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Taiko naujus
taksus

Nori pakelti Illinois 
prekių ir gasolino 

taksus
SPRINGFIELD, III., vas. 28. 

—Atstoyų bute liko įnešti pen
ki biliai, liečiantys valstijos be
darbių šelpimą. Tie biliai tuo 
jaus tapo priimti 
tymu be didelės 
opozicijos.

pirmu skai- 
republikonų

į Visai panašus biliai vakar 
buvo įnešti ir senate.

Tie biliai ne tiek rūpinasi be
darbių šelpimu, kiek pirmiau
sia taiko pakelti prekių ir gą
sdino taksus, kad politikieriai 
turėtų naujus grafto šaltinius.

Prekių pardavimo (sales tax) 
norima pakelti iki 3c., vieton 
dabar imamų 2c ir gasolino tak
sus pakelti iki 4c už galioną 
gasolino. Dabar gi imama 3c.

Saar kraštas šiandie 
bus sugrąžintas 

Vokietijai
Del tos priežasties visame kraš

te ir Vokietijoje bus didelės 
iškilmės

Vokietijai.
11 vai. ryto tautų są 
Saar komisijos pirmi- 
baronas Aloisi forma-

Lakūnas Post įtaria 
sabotažą

Lakūnas Post dėl nepasisekimo skridimo 
kaltina sabotaža

Nepasisekusiame skridime stra
tosferoj į New Yorką moto
re ir aliejuje buvę pripilta 
geležies drožlių ir smilčių

Fordas pranašauja 
augštas darbi
ninkų algas

16 žmonių užmušta, 
šimtai areštuota 

Kroatijoje

Phi Kappa Pai fraternity housa.

Washington, Pa. — Washington ir Jefferson kolegijos fra- 
ternalis namas, kurį sunaikino gaisras. Du studentus ugniage
siai išgelbėjo nuo stogo. Gaisro nuostoliai siekia $50,000.

NEW YpRK, vas. 28. —Au
tomobilių fabrikantas Henry 
Ford laiške Amerikos Darbo 
Federacijos vice-prezidentui 
Matthew,Wol] pranašauja, kad 
iš priežasties “patyrusios ir to
li permatančios industrijų va
dovybės” darbininkai susilauks 
aukštesnių algų, negu kada 
jiems buvo mokama. \

Woll. paskelbdamas šį laišką 
paaiškinėjo, kad tai buvo atsa
kymas į WolP laišką, kuriame 
Woll pareiškė, kad daugelis žy
miausių industrialistų ‘ jau pra
deda judėjimą prieš augštas al
gas.

Fordas savo laiške sako, kad 
jis nepakeitė savo nuomonės 
apie reikalingumą augštų algų 
ir priduria:

“Aš manau, kad algos ne^ 
paliaus kilę ne dėl politikos ar 
grynai humanitarinių motyvų, 
bet dėl tokios vadovybės, kuri 
leis darbininkams daugiau už
sidirbti. Jus, žinoma, supranta
te, kad nepatyrusi ir trumpare
gė vadovybė nesudaro sąlygų, 
prie kurių darbininkai galėtų 
daugiau uždirbti”.

Fordas už žemas algas vy
riausia kaltina nebuvimą indus
trijų savininkų. Delei to in
dustrijai tenka mokėti neuždirb
tus dividendus ir ji negauna 
tinkamos priežiūros.

Fordas pagalios pareiškia, 
kad jo nuomone, algų sumaži
nimas visai neprisideda prie ga
mybos kaštų sumažinimo, bex 
atpenč— gamybos kaštus pa
prastai sumažina augštesnės al
gos.

MARIDOR, Jugoslavijoj, vas. 
28. — Atvykstantys iš Zagreb 
ir apielinkių žmonės praneša, 
kad iš priežasties sumišimų 
Kroatijoj per pastarąsias dvi 
savaites liko areštuota keli šim
tai žmonių ir kad Jugoslavijos 
žandarai mažiausia 16 žmonių 
nušovė.

Konservatoriai prie 
šinasi Simęn ke

lionei Į Maskvą
LONDONAS, vas. 28. —An

glijos užsienio reikalų minis* 
teris Simon ruošėsi neužilgo 
vykti į Berlyną ir paskui trum
pam vizitui į Maskvą ir Var- 
šavą, kad suartinti Vokietiją, 
Rusiją ir Lenkiją ir prikalbin
ti prie kokios nors bendros su
tarties.

Bet tai kelionei netikėtai pa
sipriešino konservatoriai, kurie 
yra labai nepalankus 
Rusijai. i

Tos kelionės nenori 
Franci ja ir Vokietija,
ja—kad Anglija nesimaišytų į 
Rusijos reikalus, nes Franciįa 
skaito Rusiją esančią grynai jos 
įtakoj ei Vokietija gi nenori.
Simon kelionės į Maskvą todėl 
kad ta kelionė nutrauktų domę 
nuo jo kelionės į Berlyną. O 
vokiečiai nori, kad visas svie
tas matytų tik Simon kelionę 
Berlyną.

sovietų

taipjau
Franci-

i

Areštuoja nacių 
vadus

Vargo spaudžiami 
naciai atsižada 

antisemitizmo

Franci jos f r a n k a s Prezidentas nešimai 
turėsiąs nusiristi 
nuo aukso pagrindo

šysiąs į sukliuvimą 
darbų biliaus

Jei nebus sulaikytas Anglijos 
svaro kritimas

Nieko nedarysiąs dėl iškilusių 
kongrese kivirčių dėl viešųjų 
darbų biliąus

BERLYNAS, vas. 28. y- Na
cių diktatorius rasės klausi
mais, Dr. Achim Gercke esąs 
areštuotas su visu savo štabu.

Poetas ir drajnaturgas Rich- 
ard Billinger ir Dr. Gisevius, 
narys vidaus reikalų ministe
rijos, taipjau tapę areštuoti.

BERLYNAS, vas. 28. “—Eko
nominiai Vokietijos vargai, ma
tyt, privertė Hitlerį nors gal 
laikinai atsižadėti tęsimo kovos 
su žydais.

Naciai pripažysta, kad dul 
ekonominių vargų ir politinių 
sumetimų jie yra priversti pa
liauti kovoti žydus, nes ta ko
va dar labiau gali pakenkti Vo
kietijai, kuri ir taip baigia su
smukti ekonominiai, taip kad ji 
naujų smūgių nebeijstengtų pa
kelti.

Chicagai ir apielinkei federa^ 
lic oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
39.

PARYŽIUS, vas.. 28. — Jei 
Anglijos savaro kritimas nebus 
sulaikytas, tai Amerikos doleris 
vėl turės būti dar labiau nupi
gintas ir Franci jos frankas bus 
priverstas skirtis sų auksu — 
nusiristi nuo Jaukę© pagrindo.

Anglai ga/ftų svaro kritimą 
sulaikyti, bet jie to tyčiomis 
nedanz nes Anglijos atsigaivi
nimas vėl pradeda apmirti ir 
reikia naujiį pastangų jį gai
vinti. Amerika deda pastangų 
svaro kritimą sulaikyti, bet jai 
vienai sunku tai padaryti. Jei 
svaras pultų, tai ir Amerikai 
tektų dolerį piginti, bet Ame
rika to nenori daryti, nes tas 
silpnintų jos kreditą.

Jei Francijai tektų ristis nuo 
aukso pagrindo ,tai ją pasektų 
veikiausia ir visos kitos aukso 
bloko valstybės.

Vokietijos nuteistas 
Lenkijos baronas 

paliuosuotas?
VARŠAVA, vas. 28. — Eina 

gandų, kad Lenkijos baronas 
Jurek von Sosnowskix kurį na
ciai buvo nuteisę visam iamžiui 
kalėjiman už šnipinėjimą Len
kijos naudai, liko paliuosuotas 
iš kalėjimo. Gandai tebėra ne
patvirtinti.

Toje pačioje byloje dvi Vo> 
kietijos aristokratės, viena jų 
SosnOwskio meiluže, buvo pa
smerktos mirčiai. Abiems joms 
naciai jau nukapojo galvas.

HONOLULU, Filipinuose, vas. 
28.—Mažiausia 4 žmonės žuvo ♦ 
ir 4 pasigendama nepaprastose 
liūtyse, kurios užliejo visos že
mesnes vietas.1. Pašaukta ka- 
ruiomenė saugoti gyventojų ap
leistus namus.

LONDONAS, vas, 28. — Ba
ronas Walter JŽilbey, 75 metų 
senis, paskelbė, kad jo antroji 
žmona, kurią jis vedė pernai, 
pagimdė sūnų. Senis tėvas de-

LONDONAS, vas, 28

H0LLYW00D, Cal., vas. 28. 
—Claudette Colbert ir Clark _ 
Gabte laimėjo atsižymėjimą už lei to labai džiaugiasi, 
geriausj vaidinimą krutamuo- 
siuose paveiksimose praeitais WICHT 
metais, 
veikale 
Night”.

WASHINGTON, vas. 28. — 
Prezidentas Rooseveltas, kuris 
sugryžo po penkių dienų sve- 
čiavimosi šąvo namuose Hyde 
Park, N.'Y.,; neketina, bent Šiuo 
laiku, maišytis į iškilusius se
nate kivirčius ■ dėl prezidento 
pasiūlyto $4,800,000,000 viešų
jų darbų biliaus. Del tų kivir
čių bilius kongrese užkliuvo ir 
nesijudina išr vietos. Jis nori 
palikti patiems kongresmanams 
susidariusią painiavą išspręsti 
ir tą bilių pravesti.

Taipgi jis nesiruošia veikti 
ir dėl galimų nepalankių augš- 
čiaiAsiojo teismo nuosprendžių 
dėl NRA. 
žemesnieji 
jau išnešė 
sprendžius, 
teismas dar 
sprendimo.
teismų nuosprendžius apeiti, 
prezidentas palieka kongresui 
išspręsti. Palieka kongresui 
spręsti ir pertvarkymą ir pa
taisymą paties NRA, nes jis 
savo pranešime kongresui jokių 
griežtų rekomendacijų nedavė, 
tik nurodė, pačius pagrindinius 
dalykus, kurie turėtų būti iš
laikyti NRA akte.

Daugely atsitikimų 
federaliniai teismai 

nepalankius nuo- 
bet augščiausias 

nepasakė savo 
Kaip nepalankius

Hitleris ruošiasi na- 
cinalizuoti kasyklas

BERLYNAS, vas. 28. —Hit
leris ruošiasi nacionalizuoti Vo
kietijos kasyklas. Visos kasyk
los, įskaitant ir Saar krašto 
kasyklas, bus pavestos globon 
ekonomij os ’ ministerio Schacht.

SAARBRUCKEN, vas. 28.— 
Visame Saar krašte ir visoje 
Vokietijoje suskambės visų baž
nyčių varpai, kada rytoj ryte 
Saar kraštas bus formaliai per
duotas

Apie 
jungos 
ninkas
liai perduos valdžią Vokietijos 
komisionieriai Buerckel. Tuo 
užsibaigs 15 metų okupacija 
Saar krašto.

Policija jau tapo perduota 
Vokietijai, kad ji galėtų į laiką 
reorganizuoti ir paruošti poli
ciją rytdienos iškilmėms.

Saar kraštas, kuris pirmiau 
priklausė Vokietijai, po karo 
buvo pavestas tautų sąjungos 
žinion, kad Francija galėtų nau
dotis krašto kasyklomis atlygi
nimui ųž tas Franci jos kasyk
las, kurias Vokietija sunaikino 
laike karo.

Sausio 10 d. įvyko plebisci
tas ir kraštas 9 balsų prieš 1 
didžiuma nutarė sugryšti prie 
Vokietijos.

Kaip tik krašto valdžia bus 
perduota Vokietijai ir suskam
bės varpai, Saare ir Vokietijo
je įvyks tylos minutė, paskui 
prasidės iškilmės .mokyklose ir 
visur kitur, kurios tęsis visą 
dieną.*

Per Saar sieną iš Vokietijos 
atmaršuos skaitlingi rudmarš- 
,kinių, juodmarškinių ir kitokių 
nacių pulkai su muzika.

