, leidžiasi 5:- 
80.

šis Italijos ruošimasis karui 
su Ethiopia (Abysinija) Itali
ją pastato tikron grobiko ro
lėm Sakoma, kad Italija gabe
nimu kareivių nori nugąsdinti 
Abysniją ir priversti ją atiduo
ti Italijai didelį žemės plotą. 
Kadangi Italija jokios teisės 
prie tos žemės neturi, tai ji 
griežčiausia priešinasi pavedi
mu! ginčo tautų sąjungai.

Visas sumanymas pasigrobti 
dalį Abysinijos yra kilęs iš 
ambitingo kolonijų ministerio 
gen. Bono, ku*ris pavydėdamas 
garbės gen. Balbo sumanė pa
garsėti laimėdamas Italijai da
lį Abysinijos.

Italija jau 1898 m. padarė 
sutartį su Abysinija aiškiai nu
statydama pastarosios sienas. 
Vėliau, 1928 m. abi šalys pa
sirašė draugingumo ir nepuo
limo sutartį, sulig kurios .ga
lintys iškilti ginčai turi būti 
pavesti arbitracijai. Kai tais 
pačiais metais Abysinija stojo 
tautų sąjungon, tai Italija bal
savo už jos priėmimą, visai ne; 
keldama sienų klausimo, reiš
kia, pripažindama, kad Abysi
nijos sienos yra aiškiai ir ne
ginčijamai nustatytos.

Italija neturėdama jokios te
galės atramos, griežtai atsisako 
nuo bet kokios arbitracijos, rei
kalaudama, kad sienų klausimas

Sulgrave Manor George Wa»hingtonMartha Washingtoi

Šiandien bus apvaikščiojama George Washingtono, pirmojo Amerikos prezidento, gimimo diena. 
Jis gimė prieš 203 metus. Aukštai parodoma sodyba,'kur gyveno pirmasis prezidentas, o že
miau namai Anglijoje, kur gyveno Washingtono protėviai.

Saužudystė Ore
>............................. R

Dvi seserys, jų vaikinams žuvus oro katas
trofoj, nusižudė šokdamos iš lėktuvo

LONDONAS, vas. 21. — Dvi nai: mirti ore. Tą saužmlystę 
seserys, iš nusiminimo, kad jų | jos atliko labai planingai.

ka-
iš-

yra 
du 

dukterys Angli-
Pasamdė 6

Kada atėjo

butų išspręstas slaptomis dery
bomis.
Abi pusės koncentruoja ka- Į 

riuomenę
RYMAS, vas. 21. — Užsienio 

reikalų ministerija " pripažino, 
kad šią savaitę į Afriką bus iš
gabenta apie 17,000 Italijos ka
reivių. Likusieji sumobilizuoti 
rezervistai bus išsiųsti kaip 
galima greičiausia.

Kad pagreitinus kareivių ga
benimą, bus panaudoti visi Ita
lijos pasažieriniai laivai, kurie 
ikišiol plaukiojo į kitas šalis. 
Trys dideli laivai jau stovi pa
ruošti ir dar šią savaitę iš
plauks į Su’ezo kanalą.

Bet ministerija tvirtina, kad 
skubus siuntimas kareivių visai 
nesąs ruošimasis karui, bet tik 
apsisaugojimo priemonė. Girdi, 
Italija Samoli žemėje turinti 
tik 5,000 kareivių, kuomet 
Abysinija, kuri irgi nesnaudė, 
turinti sutraukusi pasieny nuo 
20,000 iki 300,000 kareivių. 
Nors Abysnijia ir neturi mo
derniškų ginklų ir lėktuvų, bet 
ji yra pavojingas priešas, nes 
visi gyventojai yra ginkluoti ir 
patyrę kariai.

' y 1

Rusija suardė gra 
žius Angijoš ir Frau 

cijos planus
.. .—

Pareikalavo, kad Vokietija pir
miausia ištisai priimtų rytų 
Locarno paktą o -

LONDONAS, vas. 21. — Ru
sija, Londono diplomatų nuo
mone, pakrikdė Anglijos ir 
Franci jos Europoj taikos pla
nus.

Tai įvyko Anglijai ir Fran- 
cijai gavus Rusijos notą, ku
rioj Rusija pasisako, kad tai
ką galima išlaikyti tik suda
rant plačias bendro apsigyni
mo apygardų sutartis ir reika
laujanti, kad Vokietija visų 
pirmiausia pasirašytų rytų Lo
carno paktą, kuriam ji ikišiol 
griežčiausia priešinosi.

Anglija atsidūrė keblioj pa
dėty. Ji gerai žino, kad Vo
kietiją rytų sutarties nesirašys. 
o pasipriešinti Rusijai Anglija 
irgi nedrysta.

Tuo tarpu Anglijai nesiseka bet tas projektas liko atmestas.

ir su oro sutartimi. Francija 
jau susigriebė, kad tokia sutar
tis reikštų leidimą Vokietijai 
atsiginkluoti ore. O Francija 
to nenori leisti iki Vokietija 
nebus prisidėji/si prie abelnos 
nusiginklavimo sutarties ir prie 
rytų Locarno pakto.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nistąrip Simdn ruošiasi važiuoti 
į Berlyną ir gal į Maskvą, bet 
dabar susidarė tokia kebli pa
dėtis, kad jo keliopė netenka 
prasmės.

Paskirta $1,529,000 
pagilinimui Ca- 

lumet upes
CHICAGO.— Viešųjų darbų 

administracija paskyrė $1,529,- 
000 užbaigimui gilinimo ir pla
tinimo Little Calumet upės ir 
jos sujungimo su praplatintu 
Sag kanalu.

Buvo parašyta paskirti dar 
$460,000 pagilinimui kanalo 
tarp Michigan ir Calumet eže
rų, taip kąd į Calumet ežerą 
galėtų atplaukti didieji laivai,

Senatas priėmė pa 
taisą dėl viešųjų 

darbų algų
WASHINGTON, vas. 21. — 

Senatas šiandie 1 balso daugu
ma, 43 balsais prieš 42 išėjo 
prieš administraciją ir priėmė 
organizuotų darbininkų remia
mą pataisą prie viešųjų darbų 
biliaus, kuri nustato, kad prie 
viešųjų darbų butų mokamos 
esančios toje apielinkėje algos, 
veiton administracijos siūlytų 
labai žemų algų.

WASHINGTON, vas. 21. - 
Senatui liko sugrąžinta per
svarstyti 1925 m. ginklų ii 
ginkląvimos priežiūros sutar
tis, nes kitos valstybės pasi
priešino prie tos sutarties se
nato pridėtai pataisai.
gelbos.

WEST UNION, O, 
Du vaikai sudegė Warmsleyville 
miestely, nuo ugnies pečiuje 
užsidegus jų drabužiams.
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Houte of parliament at Stockholm
I..................... .

King Gustaf

Švedijos parlamento rūmai, šį pava

Vaikinai-lakunai žuvo oro 
tastrofoj, pačios nusižudė 
šokdamos iš lėktuvo.

Nusižudžiusios seserys 
Elizabeth, 23 m. ir Jane 
Bois, 20 m
jos konsulo Neapoly, Italijoj, 
Coert du Bois.

Būdamos Neapoly jos susi
pažino su* Anglijos lakūnais, ku
rie buvo ten sustoję pasitaisyti 
savo lėktuvą, Susipažino ir i- 
simylėjo.

9 žuvo oro katastrofoj
Pasitaisę savo lėktuvą, per

eitą penktadienį jų vaikinai, 
kartu* su kitais, 7 Anglijos kari
ninkais iš Neapolio išskrido 
toliau į kelionę, kuri turėjo 
baigtis Singapore, Indijoj. Te
čiaus vos spėjus pasiekti Sici
lijos salą, jų lėktuvą ištiko ka
tastrofa, lėktuvas nukrito že
mėn ir užsidegė, žuvo jų vai
kinai, žuvo ir 7 kiti karininkai.

Po katastrofos, jos šventėms 
ir nusiraminimu*! sugjžo į Lon
doną. Bet, matyt, mirtis jų 
vaikinų taip paveikė seseris, 
kad jos nusitarė nusižudyti. Ir* 
nusitarė mirti lygiai tokiu pat 
budu, kokiu mirė ir jų vaiku dabar visas dalykas* tyriamas.

už likti*-

jos ėmė
paprašė

Planinga saužudystė
Jos pasisamdė visą 6 pasa- 

žierių lėktuvą, skristi iš Lon
dono į Paryžių,
pasažierių vietas, paduodamos 
netikrus vardus.
laikas skristi, jos pranešė, kad 
kiti pasažieriai negalėjo atvyk
ti, bet kad jos skris vienos, te
čiaus pačios užmokės 
sias lėktuve vietas.

Lėktuvui pasikėlus, 
skųstis skerspučiu ir
lakūną uždaryti savo kambarė
lio duris ir užleisti lango už-> 
dangalą, kad jis negalėtų jų 
stebėti.

Kada lėktuvas buvo 5,000 pė
dų augštumoj, jos, matyt, at
sidarė lėktuvo duris ir abi su
sikabinusios šoko žemėn. Lakū
nas nė nepastebėjo jų. Tik jau 
badamas virš Anglijos kanalo 
jis pasigedo savo pasažierių ir 
sugryžo j Stapleford aerodro
mą. Už kelių mylių nuo ae
rodromo, ties Upminister, Es- 
sex paviete, Anglijos žemėj, 
surasta jų lavonai. Jos nukri
to tokiu smarkumu, kad jų la
vonai įsmego į žemę.

Lėktuvas liko uždarytas ir

Tugwell gal pasi
trauks iš agrikul
tūros administr.

Indijoj surado visai 
mažyčių žmonių 

' griaučius

STOKHOLMAS
sarį bus iškilmingai apvaikščiojama 500 metų parlamento su
kaktuvės.

Prieš kiek laiko karalius Gustaf savo pranešime parlamen- 
taps visiškai 

mažiau nei
tui pareiškė, jog šiais metais nedarbas Švedijoj 
likviduotas. Jau dabar 
vįeną nuošimtį visų gyventojų

bedarbių skaičius sudaro

a&r ’l

WASHINGTON, vas. 21. — 
Manoma, kad Rexford Gtuy 
Tugwell, agrikultūros sekreto
riaus pagelbininkas ir vienas iš 
vyriausių valdžios “smegenų 
trusto” vadų, ruošiasi iš savo 
vietos pasitraukti. Jis ruošiasi 
pasitraukti jau nuo to laiko, 
kai iš agrikultūros administra
cijos liko pašalinti veik visi žy
mesni pažangieji žmonės.

Tečiaus spėjama, kad jis pa
sitraukęs iš agrikultūros admi
nistracijos vistiek pasiliks 
džioje, tik joje užims kitą 
tą.

Žmonės tik 15 colių augščio, o 
karvės—18 colių ilgio. Laz
dos ginklai—10 colių

val- 
vie-

vas.PHILADELPHIA, Pa., 
laiko teismai 
bausti girtus

21.—Prieš kiek 
pradėjo aštriai 
automobilistui ir daugelis jų 
pateko kalėj iman. Pasak ap- 
draudos kompanijų, tokios by
los pastaruoju laiku žymiai su
mažėjo; sumažėjo ir nelaimių 
skaičius, nes girti automobilis
tai, bijodamies aštrių bausmių 
jau taip nebelaksto gatvėmfs.

BIRMINGHAM, Ala., v. 21. 
— Du jaunuoliai, kurie laike 
plėšimo Roosevelto gimtadienio 
baliaus sausio 30 d., nušovė 
policistą, likb pasmerkti mir
čiai elektros kėdėj.

NEW YORK, v. 21. —Ame
rican Telephone & Telegraph 

šėri- 
divi- 
gaus

Co. nutarė išdalinti s#vo 
ninkama apie $42,000,000 
dendais. Kiekvienas šėras 
po $2.25.

NEW YOYRK, v. 21. — Mrs. 
Rose Hirshkowitz nuo nepa
siliaujamo žaksėjimo prarado 80 
svarų. Daktarai jos žaksėji- 
mo neįstengia sustabdyti, o jos
vyras šaukiasi kokios nors pa-svęria arti 400 svarų.

BOMBAY, vas. 21. — Didelę 
sensaciją mokslininkų rateliuo
se sukėlė žinia, kad kasinėjant 
Vadnagar apielinkėj, Borado 
provincijoj, Indijoj, liko suras
ti kaulai išnykusios visai ma
žyčių žmonių veislės, kur žmo
nės buvo tik 15 colių augščio. 
Bestieji griaučiai yra daug ma
žesni už dabar žinomus ma
žiausius Afrikos nykštukus.

Kartu mokslininkai rado 
griaučius gyvulių, kurie yra tik 
18 colių ilgio, bet turi visas 
karvės charakteristikas. Taigi 
surasti, matyt 
toti* ginklai ir 
ilgio.

Mokslininkai 
kyti savo
tikslesnių žinių.

tų žmonių var- 
lazdos 10 coliu

atsisakė 
nuomonę iki

pasR- 
gaus

Graikija teisia 18 
banditų

ATHENAI, Graikijoj, vas. 21. 
—šiandie prasidėjo nagrinėji
mas bylos vyriausio Graikijos 
bandito Karathanassi ir 17 jo 
padėjėjų už pasikėsinimą nu
žudyti buvusį Graikijos pre- 
mierą Venizelos. Pašaukta liu
dyti 600 liudytojų.

Teismas apstatytas keliomis 
eilėmis policijos ir kariuome
nės.

DAR 17 METŲ, BET JAU 8 
PfiDŲ MILŽINAS

ALTON, III., v. 21. —Vietos 
milžinas Robert Wadlow rytoj 
švįs 17 metų gimtadienį. Per
eitais metais jis paaugo dar 8 
colius ir dabar yra 8 pėdų ir 
pusantro colio augščio. Jis
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
metams lietuvių programų4!.(bus surengtas ateinančią va- 
Dar vienas lietuviškas parėn- sąrą, 
girnas prieglaudos seneliams Mayview Pilietis.

nes. Taip pat bus ir čia, kada 
bolševikai paims valdžią j sa
vo rankas”.

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 17 METŲ 

SUKAKTUVES
............ ■—.......... ■■■■ lA

S. S. P1TTSBURGH, Pa. — 
Vasario 17 d. Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai kartu su vi
so pasaulio lietuviais minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 17 
metų sukaktuves.

Pas mus Pittsburghe buvo 
net 2 parengimai vienoje mie
sto dalyje. Lietuvių Piliečių 
svetainėj buvo surengtas pa
minėjimas pažangiųjų draugi
jų vadovaujant Lietuvių Vaiz
bos Butui, o tūlame “žydelio 
nikalodime” įvyko antras pa
minėjimas, kurį rengė Rymo- 
Katalikų Federacija. Kaip vie
nam parengime, taip if antra
me svetainės buvo pripildytos. 
Didelis skirtumas buvo progra- 
muose ir publikos sąstate.

Lietuvių Piliečių svetainėj 
buvo susirinkusi daugiau ap
sišvietusi ir inteligentiška pu
blika ir niekeno nevaryta. Ji 
atėjo savo laisva valia, kaipo 
laisvi ir protaujantys piliečiai, 
kuriems negali niekas padik
tuoti, ką jie turi daryti. Jie 
jautė savo pareigą dalyvauti, 
kaip lietuviai ir mylintys savo 
gimtą kraštą Lietuvą.

“žydelio nikalodime” daugu
ma publikos buvo varyte su
varyta dvasiškų tėvelių, varto
jant žemiausios rųšies ir bjau
riausią dvasinį terorą prieš ti
kinčiuosius ir savo parapijo- 
nus, kad toje tautiškoje šven
tėje demonstravus savo įgaly- 
bę ir nugąsdinus taip vadina* 
mus laisvamaniui, nezaliežnln- 
kus ir socialistus.

Pittsburgho rymiški kunigu- 
žiai, rengdamiesi prie savo pa
rengimo, per daug nedėldienių 
bažnyčiose iš sakyklų ne tik 
agitavo už savo parengimą, bet 
tiesiog grasino pekla ir prara
dimu katalikybės, jei kas iš 
parapijonų drįstų eiti į Lie
tuvių Piliečių svetainę, o už 
atėjimą į kunigų rengiamą ap- 
vaikščiojimą žadėjo visokių 
dvasiškų malonių.

Kuriems nieko negalėjo pa
daryti su pekla, (kaip tai biz
nieriams), tai tiems grasino 
boikotu. Na, o kurių negalėjo 
pasiekti per sakyklas ir per sa
vo agentus, tai per “Draugą” 
varė tą pačią biaurią agitaci
ją prieš “laisvamanius, neza- 
liežninkiiS ir socialistus”, t. y. 
prieš pažangiųjų draugijų ren
giamą Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimą, 
vadindami parengimą sorkė- 
mis, o tąją publiką,. kuri eis 
į tą parengimą — beždžionė
mis.

Reiškia, Pittsburgho prabaš- 
teliai, pasikaišę savo ilguosius 
skvernus, skelbė tikrą kry
žiaus karą kitaip manantiems 
savo .tautiečiams lietuviams.