Vakare kalnuose bus<_ uždegti 
dideli laužai, kurie degs/ visą 
naktį, taipgi bus visokie para
dai papuoštomis gatvėmis.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
28.—Karo laivyno Mathews žu
vo užsidegus 50 pėdų motori
nei valčiai, plaukiant iš Yerbe 
Buena salos į Oakland prie
plauką. 12 civilių žmonių ir 5 

kiti
plauką. 12 civiliu žmonių 
jurininkai liko išgelbėti, 
lengvai apdegę.

——-------

ANOHORAGE/ Alaskoj, vas.
28.—Kad sulaikyti influenzos 
plitimą,. čia liko uždąryjtos vi
sos mokyklos, susirgus influen-

300 pro-vokiečių su 
imta Viennoje

VIENNA, vas. 28. — Dau
giau4 kaip 800 Viennos studen
tų, jų tarpe daug jaunų stu
denčių liko areštuota už daly
vavimą politinėj demonstraci
joj už Vokietiją. Studentai bu
vo suruošę 
priežasties 
cialio Saar 
Vokietijai.

demonstracijų iš 
besiartinančio ofi- 
krašto perdavimo

Lenkija ieško $28, 
500,000 paskolos

VARSA VA, vas. 28. — Len
kija greitu" laiku bandys iš sa
vo piliečių pasikolinti mažiau
sia $28,500,000, nes užsieny 
paskolų nebegauna.

Bomba traukiniui
DUQOUIN, III., vas. 28.. -*■ 

Nežiūrint federalinių ir valsti 
jos agentų pastangų sugaudyti 
bombų deliotojus, bomba netoli 
nuo čia išsrogdino du vagonus 
su anglimis ir nubloškė juos į 
upelį.

BUENOS AIRES, v. 28. — 
50 policistų liko areštuota už 
nenešfojimą kaliošų einant par
eigas laike lietaus.

SPLIT, Jugoslavijoj, vas. 28. 
— Didelio skurdo prispausta, 
Eite Babic, 28 m., pririšo savo 

za 4 mokytojams ir apie 120.2 metų dukterį prie savęs ir 
Į nuo augštos uolos Šoko j jurą.

l, FALUS, Tex., v.
v

“It5:
Jie ypač pasižymėjč 28.—Ūkininkas Robbins niršo* 

Happened Onė. vė savo žmoną ir sūnų ir tada 
pats nusišovė

CHICAGO.— Lakūnas Wiley . 
Post, kuris skrenda į New Yor- 
ką pasitarti su savo skridimų 
rėmėjais Transcontinental & 
Western Air, vakar lankėsi 
Chicagoje. Išskrisdamas iš 
Kansas City, Mo., jis vienam 
savo draugui reporteriui pareiš
kė, kad paskiausias jo bandy
mas nuskristi stratosferoje iš 
Los Angeles į New Yorką ne
pasisekė vien dėl sabotažo.

Jis pareiškė, kad po nesėk
mingos kelionės Winnie Mae lėk
tuvu, motore ir aliejuje buvo 
rasta beveik dū svanai geležies 
drožlių ir sutrinto labai kieto 
akmens—emery. Ir jis turys 
įrodymų, kad tai buvo tyčiom 
mis padaryta. Tą padaręs iš 
pavydo vienas lakūnas, kurio 
vardo jis betgi nepasakė, tik 
davė suprasti, kad jis kaltinin
ką žino.

Spėjama, kad jis ir skrenda 
į New Yorką pasitarti su* savo 
Skridimų rėmėjais apie parei- 
kalavitną federalinių tyrinėjimų 
sabotažo,.*

Tečiaus atskridęs į Chicago, 
Post atsisakė duoti platesnių 
paaiškinimų, tik patarė kreiptis 
į lėktuvo gamintojus. 

z Kaip žinia, jis šiomis dieno
mis, bandė nuskristi stratosfei 
roję iš Los Angeles į New Yor
ką tik į 7 valandas. Tečiąhs už 
15 minučių nuo pasikėlimo jis 
buvo priverstas nusileisti iš
džiuvusio Muroc ežero dugne, 
Californijoj, prie Majove tyr
laukio. '

Pasak Post, kaip tik jis pa
sikėlęs, jis pajutęs, kad su mo
toru yra kas nors negerai. Bet 
jis vis kilo augštyn. Motoras 
pradėjo nepaprastai kaisti, kaip 
jis dar niekad nekaito. Įkaitęs 
aliejus pradėjo purkšti ir api
purkštė stiklą, taip kad jis per 
jį nebegalėjo matyti kelio. O ir 
matyti jis gali tik su viena aki
mi, nes kitą yra praradęs ne* 
laimėj dirbtuvėj. Be to jis bu
vo pasirėdęs ypatingais drabu
žiais, kurie neleido jam judin
tis.

Matydamas/kad jis toliau ne
gales skristi, jis buvo privers
tas leistis žemėn iš 5 mylių 
augštumos. Nusileidimas gi bu
vo pavojingas, nes ratus—land 
ing gear —jię buvo numetęs 
išskrisdamas, kad ratai netruk
dytų jo greitumo. Leistis be 
ratų teko su pilnu gasolino kro^ 
vinių, nes neturėjo įtaisų gą
sdiną išmesti. Tečiaus jisvis- 
tiek, kad ir nematydamas ke
lio, laimingai nutupė ant su
stiprinto jo lėktuvo “pilvo”. Iš
ardžius motorą ir surasta j abi e 
geležies drožlių ir kieto smė
lio.

Kaip tik motoras bus sutai
sytas ir išvalytas, jis vėl ban
dysiąs skristi stratosferoje. Tik 
šį kartą gerai apsižiurėsisą, kad 
neįvyktų naujas sabotažas. Ir 
jis tikisi, kad tą tolimą kelio
nę, skersai visą kontinentą, 
skrendant stratosferoj (labai 
didelėj augštumoj) jam pasi
seks atlikti j 7 valandas.

!■

Post neprašysiąs valdžios ty
rinėjimų

NEWARK, N. J., vas. 28.- 
Lakunas Wiley Post, kuris at
skrido j čia pasažieriniu lėk
tuvu, kiek pakeitė savo pareiš
kimą, padarytą Kansas City 
mieste, kad jo transkontinenta- 
lis skridimas stratosferoje ne
pavyko dėl sabotažo, padaryto 
kito lakūno. Jis dabar pareiš
kė ,kad jis neprašysiąs federa
linės valdžios tyrinėjimų ir kad 
jis nežino kas sabotažą pada
rė ir nieko delei to nenužiuri. 
Pirmiau gi jis buvo davęs su
prasti, kad jis kaltininką žino, 
ar bent nužiūri*

(Wiley Post lėktuvas Winnie 
Mae yra lygiai tokis pats ir tos 
pačios gamybos kaip ir “Litua- 
nica II”, kuriuo lakūnas Felik 
sas Vaitkus šį pavasarį ruošia
si skristi į Lietuvą).

Kuboj ruošiasi strei 
kuoti ir valdžios 

darbininkai
ĘAVANĄ, yag. 28, — Prie 

besitęsiančio mokytojų ir mo
kinių streiko ruošiasi prisidėti 
ir visi valdžios darbininkai, kaip 
tik jie gaus algą už vasario 
mėn. Valdžia ruošiasi nemo
kėti algų streikuojantiems mo
kytojams.

Mokinių ir mokytojų streikas 
taip išsiplėtė, kad užsidarė ne 
tik visos valdžios mokyklos, 
bet ir beveik visos privatines 
mokyklos. Skaičius streikierių 
siekia mažiausia 300,000.

Nuo pradžios streiko rezig
navo jau penki ministeriai, taip 
kad prezidentas Mendieta pasi
liko praktiškai be kabineto.

Maistas pabrangsiąs 
dar 11 nuoš.

WASHING.TON, vas. 28.
Agrikultūros sekretorius Wal- 
lace pranašauja, kad jau ir taip 
nepaprastai pabrangus maistas, 
per ateinantį pusmetį pabrangs 
dar 11 nuoš.

Ceylone materija ne 
paliauja siautusi

COLOMBO, Ceylon, vas. 28. 
—Oficialiai paskelbta, kad nuo 
materijos nuo lapkričio iki 
sausio pabaigos šiemet pasimi
rė 88,156 žmonėmis daugiau, 
negu mirė nuo tos ligos tuo pa
čiu laiku pernai. Tai rodo bai
sų siautimą materijos epidemi
jos toje saloje.

BATON ROUGE, La., vas. 28. 
Senatorius Huey P. Long pa
skelbė, kad 1936 m. jis kandi
datuosiąs į Lousiana valstijos 
gubernatorius.

MUSKEGON, Mieli., vas. 27. 
—Iš nusiminimo dėl nevaldomos 
rankos ir. dėl negalėjimo susi
rasti darbą, Sylvester Carey, 48 
m. ,nu‘šove savo motiną ir tada 
pats nusižudė.
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Taiko naujus 
taksus

Nori pakelti Illinois 
prekių ir gasolino 

taksus
SPRINGFIELD, III., vas. 28. 

—Atstoyų bute liko įnešti pen
ki biliai, liečiantys valstijos be
darbių šelpimą. Tie biliai tuo- 
jaus tapo priimti 
tymu be dideles 
opozicijos.

pirmu skai- 
republikonų

| Visai panašus biliai vakar 
buvo įnešti ir senate.

Tie biliai ne tiek rūpinasi be
darbių šelpimu, kiek pirmiau
sia taiko pakelti prekių ir gą
sdino taksus, kad politikieriai 
turėtų naujus grafto šaltinius.

Prekių pardavimo (sales tax) 
norima pakelti iki 3c., vieton 
dabar imamų 2c ir gasolino tak
sus pakelti iki 4c už galioną 
gasolino. Dabar gi imama 3c.
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Saar kraštas šiandie 
bus sugrąžintas 

Vokietijai
Del tos priežasties visame kraš

te ir Vokietijoje bus didelės 
iškilmės

Lakūnas Post įtaria 
sabotažą

Lakūnas Post dėl nepasisekimo skridimo 
kaltina sabotaža

Fordas pranašauja 
augštas darbi
ninkų algas

16 žmonių užmušta, 
šimtai areštuota 

Kroatijoje

Phi Kappa Psi fraternity hou««.

Washington, Pa. — Washington ir Jefferson kolegijos fra- 
ternalis namas, kurį sunaikino gaisras. Du studentus ugniage
siai išgelbėjo nuo stogo. Gaisro nuostoliai siekia $50,000.

v

NEW YORK, vas. 28. —Au
tomobilių fabrikantas Henry 
Ford laiške Amerikos Darbo 
Federacijos vice-prezidentui 
Matthew Woll pranašauja, kad 
iš priežasties “patyrusios ir to
li permatančios industrijų va
dovybės” darbininkai susilauks 
augštesnių algų, negu kada 
jiems buvo mokama, v

Woll paskelbdamas šį laišką 
paaiškinėjo, kad tai buvo atsa
kymas į Woll laišką, kuriame 
Woll pareiškė, kad daugelis žy
miausių industrialistų* jau pra
deda judėjimą prieš augštas al
gas.

Fordas savo laiške sako, kad 
jis nepakeitė savo nuomonės 
apie reikalingumą augštų algų 
ir priduria:

“Aš manau, kad algos ne^ 
paliaus kilę ne dėl politikos ar 
grynai humanitarinių motyvų, 
bet dėl tokios vadovybės, kuri 
teis darbininkams daugiau už
sidirbti. Jus, žinoma, supranta
te, kad nepatyrusi ir trumpare
gė vadovybė nesudaro sąlygų, 
prie kurių darbininkai galėtų 
daugiau uždirbti”.

Fordas už žemas algas vy
riausia kaltina nebuvimą indus
trijų savininkų. Delei to in
dustrijai tenka mokėti neuždirb
tus dividendus ir ji negauna 
tinkamos priežiūros.