Lai neužmiršta tie jegamaš- 
Čiai tos šventos tiesos: kad kas 
vėją sėja, tai audra piauja. Ta 
jų šlykščia agitacija jau yra 
pasipiktinęs ne vienas geras ka
talikas.

Niekur neteko girdėti, kad 
pažangiųjų draugijų darbuoto
jai butų niekinę kunigų paren
gimą arba butų agitavę prieš.

Kokia likimo ironija! Pilie
čių svetainė buvo pilnutė gra
žios publikos. Programas buvo 
gražus, tvarka pavyždihga. Mu
zikai} programą pildė geriausi 
Pittsburgho lietuviai menihin- 
kai ir menininkės bei ukrainie
čių didžiulis choras. Kalbėto* 
jais buvo: Dr. J. T. Baltrušai* 
tienė, adv. Edvvafdas Shulcas, 
Dr. M. Bagdonas, adv. Basil 
Onishkow, ukrainiečių atsto*

vas, kun. X. Žukauskas, J. K. 
Mažukna ir vienas ameriko
nas.

Aukų surinkta $33.85.
Kitą kartą parašysiu plačiau 

apie programą ir kalbų turj- 
nį.

Senas Pittsburghietis.

PITTSBURGHO
NAUJENYBĖS

Steigiama lietuvių kal
bos mokykla.

gerus nervus, o ypatingai ge
rą kakarinę. /

Jis pamėgo South Side, to
dėl ten per daugelį metų ir 
gyvena. Visi jį pažįsta, vadina 
jį Jonu. Jei kam reikia liudy
tojo, o ypatingai kur parašą 
padėti, tai Jonas visuomet pir
mas.

Na, ir džiaugėsi juo tautie
čiai, kviesdami jį maršalka bū
ti ir žvakes nušveisti; galų 
gale suteikė geresnę činą, na
gi būti vienos palaipinės orga
nizacijos finansų sekretorium. 
Jonas ėmė sekretoriauti ir taip 
puikiai sekretoriavo ir kuopą 
seimuose atstovavo, kad šian
dien ją taįp nusekretoriavo, 
jog pusė visų narių tapo su
spenduota.

Jonas skundžiasi, kad tos 
nelabosios aritmetikos nume
riai susimaišę, o jiems susi
maišius ir pinigus sunku be- 
išfigūriitoti.

. — Iš South Side.

du kartu svetainė buvo pilnu- 
tč, nors ji talpina apie 500 
žmonių.

Teko pastebėti pas lietuvius 
senelius net džiaugsmo ašaras 
akyse, kad jie nebuvo užmir
šti savo tautiečių. Reikia pa
sakyti, kad šios rųŠies koncer
tas lai pirmas atsitikimas pas 
Pittsburgho lietuvius. Neku 
rie programo dalyviai buvo su
sigraudinę, žiūrėdami j tuos 
nelaimingus žmones, kurią dau
guma yra visų apleisti ir už
miršti.

Tai tokiu budu Pittsburgho 
lietuviai pažymėjo prezidento 
Lincolno gimimo dieną, sureng
dami kdncertą miesto prie
glaudoj. Prieglaudos adminis
tracija paskyrė prezidento Lin- 
colno gimimo dieną ir kitiems 

r

AKUŠERES

įvairios pastabos
Šaudys, kaip šunis

“Naujienų” No. 17 drg. 
Frank Lavinskas iš Brookly- 
no savo korespondencijoj, ra
šydamas apie socialistų ir ko
munistų ginčus, sako taip: 
“Grikštas klausia, ar Rusijoj 
tikrai nėra klesų skirtumo ir

ar ten bolševikai nešaudo žmo
nes, kaip kokius šunis?”

Jonas Ormanas (komunis
tas) atsako taip: “Rusijai jo
kių klesų nėra — visi lygus. 
O kai dėl šaudymo, tai tie, ku
riuos bolševikai šaudo, nėra 
žmonės, bet Šunes. Kaipo to
kie, jie ir yra šaudomi, kaip šu-

Amerikos žmonės tokios val
džios nenori, kuri leistų žmo
nes šaudyt kaip 
šunį be reikalo 
šaut.

šunes. čia ir
nevalia nu-

0 » B

Priverstinas darbas
“Raudonasis Artojas” No. 

10, 1932 m., rašė taip: “Art- 
mevo angliakasyklų darbinin
kai (kodėl ne komisarai?) nu
tarė skaityti mobilizuotais vi-

(Tdsa Dusi. 8-čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
.... - - --------- - -------—*-------------------------------------------------------------------- *--------------------- . A -- -------------- ----------------- ... ---------------------------------- . ■ .................. ..... ............................... .............................. ....... ............ ...........................................................................................

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez, Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6i30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 h. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL,

S. L. A. 3-čio apskrities su
važiavime, įvykusiam praeitų 
metų gruodžio 30 dieną, tapo 
išrinkta 
įsteigimu 
kyklos S. 
Komisijos
Miliauskas, P. Dargis ir J. Bal
trušaitis.

Minėtoji komisija vasario 16 
dieną p. Baltrušaičių namuose 
turėjo savo posėdį, kuriame ta
po išdirbtas platus ir smulk
meniškas planas mokyklos stei
gimui; šis planas bus patiek
tas galutinam aptarimui sekan
čiame 3-čio apskričio valdybos 
susirinkime.

Komisija rekomenduoja stei
gti dvi mokyklas jaunuoliams, 

vieną North Sidėj, antrą 
.Solio dalyje, ir esant galimy
bėm vieną suaugusiems, kuri 
butų panaši į Lietuvoj gyvuo
jančius liaudies universitetus 
Mokytojais rekomenduoja P. 
Dargį ir J. Baltrušaitį.

——i—*---

k:

komisija, rūpintis 
lietuvių kalbos mo- 
L. A. tėvų vaikams, 
sąstatan įeina — J.

Mayview, Pa

Lietuviškas koncertas 
miesto prieglaudos se
neliams ir ligoninis.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical TherAp) 

and Midwife
6109 S. AlbanJ 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namUo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer 

ginoms patari
mui dovanai.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868
..................  -^.1 — l' i,i ■ I . ........................................... —Į A

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rėz. Hyde Park 8395'

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis.

Rengiamas koncertas.
Šio menesio pradžioje Pitts

burgho lietuviai turėjo progos 
išgirsti dainuojant Praną Stan
kūną iš Brooklyn, N. Y.

Girdėjusieji jį dainuojant, 
taip pamėgo dainininką, kad 
pasekmėje rengia jam didžiu
lį koncertą, kovo 24 dieną. Šia
me koncerte be P. Stankūno 
dalyvaus ir visos geriausiosios 
meninės jėgos7 iš visos apylin
kės.

Teko girdėti, jog ateinančią 
savaitę visų srovių veikėjai tu
rės bendrą susirinkimą, kuria
me plačiai aptars rengiamąjį 
koncertą. Linkėtina geriausių 
pasekmių.

Džiaugsmo ašaros.
Apie 12 kilometrų nuo Pitts

burgho yra miesto prieglauda 
Mayview, seneliams ir įvairių 
rųšių ligoniams. Toje prie
glaudoje yra daugelis lietuvių, 
kurie visų užmiršti baigia sa
vo dienas. Nekurie jų jau per 
daugelį metų čia gyvena ir vis 
dar tikisi geresnio rytojaus.

Kad juos pralinksminus, kad 
pakėlus jų dvasią, St. Bakano 
pasidarbavimu Vasario 12 die
ną jų prieglaudoje buvo su
rengtas koncertas.

Programą išpildė: p. Paulei- 
kaitė, M. Virbickaitė, Pr. Stan
kūnas (brooklynietis), J. Se
nulis, Savickas ii* J. Vainau- 
skio orkestras.

Seneliai šia programa taip 
buvo si/jaudinti, kad daugelio 
akyse spindėjo džiaugsmo aša
ros.

Numeriai susimaišė.
Jau senai fnusų tarpe mai

šosi “Veikėjas” sū pretenzijo
mis, viską žinantis, turintis

Vasario 12 d. rupeščiu Pitts
burgho lietuvių veikėjų buvo 
surengtas Pittsburgho miesto 
prieglaudos seneliams ir ligo
ninis lietuviškas koncertas. 
Programe dalyvavo žymesnie
ji Pittsburgho menininkai ir 
svečias iš Brooklyno, daininin
kas F. Stankūnas. Jis savo 
gražiu balsu4 palinksmino prie
glaudos senelius ir ligonis, ku
rių tarpe randasj *gera§ nuo
šimtis ir lietuvių. M# J

Iš pittsburghiečių menininkų 
dalyvavo sekami: p-lė Milda 
Virbickiutė, kaipo geriausia 
musų kolonijos lietuvių pianis
tė; Kazimieras Savickas, kai
po geriausias smuikininkas; 
Laura Paulekiutė, kaipo mėgia
miausia Pittsburgho lietuvių 
dainininkė; Jonas L. Senulis, 
kaipo akompanistas, ir garsų'- 
sis Jono Vainausko orkestras. 
Dr. J. T. Baltrušaitienė buvo 
progtamo vedėja.

Iš Pittsburgho į Mayviėw, 
Pa., buvo nuvažiavusios net 6 
mašinos su programo dalyviais, 
būtent: S. Bakano, P. Pivaro- 
no, Baltrušaičių, PranckieČio ir 
jono Vainausko orkestro net 
2 mašinos. Važiavo gana dide
lis buryš lietuvių, nors ir ne
visi buvo programo dalyviai. 
Kiti važiavo tik dėl žingeidu
mo, kad pamačius miesto prie
glaudą ir senelius. Tų žingei- 
duolių tarpe, tur but> užėmė 
pirmą vietą Tautiškoj šv. Jur
gio Parapijos klebonas kun. 
Žukauskas, kuris dar nelabai 
seniai Pittsburghe ir dar nie
kados nėra buvęs šioje prie
glaudoj.

Kaslink senelių ir ligonių už
silaikymo, tai reikia pasakyti, 
kad prieglaudoj seneliai ir li- 
gonys (jų tarpe daug protiš
kų ligonių) tikrai pavyzdingai 
užsilaikė laike programų ir su 
didžiusiu susidomėjimu klapsė
si lietuviškų dainų ir muzikos. 
Publika susidėjo iš visokių tau
tų žmonių. Tai buvo lyg ir 
“Tautų Lyga”.

Nors gerb. svečias daininin
kas F. Stankūnas dainavo ke
turiomis kalbomis, būtent, lie
tuvių, anglų, rusų ir italų, bet 
toli gražu visas tautas nega
lėjo patenkinti. Vienas mano 
draugas pastebėjo, kad ligonys 
geriau užsilaiko, negu sveiki 
žmonės. Tai yra šventa teisy
be. ,

Programas buvo pildomas 
flviem atvejais: pirmu atveju 
ligoninis, o antru kartu tai se
neliams ir paliegusiems.

ADVOKATAI
M

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. RockweJl St. 
Tol. Republfe 972?

........... ....................... ... .............. ............. .

DR. VAITUSH, OPT.
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins, akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos škUudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuoitu* 
mo, škaūdamų akių katštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akihins. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas. daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciale atyda atkreipiam | mo
kyklos vaikuš. Kreivos akyfc atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos ąigiati 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

<■ i ........ ............ n—, i ■, ...i. i •' ,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
, hUo 6 iki 8
i 12 VAI. dienų.Nedaliomis nuo 10

AKIU SPECIALISTAS
27 metų patyrimo 

Pritaiko ftklhiuš dėl vjšokių akiu

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phdpę Canal 0523 
Valandos huo 9:30 iki 12 it nlio 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 kalbamo lietuviškai

Dr. C. MICHEL, O. D.
Kalba Lietuviškai

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s SJY. į'.. _ 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems I 
ir didėliams. Pata-i 
rimai dykai.

4654 So. Ashland Avė.
Abu-

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tfel. Kenvvood 5107
VALANDOS: /

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENT1STAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI
xxrx^n^-tJ-lJ-u-v-triJnj-L~u~u~TXYr-i^ij~u~u>rxrM~xj~>r~v~T_ - L ——-

Dr. Herzman 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų Pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu# 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU, netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vnL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILt.

Dr. Charles Segal
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30. vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. „

Phone MipWA,Y 2880

Kiti Lietuviai Daktarai.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Wėst Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piety 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994 ' 
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos: .

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pO pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

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

9

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

4204 ARCHER AVĖ. TeL Laf. 3122
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. Vak. Nb- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Laidojame ant lengvų išmokėjimu

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St.— 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.

—>--r»<—
Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
gojė Ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
kbplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ąmbulance Patarna
vimas, Dieną? ir Nak- 
’ti. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

Į 4447 S. Fairfield Avė.

■'irti ii.M-ir T.ii'ia.-fui,i

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

•Bbtbnia'vitnaš Retas ir nebrandus

718 W. 18th St.
TeL Monrop 33?7

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109
CICERO. ILL.__________

AT®JUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 

REPubhc 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patai*navjR IMdotuVfise kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsiSaukti, o mu

su darbu ^busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
1439 S. 49KCty Cicero, III.

T«L Ciearo t9Ž7

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 6203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai
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TURNAMENTO

ĮVYKSTA
užrašuose

Proletaras,

3916 ARCHER AVENUEKA ŽMONĖS MANO

PENKTADIENĮ,

Po Lošimo Šokiai prie G. Stephens Orkestro

MAŽEIKA’S ACES

LOŠ DEL TREČIOS VIETOS

BULAW ACES prieš ATLANTIC VILLAGERS
susižei

CASH
įžanga Lošiams ir Šokiams

išpildyt, 
tas labai ne- 
taip, kaip ir

Penktadienis, vas. 22, 1925

Nesvar- 
svarbu ką 

(mano tėtušis, 
nusižiūrėjęs Į vokietį pečių mu-

visi pajus Lietuvos 
Palangę, “ten, 
liai žemaitėliai

Tai pulki padėka tokiems 
akiplėšoms ir SLA. draskyto

Gaila” man

SLA. 21 kuopa, kuriai ir jis 
pats per daugelį metų priklau
sė ir iš kurios skriaudų netu-

reikia tuojau

dėl Lietuvos 
esu pasi- 
, pliekti s

Užtariu Lietuvos 
baletą

jo, bet
gerai, kad jį taip labai

jam ir 
skriau

džia ta jo gerbiamo ‘'darbinin
kų” Susivienijimo 21 kuopa. 
Ta kuopa, kurią jisai taip nar
siai — akiplėšiškai 1931 m. 
organizavo, visokiais budais 
griaudamas seną “burzuažišką”

su šaliapinu ir rusais, kodėl lie
tuvis Oleka-Žilinskas (buvęs 
Lietuvos Valstybės Teatro di
rektorius) yra vyriausiu Mask
vos Dailės Teatro Prahos Gru
pės režisieriu, (grupė vaidins 
netrukus Amerikoje)?! štai, 
Lietuvos žydaš, jaunas daili
ninkas, Arbitblatas neseniai su
rengė Njujorke savo parodą— 
ir mes turime džiaugtis, nes 
“kreditas”, kaip sakome Ameri
koje, tenka Lietuvai, (kurinių 
daugumos motyvai iš Lietuvos). 
Todėl peržiauru sakyti: .“Tame 
Lietuvos balete nėra nieko lie
tuviško”... Tegul tik pradeda 
rašyti laikraščiai ir rėkti pla
katai, kad atvažiuoja Lietuvos 
baletas, tai matysite, kad niekas 
neklaus—kas to baleto samdy
tieji meistrai, o visi pajus lie
tuviškų piršlybų dvelkimą — 
tokį, koks jis yra pas patį Ro
kiškį, kai pamatys “Piršlybas”;

- Baltiją, 
/vena bro

kai pamatys 
“Kastytį ir Jūratę”, gintaro 
rumus juros dugne, lietuviškų
jų pasakų laumių užbučiuotą 
lietuvį žveją bernelį 
bu, kas meistras 
jis išmokina

. '■•■ir.;

gas. Dabar 
tyrinėjimui 
spen davimo 
pirmiau? tam 
sjcui susuko 
šalpą, kai jis

Vienybė neįvyko
“Vienybes” No. 77, 1934 m., 

Juozas Virbickas rašė: “Pitts- 
burgho sandariečiai pradėjo iš- 
sijudint į rimtą darbą. Buvo 
kalbėta Clevelande šaukimo vi
durinės srovės seimo klausi
mu. Vienbalsiai nutarta daly
vauti. Pittsburghiečių nuomo
nė, vidurinei srovei vienybė 
būtinai reikalinga. Delegatais 
į seimą išrinkta šie: P. Pivo-

F. Radžiu- 
ir O. Zam-

“Naujienos” vasario 18 die
ną išspausdino mano atsišauki
mą—Atveškime Lietuvos bale
tu—o jau vasario 19 dieną 
“Naujienose” atsiliepė jų lan- 
dusis reporteris F. Bulaw, kurį 
atsišaukimo proga kviečiau pa
daryti apklausinėjimų ir bale
to reikalu, kaip jis judriai ap- 
klausinėja žmones ir kitais 
klausimais. Kad gerb. Bulaw 
pasivargintų tuo reikalu—man 
nepavyko, nes jis sako: “Aš 
bent dėl jo (mano atsišaukimo) 
nesivarginsiu”.