Fordas pagalios pareiškia, 
kad jo nuomone, algų sumaži
nimas visai neprisideda prie ga
mybos kaštų sumažinimo, bei 
atpenč— gamybos kaštus pa
prastai sumažina augštesnės al
gos.

MARIDOR, Jugoslavijoj, vas. 
28.
ir apielinkių žmonės praneša, 
kad iš priežasties sumišimų 
Kroatijoj per pastarąsias dvi 
savaites liko areštuota keli šim
tai žmonių ir kad Jugoslavijos 
žandarai mažiausia 16 žmonių 
nušovė.

Atvykstantys iš Zagrebe

Konservatoriai prie 
šinasi Simon ke

lionei į Maskvą
LONDONAS, vas. 28. —An

glijos užsienio reikalų minis- 
teris Simon ruošėsi neužilgo 
vykti į Berlyną ir paskui trum
pam vizitui į Maskvą ir Var
sa vą, kad suartinti Vokietiją, 
Rusiją ir Lenkiją ir prikalbin
ti prie kokios nors bendros su
tarties.

Bet tai kelionei netikėtai pa
sipriešino konservatoriai, kurie 
yra labai nepalankus 
Rusijai. i

Tos kelionės nenori 
Francija ir Vokietija,
ja—kad Anglija nesimaišytų į 
Rusijos reikalus, nes Francija 
skaito Rusiją esančią grynai jos 
įtakoje. Vokietija gi nenori 
Simon kelionės į Maskvą todėl 
kad ta kelionė nutrauktų domę 
nuo jo kelionės į Berlyną. O 
vokiečiai nori, kad visas svie
tas matytų tik Simon kelionę 
Berlyną.

sovietų

taipjau
Franci-

i

Areštuoja nacių 
vadus

Vargo spaudžiami 
naciai atsižada 

antisemitizmo

Francijos f r a n k a s Prezidentas nešimai 
turėsiąs nusiristi c

nuo aukso pagrindo
šysiąs į sukliuvimą 

darbų biliaus
Jei nebus sulaikytas Anglijos 

svaro kritimas
Nieko nedarysiąs dėl iškilusių 

kongrese kivirčių dėl viešųjų 
darbų biliąus

BERLYNAS, vas. 28. y Na
cių diktatorius rasės klausi
mais, Dr. Achim Gercke esąs 
areštuotas su visu savo štabu.

Poetas ir drajnaturgas Rich- 
ard Billinger ir Dr. Gisevius, 
narys vidaus reikalų ministe
rijos, taipjau tapę areštuoti.

ORH

BERLYNAS, vas. 28. —Eko
nominiai Vokietijos vargai, ma
tyt, privertė Hitlerį nors gal 
laikinai atsižadėti tęsimo kovos 
su žydais.

Naciai pripažysta, kad d»l 
ekonominių vargų ir politinių 
sumetimų jie yra priversti pa
liauti kovoti žydus, nes ta ko
va dar labiau gali pakenkti Vo
kietijai, kuri ir taip baigia su
smukti ekonominiai, taip kad ji 
naujų smūgių nebeijstengtų pa
kelti.

PARYŽIUS, vas. >28. — Jei 
Anglijos savaro kritimas nebus 
sulaikytas, tai Amerikos doleris 
vėl turės būti dar labiau nupi
gintas ir Francijos frankas bus 
privetstąš skirtis su auksu — 
nusiristi nuo ąukęo pagrindo.

Anglai galėtų svąro kritimą 
sulaikyti, bet jie to tyčiomis 
nedaro, nes Anglijos atsigaivi
nimas vėl pradeda apmirti ir 
reikia nauji) pastangų jį gai
vinti. Amerika deda pastangų 
svaro kritimą sulaikyti, bet jai 
vienai sunku tai padaryti. Jei 
svaras pultų, tai ir Amerikai 
tektų dolerį piginti, bet Ame
rika to nanori daryti, nes tas 
silpnintų jos kreditą.

Jei Francijai tektų ristis nuo 
aukso pagrindo ,tai ją pasektų 
veikiausia ir visos kitos 
bloko valstybės.

aukso

Vokietijos nuteistas 
Lenkijos baronas 

paliuosuotas?
VARšAVA, vas. 28. — Eina 

gandų, kad Lenkijos baronas 
Jurek von Sosnowskix kurį na
ciai buvo nuteisę visam ‘amžiui 
kalėjiman už šnipinėjimą Len
kijos naudai, liko paliuosuotas 
iš kalėjimo. Gandai tebėra ne
patvirtinti.

Toje pačioje byloje dvi Vo
kietijos aristokratės, viena jų 
Sosnowskio meilužė, buvo pa
smerktos mirčiai. Abiems joms 
naciai jau nukapojo galvas.

WASHINGTON, vas. 28. — 
Prezidentas Rooseveltas, kuris 
sugryžo po penkių dienų sve- 
čiavimosi savo namuose Hyde 
Park, N. Y., neketinta, bent Šiuo 
laiku, maišytis į iškilusius se
nate kivirčius dėl prezidento 
pasiūlyto $4,800,000,000 viešų
jų darbų biliaus. Del tų kivir
čių bilius kongrese užkliuvo ir 
nesijudina iš1 vietos4 Jis nori 
palikti patiems kongresmanams 
susidariusią painiavą išspręsti 
ir tą bilių pravesti.

Taipgi jis nesiruošia veikti 
ir dėl galimų nepalankių augš- 
čiaUsiojo teismo nuosprendžių 
dėl NRA. Daugely atsitikimų 
žemesnieji federaliniai teismai 
jau išnešė nepalankius nuo
sprendžius, bet augščiausias 
teismas dar nepasakė savo 
sprendimo. Kaip nepalankius 
teismų nuosprendžius apeiti, 
prezidentas palieka kongresui 
išspręsti. Palieka kongresui 
spręsti ir pertvarkymą ir pa
taisymą paties NRA, nes jis 
savo pranešime kongresui jokių 
griežtų rekomendacijų nedavė, 
tik nurodė pačius pagrindinius 
dalykus, kurie turėtų būti iš
laikyti NRA akte.

Hitleris ruošiasi na- 
cinalizuoti kasyklas

HONOLULU, Filipinuose, vas. 
28.—Mažiausia 4 žmonės žuvo 
ir 4 pasigendama nepaprastose 
liūtyse, kurios užliejo visos že
mesnes vietas.-. Pašaukta ka- 
ruiomenė saugoti gyventojų ap
leistus namus.

SAARBRUGKEN, vas. 28.— 
Visame Saar krašte ir visoje 
Vokietijoje suskambės visų baž
nyčių varpai, kada rytoj ryte 
Saar kraštas bus formaliai per
duotas Vokietijai.

Apie 11 vai. ryto tautų są 
jungos Saar komisijos pirmi
ninkas baronas Aloisi forma
liai perduos valdžią Vokietijos 
komisionieriai Buerckel. Tuo 
užsibaigs 15 metų okupacija 
Saar krašto.

Policija jau tapo perduota 
Vokietijai, kad ji galėtų į laiką 
reorganizuoti ir paruošti poli
ciją rytdienos iškilmėms.

Saar kraštas, kuris pirmiau 
priklausė Vokietijai, po karo 
buvo pavestas tautų sąjungos 
žinion, kad Francija galėtų nau
dotis krašto kasyklomis atlygi
nimui ųž tas Francijos kasyk
las, kurias Vokietija sunaikino 
laike karo.

Sausio 10 d. įvyko plebisci
tas ir kraštas 9 balsų prieš 1 
didžiuma nutarė sugryšti prie 
Vokietijos.

Kaip tik krašto valdžia bus 
perduota Vokietijai ir suskam
bės varpai, Saare ir Vokietijo
je įvyks tylos minutė, paskui 
prasidės iškilmės . mokyklose ir 
visur kitur, kurios tęsis visą 
dieną.

Per Saar sieną iš Vokietijos 
atmaršuos skaitlingi rudmarš- 
kinių, juodmarškinių ir kitokių 
nacių pulkai su muzika.

Vakare kalnuose bus uždegti 
dideli laužai, kurie degs, visą 
naktį, taipgi bus visokie para
dai papuoštomis gatvėmis.

BERLYNAS, vas. 28. —Hit
leris ruošiasi nacionalizuoti Vo
kietijos kasyklas. Visos kasyk
los, įskaitant ir Saar krašto 
kasyklas, bus pavestos globon 
ekonomijos ministerio Schacht.

300 pro-vokiečių su 
imta Viennoje

VIENNA, vas. 28. — Dau
giai? kaip 300 Viennos studen
tų, jų tarpe daug jaunų stu
denčių liko areštuota už daly
vavimą politinėj demonstraci
joj už Vokietiją. Studentai bu
vo suruošę 
priežasties 
cialio Saar 
Vokietijai.

Nepasisekusiame skridime stra
tosferoj į New Yorką moto
re ir aliejuje buvę pripilta 
geležies drožlių ir smilčių

demonstracijų iš 
besiartinančio ofi- 
krašto perdavimo

Lenkija ieško $28, 
500,000 paskolos

VARŠAVA, vas. 28. — Len
kija greitu laiku bandys iš sa
vo piliečių pasikolinti mažiau
sia $28,500,000, nes užsieny 
paskolų nebegauna.

r

Bomba traukiniui
DUQOUIN, III., vas. 28., -*• 

Nežiūrint federalinių ir valsti 
jos agentų pastangų sugaudyti 
bombų deliotojus, bomba netoli 
nuo čia išsrogdino du vagonus 
su anglimis ir nubloškė juos į 
upelį.

Post neprašysiąs valdžios ty
rinėjimų

NEWARK, N. J., vas. 28.- 
Lakunas Wiley Post, kuris at
skrido j čia pasažieriniu lėk
tuvu, kiek pakeitė savo pareiš
kimą, padarytą Kansas City 
mieste, kad jo transkontinenta- 
lis skridimas stratosferoje ne
pavyko dėl sabotažo, padaryto 
kito lakūno. Jis dabar pareiš
kė ,kad jis neprašysiąs federa
linės valdžios tyrinėjimų ir kad 
jis nežino kas sabotažą pada
rė ir nieko delei to nenužiuri. 
Pirmiau gi jis buvo davęs su
prasti, kad jis kaltininką žino, 
ar bent nužiūri.'

(Wiley Post lėktuvas Winnie 
Mae yra lygiai tokis pats ir tos 
pačios gamybos kaip ir “Litua- 
nica II”, kuriuo lakūnas Felik 
sas Vaitkus šį pavasarį ruošia
si skristi į Lietuvą).

CHICAGO— Lakūnas Wiley ' 
Post, kuris skrenda į New Yor- 
ką pasitarti su savo skridimų 
rėmėjais Transcontinental & 
Western Air, vakar lankėsi 
Chicagoje. Išskrisdamas iš 
Kansas City, Mo., jis vienam 
savo draugui reporteriui pareiš
kė, kad paskiausias jo bandy
mas nuskristi stratosferoje iš 
Los Angeles į New Yorką ne
pasisekė vien dėl sabotažo.

Jis pareiškė, kad po nesėk
mingos kelionės Winnie Mae lėk
tų vii, motore ir aliejuje buvo 
rasta beveik dii svarai geležies 
drožlių ir sutrinto labai kieto 
akmens—emery. Ir jis turys 
įrodymų, kad tai buvo tyčio
mis padaryta. Tą padaręs iš 
pavydo vienas lakūnas, kurio 
vardo jis betgi nepasakė, tik 
davė suprasti, kad jis kaltinin
ką žino.

Spėjama, kad jis ir skrenda 
į New Yorką pasitarti su* savo 
skridimų rėmėjais apie parei
kalavimą federalinių tyrinėjimų 
sabotažo..’

Tečiaus atskridęs į Chicago, 
Post atsisakė duoti platesnių 
paaiškinimų, tik . patarė kreiptis 
į lėktuvo gamintojus.