Mano esąs drąsus pasiūly
mas. Aš manau, kad tas pa
siūlymas dar turi ir pagrindą.

Kas gi yra tas “rusiška” ir 
“sava”?! Juk ir tą, kas “rusiš* 
ka”, kure jau Rusijos impe
ratorius Petras Didysis, pats 
mokindamasis laivų statybos 
Olanduose ir kviesdamas į Ru
siją “vokiečius” (tuomet taip 
vadinamus visokius svetimša
lius) specialistus įvairioms sri
tims ; musų dienose bolševikai 
plačiai naudojosi vokiečių, ame
rikiečių ir kitų specialistų pa
galba. Lietuvos baletas turėjo 
turėti mokytojų, nes ūkininkų 
krašte, nesant krašto nepri
klausomybės, negalėjo tarpti 
tokia eikli ir švelni meno šaka, 
kaip baletas. Tik gyvenant 
kraštui nepriklausomą gyveni
mą reikia visose srityse neat
silikti, todėl ir baletas atsira
do, o jį mokina pakviesti spe
cialistai, kol bus savųjų jėgo
mis apsieinama. Tik tokia “po
litika” Lietuvos Valstybės Te
atro ir tėra—ugdyti savas jė
gas su tokia pagalba, kokią ga
lima gauti. Juk iš svetur at
vesta čili salietra augina Lietu
vos laukuose javus— ir niekas

“Laisvė 
rašė: “N 
valandų 
jog numušus darbininkams al
gas”.

Darbininkai jau nuo seniai 
kovoja, kad darbo valandos bu
tų sutrumpintos, o algos pa
didintos. Dabar jau ir valdžia 
su savo N. R. A. atėjo darbi
ninkams į pagelbą ir priver
tė darbdavius nors dalinai dar
bininkų reikalavimL 
Bet komunistams 
patinka 
kapitalistams

runas, F. Pikšris, 
kinas, J. Virbickas 
bliauskienė”.

Bet to seimelio
Pittsburgho sandareičių vardų 
nėra. Kažin, ar jie jame neda
lyvavo, ar fašistai jų nepriėmė 
sau į talką, šiaip ar taip, bet 
vienybės neįvyko.

ryjo, kad jis ir šiandie mano 
vaizduotėje stovi kaip lietuviš
kiausias atsiminimų priedas, 
nes kitur tokių pečių nėra!).

Baletas pasaulyje yra ikišiol 
rusų rankose, (čia geriau tik
tų: kojose...), nes jo vertin
giausios tradicijos pasaulyje 
tebėra kaip dabartinėje Rusi
joje, taip jos emigracijoje, to
dėl netaip jau negražu turėti 
pasamdytus meistrus iš rusų 
tarpo.

Lietuvos baletą vadinti pa
mėgdžiojimu 'taip pat neišeina 
Juk ir tas, kad knygas, laik
raščius, leidžiame, taip pat yra 
“pamėgdžiojimas” — nusižiū
rėjome, kaip kiti daro...

Jeigu aš turėčiau savo žinio
je nors vieną traukinį ir nors 
vieną laivą, aš jau seniai, nie
kam nieko nesakęs, bučiau iš
vežiojęs po pasaulį ir Lietu
vos baletą ir jos dailininkus su 
savomis parodomis ir rašyto
jus, prieš kelionę įteikęs kiek
vienam po didžiausią užrašų 
žnygutę. Kol savo traukinio ir 
laivo neturiu 
baleto, šiuo atveju 
ryžęs, užtardamas 
spaudoje.

— Arėjas Vitkauskas

DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų casli. Talp-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidų.

Atsišaukite tuo,lauš pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Gražiai pasirodė
“Garsas” No. 42, 1934 m., 

rašė: “Ateitininkų Sąjunga
1927 m. turėjo 357 narius, o 
šiandien jau yra apie 800. Stu
dentai ateitininkai savo veiki
mą jau yra grąžtai parodę”.

Tur būt, kunigų “Garsas” 
vadina tuo gražiu pasirodymu 
tai, kad ateitininkai su pava- 
sarninikais Kaune daug žydų 
apmušė ir jų krautuvių langu* 
ir iškabas degutu aptepė?

J 06 l.v'vUVlSKu" 

VvvV.U.O pA.U“ 
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v viKiec.aib, 
Sianuie se- 
uhu dienų 

s.voji Kari u o- 
Taip išauga ir Lietuvos 
nes patai peniui, kaip 

leidžiami

No. 236, 1933 m., 
R. A. manevruoja 

sutrumpinimu tam,

Reikalauja sugrąžint
“Vienybės” No. 77, 1934 m., 

X. Strumskis rašo: “Kaip jau 
visi žinome, pereitame SLA. 
seime P. Grigaitis, naudodamas 
savo diktatūra, išėmė iš SLA. 
Tautiškų Centrų Fondo $500 
ALTASS sąjungai”. O prie pa
baigos to savo pikto rašto štai 
dar kokią jisai uodegaitę pri
duria: “Jei skridimas neįvyko 
šiemet, tai P. Grigaitis priva
lo pasirūpint, kad pinigai bu
tų grąžinti į bLA. iždą”.

SLA. 38 seimas savo liuosa 
valia $500 davė ir dovanojo 
ALTASS., o ne Grigaičiui. To
dėl Mr. Strumskis bereikalin
gai kabinėjusi prie to žmo
gaus Jeigu p Strumskiui labai 
gaila SLA. pinigų, tai būt la
bai gerai, kad jis ir kompani
ja pasirūpintų SLA. grąžinti 
tuos $25,000, kurie buvo pa
skolinti ant suklerusio “Vie
nybes” namo.

uiuenkiečuns. boti 
mUi yra ib..ug\,6i i 
va tikrai 
menė! 
oaieuas 
tik galima, savieji 
aukštyn ir aukštyn siekti. O 
iurint galvoje pirmuosius lie
tuviškus baletus (“šokių sū
kuryje”, “Kąstytis ir Jūratė”, 
‘Piršlybos”) jau visai nėra abe

jonės kieno yra baletas. Tegul 
tik tuos baletus parodome Ame
rikoje, tai niekas nesakys, kad 
tai rusų menas. Pagaliau, me
no srityje reikia truputį leisti 
ir universališkumo: kodėl mes 
džiaugiamės, kad Latvijos ba
lete iškilo lietuvis šokėjas, ko
dėl mums malonu, kad lietuvis

Streikuot ir streikuot
“Laisvė” No. 270, 1933 m., 

rašė: “Valstybės darbo sekre
torė Perkins pasakė, kad labai 
daug buvusių Amerikoj strei- 

Tas reiškia, kad

Už “gerą” darbą blogu 
atmoka

“Naujosios Gadynės” No. 4 
buvęs bimbinis iš Detroito sa
vo korespondencijoj rašo apie 
Lietuvių Darbininkų (komuni
stų) Susivienijimo 21 kuopą. 
Jis sako: “šitoj kuopoj tero
rizuoja Zigmą Ramanauską. 
Paskelbė jį esant suspenduotu. 
O Ramanauskas tvirtina, kad 
jo mokestys visos užmokėtos, 
tik J. K. Alvinas neįrašė į kny- 

išrinkta komisija 
Ramanausko su- 
klausimo. Kiek 

pačiam Ramanau- 
ir neišmokėjo pa

buvo PERKAME Už

vv.VOO l.v.l ..v,

KuS hcaOuJvjU
‘“U, O Jun Job

(Tasa iš pusi. 2-ro) 

sus pirmiau buvusius partiza 
nūs ir raudongvardiečius ang 
lių iškasimo pieno. Kiekvienas Jarns 
buvęs partizanas ir raudon- 
gvardietis turi užtikrint savo 
darbo našumą ir atsakomybė 
udarnos brigados viršininkui”.

Jeigu Amerikos komunistams 
Sovietų Rusijoj Artmevo an- 
gliakasyklose reikėtų po prie
varta dirbt ir dar savo dar-' k4 sutaikė 
bo našumą ir atsakomybę Už-.^ie streikai buvo prievarta už 
tikrint bosui, tai kažin ką jie baigti”, 
tada pasakytų apie tą jų 
binamą “proletarų” rojų 1

Mat, komunistai nori taip: 
(kuomet darbininkai paskelbia 
streiką, tai kad jie streikuotų 

: ir streikuotų ir taip be galo, 
j be pabaigos streikuotų, neda- 
i rydami jokių sutarčių su kom
panijoms. O patyrę unijistai 
darbininkai sako kitaip: Kai 
darbininkai paskelbia streiką ii 

į pasirodo, kad nebus galima jį 
pilnai laimėt, tai nereikia ilgai 
streikuoti 
grįžt atgal prie darbo nors iuj Kipras Pętrauskas gastroliavo 
su mažais laimėjimais bei vėl 

!iš naujo organizuotis, kad ki- 
’tą sykį streikuojant butų ga
ilimą daugiau laimėt.

Mat, trumpas streikas su 
mažais laimėjimais darbinin
kams yra naudingesnis, negu 
ilgas streikas ir be jokių lai
mėjimų.

■
.. ■ W'i
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RESPUBLIKOS KŪRĖJAS

(šolomskas nepasako kokius) ir 
prašęs “Naujienų”. Tame Kap
suko laiške skaitome:

“Pirmiausiai labai 
jums už siunčiamą... 
leidinius, ypatingai.., 
nius. Rodosi reguliariai aš 
juos gaunu. Butų gerai, kad 
karts nuo karto prisiųstute 
ir kokį įdomesnį socialistų 
‘Naujienų’ numerį, ypatingai 
tokius, į kuriuos reikia mums 
reaguoti. ‘Naujienų’ mes vi
siškai negaunam.”
Matyt, iš viso Kapsukas ir 

jo bendradarbiai kitokios lite
ratūros, kaip savo partijos, be
veik neturėdavo progos skaity
ti. Tai buvo jo nelaimė, nes' ji
sai nežinodavo, kaip atrodo ne- 
komunistams ta politika, kuriai 
jisai tarnavo.

Jeigu jisai butų pranešęs 
“Naujienoms”, kad jisai nori 
jas skaityti, mes butume jas 
siuntę, idant jisai galėtų apsi
šviesti.

ačiū 
ir kitus 
. leidi-

ANGLIJOS LIBERALAI 
NYKSTA

ap- 
ne-

ku-

Šiandie Jungtinės Valstijos švenčia savo pirmojo 
prezidento, Jurgio Washingtono, gimimo dieną. Jisai 
daugiau, negu kuris kitas asmuo, prisidėjo prie to, kad 
šis kraštas pasidarė nepriklausomas ir įsisteigė tokią 
valdžios formą, kuri išgyvavo apie pusantro šimto me
tų ir dabar tebėra sveika. Kada Amerikos kolonijos, 
numetusios anglų karaliaus jungą, susiorganizavo į 
respublikų sąjungą, tai dar beveik visame pasaulyje 
viešpatavo monarchijos. Bet šiandie respublikos jau ap
ima daug didesnį žemės plotą, negu karalių valdomos 
šalys, ir daugelyje šitų šalių karalių teisės yra taip 
karpytos, kad jie yra daugiau panašus į dekoraciją, 
gu j tikruosius valdovus.

Amerika įgijo savo nepriklausomybę po karo,
riame Jurgis Washingtonas buvo vyriausias armijos 
vadas. Generolas, kuris laimi karą, yra didvyris žmo
nių akyse, ir jam paprastai būna nesunku pasigrobti 
valdžią į savo rankas ir patapti autokratu, jeigu tik 
jisai to nori. Butų galėjęs tai padaryti ir Jurgis Wa- 
shingtonas, jeigu jam butų rūpėjusios daugiau jo as
meninės ambicijos, negu žmonių gerovė. Bet jam per
galėtojo liaurai neapsuko galvos. Jisai ne tik nesistengė 
sustiprinti savo asmeninę galią, bet pats savo noru pa
sitraukė į šalį, užleisdamas savo vietą kitiems. Atitar
navęs du terminu, kaipo prezidentas, Washingtonas at
sisakė kandidatuoti trečiu kartu, nurodydamas, kad 
per ilgai būnant tam pačiam asmeniui valdžios prieša
kyje, gali susidaryti pavojus respublikosftvarkai.

Šitas pirmojo prezidento pavyzdys įėjo j tradiciją 
Amerikoje. Nė vienas prezidentas vėliau nedrįso ją su
laužyti, ir tai buvo viena svarbiausiųjų priežasčių, dėl- 
ko čia įsigyveno ir laikui bėgant pasidarė nepergalima 
žmonių renkamos valdžios idėja.

DIKTATORIAI BIJOSI KARO

Anglų žurnalistas, Vernon Bartlett, atvykęs į Jung
tines Valstijas atlikti paskaitų maršrutą, sako, kad Eu
ropos diktatoriai nenori karo. Vieni jų, kaip Hitleris, 
dalyvavo pasaulio kare ir jiems teko ant savo kailio 
patirti karo baisenybes. Kiti .nenori karo dėl to, kad jie 
bijo netekti savo “džabų”.

Šita nuomonė, tur būt, yra teisinga. Iš tiesų, to
kioms valdžioms, kurių žmonės neapkenčia, karas yra 
pavojingas dalykas, kaip apie tai liudija Rusijos caro, 
Vokietijos kaizerio ir kai kurių kitų despotų likimas. 
O diktatorių niekur žmonės nemėgsta. Hitleris ir Sta
linas, pavyzdžiui, yra priversti šaudyti net savo parti
jos narius, kurie prieš juodu daro sąmokslus.

Tačiau diktatoriai vistiek sudaro rimtą pavojų tai
kai. Vieną, jie nuolatos kursto vieną tautą prieš kitą. 
Antra, jie didina armijas ir ginkluojasi. Kai valdžios 
turi dąug kareivių ir amunicijos, tai peštynės tarp jų 
gali iškilti dėl menkos priežasties.

-

Apžvalga
KUNIGAI IR PARAPIJOS

Amerikos lietuviai katalikai 
yra pergyvenę daug kovų su 
savo dvasios ganytojais. Daž
niausia susirėmimai įvykdavo 
dėl parapijos kontrolės. Para- 
pijonai nori būti patys šeimi
ninkai savo parapijoje, o kle
bonas reikalauja, kad parapija 
jo klausytų, šituo pagrindu yra 
įvykę daugybė parapijonų riau
šių, “streikų” ir net bylų teis
muose.

Tokia kova buvo ypatingai 
smarki Scrantone. Ji prasidėjo 
1904 metais ir tęsėsi iki 1914 
metų, t. y. per dešimtį metų. 
Qalų gale, ji pasibaigė laimėji
mu klebono J. Kuro, kuriam 
atėjo į pagalbą vyskupas. Ap-

rašydamas šitos kovos istoriją, 
vienas “Darbininko” bendra
darbis, sako:

“Laike bylinėjimosi, pavie
to teisme vyskupo šalininkai 
laimėjo bylą penkis kartus, 
o Aukščiausiame Teisme jie 
visus penkis kartus pralai
mėjo.”
Tačiau klebonas ir jo užtarė

jas ,vyskupas vistiek gavo skau
dų smūgį, nes dauguma para
pijonų, pasipiktinę savo dūšių 
ganytoju, pasikvietė nepriklau
somą kunigą ir .įsteigė “tautiš
ką” parapiją.

KAPSUKAS NORĖJO GAUTI 
“NAUJIENAS”

Darbo Partijos kandidatas armiją ir tūkstančius 
ląimėjo 1,840 balsų dauguma.

Viso balsų buvo paduota 
44,165. Tokiu budu liberalų 
kandidatas nesurinko nė dešim
tos dalies balsų. O tai reiškia, 
kad jisai pražudė savo depozi
tą, kurį jisai turėjo duoti, sta
tydamas savo kandidatūrą.

Kova Anglijoje šiandie eina 
tarp konservatorių ir socialis
tų, susispietusių Darbo Parti
joje. O liberališkas vidurys 
nyksta.

SOVIETŲ ATSTOVAS TARP
TAUTINIAME DARBO 

BIURE

Prie Tautų Sąjungos yra, 
kaip žinoma, įsteigtas tarptau
tinis darbo ofisas Gene vo j e, ku
ris susideda iš dviejų dalių: 
darbininkų atstovų ir valdžių
atstovų. Jie iš savo tarpo turi) 
išrinkę valdybą. Be to, Gene- 
voje yra užlaikomas nuolatinis 
sekretorius.

GPU.

todėl, 
nežino.

Iš SLA 38 Kuopos 
Susirinkimo

Liberalai, kurie kitąsyk bu
vo galingiausia partija Angli
joje, dabar atsidūrė trečioje 
vietoje ir kiekvieni nauji rin
kimai rodo, kad jie vis eina že
myn.