Kaip žinia, jis šiomis dieno
mis, bandė nuskristi stratosfei 
roję iš Los Angeles į New Yor
ką tik į 7 valandas. Tečiaus už 
15 minučių nuo pasikėlimo jis 
buvo priverstas nusileisti iš
džiuvusio Muroc ežero dugne, 
Californijoj, prie Majove tyr
laukio.

Pasak Post, kaip tik jis pa
sikėlęs, jis pajutęs, kad su mo
toru yra kas nors negerai. Bet 
jis vis kilo augštyn. Motoras 
pradėjo nepaprastai kaisti, kaip 
jis dar niekad nekaito. įkaitęs 
aliejus pradėjo purkšti ir api
purkštė stiklą, taip kad jis per 
jį nebegalėjo matyti kelio. O ir 
matyti jis gali tik su viena aki
mi, nes kitą yra praradęs ne
laimėj dirbtuvėj. Be to jis bu
vo pasirėdęs ypatingais drabu
žiais, kurie neleido jam judin
tis.

Matydamas/kad jis toliau ne
galės skristi, jis buvo privers
tas leistis žemėn iš 5 mylių 
augštumos. Nusileidimas gi bu
vo pavojingas, nes ratus—land 
ing gear —jis buvo numetęs 
išskrisdamas, kad ratai netruk
dytų jo greitumo. Leistis be 
ratų teko su pilnu gasolino kn> 
vinių, nes neturėjo įtaisų ga- 
soliną išmesti. Tečiaus jisvis- 
tiek, kad ir nematydamas ke
lio, laimingai nutupė ant su
stiprinto jo lėktuvo “pilvo”. Iš
ardžius motorą ir surasta jaine 
geležies drožlių ir kieto smė
lio.

Kaip tik motoras bus sutai
sytas ir išvalytas, jis vėl ban
dysiąs skristi stratosferoje. Tik 
šį kartą gerai apsižiurėsisą, kad 
neįvyktų naujas sabotažas. Ir 
jis tikisi, kad tą tolimą kelio
nę, skersai visą kontinentą, 
skrendant stratosferoj (labai 
didelėj augštumoj) jam pasi
seks atlikti j 7 valandas.

Kuboj ruošiasi strei
kuoti ir valdžios 

darbininkai
ĘĄVANĄ, yaą. 28# — Prie 

besitęsiančio mokytojų ir mo
kinių streiko ruošiasi prisidėti 
ir visi valdžios darbininkai, kaip 
tik jie gaus algą už vasario 
mėn. Valdžia ruošiasi nemo
kėti algų streikuojantiems mo
kytojams.

Mokinių ir mokytojų streikas 
taip išsiplėtė, kad užsidarė ne 
tik visos valdžios mokyklos, 
bet ir beveik visos privatinės 
mokyklos. Skaičius streikierių 
siekia mažiausia 300,000.

Nuo pradžios streiko rezig
navo jau penki ministeriai, taip 
kad prezidentas Mendieta pasi
liko praktiškai be kabineto.

Maistas pabrangsiąs 
dar 11 nuoš.

WASHINGTON, vas. 28.
Agrikultūros sekretorius Wal- 
lace pranašauja, kad jau ir taip 
nepaprastai pabrangus maistas, 
per ateinanti pusmetj įtabrangs 
dar 11 nuoš.

Ceylone materija ne 
paliauja siautusi

COLOMBO, Ceylon, vas. 28. 
—Oficialiai paskelbta, kad nuo 
materijos nuo lapkričio iki 
sausio pabaigos šiemet pasimi
rė 88,156 žmonėmis daugiau, 
negu mirė nuo tos ligos tuo pa
čiu laiku pernai. Tai rodo bai
sų siautimą materijos epidemi
jos toje saloje.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
28.—Karo laivyno Mathews žu
vo užsidegus 50 pėdų motori
nei valčiai, plaukiant iš Yerbe 
Buena salos į Oakland prie
plauką. 12 civiliu žmonių ir 5 
jurininkai liko išgelbėti, kiti 
lengvai apdegę.

E, —I ....................................... I

ANOHORAGE, Alaskoj, vas. 
28.—Kad sulaikyti influenzos 
.plitimą,, Čia liko uždarytos vi- r
sos mokyklos, susirgus influen- Ella Rabic, 28 m., pririšo savo 
za 4 mokytojams ir apie 120,2 metų dukterį prie savęs ir 
mokinių

BATON ROUGE, La., vas. 28. 
Senatorius Huey P. Long pa
skelbė, kad 1936 m. jis kandi
datuosiąs { Lousiana valstijos 
gubernatorius.

LONDONAS, vas, 28.
ronas Walter Gilbey, 75 metų 
senis, paskelbė, kad jo antroji 
žmona, kurią jis vedė pernai, 
pagimdė sūnų. Senis tėvas de-

Ba-
BUENOS AIRES, v. 28. — 

50 policistų liko areštuota už 
neneštoj imą kaliošų einant par
eigas laike lietaus.

H0LLYW00D, Cal., vas. 28. 
—Claudette Colbert ir Clark 
Gable laimėjo atsižymėjimą už Įsi to labai džiaugiasL 
geriausj vaidinimą krutamuo- ------ ----- —
šiuose paveiksluose praeitais WICHITA, FALLS, Tex.
metais, 
veikale 
Night”.

5:- Į nuo augštos uolos Šoko j jurą.

SPLIT, Jugoslavijoj, vas. 28.
Didelio skurdo prispausta,

i.

Vi
Jie ypač pasižymėjč 28.-—-Ūkininkas Robbins niršo- 

"It - • ..........Happened Onė vė savimonę ir sūnų ir tada 
pats nusišovė.

Chicagai ir apielinkei tedera^ 
Ifc oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
39.

MUSKEGON, Mich., vas, 27. 
—Iš nusiminimo dėl nevaldomos 
rankos ir. dėl negalėjimo susi
rasti darbą, Sylvester Carey, 48 
m. ,nušovė savo motiną ir tada 
pats nusižudė.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Vakaras buvo užbaigtas su 

Lietuvos himnu. Publika skir
stėsi pasitenkinusi.

Senas Pittsburghietis.

....... , . ........... iręs duotąjĮ žodį ištesėti ir or- 
w......................................................................................w a v* a wrzdlaiviu atlėkęs * į Pittsburghą.

TRAGINGAI MIRĖ ADV. F. J. BAGOČIAUSTačiau daug del šaičioatlei-

ŽMONOS MOTINA
Va-PITTSBUKGH, Pa.

sario 25 d. apie 1 vai. po pie
tų įvyko baisi nelaimė Pitts- 
burgho lietuviams gerai žino
mo Jono Kazlausko namuose. 
Ona Kazlauskienė, 59 m. am
žiaus, ėjo laiptais su peiliu ran
koje atsinešti mėsos dėl viri
mo. Ant laiptų paslydo ir pa
krito. Krisdama mirtinai su 
peiliu susižeidė. Buvo pašauk
tas daktaras, kuris skubiai pa
siuntė ją į ligoninę. Nuvežus 
j šv. Juozapo ligoninę, sūnūs 
Jonas davė savo kraujo, bet 
vistiek nieko negelbėjo. Nega-

lojo išgelbėti nuo mirties Onos 
Kazlauskienės. Mat, Kazlauskai 
gyvena savo ukyj virš 20 my
lių atstumo nuo Pittsburgho. 
Tad pasiekti ligoninę greitu 
laiku nebuvo galima. Tas, tur 
būt, ir prisidėjo prie mirties.

Bagočiai, gavę liūdną žinią 
apie motinos nelaimingą mir
tį, atsiskubino iš Bostono da
lyvauti laidotuvėse.

Laidotuvės numatoma vasa
rio 28 d. Velionė, tur būt, bus 
palaidota Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. — X.

DAR APIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMI
BES 17-KOS METU SUKAKTUVIU 

MINĖJIMĄ
Pu'blikos nuotaika, pro- 

mas ir programo 
dalyviai.

S. S. PITTSBUBGH, Pa. — 
Jau praeitam numeryje bend
rais ruožais parašiau, kaip 
Pittsburgho lietuviai minėto 
Lietuvos nepriklausomybės 17 
metų sukaktuves vasario 17 d., 
Lietuvių Piliečių svetainėj.

Šį kartą noriu kiek parašy
ti apie programą, programo da
lyvius ir apie abelną publikos 
nuotaiką.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
kad programas buvo tikrai ge
ras ir ilgas, gal kiek ir 
gas. Jis susidėjo iš kalbų, mu1- 
^iktSs^ir dainų, tinkamai ir rū
pestingai prirengtų šiam va
karui. Piliečių svetainė buvo 
pilnutė gražios ir pavyzdingai 
užsilaikančios publikos, kuri 
susidėjo iš visokių pažiūrų ir 
visokių religiškų įsitikinimų.

Geriau bus pasakius, kad šia
me parengime buvo toji inte
ligentiška publika, kuri meke
no nėra už nosies vadžiojama 
ir visados gyvai atsiliepia ir 
skaitlingai atsilanko į žymes
niuosius musų parengimu's.

O už vis, tur būt, svarbiau
sias dalykas yra tas, kad šio
se Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvėse Pittsburgho lietu
viai užmezgė draugiškus ryšius 
ir su kitomis lietuviams drau
gingomis tautomis, kaip tai su 
ukrainiečiais. Ukrainiečių did
žiulis choras po vadovyste John 
Korbecky tikrai šauniai pasi-

teris pradėjo rašinėti apie ka
talikiškus biznius ir bedieviš
kus dolerius bei bedieviškus 
biznius ir katalikiškus dole
rius. Juk gerai yra žinoma, kad 
tarpe katalikiškų ir bedieviškų 
biznių nėra jokio skirtumo. 
Taip sakant, biznis yra biznis, 
nežiūrint, koks jis nebūtų. Ka
talikiško dolerio juk negalima 
atskirti nuo bedieviško.

Tačiau* pas musų Pittsbur- 
gho lietuvius yra katalikiškų 
biznių, bedieviškų biznių, ka
talikiškų dolerių ir bedieviškų 
dolerių Jūsų Reporteris nori 
apie tai ir parašyti. Ir tai yra

ne tik katalikiškų bei bedie
viškų biznių, ale ir dešrų, 
“porkčapų”, duonos, čeverykų 
bei kitokių dalykų.

Musų Pittsburgho kunigu
žiai savo “Drauge” ir per pa
mokslus nurodinėja parapijo- 
nams, kur yra katalikiškas 
“porkčapas”, dešros, duona ir 
kitoki dalykai. Kad nurodo, kur 
yra katalikiškas štofas, tai čia 
gal ir nėra nieko blogo. Bet 
kunigužiai neužmiršta parašy
ti į savo “Draugą” ir apie lais
vamanišką bei nezaliežnišką .

(Tąsa pusi. 8-Čiam)

REPORTERIO
PRIETYKIAItais” Pittsburgho kunigužiai 

nuduoda! O kur jie buvo 17 
metų atgal, kada mes Pitts
burgho lietuviai dirbome dėl 
Lietuvos laisvės? Jie mus asi
lais vadino. O jų bičiuliai Lie
tuvoj, vyskupas Karevičius ir 
kun. Purickis, laižėsi prie kai? 
zerio ir norėjo parduoti Lie
tuvą, užkuriant ant Lietuvos 
sprando Urachą. Tik Vokieti
jos revoliucija jų planus su
ardė.

Publika karštai plojo Mažuk- 
nai. ! 1 ’

Katalikiški bizniai ir be
dieviški doleriai; be
dieviški bizniai ir ka
talikiški doleriai.

negalįs ir prašė publikos 
sti jam už tai.

Kalbėjo apie Lietuvos 
dėl nepriklausomybės. » Pasak 
Dr. Bagdono, x kova dėl Lietu-
vos nepriklausomybės prasidės 
jo nuo “Aušros” ir “Varpo” 
laikų, nors ir netiesioginiu be
du. Nes jei nebūtų buvę “jAuš- 
ros” ir lietuviai nebūtų buvę 
budinami iš miego, tai neturė
tumėme nė nepriklausomos Lie
tuvos.

Prisiminė ir apie Vilnių. Vil
niaus klausimas dar nesąs už
baigtas ir yra dedamos pastan
gos Vilnių atvaduoti.

Sveikina lietuvius.
Pabaigus Dr. Bagdonui kal

bėti, šv. Jurgio Tautiškos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Jono L. Senulio, sudainavo ke
letą dainelių. Po to pristato
ma kalbėti adv. Gunther, ku
ris atstovavo teisėją Ralph M. 
Smith. Jis yra lenkų kilmės. 
Adv. Gunther pareiškė, kad 
teisėjas dėl nesveikatos pats 
negalėjo atvykti, tad jis tei
sėjo vardu sveikina Lietuvą ir 
lietuvius su 17 metų nepriklau
somybes sukaktuvėmis, linkė
damas, kad Lietuva butų lais
va per amžiifs.

Pristatoma Pittsburgho lie
tuvių mėgiamiausia dainininkė 
p-lė Laura Paulekiutė. Publika 
ją iššaukia kelis kartus dai
nuoti. Panelė Rajauskaitė skam
bina pianą. Padaroma pertrau
ka.

Laike pertraukos groja Jo
no Vainausko orkestras ir ren
kama aukos išlaidų, padengi
mui. Jei kas liks, tai bilš ski
riama Lietuvių Kambariui-Pitts
burgho Universitete. Au*kų su
rinkta $32.85. Po pertraukos 
dainuoja ukrainiečių choras. 
Vėl publika nenori nuleisti nuo 
pagrindų. Kazimieras Savickas 
išpildo smuiku solo, akompa
nuojant p-lei Mildai Virbickiu- 
tei.

Pristatomas p. A. Sadaus
kas, geriausias Pittsburgho lie
tuvių dainininkas. Sudainuoja 
keletą dainų akompanuojant 
p-lei Mildai Virbickiutei,

Ukrainiečių atstovas, adv. 
Basil Onishkovv, pasako tinka
mą kalbą, paliesdamas tų lai
kų istoriją, kada lietuviai val
dė ukrainiečius. Sako, kad tiek 
lietuvių, tiek ukrainiečių ben
dras priešas yra Lenkija. Eu
ropoj tol nebusią taikos, kpl 
galingosios valstybės su gink
lo pagelba laikys pavergusios 
svetimas tautas. Lietuva esan
ti laimingesne, negu Ukraina, 
— ji turi laisvę ir savo val
stybę,'nors dar Vilnius ir yra 
pavergtas. Bet Ukraina ne tik 
kad neturi laisvės, ale yra pa
dalinta tarp 2-jų valstybių — 
Rusijos ir Lenkijos. Tačiaus 
turės ateiti toji diena, kada ir 
Ukraina pasiliuosuos iš sveti
mo jungo. Publika karštai plo
ja. 1

šv. Jurgio Tautiškos parapi
jos klebonas kun. X. Žukaus
kas pasakė gana įspūdingą kal
bą.

/

Mažukna pasakė gerą 
kalbą.

■ ' '• ■ ‘i ' į • '-1 ‘

Paskutiniu kalbetojmn buvo 
Jonas K. Mažukna, kuris pa
sakė gerą prakalbą. Jis teisy
bės žodį nevyniodamas į šil
kus uždrožė jnusų Romos ku- 
nigužiams, ypač tiems, kurie 
yra susispietę apie broliukų 
marijonų “Draugą”. Nerodę, 
kokią šlykščią demogogiją ir 
dvasinį terorą Pittsburgho ku- 
jugužiai vartojo prieš tikin
čiuosius net rengiant šią Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Ir koKiaiš dideliais “pa trio-

kovas

Skaitytojams gal išrodys ga
na juokinga, kad jūsų Repor-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 ‘iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nup .6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 4 p.p. 

Tel. LAFAYETTĘ 3051.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

Ccr. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.
......................... .. .......... . ................................ .................................. S...........................................................................—

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8895

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

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

KITATAUČIAIPhone 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. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Physical Therapj 
and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

. Patarnauju prie 
' gimdymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 

■' Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

chorų išsilavinimu jokiu budu 
negali prilygti mtfsų broliams 
ukrainiečiams. Butų gerai, kad 
ir Pittsburgho lietuviai pasi
stengtų suburti visas savo me
nines jėgas ir sudarytų tokį 
chorą, kokį turi ukrainiečiai. 
Nors lai ne vienos dienos dar
bas, bet prie gerų norų ir su
tartino darbo, tai butų galima 
padaryti.

Kalbos.
Pirmiausiai pristatoma kal

bėti Dr, J. T. Baltrušaitienė, 
kuri yra . Amerikoj gimus ir 
augus. Ji yra vįena iš Aineri- 
ips lietuvių: įenųj ų veikėj ų, 
kuri jau dalyvavo lietuviškame 
veikime tais laikais, kada Ame
rikos lietuviai buvo skiriami 
nuo lenkų ir kada ptisiėjo sun
kiai kovoti su prietarais ir tam
sybės apaštalais laužant pir
muosius ledus.

Nors jau musų daktare vi
sokį gyvenimą yra praleidus ir 
visko mačius, bet pas ją ener
gijos ir gyvumo dar nestokuo- 
ja. Daktarė savo kalboje pri
siminė tas kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę 'dar tais lai
kais, kada lietuviai buvo pra
dėta skirti nuo lenkų, kada bu
vo kovojama su prietarais ir 
kada lietuviai buvo budinami 
iš tautinio miego.

Antruoju kalbėto jum prista
toma jaunas čia gimęs lietu-, 
vis advokatas, Edwardas Shul- 
cas. Jis irgi lietuviškai kalbė
jo, paimdamas keletą žodžių iš 
Lietuvos himno. Priminė, kad 
ir himno žodžiai akstiną lie
tuvius dirbti ne tik savo, bet 
ir visos žmonijos gerovei. Nors 
tam jaunam musų profesiona
lui nepergeriausiai sekasi lie
tuvių kalbą vartoti, bet jei jis 
pasistengs, tai su laiku iš jo 
susilauksime gabaus ir gero 
kalbėtojo.

Lietuvos atstovo Dr. M.
Bagdono kalba.

Pristatomas ir svečias Dr. 
M. Bagdonas iš Lietuvos atsto
vybės AVashington, D. G., ku
ris buvo specialiai kviestas j 
Pittsburglią dalyvauti dviejuo
se Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimuose: šia
me ir kunigų rengiamame. 
Nors Dr. Bagdoną kunigai 
skaito savo žmogum, bet jis, 
atstovaudamas Lietuvos vald
žią, patenkino abejus: kalbėjo 
viename ir antrame parengi
me,

Dr. Bagdonas pirmiausiai 
nusiskundė, kad jis nelabai ge
rai jaučiasi. Net nemanęs at- 

bet par 
nusita-

'SI

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tek Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvel] St 

Tel. Republic 9723

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginią 0669

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis r..

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teising-ji akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu < akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av, 
Phone Boulevąrd 7589

1 111... .................... wfc,.,....iii;.l.,............ i.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj 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.

DR. C. K, KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo-9-9

? *1

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7380
Namu telefonas Brunsvvick 0597

< Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris •
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

L CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

' Phone MIDWAY 2880 “ ’
.. t. "■ ! į' 11 "V

Telefonas Yards 0904
Dr. Maunce Kahn

4631 South AshUnd Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vat. 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 

8343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

9
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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 6898 
Rez. TeL Dreael 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir , visu 
chronišku ligų.

Ofisas 8102 &>. Halsted SL 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Ukrainietis kalbėtojas adv. Ba
sil Onishkow pasakė įspūdingą 
kalbą, pareikšdamas ukrainie
čių džiaugsmą dėl Lietuvos lai
mėjimo nepriklausomybės. Jis 
palinkėjo, kad netolimoj 
tyj Lietuva atgautų ir 
sostinę Vilnių.

Programas.
Vakaro programą atidarė 

Komiteto pirmininkas, p. P. Pi- 
varonas, pratardamas keletą 
žodžių. Po to, vadovaujant uk
rainiečių ir lietuvių šv, Jurgio 
tautiškos parapijos chorams, 
visa publika sustojo, dainuo
dama Amerikos himną.

Atidarius vakarą, ukrainie
čių choras po vadovyste prof. 
John Korbecky labai gerai su
dainavo keletą dainų, ir publi
ka jokiu budu nenorėjo su tais 
“gyvais vargonais” skirtis. 
Nors dauguma musų nesupran
tam ukrainiečių kalbos ^ir ne
žinome dainų žodžių, bet toji 
melodija tikrai žavinga.

Dabartiniu laiku Pittsburgho 
lietuviai su savo cliorais ir skutiuęmis valandomis

atei- 
savo

važiuoti I Pittsburghą

np r1 cirowp
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

j-Kreivas Akis 
į Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Įhrbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 tyi 12 vai. dieną. 
........... ......... ■ ■ - ■ . ............—......  ■ ■my.—yy

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ'PATYRIMO 

Pritai^ akinius d<jl yįgokĮjLakiu

AV.

l 5203 ir 8413 
49th Ct

Koplyčia dykai

. i

J. F. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJĄS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718W.18thSt
TeL Monro# 8817

Lachavich ir Sūnūs
T <J7”T’TTI7TC! PI? A HAOIITG JLIEjl<JVlo UrlvAlSviCiUb

Patarnauja laidotuvėse kuopiglausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

TeL Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
T«L Cicero 5927

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičlus 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goie ir apielinkėje

...............     ■     f J I II II|H

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 

1327 So. 
T.L Cicero 3724.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituajiiea Avenue 
CHICAGO, ILL.

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2199 -
________ CICERO, ILL.__________
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir .

Tėvas
N’’ • t x ,

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 052( 
Valandos nuo ?:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr. C. MICHĘL, O. D
Kalba Lietuviškai

Kreivu akiu specia
listas. Vaiku kreivai 
akis ištaiso be opa-, 
racijos. Pig i o m 11 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t ą i kinimai akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata- ( 
rimąl dykai. i

4654 So. Ashland Avė. 
prie 47th" St. ant 2 lubų.

Tek Boulevard 12^2

Visi Telefonai

Ambuląnce Patarna
vimas Dieną ir Nak
ti Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metu

4605-07 S. Hermitage
Avenue
Skyrius

4447 S, FairfieJd Aye.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

........  ' ■ i........... ... ■ ", ,.IT. ii

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139
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DIDŽIOJIrodytis Papeto mie

visi gerai žinome

lyg Griau ja Pittsburgho lie

APEX1000

Įžanga 25c

PETER PEN
SORE THROAT

MOQQlBUE*/

Reduces COLDS
108

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

vaikš
drabu

secMS i 
TOO 

cooo 
TO 

BE- TQUE-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

VYNĄ, ALŲ, DEGTINĘ
Pristatome i Namus
Tik pašaukit LAFAYETTE 3482

GĖRIMU 
KRAUTUVE

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės,

metų Lietuvos ąžuolas 
sukilimo altorius'

gera muzika. Linksminsi

NAUJOS SKALBYKLOS
1935 Metų Modeliai

liudija, kad jis yra arti

JUST 
AS V/E 

ARE* 
AT THB 

VERY 
GATĖS

kės gyventojai atpirkdavo jo 
gyvybę. Ta apylinke 1000 me
tų ąžuolų laiko lyg ir šventu.

Tsb.