Papildomosiuose rinkimuose j 
parlamentą Wavertree distrikte, 
kur Darbo Partija neseniai lai
mėjo sensacingą pergalę ant 
konservatorių, balsai tarp įvai
rių kandidatų pasidalino taip:

J. J. Cleary (darbietis gavo 
15,611 balsų;

J. Platt (konservatorius) — 
13,771 b.;

R. Churchil (nepriklausomas 
konservatorius) — 10,575;

T. Artro Morris (liberalas) 
— 4,208.

agentų.
Turistai giria Rusiją 

kad jie nieko apie ją 
Nuo jų viskas paslepiama, kas
tik yra bloga. Kada į kokį mies
tą atvažiuoja turistų būrys, tai 
tuoj iš gatvių pašalinami “bez- 
prizornikai”. Jiems rodoma tik 
pavyzdingiausios vietos. Pažin
ti tikrąjį ir nuogąjį gyvenimą 
jie neturi jokios progos. Tuo 
labiau, kad jie visą laiką ran
dasi bolševikų agentų globoje 
ir šalies kalbos nesupranta. 
Taip dalykams esant, jų pasa- 
ikojimai apie Rusiją neturi jo
kios vertės.

Amerikoje randasi žmonių, 
kurie serga bolševikiška liga. 
Jie greit pasveiktų, jeigu jiems 
tektų pagyventi tokiose sąly
gose, kokiose gyvena Rusijos 

Išmonės.

Trumpai kalbėjo ir p-ia Wa-
ters, kuri kartu su savo vyru 
gyveno Rusijoje. Ji pabrėžė tą 
faktą, kad bolševikijoje jokios 

Sausio pabaigoje buvo šuva-] lygybės nėra. Neblogai ten gy- 
žiavusi tarptautinio darbo ofiso vena visokie valdininkai ir slap- 
valdyba, ir jos pirmininkas, i ta- tosios policijos agentai. Teikia- 
las de Michetis, pranešė, kad 
prie tarptautinės darbo organi
zacijos prisidėjo Jungtinės Val
stijos ir kad sovietų valdžia 
yra paskyrusi įgaliotinį su pa
tariamuoju balsu, kaipo stebė-' 
toją.

Bet ar bolševikai galės taip 
pat atsiųsti ir atstovą nuo dar
bininkų, tai klausimas. Rusijo
je šiandie nėra laisvų darbinin
kų organizacijų. Visos unijos 
Rusijoje yra “kompaničnos”, 
t. y. darbdavių kontroliuoja
mos; o darbdavys tenai yra 
valdžia. Tokių organizacijų at
stovų kitų Šalįų darbininkai ne
pripažįsta.

M^»*E**. • - ■ *

SOVIETU RUSIJOJE GYVENIMAS ESĄS 
NEPAKENČIAMAS 1

Amerikos specialistas smer
kia bolševikų tvarką. —- 
Jeigu Amerikos žmonėms 
tektų pagyventi tokiose 
sąlygose, kokiose gyvena 
rusai, tai jie nenorėtų nei 
girdėti apie komunizmą.
— Komunizmas pasilaiko 
raudonarmiečių ir slapto
sios policijos durtuvais.
— Nepakenčiamos darbo 
sąlygos.—Rusija yra mil
žiniškas kalėjimas.—Nuo 
turistų bandoma pasie
ti visi. blogumai. — Lie
tuviui komunistui patarė 
važiuoti į “bolševikišką 
rojų’\

LUDINGTON, Mich. — šio 
mėnesio pradžioje Oriole sve
tainėje kalbėjo John E. Waters 
ir jo žmona iš Madison, Wis. 
Jie neseniai grįžo iš Rusijos, 
kur išgyveno dvejetą metų. 
John Waters dirbo ten kaipo 
žemės ūkio ekspertas, todėl tu
rėjo progos gerokai pasivažinė
ti po bolševikiją ir savo akimis 
pamatyti, kaip ten žmonės gy
vena.

Dabartiniu laiku Rusijoje pri- 
skaitoma apie 165 milijonai gy
ventojų. Komunistų partija tu
ri tik 3,000,000 narių. Bet tie 
trys milijonai yra šalies valdo? 
vai. O tai todėl, kad jie kon
troliuoja * raudonąją armiją ir 
šimtus tūkstančių šnipų. Visa 
bolševikiška tvarka yra parem
ta raudonarmiečių ir čekos įpė
dinių durtuvais.

Kitas svarbus 
tas, kad valdžia 
maistą. Nuo jos
klauso, ar gyventojai turi ką 
valgyti, ar ne. Turėdami savo 
rankose maistą, bolševikai gali, 
kaip yra sakoma, savo politiš
kus oponentus suvaryti į ožio 
ragą. Kitaip sakant, jie gali 
juos marinti badu.

Badas Rusijoje yra paprastas 
reiškinys. Ir deliai to yra kal
tas ne tik nederlius bei pakri
kusi transporlacija, — kalta

dalykas yra 
kontroliuoja

malonės pri-

D. M. šolomskas rašo “Lais
vėje”, kad pabaigoje 1985 me
tų jisai gavęs iš Vinco Kapsui 
ko-Mickevičiaus paskutinį laiš
ką, kuriame Kapsukas dėkojęs 
jam už kai kuriuos leidinius
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yra ir valdžios politika. Pri
verstinas vsrymas valstiečių į 
kolchozus irlsovchozus priver
tė ūkininkus, mieko nebepaisyti. 
Jeigu iš jų viskas atimama, tai 
kuriems galams jie turi rūpin
tis, kad dęrlfilš butų didelis?

Waters paphsakojo, kaip gru
pė jaunų mergaičių buvo atga
benta dirbti valdiškoje f almo
je. Nuo 6 valandos ryto ligi 
Vėlumos jos buvo priverstos 
dirbti be jokios pertraukos. Per 
tą laikotarpį jos neturėjo pro
gos nei pavalgyti. Waters ban
dęs pasipriešinti tam, bet nie
ko iš to neišėjo. Mergaitės, ku
rios buvo atvežtos iš mokyklos, 
turėjo sunkiai per dieną dirbti, 
o vakare lankyti visokius , mi
tingus. Mitingų lankymas yra 
priverstinas dalykas. Prie to
kių sąlygų, žinoma, negali būti 
nei kalbos apie tinkamą poilsį.

i -it ■

Kartą, pasakojo Waters, pa
kelyje jis užtiko be sąmonės 
gulinčią mergaitę. Ji buvo žai
bo užgauta. Tai matė ir bolše
vikų valdininkas, kuris važiavo 
kartu troke. Jis griežtai atsisa
kė nuvežti mergaitę pas dakta
rą.

Rusija yra niekas daugiau* 
kaip tik milžiniškas kalėjimas, 
iš kurio niekais negali paspruk
ti. Išvažia'vimiu reikalinga gau
ti specialus leidimai. Na, o pa
prastam žmogui gauti leidimas 
išvažiuoti į užsienį nėra jokios i 
galimybės. Pasitaiko, kad kar*l 
tais Rusijos piliečiai pabėga! 
slapta. Bet tai labai rizikinga:* 
iš šešių bandančių pabėgti Ji 
užsienį tik vienam tai pasise
ka, o kiti penki paprastai esti 
nukaujami.

Sunku surasti kitą šalį, kur 
graftąs butų taip įsigalėjęs* 
kaip Rusijoje. Slaptoji policija 
iš žmonių išspaudžia viską, kas; 
tik galima. Valdžia irgi nesnau
džia: iš žmonių ji viską pigiai 
perka, o parduoda labai bran
giai. Iš to pasidaro milžiniškas 
pelnas, kuris duoda progos iš
laikyti didelę Raudonarmiečių

ma visokios privilegijos ir rau
donarmiečiams, nes nito jų žy
miame laipsnyje priklauso val
džios patvarumas. Todėl jiems 
ir pataikaujama.

Musų apylinkėje randasi jau
nas lietuvis komunistas, Jurgis 
Casper. Jis panorėjo patirti, ar 
p-ia Waters gyveno Rusijoje 
caro laikais. Pastaroji atsakė, 
jog caristinės Rusijos ji nepa
žino. Tačiau jai tekę daug kal
bėtis apie caro laikus su dau- 

Į geliu seneshiųjų rusų. Iš tų pa
sikalbėjimų pas ją susidariusi 
nuomonė, kad caro režimas bu- 

|vęs biaurus. Vienok stebėtinas 
dalykas, pareiškė ji, kad kai 
kurie žmonės sakę, jai, jog ca
ro laikais buvę geriau, 
išsireiškimų ji girdėjusi 
prastų valstiečių, o ne 
ten buvusių valdininkų.
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Kada Casper dar bandė sta
tyti klausimus ir gipti sovietas, 
tai p-ia Waters jam atšovė: 
“Kam nepatinka Amerikos de
mokratinė santvarka, <tas gali 
važiuoti j Rusiją ir paragauti 
bolševikiško rojaus”.

Žmonių į prakalbas susirinko 
apie 300. Kalbėtojams jie ga
na smarkiai plojo. —Ūkininkas.

Tokių 
iš pa- 
kokių

Nariai nepatenkinti Su- ' 
sivienijimo didelėmis 
išlaidomis; reiškiama 
nuomonės, kad darbi
ninkams reikėtų su
mažintialgas.
BROOKLYN, N. Y. — Kar- 

tais visai bešališkai parašyti 
Žinią nėra lengva. Atsiranda 
tam tikrų kabliukų* kurie ver
čia dalykus šiek tiek sušvelnin
ti. Na, o padarinyje žinia išeina 
netiksli, nustoja savo “cymo”. 
Kai kuriems korespondentams 
taip pat tenka vartoti slapy- 
Vardes. Ypač tiems, kurie nori 
pasakyti teisybę, ale nenori, 
kad juos biaurotų ir terliotų 
visokie Buvusieji žurnalistai.

Bet tiek to. Eikime prie rei
kalo. šiomis dienomis SLA. 38 
kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
pavyzdingas ir praėjo tvarkiai. 
Kuopos nariai, mokėdami duok
les, visai nerugojo deliai to, kad 
tenka po penkis centus ekstra 
mokėti. Jeigu taip reikia, tai 
nieko nepadarysi.

Bemokėdami savo duokles, 
nariai rimtai svarstė kai ku
riuos SLA. reikalus. Kuopa nu
tarė suręngtii pramogą, kad su
kelti kiek pinigų. Tas darbas 
pavesta atlikti išrinktai komi
sijai. Kilo klausimas ir dėl jau
nuolių mokyklos steigimo. Ko
misijai pavesta tas reikalas ga
lutinai sutvarkyti.

Tenka pasakyti, jog kuopa 
turi gana rimtų jaunuolių. Tad 
labai geras dalykas, kad ji rū
pinasi tą jaunimą lietuviškoje 
dvasioje auklėti. Ką nors dau
giau apie musų jaunimą pasa
kyti aš nebeturiu nei drąsos,— 
dievaž, bijau, -kad Buvusis žur
nalistas man ir vėl už kalnie- 
riaus sutrų neužpiltų. Tegul jau 
tą klausimą gvildena “aukšto 
stono' žmonės”.

Susirinkimas neužmiršo ir 
bendrų musų organizacijos rei
kalų. Apie juos nemažai buvo 
kalbėta. Iš visų tų kalbų gali
ma padaryti ‘tokią išvadą: pa
kėlimas penktuko nėra taip jau 
baisus dalykas. Tačiau Centrui 
visgi pravartu tinkamiau savo 
biudžetas balansuoti. Juk pasi
reiškiantis deficitas galima iš
lyginti ne tik padidinimu na-

riams duoklių, bet ir išlaidų su
mažinimu.

Kyla tad klausimas, ar ne
būtų galima tas išlaidas šiek 
tiek apkarpyti? Susirinkime 
buvo bent kelios nuomonės pa
reikštos, kurios susiveda prie 
to, jog išlaidas reikia mažinti. 
Bet kaip tai galima padaryti? 

Kai kurie musų kuopos na
riai mano, jog Centre perdaug 
yra išmokama algomis. “Tėvy
nės” spaustuvė irgi labai bran
giai atsieina. Buvo narių, ku
rie išreiškė tą mintį, jog $45 
mokėti-per savaitę yra perdaug. 
Girdi, pakaktų 35 dolerių. Juo 
labiau, kad darbas yra nuolati
nis ir alga mokama per ištisus 
metus.

Algų klausimu daug kalbėta, 
daug visokių nuomonių pareikš
ta, tačiau prie nieko konkrečio 
neprieita. Nutarta laukti Pil
domosios Tarybos suvažiavimo 
ir žiūrėti, ką ji sugebės tuo 
klausimu padaryti.

Šiaip ar taip, taupumas SLA. 
Centre ligi šio laiko nebuvo 
praktikuojamas. Na, o ekono
minės gyvenimo sąlygos susi
darė tokios, jog taupumas pa 
sidarė būtinas reikalas. Musų 
senį Susivienijimą apniko viso
kie negalavimai. O kadangi mu
lai kas daroma tiems negeru
mams pašalinti, tai kuopose ir 
kyla nepasitenkinimas.

Paimkime Centro darbininkų 
algas. Visi mes žinome, kad 
pragyvenimas didmiestyje yra 
pusėtinai brangus. Todėl 
do, jog kalbėti apie algų 
nimą yra netikslu.

Taip tai taip. Bet, iš 
pusės, pažiūrėkime, kas dedasi 
tame pat New Yorke. Privati
nėse įstaigose darbininkams al
gos jau seniai liko apkapotos. 
Ir tai gana žymiai. Jeigu pa
lyginsime tų darbininkų algas 
su algomis, kurias gauna Susi
vienijimo darbininkai, tai pa
matysime didelį skirtumą. Pa
matysime, jog Susivienijimo 
darbininkai gauna pusėtinai 
aukštas algas. Jeigu tos algos 
butų ir apkapotos, tai ir tai ne
būtų jau labai žemos.

Apie tokius reikalus, žinoma, 
geriausiai pritiktų kalbėti Su
sivienijimo organe. Bet visa 
bėda yra ta, kad tos rųšies raš
tams ten nėra vietos. Ten apie 
organizacijos reikalus galima 
tik prielankiai rašyti.

Gal taip ir'reikia, — nežinau.
A. J. Viznis.

atro- 
maži-

kitos
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General News
Celebra

SKALBIAMOS MAŠINOS
MODELIAINAUJIthe

produces a fee!

$49.50 GRUŠIOS

AUKŠČIAU
TUZ

Folk Song

kvortinė 'bonka 100

aukščiau

demonstruojamos naujo*

The Dance of Dances

PIRK NUO HI

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

svarų 
maiš.

15 sv 
pekas

To celebrate occasion on Feb. 
24th at Knickerbocker Hotel

Lašt summer and winter 
How could I verdant be? 
For in the flower garden, 
My lass did not plant me

greatest at- 
the orchestra

Bender, 
Margaret

L. Y. S. Member 
Graduates with 

High Honors

O rue most beautiful, 
Fragrant and ever greėn, 
Why during past season 
Verdant have you not been

Instead ’twas the prairie 
My mistress planted md* • 
Among the weeds and thoms, 
Sans care eternally.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

“SUNKIST”
DIDELI 150 DIDŽIO

Dance: This 
L. Y. S. that 
trying condi- 
of advertise-

parti- 
lovely 
Belec- 
going 
in or-

sident Beliajus On 
His Birthday

OI RŪTA RŪTA 
(O RUE MY RUE)

Roseland brandi, on 
13th at the Dutch Hali. 

crowd was most congenial 
the corrphoration which 

parents displayed on that 
portrayed that they are

F. Beliajus, 
Bnfno Bruknis

Roseland L,
tion: The first and complete 

support of parents was dis
played at the Grand Opening 
of the 
Jan. 
The 
and

After the 
i, dancing 

place to the music 
by Mr. John Byan- 
charge is $1.50 per

those 
, and 

with the new

these:
Widguris’ departure.

sv. - 240
sv. 360

3 kenai 250

stars such as, Cab 
Earl H i ne s, Eddie 
others. The type of 
plays, gives you a

Yaziz-Eyni 
It always seems 
That in my dreams 
My eager arms 
Embrace thy charms. 
Būt dreams soon fade 
In tears I bathe 
Thus, in my sleep 
I cry and weep. 
Thou art not here 
To dry my tear, 
So I send thee 
A leaf, from me, 
Of verdant rue 
Refresh’d with dew. 
Nay! They are tears . 
Of Longing years.
V. F. Beliajus y Zereni

Belia-
Vice-Pres:—Bruno Bruk- 

Secretary—Venus Tumosa, 
Kremianis, 
-John Ben- 

Antanas 
On the commit- 

John 
Biruta

Dauguma “Midtvttt Stottt” turi ir me«oi tkynua. kur 
tfi a f ra rr>?ita. naukftiena ir f t. ui itmiauttat kaina* I

Venus Tumosa, Trea-
Kremianis, Se- 

Rutkauskas.

for his beauti- 
melodious “Caucasian

Nuo GeliamųWgĮg
Sąnarių -----

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain*Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

BerthaOtt presents 
Beliajus

On March 2, 1935, the Gab- 
\ by Boosters will present the 

Dance of Dances at the Lith- 
uanian Auditorium. As you 
will enter the ballroom, you 
wifl look in astonishment at 
the changės brougt about. The 
stage will be redecorated and

has just begun 
story. Now is the time for you 
tenors and basses to join, while 
there is štili ample time to 
learn the selections from the 
opus. Rehearsal next Friday, 
March 1 at 2344 W. 23rd PI., 
at 7:45 P. M.

See you then.
The Duchess,On Tuesday evening, August 

31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering ^ith- 
uanian drama,. art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

Ąll Communications and cor- 
respondence i s to be sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Ilalsted st., Chicago, III. Phone 
Victory 5259.

APEX Prosinimo Mašina Suprosina Drapanas į porą 
valandų vietoj visos dienos darbo.

RINKTINĖS U. S. 1, WISCONSINO

BULVES

Biruta Rutkauskas, an act- 
ive member of the L. Y. S. 
and of its Executive Board has 
completed a four year course 
at the Kelly Sr. High School 
at the head of her class. Du’- 
ring her school term Biruta 
has become well known becauee 
of her various accomplish- 
ments in swimming and scho- 
lastic work. Congratulations 
Bobbie, and best of Luck!

Time: one week later. Scene 
and characters: your cohimn- 
ist ensconced on sevėral pll!ows 
in otder to reach the type- 
writer on thė card table: be
tone her march a series of mo- 
ments, each bringing back re- 
collections of this, that and 
the other thing.

Foremost among 
Louis
Corning to our city about five 
months ago, he came back to 
the choras, and renewed his 
accjuaintanceship with 
who were štili members 
made friends 
ones. Everybody iearned to likę 
Louie because of his extreme 
friendliness, his facetious man- 
ner, his reputation of being an 
all-around “regular guy,” — 
one that could be depended 
upon to keep your secrets, to 
cheer you* up when you’re blue 
by recounting even common 
every-day incidents in his own 
inimitable way, to help you 
with your troubles, forgetting 
his own in the interim, one 
who was always poli te, tact- 
ful, trustworthy, and possess- 
ing other virtues too numerous 
to mention.

He’s gone back home now, 
and Louie, we’re all going to 
miss you more than we can 
say in an epitomižed paragraph 
of this sort.

The following narnės consist 
the nding body of the L. Y. S. 
and its branches.

THE EXECUTIVE BOARD: 
President—Vytautas F 
jus, Vice-Pres:—Bruno 
nis 
Treasurer—Birutė 
Assistant Treasurer 
der, Officer Pro-tem 
Rutkauskas 
tees are—-Vera Widutis. 
Gelžainis, Al želnis, 
Rutkauskas, Mary Malinauskas, 
Chas. Bukšnis and Mr. and 
Mrs. Munarin.

Branch I, Bridgeport: Meet- 
ings on Tuesdays. Chairman— 
Vytautas F. Beliajus, Vice- 
chairman—Bnfno Bruknis, Se- 
cretary—Estelle Parker, Trea
surer—Stella Wodman, Sočiai 
Secretary—Vera Widutis, Of
ficer Pro-tem—John 
Sergeant-at-arms — 
Norvvich.

DYKAI — 1 KENAS GOLD DUST CLEANSER
GOLD DUST ..................
PALMOLIVE MUILAS

N. Corning down for the pro- 
gram, and not slaying to 
dance... Six different people 
reąuesting a paragraph about 
Louie after it had been writ- 
ten... Frank Pu’kis playing 
with Ann’s mama doll at the 
officers’ meeting the other 
night. The calico cat and the 
gingham dog had Jheir innings 
too, būt the doll was most 
popular with him...

Johnny Carobus stepping 
(figurėtively, of course) i n to 
the boots of occupied by 
Pete Kitehas lašt week... 
What young man of the choras 
received one of those comic 
valentines depicting him as a 
“dance-haii slieik?”... Ann 
Butvilas and Tony Masteika 
štili dancing together an awful 
lot... Bob W., the one who 
has that nice habit of kissing 
one’s hand in greeting, join- 
ing the choras...

Lil Stupar, broken-hearted 
and blue at the departure of 
one certain party for the 
West... Štili no reųuest from 
Helen Butėnas for “Sweet Sue”. 
It mušt be that tall young man 
from Bridgeport that keeps 
appearing at all the affairs 
we ping at... Severai of our 
girls are going to participate 
in the Dance recital to be giv- 
en by the pupils of Mr. V. B> 
liajus at the Sttfdebaker, March

On February 24th, the Lith
uanian Youth Society will be 
present en-toto, at the Knicker
bocker Hotel to honor their 
youthful president, to whom, 
the honor of having organized 
the L. Y. S. falls due. Upon 
this, the anniversary of his 
birth, we the members of this 
Lithuanian Youth Society wish 
to express our appreciation of 
his splendid initiative and 
leadership in guiding us toward 
our ultimate goal, that is, — 
A fuller, better appreciation 
of the Lithuanian language, 
customs, and all other aspects 
of our national inheritance.

A more appi-opriate place 
than the Silver Room of the 
Knickerbocker Hotel, could 
hardly be found to celebrate 
the incidence of this occasion. 
The beauty of this spacious 
hall could be verbally described, 
only very inadeųuately. We are 
most impressed however by the 
congenial and homelike atmos- 

from 
The

relighted. Over head in the 
ballroom will be a thousand 
balloons floating about in ad- 
dition to the 
tions.

Howeyer, the 
traction will be 
that has been obtained for the 
night, Erskine Tate and bis 
N.B.C. Orchestra. Many fam- 
ous stars of today at one time 
or another were members of 
his orchestra. The foremost of 
them are 
Callovvay, 
South and 
music he 
yearning to dance whether you 
have danced before or not. Let 
us keep the above date in mind 
and be present in person.

intricate Lithuanian designs 
and articles,

Hard Time 
affair proved to 
in spite of all 
tions and lack 
ment facilities, the Society can 
draw a crowd nevertheless. We 
are glad to announce that the 
dance turned out to he success- 
ful in all respects. The hall 
was fairly crowded and every- 
one enjoyed themselves im- 
mensely. '

eve 
truly pleased with the organ- 
ization to vvhich their child- 
ren belong. The L. Y. S. is 
most grateful for their attend- 
ance and inspiration.

Baltic Exhibit: The Baltic 
Art Exhibit, held at the ‘Fair 
Store’ during the week of Jan. 
13th, met with a huge success. 
The attendance was so over- 
whelmingly large that the 
management decided to install 
a permhnent “Lithuanian 
Nook” where imported Lith
uanian merchandise will be 
sold. The Lithuanians of Chi
cago, have taken great pride 
in viewing the beautiful handi- 
craft of their iiative land and 
were most glad to know that 
the American public valued 
and admired the beautiful and “WifEATffiS*’ Brcakfast Food ..................  2 pak. 230
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Branches and Of 
ficers of the 

L. Y. S.

phere vvhich radiates 
every nook and corner. 
harmonious assemblage 
black, orange and gold - 
sublime hlending of these 
luring hues 
ing of vvarmth, of comfort; a 
situation so essential for a 
complete enjoyment of any 
surroundings.

In this dinner-banquet, the 
notables of the Lithuanian 
circles are to be present, alse 
various well-known personages 
of other sočiai strata. The 
Guests of Honor are to be: 
Hon. Antanas Kalvaitis, consul 
of Lithuania, Mrs. Kalvaitis, 
Mme. Bertha Ott, Miss Gladys 
Hight, Mr. Pius Grigaitis, 
Swami Gnanesvarananda, and 
other guests of note.

A short būt entertaining 
program is to be included. 
Among the participants are to 
be M r. Romanas, Miss Helen 
Vespender the nightingale oi 
“Birutė”, G,enevieve šidiškis- 
Giedraitis, a well known Lith
uanian songstress; Michelė 
Gamboni will do a dance num- 
ber.

The banųuet is scheduled to 
begin at 8 P. M. . 
dinner and program 
will take 
furnished 
skas. The 
plate.

Antanas C. Rutkauskas.

Branch 11, Roseland: Meet- 
ings on Mondays at 10151 S. 
State St. Chairman—Charles 
Bukšnis, Vke-chairman—Freda 
Žlibinąs, Secretary—Nancy Mu
narin, Treasurer—John Muna
rin, Sočiai Secretary—Bernice 
Patupa, Officer Pro-tem—Lil- 
lian Ambert, Sergeant-at-arms 
—Robert Harroun.

Branch III, Brighton Park: 
Meetings on Wednesdays, at 
4102 S. Artesian Avė. Chair
man—Joseph Bagdonas, Vice- 
chairman 
surer—Birutė 
cretary—Biruta 
Sočiai Secretary—Mary Mali 
nauskas, Officer Pro-tem— 
John Gelžainis, Sergeant-at 
arms—Floyd Šlikas.

NES PIGIAU,

STORES

Melange Measures:
Stell Pūkis looking 

cularly charming and 
Sunday night... Bruno 
kis and Pete Shimaitis 
in for “detekatif” work 
der to find out the identity of 
the person who sent them those 
sentimentai valentines... Vera

PUIKUS RUTABAGAS (Grieščai) ................... 2 sv. 50
svaro pa k.  ............ 17c

PILLSBURY’S” BEST
24% sv, 
maišelis

Pirmus Moruičius 
ant Real Estate 
DefauTted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St 

Tel. Franklin 0576

LENGVA TAUPYTI!
PUIKINĖKITE MAISTĄ IK GROSERIUS 

“MIDWEST STORES”

Midwcst’> SLYVOS 
GREEN TAG 

!MIDWEST” TOMAITfiS ........
'Stony Creck" ŽIRNIAI...... ......
M11)WEST” KIAULIŲ KOJOS .... paintes džiaras 190 
rTr^n’š” DABY FOODS

5 už 230
5 už 290
1^^200

3 už 130

And as the ploughers plow, 
They erush me ’neath their feet. 
And shepherds, while they fend, 
With whip poor me they beat.

. .. .
Withm her own garden,
Had she būt planted me,
All summer and winter,
With yerdure I woidd be.

Translateld by
Vytautas Beliajus

The Do ings o f L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Budriko krautuvėje kasdieną
APEX mašinos ir parduodamos lengvais išmokėjimais 
po J savaitę. ,

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons
travimo jūsų namuose. i• I . ' rša/1; lai; iMin a .......... 1 =============

SUPER SUDS ..................
oOTagon veido muilas.....

“AMERICAN FAMILY” MUILAS 
“AMERICAN'FAMILY” FLAKES

■»■■■■> “Midwest”■ ■1111 PUIKIAUSI GOI.DEN SANTOSn H V A 3 . 53c

K.” MUILAS .........................
NAUJAS KONTESTAS — 7930 PRIZU 
SEMINOLE ^sTsueOOM

dideli pak. >90
.........  3 už 130
.... 3 pak. 240

Another feather is about to 
be added to the cap of Vytau
tas Beliajus. March 3rd is to 
be a red letter day in the his- 
tory of the Lithuanian Youth 
Society; for' on the said date 
the eurtains shall be drawn*
on the stage of the Studebaker 
theatre to reveal the youthful 
figure of our president in full 
regalia.

Tlie principai dances to be 
featured are to be both Lith
uanian and Oriental of origin. 
Mr. Beliajus has mastered both 
fiėlds and now presents them 
to us in their entirety.

Mme. Bertha Ott has seen 
fit to recognize outr young 
talented artist as an individual 
of great ability in the dance 
field; she therefore has thus 
honored him in sponsoring his 
presentation.

Tickets for this affair are 
priced as following: 83c.; $1.10; 
$1.65; and $2.20.

A. C. R.

RAIKYTI LAŠINIAI “Lincolnshire, 
“Wil*on’s” Minkšta SUMMER_________
Wisconsin Cream or American ČHEESE
“Daisy” SPREAD CHEESE
“Roxey” SUMŲ MAISTAS ..^
“MIDWEST” BLEACH

“Midwest” LE LUXE KAVA Geriausios koybės sv 290 
“Baker’s” BREAKFAST COCOA ............... 1/5 keno 50
“Prcmium” SHREDDED COČONUT~........... 4 unc. 100
“TODDY” Čhocolate Food Drink ....... % sv. kenas 210
“SVVANS D0WN” S________pak.27ę
“Uneeda Baker’s" Loma Doone ČOOKIĖS 'A sv. 150 
CHOCOALTE Marshmallow COOKIES ........... sv. 190
PARADISE CRACKE1RS .....................ZZ~sv. pak. ]170
“COLLEGE INN” SOUPS 14 % unc. kenai 2 už 190 ****’M*>     II—»iiiii«iiimm»iii II     , »—I—II -.1 m—        — II— *11 m——!I.IMU        I—-      .—.I. „M.   . -,-r r - , .. ....
“Midwest” PYČES No .1 aukšti kenai 2 už ^30 

........... 2% kenai 170 
......... 2% kenai 190 
.... No. 2 kenai 100 

So. 2 kenai 2 už 250

Composer dies
Mikhail Ipolitov-Ivanov,. world 

famous composer died on Jan- 
uary 29th at fįhe age of 75. 
He is best kno 
fui and 
Suite”.

rolės
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABĄ^
aalitr

IŠPARDAVIMAS #
Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario-Feb. 22 ir 23

MILTAI



Jus jau visi žinote

sumokėtumėt
Nar as stengsiuos

Kontestantų Kopėčios
ANTRAS LAIPSNIS—REIKIA 2800 BALSŲ

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

DZŪKAS

1739 S. Halsted

1310 balsų

1180 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

BALČIŪNASB. BARNIŠKIS
3521 W. 38th PI,9424 Burnside

$40 balsu
490 balsų

MOCKUSJOHN RIMKUS

A. RAŽAITIS

1980 Canalport
3408 S. Halsted

200 balsų
200 balsų 190 balsų

balsųSINKUS
VILIS

240 balsų
220 balsų 180 balsų

——

W. BOURNAT
BARTAŠIUS

121 Seneca P. LAPENIS4424—l?th Avė,

80 balsų 80 balsu100 balsų FRENZELIS

120 balsų

Ona Vilienė apgali 
ir Northsaidės šaltį

Naujienų “News- 
boy” Bridgeporte

V. BUDVITIS 
4094—9th St. 
Ėcorse, Mlch.

80 balsų

TILLlE /

PABARŠKA

FRANK
1739 s. :

131 Adams St, 
Westville, III.

K. MATEKONIS
3437 Jackson Blvd 

Nevada 8410

Mrs. A
1646 N. Irving Av.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė.
Lafayette 1527

480 balsų

ADELfi 
MIščIKAITIENfi

SENAS PETRAS
1739 S. Halsted St.

2470 balsų

724 W. 18th St. 
37 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III. 
240 balsų

. SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Avė.
80 balsų

3121 S. Morgan st.
140 balsų

B. VAITIEKŪNAS 
5211 S KiMare Av 

240 balsu

Penktadienis, vas. 22, 1935

S. NORGAILIENĖ
4459 S. Richmond s t 

Laf. 5647
780 balsų

1224 Herrick Av.

Rącine, Wis.

Sofija Naujokaitis 
randa naujos dirvos 

Collinsville, III.

testantui nebus sunku eiti prie 
tikslo, kad kiekvienoj lietuviu 
šeimynoj rastųsi kasdien Nau-

Seno Petro biznis 
‘Naujienų’ Konteste

kuriems aš kas

Sinkus,
1739 S o. Halsted St

pranešė Kla- 
ateinančią sa- 
taip augštai. 
ir labai žemai 

kon-

Tiilie Pubarška, 
4424—17th Avė. Kenosha, Wis

didžiausia dovana iš 
laimėčiau, bet tas

jaučiuosi nekaip: Nors 
nustoju
man irgi norisi gauti daugiau 
baisų negu aš ištikro gaunu.

Visi mano pažįstami, kurie 
iš manęs imate Naujienas ir 
mokate ar tai į menesį ar kas 
savaitę, jeigu 
man iš kalno, tai aš tikrai 
sus mano

buriu širdingų 
pradeda stoti 
jis jau atsiekė 
konteste. To- 
ir jis pats dar 
ir ką gali ži-

prašau, jei kas norite gauti 
Naujienas anksti rytą per iš
nešiotoją, tuoj pašaukite 
ne telefonu Canal 
praneškite į Naujienų “ofisą’ 
1739 So. Halsted -st.

Prašau palaikykit dėl ma
nęs tuos pinigus, kuriuos ski
riate kontestantui. Aš bile ka 
da užeisiu juos paimti.

Tikiuos paramos iš bridgc 
portiečių ir visų mano pažįs
tamų.

Kontestantas J

: BULAW
Halsted St 

3014 balsų

K. Matekonis pašo 
ko į pirmą laipsnį

Ateinančią savaitę 
Fr. Bulaw kilsiąs į 

stratosferą

ma-
8500 arba

dą daro, 
nepasekmes priežastį.

Ateinančią savaitę, gal Bu
lavais palipęs augštai ir nepa
stebės visų, kam reikia užsi
rašyti ‘ Naujienos”, tai jus ger
biamieji pašaukite jį telefonu, 
CANal 8500, j “Naujienų” ofi
są arba į namus VICtory 8392 
ir tada patys persitikrinsite, 
ką jis dėl jūsų gali padaryti.