Gold Črowns. X-Ray 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v< 
Tel. HARRISON 0751

r WGLL( 
MEŪE

Tahiti sal j gražuolėms 
grąžinta laisvė

■.ISTERINE 
relieves

garbino Perkūną, ir kryžiuočių 
bei kalavininkų puolimus iš va
karų ir šiaurės. Visi šie istori
niai faktai turėjo įvykti «to 
ąžuolo amžiaus eigoje, nes jo 
milžiniškas storumas ir platu
mas
1000 metų. Rusų valdymo lai
kais ir net vokiečių okupacijos 
metu svetimtaučiai eiguliai no
rėdavo tą ąžuolą nukirsti, bet 
subėgę iš visų kampų apylin-

vir aukščiau.
V ' • . ‘ v '•

DYKAI demonstravimas jūsų namuose

STEBĖTINI
DALYKAI

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

Paskutinis didesnis sukilimas 
Lietuvoje prieš caro valdžią 
buvo 1863 metais. Tačiau, nors 
nrasĮinko visi 70 metų, Lietu
vos kaimuose dar galima su
tikti Genelių, kurie atmena tų 
“paliokų” sukilimą prieš kazo
kus. Tame sukilime dalyvavo 
daug Lietuvos valstiečių ir ku
nigų, bet jų-siekimai buvo skir
tingi nuo lenkų dvarininkų sie
kimų. Žinoma, dvarininkų ran
kose buvo dvdrai, turtai, tad 
jie sukilimui ir vadovavo. Ge
rai yra žinoma, kad vyskupas 
Valančius turėjo užstoti prieš

Mums jokia depre 
sija nekenkė tir ne 
kenks. Nėra jokių iš 
laidų likti musų or 
ganizacijos nariu.

Praeitam kunigų “Draugo” 
numeryj šimutis parašė redak
cinį straipsnį apie Pittsburgho 
katalikiškas įstaigas. Suminėjo 
bažnyčias, vienuolyną, mokyk
las ir prie katalikiškų įstaigų 
priskaitė lietuvišką banką. 
Reiškia, tasai lietuviškas ban
kas irgi yra katalikiškas.

Kiek kartų esu buvęs tame 
“katalikiškame” banke, bet nie-

Kiekvicno asmens 
turtas iki $5.000 
apsaugotas per y. 
S. Government įs
taiga. Federal Sa- 
vings and Loan 
Insurance Corp., 
Washington, D. G.

PARYŽIUS. — Neseniai ko
lonijų minisleris panaikino 
Prancūzijos vyriausybės uždė
tus Tahiti saloms griežtus do
rovės įstatymus. Tais įstaty
mais vietiniams salų gyvento
jams buvo uždrausta dainuoti 
po 9 vai. vakare, o Tahiti gra
žuolėms 
ste, Tahiti sostinėje, su pa- 
reos, spalvota, gėlėta skarele, 
apjuosta aplink šlaunis. Minis- 
teris, pažymėdamas, tų draudi
mų panaikinimą, pabrėžė, kad. 
i ei anglų ir amerikiečių gra
žuolėms, Tahiti kurortų lanky
tojoms, leidžiama vaikščioti 
gatvėmis su trumpomis kelnai
tėmis ir pareos pamėgdžioja- 
mais apdarais, tai Tahiti mo
terims turi būti leista 
čioti su savo tautiniais 
žiais. (“L.

EMISSABY ( 
OF OLD .

KINO g 
ŠNARUI? i 
uptosome! 
MISCMIBF. B

Listerine beveik mome raliai 
ožmuša turinčias bendiumo 
•a paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją su- 
skandina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa* 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerklf 10 Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
La m bert Pbarmacal Co., S» 
Louis. Mo.

Mes mokame už kiekvieną dolerį di- 
videntą, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 5%.

Pirma Federal ir tvirčiausia finan
sinė įstaiga.

Užgavėnių parė
Subatoj, Kovo-March 2 d., 1935 m.

K. ir K. Tavern
1902 South Western Avenue

Visi seni ir jauni esate kviečiami atsilankyti ir smagiai laiką pralei
sti. Gera muzika, geriausi ir gardžiausi gėrimai—kepti kalakutai, 
paršiukai ir viščiukai veltui.
7 vai. vakaro. Kviečia A. KAULINAS IR ANTHONY KIRBY

ir ten susijungti su didesnėmis 
sukilėlių jėgomis.
* Bet mažai ginkluotiems su
kilėliams nesisekė ir juos ru
sai nugalėjo. Apie 100 svarbes
nių sukilėlių kazokai nugabeno 
į Vilnių, Kauną ir iten juos pa
korė. Vilniuje prie Lukiškių 
aikštės dnug lietuvių kazokai 
pakorė 1864 m. Nemažai suki
lėlių pakarta Kaune, dabarti
nėje Ožeškienės gatvėje.

Praslinko daug laiko. Visi 
sukilėliai nukeliavo amžinas* 
tin, dauguma kartu nusinešda
mi ir įvairias to sukilimo pa
slaptis. Tiktai vienas kitas šim
tametis senelis dar atmena tuos 
sunkius laikus. Bet apie ąžuolą- 
altorių ir šiandien Šaravų apy- 
mkės gyventojai daug žino. Iš 
iupų į lupas, kartų kartoms 
perduodama 1863—1864 metų 
įvykius ir parodo tą istorinį 
ąžuolą.

Pagaliau, šiam milžinui ąžuo
lui praeito sukilimo įvykiai dar 
yra gyvi. Jis atmena dar 1830 
metų sukilimą, 1812 m. Napo
leono žygį į Rusiją, 1795 m. 
Lietuvos-Lenkijos valstybės žu
vimą, 1410 m. Vytauto Didžio
jo pergalę ties Žalgiriu ir net 
1323 m. Vilniaus įkūrimą, ir 
šventąją ugnį, kada lietuviai

Paklauskit senųjų Pittsbur
gho lietuvių apie “paipmeli” 
(National Tube Co.). Visi ži- 

Įno. Paklauskit kitų kolonijų 
lietuvių apie Pittsburgho “paip- 
melį?” Pasakys, kad žino, ir 
dauguma tenai yra dirbę.

Pittsburgho Soho dalyje 
“paipmelis”, kaip Chicago j sker
dyklos, plačiai yra žinomas.

Pittsburgho “paipinelio” du
rnai taip pasižymėdavo, kaip 
Chicagos skerdyklų kvapas.

Didžiausia Pittsburgho lietu
vių kolionija susikūrė “paip- 
melio” apylinkėje, — Monon- 
gahela upės abejose pusėse, 
prie 22 tilto. Dauguma Pitts
burgho lietuvių yra dirbę “paip- 
melyje” prie karštų ir sunkių 
darbų. Yra buvę streikų, ku
riuose lietuviai aktyviškai da
lyvavo. Streikai niekada nebu
vo laimėti ir dauguma lietu
vių prarado gerus darbus.

“Paipmelio” durnai jau se
niai nustojo rūkti, bet dirbtu
vė vis dar stovėjo su pakry
pimais kaminais. Musų lietu
viai vis laukdavo, kada “paip
melis” pradės dirbti... Bet ne
sulaukė, ir niekada ateityj ne
sulauks.

“Paipmelis” jau yra griau
namas; viskas naikinama iki 
žemės. O kas toje vietoje bus 
statoma, to niekas nežino.

— Reporteris.

Kauno ir Vilniaus gubernatorių! 
apie 100 kunigų, kurių dali vis 
dėl to žiaurus kazokai sugavo' 
ir ištrėmė Sibiran. ‘Kunigai ka!i 
kur gana aktingai prisidėjo 
prie sukilėlių, laikydavo pamal
das, o kartais net būdavo su
kilėlių grupių vadais, kaip ku
nigas Mackevičius ir kiti. Su
kilėlių būriai daugiausia slėp
davosi miškuose, nes ten jiems 
būdavo lengviau daryti karinė 
mankšta ir slėptis nuo kazokų.

Daug sukilėlių 1863 — 1864 m. 
susispietė Kėdainių apskrities 
miškuose, dabartinėje Čekiškės 
miškų urėdijoje, Šaravų kaimo 
rajone. Prieš 50 metų toje vie
toje, kur dabar Šaravų kaimo 
taukai, tęsėsi didelis tankus 
miškas, labai tinkamas slėptis 
nuo rusų. Vienu laiku čia buvo 
apsilankęs kun. Mackevičius ir 
palikęs savo vietininką, per 
miškus išvyko Vilniaus link or
ganizuoti kitų sukilėlių burių. 
Kėdainių sukilėliai nekartą su- 
mušdavo mažesnius kazokų bū
rius ir atimdavo iš jų ginklus.

Kadangi altoriaus miške pa
daryti negalima, tai jauni kuni
gai surado milžiniško didumo 
ąžuolą ir tenai po juo pasidarė 
altorių. Kunigai ąžuolo nekir
to, tik viduryje kamieno pada
rė kryžiaus formos išpiausty- 
mą, kitaip tariant, ąžuole įsi
taisė altorių. Kiekvieną rytą 
saulei tekant, trys sukilėlių ku
nigai paeiliui laikydavo mišias, 
o valstiečiai, ginkluoti dalgiais, 
šakėmis ir kitais panašiais 
“ginklais” sudarydavo minią. 
Viskas atrodė, kaip bažnyčioje, 
tik po atviru dangumi.

Laikas slinko ir Kėdainių su
kilėliai turėjo eiti Vilniaus link

LIET. DARBININKŲ SVETAINĖJE
10413 South Michigan Avenue,

PUIKI MUZIKA Pradžia 7:00 vakaro

|| -22. Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo,Piai 
skanų, Išb ė r i xn ų, 

M,T_ ■■■■■t.-/ L/crnitj ir kilų odos 
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

VAKARAS SU ŠOKIAIS
Rengia Tautiška Draugystė Mylėtojų Lietuvos Brolių ir Seserų

■ (Tasa iš pusi. 2-ro) 
porkčapą, dešras, duoną 
tl.U galus.

Tačiau Pittsburgho kunigu- 
žiai nė kiek nesipriešina be
dieviškiems doleriams.* Nežiū
rint, koks tas doleris nebūtų, 
jis visados yra geras musų pra- 
baščiams. Duokim sau, numirs 
koks bedievis, nunešk keletą 
desėtkų dolerių, — tai palai
dos katalikiškai. O jei nori, 
tai ir pamokslą pasakys. Arba 
jei koks bedievis nuneša pen
kinę kunigui ir mišias užper
ka, — priimama nors penki
nė ir bedieviška.

Ir ką *tu žmogus viską su
rok uosi 
kad kunigai nespiai.'ja ant do
lerių, nežiūrint, iš kur jie at
eina. Lyginai taip, kaip ir vi
si biznieriai.

Tik vienas dalykas yra 1 
ir nepaprastas: musų kunigu- 
žiai labai daboja savo ir savo 
parapijonų katalikiškus dole
rius, kad, Dieve neduok, nepa
pultų į bedieviškas rankas iri 
nepatektų lietuviui bedieviui 1 
biznieriui.

Bet jei prisieina musų Pitts
burgho lietuviškam kunigui at
likti kokius biznio reikah.'s ir 
jei jis neras savo ištikimo ka
taliko biznieriaus, tai nueis pas 
nedavierką žydelį, bet, saugok 
Dieve, ne pas lietuvį bedievį.

.... ,—rTnnrrrrnn------

Pirmus M orinčius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi* 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

.kuomet neteko matyti nė kry
ki- ! žiaus pastatyto, nė poterių kal

bant. Tai vien tik grynai biz
nio įstaiga.

To banko katalikiškumas, 
tur būt, pareina iš to, kad ke
li lietuvių kunigai yra stam
bus savininkai ‘ ir banko direk
toriai.

Kas butų, jeigu Pittsburgho 
bedieviai, prieš kuriuos kuni
gai skelbia kryžiaus karą, pra
dėtų savo “bedieviškus dole
rius” nelaikyti kata.ikiškose įs
taigose ?

WeH, tai nebūtų gerai.
Tad ar nebūtų išmintingiau, 

kad p. šimutis nekaišiotų sa
vo nosies j biznio įstaigas ir 
nemaišytų jas su savo katali
kišku bizniu, ba kartais gali 
sukeikti meškos patarnavimą.

£>OWnL
VL.L CBTTUE 
cxKdt?er-

OUT<

ARCHER LIQUOR STORE
4200 ARCHER AVENUE

Kampas Sacramento Avenue
BRIGHTON PARKO DIDŽIAUSIA IR MODERNIšKIAU 

ŠIA GĖRIMŲ KRAUTUVE

1863 m. sukilimo at 
siminimai

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

* J \ 1
. - ■ ......