— Klajoklis.

Tąvern, 3141 $o 
užsirašė “Naujie- 

ir rengia ateinantį šešta-

paskutinė ataka 
įvyks Saint Agnės 
ir mes pamatysi-

Kenoeha, Wls,

Prasidėjus “Naujienų” kon- 
testui, kontestantai kaip bitės, 
apspito Bridgeporto Naujienų 
skaitytojus 
rytas palieku Naujienas, jie 
stengiasi iškalno iškolektuoti 
už prenumeratą.

Tas labai gerai yra Naujie
nų kontesto vedėjui, o labiau
siai kontestantui, kuriam pa
siseka gauti daugiau balsų, bet 
tik visa beda, kad aš tuomet

JOHN SHEPALIS
4352 S. Western 

Avenue

Šią savaitę kovojęs dėl 
pirmenybės “Naujie
nų” turnamente.

nors fanatizmu. Tik su svei • 
ku protu mes galime savo 
padėti pagerinti.

Tą musų kontestantai 
privalo turėt omenėje savo 
darbe, ir be abejo jiems vis 
geriau ir geriau seksis.

Pereitą savaitę truputį 
atlyžo Bulawo ir Dzūko 
veiklumas. Už tai Senas 
Petras pasivarė daug augš- 
čiau, ir pasirodė savo dar
bo našumu keletas kontes
tantų, kurie buvo šiek tiek 
atsilikę, būtent B. Barniš- 
kis, A. Norbutas, Fr. Dau- 
gintienė, Ona Vilienė, Sofi
ja Naujokaičiutė iš Collins
ville, St. Bartašius iš West- 
ville, o Chicagoje S. Nor- 
gailienė pasistengė palaiky
ti savo pirmenybę non-gra- 
dus skyriuje.

Išrodo tečiaus, kad vi
siems reikia daug smarkiau 
pasidarbuoti.

Taigi j darbą, vyrai ir 
moterys!

Kl. Jurgelionis,
Kontesto Vedėjas.

Musų darbštus kontestantas 
B. Barniškis šiais metais jau 
pralenkė savo pernykšti rekor
dą konteste.

Jis džiaugias, kad šiais me
tais jam geriau sekas. Jis vis 
daugiau randa žmonių, kurie 
pirmiau neskaitė Naujienų, o 
dabar mielai užsirašo, ir labai 
džiaugias užsirašę.

B. Barniškis darbuojasi pie
tinėje Chicagos dalyj, Burn
side, South Cbicago, Mount 
Washington, Beverly Hills.

Su Naujienų prenumeratos 
ir apskelbimų reikalais 'South 
Side lietuviai yra prašomi 
kreiptis pas B. Barniškį, 9424 
Burnside Avė,

262 Logąn A,ve. 
Toronto, Ont. Can

> 40 halsu

ir ne
kostumerio”, be

Stoju į darbą, tikėdama pa
sisekimo. Meldžiu Naujienų 
skaitytojų neužmiršt manęs, 
kad aš noriu jums patarnaut 
ir noriu gaut jūsų paramą. Jei
gu kurių nepasiekčiau, meldžiu 
man pranešti 
aplankyt.

Ačiū Nrmejunams už suteik 
|tus man balsus ir tiems, ku 
rie prižadėjo paremt trumpo 
ateity.

MRS, FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė, 
Aurora, UI.

Roselande yra dėkinga dir
Naujienos lietuviams yra'va, ir tikimės, kad musų kon 

gyvybės šaltinis. Tai yra 
vienutinis dienraštis, kurs 
gaivina sveiką protą, o ne- 
sistengai užmarint jį kokiu jienos.

| Su Naujienų prenumeratos ir 
apskelbimų reikalais Boselando 
lietuviai yra prašomi kreipta 
pas Antaną Narbutą, 1033 \V. 
103rd St.

priešus“ kontestan 
tus pralenkčiau balsų dangti 
niu 
Naujienų 
priklauso nuo skaitytojų: kas 
ką mėgsta, tą ir remia.

[e Naujienų par
siduoda labai daug, todėl aš

Musų jaunuolis kontestantas 
K. Matekonis, labai populerus 
tarp jaunimo, parodė, kad su 
juo turės skaitytis ir Bulawas, 
ir Senas Petras ir Dzūkas ir 
Norgailiene.

Jis turi draugų, jis turi ge
rą tėtušį ir pats pilnas ener
gijos. Taigi su 
rėmėjų, kurie 
jam į pagelbą, 
pirmo laipsnio 
liau jo draugai 
smarkiau veiks 
noti Kaziukas arba Charlis ga
li atsiekti ir trečio ir ketvirto 
laipsnio, o gal galų gale jis 
pasieks ir automobilio.

Sveikinam ir linkim pasise
kimo.

Draugai yra kviečiami su 
Naujienų prenumeratos ir skel-

Frank Bulaw 
jokliui, kad jis 
vaitę iškilsiąs 
kad pralenksiąs 
paliksiąs visus “Naujienų 
testantus. Taip labai augštai 
iškilęs, gal pasieksiąs ir stra- 
tasferos.

Šią savaitę, reikia pasakyti, 
kad Bulawas buvo labai “bizy” 
ir konteste mažai dirbo. Jis 
sako pumpavęs sporto dvasia 
kiekvienam savo atletui, kad 
šiandien susikibus su Atlantiko 
Kaimiečiais nereiktų pralošt 
antros vietos “Naujienų” tur
namente, ir tas jam užėmė vi
są laiką.

šįvakar 
sportininkų 
Auditorijoj 
me kaip Bulavai lamdys tuos 
“žemaičius”. Na, o ateinančią 
savaitę, kaip žinot, bus dar di
desnė naujenybė, kai mes pa
matysimo Bulawo lipant kon
testantų kopėčioms aukštyn — 
j “stratasferą”.

Kas mano, kad Bulawas šią 
savaitę buvo užmigęs, kad taip 
mažai palipė aukštyn, tas klai-

Šie žmonės, paremdami Se
ną Petrą, užsirašė “Naujie
nas“ arba atsinaujino prenu
meratą :

K. Cicėnas, 6462 W. 65th st. 
užsirašė “N.“ E. Cičenas už
laiko alinę ir yra draugiškas

J. Eringis, 5746 W. 65th st., 
Ponai Eringiai užlaiko alinę, 
gražiai išpuoštą ir yra drau
giški žmonės.

M. VVartclka, 5700 W. 63rd 
st., kuris užlaiko tavern savo 
name.

M. Barauskas, 3212 So. Wal- 
lacc st., kuris atidarė naują 
taverną ir gražiai išpuošė savo 
užeigą.

A. Stankus, 2108 W.. 16th st., 
kuris užlaiko valgyklą ir alinę

D. Cepalas, 2616 W. 59th st., 
kuris užlaiko gražiai-išpuoštą 
tavern.

M. Bargaila, 8239 So. Hals
ted st., kuris užlaiko gražų 
tavern, o penktadieniais duo
da veltui žuvis. • ,

M. Sriubas, 543 W. 63rd st., 
kuris užlaiko gražiai išpuoštą 
tavern penktadieniais veltui 
žuvis, o šeštadieniais geros 
muzikos.

National Restaurant, 1841 
So. Halsted st., kurie užlaiko 
gražią valgyklą ir gamina lie
tuviškus ir amerikoniškus val
gius.

W. M. Linkis, 1827 So. Hal
sted st., kuris užlaiko gražią 
barzdaskutyklą ir yra gerai 
patyręs savo amate.

J. Yuška, 2419 W. 43rd st., 
kuris užlaiko Hollywood sve
tainę ir gražią taverną.

Visiems, kurie darė biznį 
per Seną Petrą, tariu širdin
gą ačiū. Reikalui prisiėjus

Jauna darbšti ir gabi pane
lė Sofija Naujokaičiutė pirmu 
syk stojo į Naujienų kontes- 
tą pietiniame Iliftiois. Ir ji jau 
surado keletą naujų skaityto
jų. Kadangi JP gali įtikinti 
kiekvieną žmogų, nėra abejo
nės, kad jai ir toliau gerai sek
sis, nežiūrint, kad laikai ten 
nėra geriausi. h

Užsirašykite Naujienas per
Sophie Naujokaitis, 
118 S. Hesperia St.,

Cdllinsville, III.

šaukite Seną Petrą telefonu 
Canal 8500 arba laiškais.

Margie’s 
Halsted St 
nas 
dienio vakarą parę. Bus mu
zika ir veltui užkandžiai. Kvie
čia savininkė M. Belcher.

P. Jankauskas, 7218 South 
Ashland Avė., užsirašė “Nau
jienas” ir nori pirkti | didįjį 
smuiką, basą. Kurie turite par
duoti, kreipkitės aukščiau nu
rodytu adresu.

— Senas Petras.

A. L. SKIRMONT 
15728 £athrop Avė.

Harvey, III.
40 balsų

Buvo sakoma, kad Northsai- 
dės lietuviai atsilieka užsira- 
šyme Naujienų. Bet musų kon- 
testantė Ona Vilienė (pasiry
žo parodyt, kad tas ne tiesa. 
Gavusi naujų skaitytojų, jau 
ji įsigijo 180 balsų, ir neužil
go ketina gauti daug dau
giau.

Northsaidės lietuviai yra pra
šomi užsirašyt Naujienas per 
Oną Vilienę, 1646 N. Irving 
Avė.

Barniškis džiaugias
geromis pasekmėmis 1 Bridgcport
Naujienų konteste

L kimų reikalais kreiptis į K.uaroas perga- Matekonj, 3437- Jackson Blvd., 
• f >• . • Nevada 8416.les visas kliūtis ---- —_

„ i y . ~ v Narbutas darbuojasGal būt nevienam
dien yra sunkiau užsirašy- Roselande 
t i Naujienas.

Bet gyventi reikia
O gyventi be Naujienų, butas pagalios stojo į darbą, 

kaip ir be duonos, negali- kaipo kontestantas. . 
ma. I Roselande yra dėkinga dir-

■
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Cage Rače Finais Bring Mažeika’s Aces and 
Eudeikis’ Boosters Together

Will fight for Championship at St. Agnės tonight 
dancing to follow games

The Finais of Naujienos Bas
ketball Tournament tonight 
bring 'together Mažeika’s Aces 
and J. F. Eudeikis Blue Ribbon 
Boosters in a battle royal for 
the Championship.

The decisive encounter will 
take Place at St. Agnės Audi
torium, Rockwell and Archer 
avė., where throngs of specta
tors are expected to gaither to 
witness the “bloodshed”. Both 
S. P. Mažeika and J. F. Eudei
kis are lining up their boosters 
and are all coming down in 
force to put the championship 
and a huge Championship tro- 
phy in the hands of their favor
ites.

Faithful standbys of the Bu- 
law Aces and the AtlanŲc Vil- 
lagers will likewise throng to 
St. Agnės Auditorium to give 
the boys a helping hand in 
their struggle for the third 
position.

It will really be a huge crowd 
that will gather tonight for the 
grand finale of the meet of this 
daily. The games will be fol- 
iowed by a dance with 
contributed by Georgie 
phens and his Revelers. 
dance will be dedicated
team that participated in the 
Tournament in the following 
order: Belskis Boosters Mar- 
ųuette Manor’s Best); 2. Red 
Roses of Cicero; 3. Red Birds; 
4. Banners A. C.; 5. Washing- 
ton A. C.; 6. IMPS; 7. Sports 
Editors; 8. The Champs; 9. The 
Runner-up; 10. Bulaw Aces; 11. 
Atlantic Villagers, and 12, 
Sleepers A. C.

The admission both to the 
games and to the dance is — 
40 
of 
25

real treat and

composed of 
former college

his head 
his legs. 
his long 
least two

niusic
Ste- 

Each 
to a

cents. 
season 
cents.

Those in possession 
passes will pay only

Boosters H avėEudeikis 
Great Sportmanship, Won- 

derful Playing Qualities
By J. J. Žukas

When M r. J. F. Eudeikis en- 
tered his team in the NAUJIE
NOS BASKETBALL TOURNA- 
MENT, he entered one of the 
best playing teams in 'the city. 
The boys play basketball as it 
should be played and never 
ųuestion the decision of the re- 
ferees. Whether winning or los- 
ing, they congratulate the win- 
ners and walk cff the floor 
smiling and joking. They al- 
ways give credit to their op- 

. ponents and never “sulk” or 
“alibi” over a defeat. Possessed 
of ithese wonderful ųualities 
they have always received tre- 
mendous applausc from the 
spectators upon leaving the

floor. Watching the J. F. EU- 
DEIKIS BLUE RIBBON BOOS
TERS play is a 
enjoyment.

The team is 
old timers and
stars. The boys are at the pre- 
sent playing «in the K. C. 
leagure under fthe name of 
Perez.The’re the most colorful 
tėam in the tournament.

Patrick with his fancy pass- 
ing and vvonderful control of 
the bąli with either hand is a 
wonderful sight. The spectators 
lot out a “wow” or an “awww” 
when he starts to get hot with 
thouse passes. He passes be- 
hind his back, over 
and at times between 
He is also dead on 
shots. He averages at
long shots every game.

i
“Push em up”, ‘*Papa” and 

with many other nieknames. 
Tony Lauraitis is another one 
ęf these comedians on the floor. 
Tony excels in beautiful short 
shots. He races in for that bas- 
ket going at a mile a minute 
and twisting every conceivable 
way in the air throws the bąli 
in for two points. Tony always 
has his own rooters up in the 
balcony. His young boy is al- 
ways up there yelling “Papa” 
and when Tony hears that 
voice he really gets “hot”. Well, 
who wouldn’t.

“Old Faithful” Conrad is the 
hardest working player on the 
team. Although not making 
many baskets, by that I mean 
not making 10 or twelve, be- 
cause he always accounts for 
3 or four, he is always in there 
under the basket fighting for 
possession of the bąli. And 
that is a important part in the 
game keeping possession of the 
bąli. I have never secn Conrad 
argue with a referee. He has 
wonderful sportmanship.

THE’RE A GREAT BUNCH 
OF FELLOWS.

The Stanley P. Mažeika’s 
Aces On Top Throughout
The Whole Tournament
The Mažeika’s Aces went 

through the entire prelimi- 
nary rounds winning 10 and 
losing only one which was — 
to the Bulaw Aces in their 
lašt game.

The Mažeika’s Aces have 
•the best balanced team of the 
tournament. Their plays work 
very smoothly and with per- 
fect timing. When it comes 
to passing and fnst breaks 
they cannot be compared with 
any of the teams in the tour- 
n amen t. Their favorite play

is the three man weavc in nytas lietuvių kliubas.
.which the bąli movės hrOund Vasario 26 d., visi pažangus 
with lighting «peed. They do 
this to losc their opponents or 
as the spectators sometimes 
shout “get them tlizzy”. After 
maneuvering the balt in this 
manner some-one pulls off a 
block play and the bąli is 
tossed to either Budrick or 
Kluchinskas who register up 
the points. Whether winning 
or losing they never let down 
and take it casy. Their 
always in there trylng their 
best and keepling their “headn, 
(keeping calm and collected); 
Other teams have Severai indi- 
viduaf stars, būt thesė boys 
all work as one. In other 
words they have what 'is 
known as “team work”.

“My boys are a great bunch 
of basketball player and I fcel 
mighty proud of them. 1 
ahvays know that they are in 
there doing their best. And 
whether they w.in or lose I 
feel the šame about it 
because I ’knovv that they 
tried their mighliest”. These 
wcre the words spoken by Mr. 
Stanley P. Mažeika, the spon- 
ser of the great team. Well, 
you really have a great team, 
Mr. Mažeika and 1 think that 
many of the spectators 
agree with me on that 

COME ON OUT 
WATCH THESE BOYS 
FOR THE CHAMPIONSHIP.

piliečiai balsuos už Leslie V. 
Beck į aldermanus. t

O. E. Northup 19-toj
Musų kaimynėj Wardoje— 

19-toj — padėtis yra visai ki
tokia, nes dabartiniu laiku su
si jungo republikonai ir demo
kratai, bile tik sumušti kan- 

t

didaturą dabartinio aldermano 
O. E. Northrup. Aldermonas O. 
E. Northrup baigia 3-čią ter
miną, kaipo aldermanas 19-tos 
Wardos ir per tą visą laiką 
pasirodė esąs liuosas nuo įtek
mės partijų bosų.

* 4

Aldermonas O. E. Northrup 
teisingai ir sąžiningai pagal 
savo supratimą atstovavo pilie
čius savo wardoj ir už 
sipelnė paramos visų 
giųjų piliečių.

Nėra abejonės, kad 
26 d., jis didžiuma balsų 
bus išrinktas tos wardos 
dėrmanu.

Devinto Wardo lie 
tuviams

Aldermano Arthur G. Lin- 
dell busteriai rengia didelį ma
sinį mitingą nedelioj vasario 24 
d., pirmą valandą po piet Bal
čiūno svetainėje, 158 E. 107th 
st. parėmimui Lindell’o kandi
datūros. Bus gerų kalbėtojų, 
įžanga ir alus dykai. Kviečia
me Devinto wardo lietuvius 
skaitlingai atsilankyti.

Busterių Komitetas.

Geras Maistas ir 
Sveikata!

tą už- 
pažan-

vasario 
vėl 
ai-

\vill 
point. 
AND 

PLAY

?olitika
Kandidatai į alder 

manus 9 ir 19 
wardoj

Leslie Beck 9-toj

lai- 
de- 
kad

Rinkimai jau čia pat. 9-tos 
Wardos piliečiai' Savo balsais 
nutars kas /bus jų^ atstovu ant 
ateinančių 4^mų^ Mesto ta
ryboj, ar dabartinis aid etmo
nas A. Lindell —- kurs baigia 
2 metų tarnystę ir per tą 
ką atsižymėjo pataikavimu 
mokratų partijos bosams, 
pasidarius sau karjerą.

Jo oponentu yra Leslie V. 
Beck, jaunas energingas as
muo, kurį remia 9-tos Wardos 
reguliari demokratų organiza
cija ir visi pažangi piliečiai. 
Apie Liftdell susispietė senojo 
republikonų gvardija, ir kai- 
kurie buvusieji nepasekmingi 
kandidatai.

Po pasekmingų tarybų su 
Govieriu, demokratų vadu*, da
bar Becko kandidatūrą remia 
ir adv. J. P. Waitches ir suvie-

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

Viso

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Naujas kliubas
precinkto 19 Wardoj, 
suorganizavo piliečių 
pasidarbavimu gerų 

piliečių tame precink- 
jums ir

52-ro 
lietuviai 
kliubą, 
darbščių 
te. Valio 
sidarbuoti savo 
labui. Valdybon 
George Wallick 
Viče Pirm. Clemence Markū
nas, Rašt. Sluzas, Iždininkas 
Sosnowski.

laiminga pa- 
ir apielinkes 
įeina: Pirm.
(Walikonis),

Susirinkimai bus laikomi pir
mą nedėldienį kas mėnesį, bu
vusioj Yundidos vietoj, kam
pas 122-ros ir Peoria, 3-čią vai. 
po pietų. .Mėnesinė mokestis 
10c. Tas kliubas rengia toj pa
čioj vietoj, vasario 24 d., kaip 
3 vai. po piet prakalbas alder- 
manui O. E. Northrup.

i Vietinis ir Kaimynas.

Šaukia masinį mitingą Piet- 
kiewicziaus kandidatūros 

reikalu

Liūdna yra jeigu nėra sveikatos 
arba jeigu sveikata menka. Per 
visa musu gyvenimą mes nuolat rū
pinamės apie ją ir darome viską, 
kad apsisaugoti nuo ligos. Lengviau
sias būdas apsaugoti savo sveikatą, 
yra, aprūpinti savo kūną geru mai
stu.

žmogaus kūnas yra viena daugiau
sia komplikuotų mašinų, kurią mes 
žinome. Kad palaikyti ją tvarkoje, 
mums reikia valgyti gerą maistą. 
Tai reiškia, kad maistas turi būt 
įvairus, ir kad maistas^kuri mes val
gome butų toks, kuriame yra pakan
kamai vitaminu ir naudingu kunui 
sudėčių.

Kiekvienoj šeimoj, namu šeiminin
kė stovi sargyboje visos šeimos svei
katos. Ji planuoja ir prirengia vi
sa maistą. Nelengva diena po die
nos prirengti reikalaujamą maistą. 
Todėl ji tankiai atsideda ant groser- 
nes, kurioj ji perka maistą, kad jie 
turėtų pilną pasirinkimą maisto, iŠ 
kurio ji pasirenka viską, kas jai rei
kalinga dėl kasdieninių valgių.

Tūkstančiai moterų randa, kad 
riausia vieta tokiems pirkiniams 
Midvvest Stores. Tų krautuvių 
virš 300. Jos valdomos atskyrų 
priklausomu groserninku — bet 
ganizacija yra viena — tai yra
delis kooperatyvas, kuris valdo nuo
savus, didelius urmo sandelius, iš 
kuriu maistas kasdien pristatomas j 
kiekvieną atskyrą krautuvę; todėl 
maistas kasdien būna kuošviežiau- 
sias.

Perskaitykite šios dienos skelbi
mą, kuris telpa šiame laikraštyje 
kitoj vietoj ir užsirašykite kas jums 
reikalinga, Jame rasite daug ge
riausios rūšies maisto produktų, ku
rie yra šviežiai prirengti, sveikus ir 
kainos yra nepaprastai žemos. Jus 
galėsite sutaupyt nemažai pinigų 
pirkdami Šiose krautuvėse. Apskelb.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo 
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
_______ naktį Lakview 5490_____

BATHS
MAUDYNĖS

Čia
susirasit 
ko
tik 
jums reikia

A. F. CHESNA. 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chfcago, 11L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

ge- 
yra 
yra 
Be
or
ei i -

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš Šiaur. Illinois

Fumace Lump ............. . $5.60
Nut $5.35
Mine Rūn ........... ............. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

Įsteigta 1913 metais.

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai----- $25.00
$300 kaurai .....................  135.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalis rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

kaus svetainėj#, 2601 W. 4/th 
Street, įvyks masinis susirinki
mas ■ 12-to wardo aldermono 
kandidato B. ,R. Pietkiewicz 
reikalu. Susįrinkimą ’ šaukia 
Brighton Parkp Rietuvių Poli
tikos Kliubas, kuris kviečia 
visus lietuvius atsilankyti ir 
atsivesti savo draugus ir pažįs
tamus. 'f

Mitinge dalyvaus keletas ge 
rų kalbėtojų ir bus įvairių pa 
marginimų. Kaimynas.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurtos skelbiasi 
Naujienose, t 

.................— — - - ' - ■I.:,ilIL_

34 Melus Vidurmiestyje 
Mes speeializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray.
Prieinamos Kainos. 

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

| Opposite Davis Store, 2d Floor |

BISMARCK BEER
' “WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”
4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
šiaurinio
šiaurinio
šiaurinio
šiaur. Illinois mine run ..

Perkant vežimais.
nedaug truputi brangiau.

Geriausios anglys.
Illinois nut ......  $5.30
Illinois egg ............. $5.60
Illinois lump .......... $6.00

$5.25
Perkant po 

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos r 25<* 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24

SUPPLY CO.
1635 W. Division St. 

kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Seteening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams. koncertams, šokiams prieina
ma

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

kainą.

STOGAI 
ROOFING

įsteigia
1925 m.

4083 Archer Avė.
tart) California ir Mozart

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi darome visokį blėkoryatfcs 
darbą. r

8816 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

I ■■ snii < a adh a ■■■•>■ ai Hat Iffca ■»—■■■    ii■■■

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

šitpo laiku, ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chisago. I1L

VALGYKLA
RESTAURANT

fttks. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

4ab

9 vai. vakare

LOUIS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dieną, 10:10 valan
da ryto 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Tytavėnų parapijoj. 
Kibučiu kaime, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 35 metus 
(Ogtesby, III. išgyveno 21 m.)

Paliko dideliame nubudime 
mylima moterį Julijona po tė
vais Komicaitė, 2 dukteris 01- 
gą ir Julią, sunu Stanley, žen
tą Tama McKav, broli Kazi
miera, seserį Apoloniją Me- 
džiaudeiene ir švogerj Wi!liam 
Medžiauskj ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlj 
vasario 25 diena, 7:30 vai. ry
to iš koplyčios j Užgimimo 
Pan. Šv. parapijos bažnyčią* 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Spring 
Vailey, III. kapines.

Visi a. a. Louis Pociaus gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame 
Moteris, Dukterys* Hunus, 
Brolis, Sesuo, žentas, 
Švogeris ir Gimines*

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J^F^Eudeikis^ęl^fand^74Į

ANTANAS BALTRUŠAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 diena, 12:00 valan
da diena 1935 m., sulaukės 52 
metu amžiaus, gimęs šiluvotoe 
kaime ir parapijoj, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 33 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

sunu Joną, broli Povilą, 2 pus* 
brolius ir giminės, o Lietuvoj 
motinėle ir broli Prana ir gi* 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Julius Pruseckio koplyčioj, 4891 
Main St., Indiana Harbor, Ind. 
Tel. Indiana Harbor 288.

Laidotuvės jvyks panedėlj 
vasario 25 diena, 9:00 vai. ry
to iš koplyčios i šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčia, ku^ 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio siela, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines Chicagoj.

Visi a. a. Antano Baltrušai
čio giminės, draugai ir pažys? 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- , 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sūnūs. Brolis, Pusbroliai 
ir Giminės.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

z nagrabams.
3316 S. Halsted St

Pilone Boulevard 7314. Chieago. III.

ANNA NICKEL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 d. 1985 m., 7:15 vai. 
vakare, sulaukusi 42 mėtų am
žiaus, gimusi Užnugarių kai
me. Batakių parapijoje, Lietu
voje. —Amerikon atkeliavo 
1913 metuose.

Paliko dideliame nuliūdimą 
vyra Robertą Niekeli, tris sū
nūs Joną, Edwardą ir Ewaldą, 
ir viena dukterį Anna, pussesere 
Elzbietą Rymoniene ir brolie
ne Anna Nickfeliene ir Lietu* 
voje tris brolius Simoną, Pet
rą ir Endrių, o taipogi motiną 
Marę Spurgienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
3444 S. Lituanica Ave„ Chicą- 
goję. Laidotuvės įvyks subato* 
je, vasario 23 d„ pirmą 
dą po pietų iš namų j 
Evangeliku Liuteronu 
čią, kurioje pamaldas 
Kunigas E. Kories, o 
bus nulydėta i Concordia ka- 

: pines.
Visi nabašninkės A. Nicke- 

. lienės giminės ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą if 
atsisveikinimą.

Nuliudime liekame,
Vyras, Vaikai ir1 Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
• bortus J. ę. Kruse, Telefonas 

Canal 2659.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD «
arti St. Louis Av* Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

sWimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

a   ■ ——*

Gerkit ir Reikalaukit
' >1 ' ' ■. 1..

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos 

Degtinės

WGES
1360 kilocycles

Panedėlf 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radib progra
mai* kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio. '

valan- 
Ziono 

bažny- 
atliks 

iŠ ten

TAIPGI TEL. REPUBLIC 8402

NATHAN 
KANTER

Mutual LtyuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

iš stoties
WSBC .

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai



BARO FIKČERIAI pardavimui, 
pilnas setas, taipgi stiklai. 615 West 
1C St. Canal 0394.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Šiandien Bus ApvainiKuoti Čempionai

Halstcd

1900 S.

Halsled

2536

3222

Miscellaneous

ir

PRANEŠIMAI

ka.

veikiino

CLASSIFIEDADS J. s.

iš-

šio-

SLA. 55 kuopos susirinkimai į- 
vyks kas antrą trečiadienį

Mano tuomi priversti kandida
tus skaitytis su lietuviais

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i aludės bizni — arti gatve- 
karių linijos prie pat teatro — Ge
roj vietoj. Atsišaukite i Naujienas 
Box 221, 1739 S. Halsled St.

Personai
Asmenų Ieško

Partners Wanted
Pusininkų ReikiaTrys banditai suėjo į ofisą ap

sirengę k'ai bučeriai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Pirmadienį jo kūnas bus 
vežtas į Spring Valley kapines

šeštadienį vakare šaukia savo 
buvusius vedėjus ir pirminin
kus į svarbų “susirinkimą”

PAIEŠKAU darbo prie janito- 
riaus, esu unijistas, nevedes, paty
ręs prie to darbo. Praneškite 1633 
Jackson Blvd., klauskite janitoriaus

REIKALINGA nrertrina dėl name 
darbo, pridaboti du vaikus, guolis 
ir valgis ant vietos, gera mokestis. 
7344 Drexel Avė., Tel. Triangle 
7091.

PAVIENIS vaikinas ieško pusi
ninko i Tayęrno bizni. Vyrą ar mo- 
teri — Biznis yra gerai išdirbtas 
nuo alaus sugrvžimo. Vienam per
daug darbo. Kreipkitės antrašu: 

2515 W. 59th St.

Der-
Prašau jo paties, 

žinotu pranešti, bu-

TERMĖNAS 
Chicago, III.

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų krautuve Tilden Technical High 
School supply store, renda $80 j 
mėnesi. Už $500 greitai.

4724 S. Union Avė.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės su nedidele šeimyna, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Tš turiu 
gerus namus, plačiau iki ypatiškam 
pasimatymui, parašysiu per laiš-

J. A. TYLA.
825 W. Park St., 
Harrisburg, III.

PAIEŠKAU savo broli, Petras 
Tennėnas, 80 metų atgal gyveno Chi
cagoje. Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Trijiškių parap 
meikiu kaimo, 
arba kas apie ii 
siu dėkingas.

LEONAS 
28 N. Halstcd St..

šiuomi pranešu, kad Am. Liet. 
Daktarų Dr-jos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 22, 1985 m. 9:00 
vai. vakare, Masulio raštynėi po 
num. 6641 S. Westem Avė., Chica
go. III.

Bus skaitytas referatas temoje: 
“The treatment of Gonorrhea”, skai
tys Dr. V. Nares, diskusavimas ati
darytas.

Valdyba tikisi, kad kolegos skait
lingai susirinkiman atsilankys.

Dr. J. J. Kowarskas, sekr.

Bridgeport Draugyste Palaimntos 
Lietuvos extra susirinkimas įvyks 
penktadieni vasario 22 d., 6:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Bus svarstoma kas link morgičiu ir 
tam panašiai.

Bridgeporto Lietuvių
Kliubo metinis vakaras įvyksta va
sario 23 
W. 33 St.
portiečiai 
vauti.

Marųuette Park Liet. Am. Piilie- 
čių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
ivyks vasario 24 d. 2 vai. po piet 
vietinės parapijos svetainėje Wash- 
tenaw ir 69 gat.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
i ši susirinkimų, bus renkama dar
bininkai i rengiamąja bunco ir card 
narte, dėl Dariaus-Girėno paminklo 
fondo. Taipgi bus komisijų rapor
tai. Valdyba.

atsilankys šeštadienio vakare 
galėtų sudainuoti “Važiavau 
Dieną”.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA Kotelis ir Tavern, 
biznis išdirbtas per daug metų, ran
dasi geroje vietoje. Biznis geras 
visados ir parduosiu pigiai.

1245 So. Michigan Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

<^W^WW^W*«*^WWW*i«^»Rrf^*»**^*l»^^^^**1*^***1******-*****--

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis ir guolis ant vietos.

6236 S. Western Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

LEAD HEAD — vinių darytojai 
reikalingi su ar be patyrimo. Atsi
šaukite Filshie Lead Head Nail Co., 
5801 So. State St. Tel. Wentworlh 
5308.

Business Service
_______Biznio Patarnavimas_______

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 —■ 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Valdyba.

Politikos

d. “Sandaros” svet.. 814 
Pradžia 7:80 v. v. Bridge- 
nuoširdžiai prašomi daly-

B. J. J.

Arba Mažeikos Tūzai Arba Eudeikio le^X«Pk”n-,!
trolėn du bankuBoosteriai Liks Pergalėtojais 

Paskutiniame Mūšyje Krimirrdiame teisme eina byla 
trijų savotiškų prigavikų i

------------------------ ---

------------------- j Trys “gudruoliai”, Davė Bar- *
Šįvakar St. Agnės Auditorijoje Naujienų — l * Al L. TZ' 4. • T i

* i 7i ii m i • .sėbrai, Abraham Karatz ir Jo-1Basketball Turnyro Finalai
šįvakar apvainikuosime čem

pioną !
Kas bus čempionas? Kas lai

mė 5 NAUJIENŲ Basrbttall 
Turnyro smarkiausi mūšį dėl 
pirmos vietos? Ar Maceikos 
Tūzai? Ar Eudeikio Boosteriai?

šįvakar St. Agnės Auditori- 
jeje, prie Rockwell ir Archer 
gatvių, tie du pirmaeiliai tymai 
Naujienų Turnyre persiims pas
kutinį kartą dėl Turnyro Čem
pionato. B dvylikos tymų, jie 
visus supliekė ir šįvakar siekia 
aukščiausios garbės.

Tai bus “kruvinas” mušis. 
Tai bus mušis į kurį basket- 
ball lošėjai tymuose įdės kiek
vieną unciją savo energijos. Tai 
bus lošimas, kuris nusvers kam 
prikhuso Chicagos lietuvių 
Baske t bąli pirmenybė.

Apart šito didžiulio mūšio 
tarp Mažeikos ir Eudeikio ty
mų, dėl trečios vietos turnyre 
persiims Garsieji Būlawo Tū
zai su Atlantic Villagers. Abu

Įdomią praeitį turėjo 
tas ‘Birutės’ choras

Visa lietuviškoji Chicago ei
na ateinančio šeštadienio vaka
re į Viking Temple, prie 79th 
ir Emerald avė., kur “Birutė” 
rengia visų buvusių birutiečių 
ir jų rėmėjų draugišką, viešą 

; sueigą. Tai, ištiesų, bus įdo
mu pasimatyti, vienas su kitu 
pasikalbėti apie praėjusį veiki
mą ir palyginti jį su dabartiniu. 
Bukite visi, jus kviečia dabar
tinė Birutė.