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons 
travimo jūsų namuose.

GRANU OPEMNG
MIKE’S FORESTINN 

Įvyksta šeštadieny ir Sekmadieny 
Kovo-March 2 ir 3dd.

Kviečiu visusdraugus ir paŽjstamus atsilankyti j musų naujos road 
auzes atidarymas. Bus skanus užkandžiai ,, 
mes per 48 valandas. KVIEČIA SAVININKAS:

MIKE BIAGO, Kean Avė. and 83rd St

Su daugeliu pagerinimų. Kainos nuo

$49.00

rEDERAL Savinos
AND LOAN ASSOC1ATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIENVICH, Prezidentas

Stop

Skin

žemo
FOR.SKIN įPRiTATlOr



»__________
NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newa
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co.,Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Ganada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879. •

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams •••••••••••*••*«•••••••••••••••«
Pusei metų
Trims mėnesiams ..._____
Dviem mėnesiams .....__
Vienam mėnesiui ••••••••M**

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •••■••••••••••••••••••••••■••••N 3c
Savaitei ____ ......______________  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų _____   3.50
Trims mėnesiams ______ ___ _ 1.75
Dviem mėnesiams _________ 1.25
Vienam mėnesiui - ----------------- 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ________________   4.00
Trims mėnesiams___ _____   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SABOTAŽAS SKRIDIMUI PAKENKTI

Garsusis lakūnas Wiley Post, kuris aną dieną ban
dė skristi stratosfera iš Californijos skersai kontinen
tą, bet buvo priverstas nusileisti, sako, kad jo žygį su
trukdęs sabotažas. Koks tai jo priešas, kitas lakūnas 
(kurio Post kolkas dar neįvardina), įbėręs (ar pasam
dęs kitą asmenį, kad jbertų) plieno druožlių ir smyrio 
dulkių į Posto lėktuvo motorą, taip kad motoras ėmė 
gesti ir lakūnas vos išsigelbėjo nuo katastrofos.

“Smyris” (angliškai: emery) tai labai kietas ak
muo, kuriuo trinant galima suraišioti kiečiausią meta
lą. Patekę j motorą, to akmens trupiniai lengvai gali 
taip sugadinti cilinderių sienas, kad motoras paliaus 
veikęs. Lakūnas Post sako, kad šito akmens dulkių ir 
plieno druožlių buvę įdėta į lėktuvo motorą dvejetas 
svarų. Jeigu lakūnas nebūtų greitai pajutęs, kad moto
ras neina kaip reikiant, tai vargiai jisai bebūtų turėjęs 
laiko nutūpti ant lygios žemės.

Wiley Posto motoras yra tokios pat rųšies, kaip 
“Lituanicos II”,
Whitney dirbtuvėje, Hartford, Conn. Tokio pat darbo, 
kaip “Lituanica II”, yra ir jo lėktuvas — Lockheed 
Vega. “Lituanica. II” turi taip pat ir “supercharger” 
(pompą, kuri varo orą į “carburetor”), kuris padidina 
motoro jėgą, skrendant didelėje aukštumoje.

Tą sabotažo darbą, kuriuo buvo pastatyta į pavo
jų Posto gyvastis, atliko veikiausia kas nors iš pavydo. 
Tarpe lakūnų yra labai daug pavydumo kits kitam, — 
apie ką gana gerai "žino jau ir lietuviai. Paprastai ma
žiau gabus lakūnas pavydi gabesniam. Kuomet “Litua
nica II” atvyks į Chicagą ir paskui leisis linkui Atlan- 
tiko kranto, ruošdamosi savo didžiamjam žygiui, ji tu
rės būt saugojama kiekvieną valandą, dieną ir naktį.

Wasp SIDI, padarytas Pratt &

TEISMAS PRIEŠ NRA.

NAUJIENOS, Ufteago, DL Penktadienis, kovo 1, 1935

VAŽIUOS AR NEVAŽIUOS?

Simon ke- 
kad iš Ber- 
ir užvakar

Britanijos užsienių reikalų ministeris 
liauja su vizitu į Berlyną. Buvo pranešta, 
lyno jisai vyksiąs į Varšuvą ir į Maskvą, 
pasirodė telegrama, kad Maskva jau pakvietė Simoną 
įas save į svečius. Bet paskutinėje valandoje jo kelio
nei į Maskvą ėmė griežtai priešintis dalis konservato
rių. Todėl dabar nežinia, ar ministeris Simonas važiuos 
čajaus gerti pas Staliną, ar nevažiuos.

Britanijos uždavinys yra taikyti susivaidijusias 
Europos valstybes. Ji visuomet jas taiko, nes ji yra 
pramonininkų ir pirklių šalis, kuri su visais nori būti 
geruoju ir daryti biznį. Visose kitose didžiosiose Euro
pos šalyse dabar politiką diktuoja militaristai, o Ang- 
ijoje ne. Anglai yra visu-pirma biznieriai. Jie ir suijoje ne. Anglai yra visų-pirma biznieriai. Jie 

bolševikais nebijo prekybą vesti.
Bet tarp Anglijos konservatorių dar tebėra seno

viškų, užkietėjusių aristokratų, kurie aukštai 
“unarą”. Jie tai ir kiša pagalį į bizniškos Simono dip 
omatijos ratus.

laiko

KĄ ŽMONĖS MANO

DĖL KNYGOS “PA
SAULIO LIETUVIAI”

daugiausia yra

tai jais gė- 
vie-
pa- 
bus 
k u4-

“Frank Kruk”, nors Lietuvos 
ponams jis labai yra geras kū
rinys.

Sprendžiant iš paduoto rašy
tojų sąrašo, daugumoje jie vi
si yra Lietuvos lietuviai. Bet 
kai kulie yra buvę Amerikoje

su prakalbomis, 
riau pasitikima, nekaip čia 
tiniais. Tas sudaro nekokį 
si tikėjimą ta knyga, nes ji 
daugiau panaši vaidentuvės
riniui, bet ne realybei, kuria 
žmogus gyvena. Iš bendradar
bių sąrašo galima spręsti, kad 
tik du Amerikos lietuviai ga
li pataikyti amerikiečių sko
niui, kiti gi, — tai žmonės su 
“frčmais”, be platesnių pažiū
rų, “bobinčiaus protektorijato 
piliečiai”, kurie gali nulipdyti 
nei kiek nemandriau, kaip nu
lipdė Cvirka Kruką.

Man įdomu, kas tokiais opiais 
klausimais įstengs psichologiš
kai nušviesti reikalą, kuris pa
tiktų išeiviui? Nenušvies nei 
Lietuvos ponas, nei buvęs sve
tur turistas, nei žmogus išei
vis, kuris nepažįsta visuomeni
nio judėjimo, nežiūrint, kad jis 
toj šalyje ir gyvena. Nes jo 
gyvenimas, tai ne visuomenė- 
je^ o tik jo paties .“grįčioje”. 
Dėl to ir galime tikėtis gerų 
nesąmonių, kurios neduos jo
kios naudos. O klausimai yra 
paliesti gana svarbus, kaif 
pav., “išeivijos santykiai su tė
vyne”, “priaugančios kartos li
kimas” ir t.t.

Taip, iš kalno žiūrint, atro
do, kad diktatūra kai kur tin
ka, o kai kur ne.

— Lietuvis.

GREGAS NETEKO PUSIAUSVYROS
Teisingiausias žmo
gus” atsidūrė psicho
patų ligoninėje.—Spė
jama, kad maistas pa
veikęs.—Keltuvų dar
bininkai skelbia strei
ką. — Išsėdėjo 25 me
tus kalėjime ir dabar 
važiuojamu savo jau
nų dienų mylimąją 
pasimatyti; su savim 
vežasi pilną valyzą iš 
jos gautų laiškų. — 
Neprašytas svečias.

J

New Yorke jis sėdo į laivą, savo rolių. Ga] ir taip, tačiau 
Vežėsi su savim didelę valyzą. vaidinimas ėjo gana sklandžiai 
Komisionierius paklausė, ką jis ir publika turėjo daug juoko. 
;en turi. Italas atidarė valyzą. Vaidinimui pasibaigus, pu- 
Ten nieko kito nebuvo, kaip blika vis dar ramiai sėdėjo ir 
;ik laiškai. Laiškai nuo jo my- laukė kažko daugiai.'. Tik kai 
imosios. pirmininkas Aleksynas padėko-

— Kartu su* ja aš skaitysiu jo už ramų užsilaikymą ir pra
duos laiškus ir džiaugsiuosi, — nešė, kad programas pasibaigė, 
pareiškė italas, kuris dabar jau publika sukilo.
yra 47 metų amžiaus. Apie 7 vai. vakaro prasidė-

Keistų dalykų pasitaiko šia- Į jo šokftii. Vieni šoko, o kiti 
me margame pasaulyje.

— Frank Lavinskas.

SLA. 77 KUOPA GRA
ŽIAI PAMINĖJO LIE 
TUVOS NEPRIKLAU 

SOMYBĘ
Dalyvavo nemažai žmo

nių. — Programas bu
vo gana įvairus.

ap-

būreliais susirinkę šnekučiavo
si. Parengime matėsi daug vie
tos biznierių. Dalyvavo taip 
pat ir abu daktarai: Dr. Luo- 
mans ir Dr. Yovaish.

Apačioje buvo gėrimai ir už
kandžiai, žmonių čia tiek daug 
susirinko, kad darbininkai jo
kiu budu nebespėjo visiems pa
tarnauti. Dr. Yovaish pasirai
tojo rankoves ir stojo į pagel- 
bą. Tų pat padarė it kiti ko

lonas Ūsas

Federalinis Delaware distrikto teisėjas padarė 
sprendimą • prieš Nacionalinio Pramonės Gaivinimo 
(NIRA) administraciją, kuri buvo apskundusi Weir- 
ton’o plieno kompaniją dėl jos atsisakymo pripažinti 
nepriklausomą darbininkų uniją. Teisėjas pareiškė, kad 
kompanijos unija, į kurią susirašė dauguma tos įmonės 
darbininkų, yra teisėta darbininkų organizacija, per 
kurią jie gali daryti kolektyves sutartis su samdytojais.

Prie to teisėjas išreiškė nuomonę, kad sekcija 7-A 
NRA įstatyme negali būti taikoma Weirton kompani
jos dirbtuvėms, nes tų dirbtuvių biznis nepriklausąs 
“tarpvalstijinei prekybai”, kurią reguliuoja kongresas. 
Ši įstatymo sekcija pripažįsta teisę darbininkams be 
varžymų rinkti savo atstovus ir per juos daryti sutar
tis su darbdaviais.

Taigi, vienu užsimojimu tas federalinis distrikto 
teismas sudavė du smugiu Nacionalinio Gaivinimo po
litikai. Jisai parėmė kompanijos unijas prieš Amerikos 
Darbo Federaciją ir atėmė Nacionalinei Darbo Tarybai 
teisę kištis į santykius tarp darbininkų ir darbdavių 
pramonėje. Jeigu Vyriausias Teismas šito sprendimo 
nepanaikins, tai NRA neteks jokios galios tvarkyti dar
bo santykius. Valdžia dar nėra aiškiai pasisakiusi, ar 
ji prieš tą sprendimą apeliuos, ar ne.

šis federalinio teisėjo žinksnis yra įdomus dviem 
atžvilgiais. Viena, jisai rodo, kad “naujosios dalybos” 
priešai darosi tolyn vis drąsesni. Pernai metais var
giai kuris teisėjas butų drįsęs atvirai atakuoti NRA.

Antra, čia matome, kad Amerikos Darbo Federa
cija nesugebėjo tinkamai išnaudoti progą, kada kon
gresas pripažino darbininkams teisę organizuotis į sa
vo unijas. Jeigu Weirtono dirbtuvėse Federacija butų 
gavusi savo pusėn daugumą darbininkų, tai ką butų 
reiškusi “kompanijos unija”? Bet Federacija per me
tų metus beveik nesirūpino darbininkų masių organiza
vimu; ji tik žiurėjo, kad prie unijos priklausytų darbi
ninkų 
las rinkti atstovus dirbtuvėse, Federacija, pasijuto esan 
tj mažumoje. .