*
Per savo ilgus 28-nius metus 

darbavimosi meno srityje, Bi-| 
rutė turėjo 15 pirmininkų, ku- 

- rie, apart trijų, visi randasi 
Chicagoje, sveiki ir gyvi. Jie 
visi ketina pasimatyti šioje 
“Birutės” sueigoje. Jūsų žiniai 
paduosiu jų visų vardus iš ei
lės. Pirmutinis J. Ilgaudas, M. 
Dūda, velionė M. Damijonai- 
tienė, Dr. K. Draugelis, S. 
Kvietkus (Lietuvoje gyvena), 
B. Digris, A. Olis, M. Jozavi- 
tas, P. Milleris, Dr. S. Biežis, 
Dr. C. Kliauga, Alex Micevi- 
Čius, J. Sėrelis ir dabartinis, 
kuris visiems Birutės vairo val
dytojams ketina paspausti de
šinę, A. Stelmokas.

žinoma, Birutė turėjo pusė
tiną skaičių ir chorvedžių, ku
rie yra išsiskirstę po visą pla
tųjį pasaulį. Birutės “Tėvas” 
Mikas Petrauskas, pirmutinis 
vedėjas, randasi Kaune: Xave- 
ras Strumskis—New Yorke; P. 
Sarpalius, S. Sodeika (Lietuvos 
Operoje dainuoja), A. Pocius 
Stasys Šimkus, (buvo du kart), 
P. Kvederas, A. Vanagaitis, C. 
Steponavičius, M. Yozavitas ir 
dabartinis nepamainomas J. 
Byanskas. Bus įdomu 
ypatas pamatyti Birutės 
goję.

Penktadienis, vas. 22, 1935

seph Baiata nutarė paimti savo 
---------  kontrolei] vieną banką India-' 
tymai pilni lietuviško kraujo napolis, Ind.; ir Abraham Lin- 
kariaus iki galo, vienas atsto- eolą Insurance Co., Springfield. Į 
vaujantis seniausią lietuvių ko-j Amalgamated Trust and 
toniją— Atlantic, kitas, kurio Savings banke jie teturėjo 
lėmėjai didžiumoje 
Bridgeporto.

Daugelis svečių sutrauks į 
šio vakaro iškilmes; sutrauks 
daug bosketball sporto entu 
ziastų; sutrauks* lietuviai tėvai | 
ir motinos pamatyti kaip jauni 
čiagimę lietuviai yra gyvi, grei- 
i ,miklus. Sutrauks visi tymų 

rėmėjai ir busteriai, kar “roo- 
tyti” už savo tymus, kaip sa
ko anglai.

O po lošimų, visi dar nesi- 
skirstys namo, bet pasiliks sma
giems šokiams, kurie įvyksta 
Čempiono ir kitų tymų pager
bimui. šokiams gros J. Stepo
navičiaus orkestrą.

Įžanga 40 centų asmeniui, ir 
šokiams, ir lošimams. Tie, ku
rie turi raudonus sezoninius pa
sus, mokės tik 25 centus.

Visi į NAUJIENŲ BASKET- 
BALL TURNYRO FINALUS!

Amalgamated 
banke 

paeina iš $2.97, bet jie rašė čekius ir pa- 
(sinaudodami klerko Otto Van 
(Derck, 23, draugiškumu, juos 
! išmainė, prižadėdami trukumą 
Į išginti prie pirmos progos. 
! Kai Van Derck ėmė protestuoti, 
! tai trys “skymeriai” jį prie
varta ir grąsinimais pradėjo 
versti jų "čekius mainytu Bijo
damas policijos ir pasitikėda
mas, kad ‘jo draugai”, išlygins 
sąskaitas, Van Derck kurį laiką 
pildė jų reikalavimus. Bet, 
negalėdamas ilgiau pakęsti, nuė
jo j policiją ir pasisakė.
Baiata prisipažino prie pikta
darybės, bet Karatz ir Barry 
laikosi. Jų byla greit pasibaigs 
ir, neabejojama, kad visi trys 
bus nubausti. Jie išeikvojo $50,- 
000.

Pavogė $10,000 iš 
Hammond Bendr. 

ofisų, skerdyklose

*
Baigdamas šį pluoštą žinu

čių iš to įdomaus būrio žmo
nių, noriu priminti visiems, 
kad pasistengtų ten būti. Jus 
kviečia dabartinė, čiagimusių 
jaunuolių Birutė! Ji, be abejo, 
gražų darbą dirba ir verta jū
sų paramos. Aš-gi, pasisteng
siu šiame skyriuje nupiešti į- 
gytus įspūdžius. Taigi, Visa 
Birutė laukia jūsų atsilankant. 
Laukiu’ ir aš.—Ten Buvęs.

Nuo paraližo mirė 
marųuetteparkietis 

Liudas Pocius

MARŲUETTE PARK.— Va
kar rytą mirė žymus Marquette 
Parko biznierius Liudvikas Po-’ 
cius, 6717 S. Artesian avenue. 
Užvakar naktį jį suėmė para- 
ližas. Nors Eudeikio ambulan- 
sas ligonį tuojau nugabeno į 
ligoninę, bet gyvybės nebuvo 
galima išgelbėti.

Pirmadienį, 9:30 ryto velio
nio kūnas po J. F. Eudeikio 
globa bus išvežtas iš Englewood 
stoties į Spring Valley, ktfr bus 
palaidotas. Velionis seniau gy
veno Oglesby, Illinois, o Mar- 
ųuette parke praleido pasktu- 
tinius šešerius metus. Gedu
lingos pamaldos įvyks pirma
dienį rytą vietinės parapijos 
bažnyčioje.— (Sp.)

Trys plėšikai, apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, vakar po pietų 
apiplėšė skerdyklų bendrovę, 
G. H. Hammond and Co., prie 
45-tos ir Racinė gatvių, nusi
nešdami $10,000.

Banditai buvo apsirengę kaip 
bučeriai. Po žiurstais paslėpę 
kulkosvaidžius sulindo į ofisą 
antrame aukšte ir atėmė nuo 
kasieriaus pinigus. Tik kelias 
minutes atgal Brinks Express 
trokas atvežė tuos pinigus dar
bininkų algos apmokėti.

Plėšikai pabėgo Forde, su 
kuriuo nuvažiavo >. galvatrūk
čiais, pirm negu nusigandę dar
bininkai spėjo ką nors padaryti.

West Pullmano or 
ganizacija pakeitė 
susirinkimų dieną

Suteikė dovaną “N” turnamentui

Kongresmanas A. J. Sabath
Naujienų basketbolo turnamentui gražią taurę suteikė 

kongresmanas A. J. Sabath. Jo dovanotoji taurė bus įteikta 
trečio prizo laimėtojams, šiandien pasirodys kas tą taurę lai
mės, ar Bulaw Aces ar Atlantic Villagers.

Kongresmanas A. J. Sabath nuolat rodo savo palankumą 
lietuviams, ir sužinojęs apie Naujienų basketbolo turnamentą 
tiesiai iš Washingtono atsiuntė čekį taurės nupirkimui. Jis ži
noma yra labai užimtas,Washingtone ir todėl apgailavo, kad 
asmeniškai šiandien negalės būti St. Agnės auditorijoj. Jis bet
gi atsiųs savo atstovą.

Turės ristikus iš ‘Eu 
ropos’; risis ‘euro

pietiškai’

18 APIELINKE — Vietines 
lietuvių parapijos svetainėje 
šį sekmadienį, r vas. 24 d., 
Draugystė Broliį' ir Seserų ren
gia balių, kuriame tarp kito ko, 
bus ir ristikaL1^ Tie ristikai, 
s^ako, yra iŠ5 Edtopos ir tikru 
europietiškų stilium risis. 
Rengėjai tiki, kad į balių at- 
slankys daug vietinių žmonių. 
Draugija turėjo mėnesinį su
sirinkimą vas. 1'0 d., parapijos 
mokyklos svetainėje ir ten pa
aiškėjo, kad daugelis žmonių 
aukavo vasaros išvažiavimui, 
prie kurio jau rengiamasi. Au
komis prisidėjo pp. Grišienė, 
Bukantas, Bankevičus, Klevin- 
skąs, Kukis ir Lapenis. Drau
gijos pirmininku yra p. Joku- 
bauskas. Dr. Koresp.

Svečias iš New Yor 
ko-F. Stakunas

Nori užmegsti ryšius 
tarp visų poL kliubų

MARQUETTE PARK — Lie
tuvių Demokratų Kliubo 15 
warde 1935 metų valdybos 
priešakyje stovės p. M. Rač
kys. Kiti nąriai bus, A. Miš
kinis — vice-prezidentas, J. P. 
Damkus, Jr. — sekr., Do- 
wiat, fin. sekretbrius, S. Vai
nauskas, kas'ierius, adv. J. P. 
Waitches, korespondentas — 
J. S. Vitkus ir A. Dulcis, mar
šalka.

Kliubas turįs 150 gerai 'Sto
vinčių narių, o ižde — $161.18. 
Keletas naujų narių prisirašė 
paskutiniam susirinkime, ku
ris įvyko kiek laiko atgal.

Kliubo nariuose yra pasreiš- 
kęs pageidavimas užmegsti ry
šius tarp Chicagos Lietuvių po
litiškų kliubų, kad tuo atnešti 
lietuviams daugiau naudos, 
gauti jiems pripažinimą, o 
kandidatus, ypatingai svetim
taučius, priversti su jais skai
tytis. J. S. V.

Suaugusieji draugai irgi kvie
čiami į mitingą atsilankyti, su 
studentais mintimis pasidalin
ti. Kviečiami ir tie studentai, 
kurie dar nepriklauso, bet no
rėtu su kliubiečiais susipažinti.

sv

Pirkite bilietus Belia- 
jaus parengimui Stude- 
baker teatre—sekamo

se vietose:

Furnitiire & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite n:us 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SUSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

EXTRA! BARGENAS.
Parsiduoda pigiai ice creaminčs 

visi rakandai, šokeisas. soda foun- 
I tain ir kiti daiktai surišti su ice 
creamine. Priežastis pardavimo du 

418«5 bizniai. Negaliu abiejų prižiūrėti. 
į Kitas smulkmenas patirsite ant vic- 
' tos.

3857 So. Kedzie Avė.
Tel. Laffayette 9150

' Naujienos, 1739 So.
Street.

J. Rakštis, Vai šlyne, 
Halstcd Street.

Budrik’s 3417 So.
Street. •

Peoples Furniture Co.
XV. 63rd Street.

Peoples Furniture Co.
Archer Avenue.

Progress Furniture Co
So. Halstcd Street.

Justin Mackiewich, 2321 So. 
Leavitt Street.

Lietuvos Konsulate, 100 E. 
Bellevue place.

SLA. Moterų kuopa, p. Šat
kauskienė, pirm.

Visos virš minėtos vietos tu
ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi 
nansuojami — parduodami. Isteig 
ta 30 metu. SAUNDERS. 6430 
Evans Avė.. Tel. Fairfax 0614.

Dr. J. A. Paukštis 
persikėlė naujon 

vieton

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir yendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Į Chicago atvyko daininin
kas F. Stankūnas, kuris chi- 
cagiečius ir kitų kolonijų lie
tuvius žada palinksmint savo 
balsu.

F. Stankūnas yra geras bari
tonas ir turi įdainavęs nemažai 
rekordų, kurių ąu dideliu malo
numu daugelis kĮąusosi.

Patartina atsilankyti visiems 
į F. Stankūno koncertą, kuris 
įvyks nedėlioj, vasario 24 d. 
Barausko (Meldažio) svetainėj. 
Apart F. Stankūno dar dainuos 
A. Steponavičienė, B. Malelii*- 
tė ir didelis “Naujos Gadynės” 
choras po vadovyste Jurgio Ste
ponavičiaus. Tai bus smagu 
praleisti vakarą prie malonių 
dainų.—X. š.

WEST PULLMAN. — Vieti
nė SLA kuopa No. 55 praneša 
savo nariams ir visiems lietu
viams, kurie planuoja įstoti į 
kuopą, kad susirinkimų diena 
buvo pakeista dėl naujo vieti
nio parko valdybos patvarky
mo. Susirinkimai įvyks ne 
antrą nedėldienj, kaip fkišiol, 
bet kas antrą trečiadienį toje 
pačioje Parko svetainėje.

Dėl dienos pakeitimo, iš val
dybos turėjo išstoti vienas na
rys, kurio vietą reikės užpildyti 
sekančiame susirinkime.

Paskutiniame susirinkime, 
kuris įvyko vas. 13 d., paaiš
kėjo, kad sunkiai serga narė, 
p. Girčięnė, prie kurios reikė
jo kviesti kelis daktarus.

—Kor.

BRIGHTON PARK.
mis dienomis Dr. J. A. Paukš
tis perkraustė savo ofisą į nau
ją vietą. Naujos 'vietos adresas 
yra 4204 Archer Ąve. Jis buvo 
priverstas kraustytis į kitą vie
tą, nes tas namas* kur pirmiau 
buvo jo ofisas, bus greitu laiku 
perdirbamas į krautuvę.

Dr. J. A. Paukštis jau senai 
praktikuoja dentisteriją.

Kaimynas.

DIGESTIBLE
JAL I laiEZ;
ITSELFl PARDAVIMUI bučeraė ir groser- 

nė, geroj vietoi. arba mainysiu ant 
ūkės stako. 3157 So. Emerald Avė.

N

moteriškė

{stojimo

šias 
suei-

Paskelbe kvotimus dakta
rams į medikai) korpusą

Nūs- 
buvo

PARDAVIMUI Tavern su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 

8427 So. WallaceSt.

Karo departamente, 
ington, D. C. 
pasibaigia kovo 25 d.

Jeigu visi birutiečiai, Real Ėstate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ANT PARDAVIMO Tavern, Pigiai 
cash arba maino. Geroj vietoj. Vi
sokiu tautu apgyventa, ant didelės 
'biznio gatvės.

4941 S. Ashland Avė.

NORIU greitu laiku parduot sa
vo puse tavern biznyje. Išvažiuo
ju i kitą miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45th Place, Tel. Virginia 
0848. >

■........ r—......-R................... '

Cicero biznierius persikėlė 
naujon vieton

v

kurie 
per tuos ilgus 28 metus dai
navo chore, sueitų vienon vie
ton, tai į jokią svetainę nesu
tilptų.

Aš tikiu, kad visi tie, kurie

Karo departamentas pas
kelbė kvotimus daktarams, 
kurie norėtų įstoti į Medikalį 
korpusą. Armija yra pasiry
žusi duoti leitenantų laipsnius 
laimėjusiems kandidatams ir 
užpildyti vakancijas, kurios 
tebėra neužpildytos, ar pasi
darys metų bėgyje. *

Kvotimus gali imti medici
nos- kursus baigę vienų metų 
internai. Blankas galima gau
ti nuo The Adjutant General,

Wash- 
] aikas

Turės sėdėti kalėjime už 
kitos, vyro paviliojimą
Illinois aukščiausias teismas 

patvirtino Superior teismo nuo
sprendį prieš moteriškę 
Myrtle Tanner Blacklidge. Ji 
buvo nuteista atsėdėti kalėji
me 6 mėnesius už paviliojimą 
kitos moteriškės vyro, 
kriaustoji
Mrs. Suzanne Nottingham, o 
paviliotasis, Norman Notting
ham, policistas.

CICERO.—Kazimieras Užtu- 
pis, Cicero biznierius, persikė
lė naujon vieton, 1484 South 
49th Court, Naujoji vieta esan
ti patogesnė ir erdvesnė už 
senąją. I,

šeštadienį, vas, 28 d., įvyks 
“grand operiingds”, kuriam tu
rės lietuviškų valgių. Jakučių 
šokių orkestro ^muziką, fiekąk 
baįt apie alų ir kitus troškį* 
lio malšintojus.-—Klajoklis.

Svarbus Lith. Uni- 
versity Club susirin- 
kims sekmadienį
Lietuvių studentų klubas, 

the Lithuanian University 
Club, renkasi Congress viešbu
tyje sekmadienį, vas. 24, 1935, 
kaip 2:80 po pietų.

Dienotvarkė ir programas, 
kuris seks mitingą, abu laiko
mi didelėj slaptybėj. Nė repor
teriai nieko tikro nežino. Tad 
labai svarbu nariams skaitlin
gai atsilankyti, kad patinti ką 
“sočiai”, komisijos išmintingu
mas jiems pateiks.

A splendid cheese 
food fbr children

It spreada
slices 

toasts
molis

EXTRA. Už morgičiu parduosiu 
naujos mados murini 5 kambariu, 
vandeniu apšildoma bungalovv ir ga- 
radžiu ant plataus loto, naujoj apie- 
linkėj, gera transportacija. 3140 W. 
54 St. arti Kedzie.