Šitie smūgiai gal privers senųjų unijų vadus 
plėsti savo organizacijų pagrindą.

“viršūnės”, amatininkai. Todėl, kai atėjo reika

pra

ten nė

Karolis Vairas “Naujienose” 
vasario 9 dieną šių metų pa
rašė rekomendaciją viršmine- 
tai knygai ir sako, “kad visi, 
kam tik rupi Lietuvos išeivių 
gyvenimas, turi tą knygą įsi
gyti”.

Puiku! Kam gi turi rūpėti 
išeivių gyvenimas man išeiviui? 
Visai ne! Lietuvai! Dėl to Lie
tuvos ponai susitarę ir para
šė knygą. t

Kad girtinas darbas toje sri
tyje, tai jokios abejones nėra. 
Bet kad žioplai tas yra atlik
ta, tai faktas. Kaip daugelis 
dalykų yra panašiai daroma, 
taip ir šis. Išleidome dėl to, 
kad mes norėjome. Bet šį dar
bą veikiant, arba bent pradė
jus veikti^ reikėjo pirmiausia 
susitarti su šiaurines Aiįięri- 
kos lietuviais. Dėl to, kad šio
je šalyje yra jų, kaipo išeivių, 
daugiausia; dėl tų, kad šios ša
lies lietuviai
pasidarbavę Lietuvos nepri
klausomybės reikalais (kaipo 
išeiviai); dėl to, kad šios ša
lies lietuviai daugiausia yra pa
siturintys; dėl to, kad jie daug 
yra išleidę knygų, apšvietos pa
kėlimui; dėl to, kad tos kny
gos čia daugiausia galima ir 
parduoti; dėl to, kad jie ge
riausiai yra apsipažinę su iš- 
eivybe. Kaip kitų šalių išeivių 
gyvenimo klausimai, jie nebus 
tiek svarbus ir naudingi net 
pačiai Lietuvai, nes esant pra
stoms gyvenimo sąlygoms ki
tose šalyse, ar tai Afrikos ar 
tai Pietų Amerikos,
ra minties pas žmogų kurti 
nuolatinį gyvenimą. Jeigu4 ir 
yra, tai pas mažą skaičių.

Taigi turint tai omenyje, čia 
man ateina kaip tik mintis, 
kad pas mus Lietuvos lietu
vius niekad nepasirodo tokio 
draugiškumo, prie kurio mes 
Amerikos lietuviai esame pri
pratę. Mums visuofnet atrodo 
maloniau, kad bendras pasita
rimas ir visų žinojimas, tų ai 
kitų planų, gali būtis gyvenimo 
praktikoj pasekmingesnis. Mes 
patartume tokiais klausimais 
diktatūra nesivadovauti, nes iš

I 1

to maža naudos. SUdėju’s visš 
tai į vieną, susidaro gana aiš
kus vaizdas, kad mes Ameri
kos lietuviai šiuo atveju gal ir 
perdaug žeminami. Kaa geriąu 
gali suprasti išeivių padėtį sve
timoje šalyje? Turistas, Lietu* 
vos lietuvis joje gyvenantis, 
ar senesni žmonės, kurie tą gy
venimą nuodugniai yra perko- 
šę? Aišku, kad šie pastarieji 
Dėl to ir reikėjo iš jų gauti 
tai knygai bendradarbių. Da
bar šoko, sulipdė, atidavė spau
dai ir mes niekia daugiau ne
galime padėti, kaip tik tos kny
gos nupirkimu. O kas žino, gal 
tas metraštis mums nepatiks, 
taip kaip ...Jiępątlute. ■ Gvirtas

BROOKLYN, N. Y. — Pas 
mtfa ir vėl daug kalbama bei 
rašoma apią. “teisingiausį žmo
gų”, kuris grąžino savininkui 
$45,000.

, Tuo teisingiausiu žmogum 
^yra Pranas Gregas, 67 metų 
amžiaus lietuvis. Per daugelį 
metų jis skurdo ir gyveno pus
badžiu. Uždirbdavo tik 50 cen 
tų per dieną. Bet štai prieš 
kiek laiko jam nusišypsojo lai
mė: surado gatvėje vertybės 
popierių už $45,000. Radinį jis 
grąžino savininkams, ir už tai 
laikraščiai suteikė jam “teisin- 
giausio žmogaus” titulą.

Be to titulo, jis gavo ir dar
bą. Jį tinkamai aprengė. Pra
dėjo iš visur dovanos plaukti. 
Sakoma, kad per dieną jis su
rinkdavęs apie 50 dolerių, o 
kartais ir daugiau.

Viskas ėjo gerai, kol vieną 
gražią dieną Grego galvoje 
kažkas nykstelėjo ir jis nete
ko pusiausvyros. Viename vieš
butyje jis pradėjo rėkauti, kad 
esąs tiek galingas, jog vienu 
žvilgsniu galįs žmogų užmušti. 
Berėkaudamas ir bešokinėda
mas, jis nustūmė nuo laiptų 

i senuką, kuris skaudžiai susi- 
, žeidė. Pasitaikė, kad tuo pa

čiu laiku ėjo sergantis žmo
gus. Pamatęs besiskeryčiojan
tį Gregą, jis, matomai, išsigan
do ir vietoje krito negyvas. 
Vėliau paaiškėjo, kad tas žmo
gus sirgo širdies liga. Tad su
sijaudinimas ir nuvarė jį į ka

mpus.
Gerai, kad mes 

dvidešimtame amžiuje. Jeigu 
toks dalykas butų pasitaikęs 
prieš kelis šimtus metų, tai 
'žmonės tikrai butų palaikę 
Gregą raganium ar velnio ap
sėstu.

Gregas smarkavo tol, kol ne
atvyko policija. Pastaroji nu
gabeno jį J Bellevue ligoninę 
ir patalpino psichopatų skyriu
je. /

Jau kelis dienas Gregas ten

gyvename

randasi daktarų priežiūroje. 
Kadangi jis pusėtinai drasko
si, tai jam tapo užvilkti spe
cialus marškiniai, kurie atima 
judėjimo liuosybę.

Dr. Colbert sako, jog kolkas 
su Gregu jokios permainos ne
įvyko. Jis vis dar tebėra nesu
valdomas.

Kas atsitiko su Gregu? Ko
dėl jis neteko pusiausvyros?

Daktarai sako, jog tai ga
lėjo atsitikti dėl maisto. Per 
ilgą laiką Gregas gyvenęs pus
badžiu. Ir kada jis staiga pra
dėjęs'valgy tr“gėfą maistą, tai, 
galimas daiktas, jog jo orga
nizme įvykę tam tikrų paki
tėjimų, dėl kurių galėjęs sme
genyse pasileisti kraujas. Na, 
o dėl to jis ir galėjęs netekti 
pusiausvyros.

Tai viena teorija. Tačiau kai 
kurie sako, jog dalykas esąs 
paprastesnis. Girdi, Gregas ap
lankęs savo buvusius draugus 
ir truputį “padauginęs”. Kitaip 
sakant, perdaug išgėręs “gai
vinančio skystimo”.

Bet ar tiems gandams yra 
pagrindo, — nesiimu spręsti.

' « » »
Manhattan’e keltuvų darbi

ninkai skelbia streiką. Bus pa
liesta apie 700 trobesių. Kel
tuvų operatoriai reikalauja uni
jos pripažinimo ir geresnių 
darbo sąlygų.

misijos nariai, — 
ir p-ia Šimaitienė

žodžiu*, parengimas praėjo 
labai pasekmingai, žmonės bu
vo patenkinti. O ypač jaučia- • 
įsi patenkinti komisijos nariai, 
kad jų darbas nenuėjo nie
kais. — Lietuvis.

Toronto, Kanada
a-

!.* #

Lietuvos nepriklauso
mybės 17-os metų su
kaktuvių minėjimas 
ir jo įspūdžiai.

Juk geriau

nes norėjo atsi

Tai buvo seniai.
Prieš 27 metus atvyko į šią 

šalį jaunas italas ir apsigyveno 
Minnesotos valstijoje. Dirbo jis 
rudos kasykloje. Dirbo ir tau
pė pinigtfs,
kviesti savo mylimąją, kurią 
paliko tėvynėje.

Praėjo du Inetai. Vyrukas 
jau turėjo pakankąmai pinigų, 
kad išpirkti jai laivokartę. Jis 
tai ir rengėsi padaryti. Bet štai 
draugas ėmė ir pavogė iš jo 
visus pinigus.

Kaip žinia, italai yra karšto 
kraujo žmonės:' kartais ir dėl 
mažmožio griebia peilį. Na, o 
čia juk rimtas dalykas.

Užvirė jaunuoliui kraujas ir 
jis nužudė savo draugą. <

Teisinkis šiaip, teisinkis taip, 
o visgi tai žmogžudystę. Areš
tavo jaunuolį. įvyko teismas, 
kuris paskyrė bausmę, — ka
lėti visą amžių.

Tačiau bąigti sayo gyvenimu 
kalėjime jam neteko. Po 25* 
metų jis susilaukė susimylėji- 
mo, tapo paliuosuotas.

Ištrukęs į laisvę, italas tuoj 
nutarė važiuoti J tėvynę, kur 
jo tebelaukia jaunų dienų my

limoji.

ROCKFORD, ILL.—- šis 
rašymas jau kiek pavėlintas I 
Mat, pereitą savaitę aš buvau 
pusėtinai užimtas, tad negalė
jau nieko parašyti. Be to, pa
sitikėjau kitais koresponden
tais: maniau,* kad jie tikrai 
praneš apie tą musų parengi
mą. Bet kadangi ligi šiol jo
kios žinios nepasirodė, tad nu
tariau šį tą pranešti apie tai, 
kaip mes paminėjome Lietuvos 
nepriklausomybę,
vėliau, negu niekad.

Lietuvos nepriklausįomybės 
minėjimas įvyko vasario 17 d. 
Susirinko tiek žmonių, kiek 
musų kolonijos parengimai re
tai kada sutraukia. Už tad di
džiausias kreditas tenka SLA. 
.77 kuopos komisijai, kuri rū
pestingai viską sutVarkė ir tin
kamai išgarsino parengimą. Re
zultate susirinko beveik visi 
vietos prakilnieji lietuviai.

Kadangi atsilankė ir svetim
taučių, tai Dr. Yovaish padarei 
trumpą anglų kalba pranešimą 
apie lietuvius ir to apvaikščio- 
jimo reikšmę. Po to pasikėlė! 
uždanga, dainuojant Amerikos 
himną. Panelės čepuliutės ir 
Ružiutė ant estrados užnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Tuo laiku orkestras grojo Lie
tuvos himną, pritariant kvarte
tui ir visai publikai.

Seka Aleksyno kalba. Jis kal
bėjo iš Lietuvos istorijos. Bū
tent, kaip Lietuva senovėje bu
vo stipri ir galinga ir kaip ji 
vėliau tapo pavergta ir prarado 
nepriklausomybę. Papasakojo 
taip pat ir apie lietuvių kovą 
dėl atgavimo nepriklausomy
bės. •

Jo kalba užtruko apie valan
dą laiko. Publiko užsilaikė la
bai ramiai ir pavyzdingai.

P-lė F. Sinkevičiūtė gana vy
kusiai išpildė ant piano kelis 
numerius. Paskui mišrus kvar
tetas, susidedantis iš ponių Sin
kevičienės, Šimaitienės bei Ba
cevičiaus ir Stružo, sudainavo 
kelias dainas. Kvartetas tiek 
publikai patiko, kad nenorėjo 
nuleisti jo nuo scenos, — vis 
ragino daugiau dainuoti.

Jauna p-lė Waišnoraitū išpil
dė kelis, šokių numerius. Išėjo 
labai gerai.
paskambino pianą. Publika jį 
iššaukė antru kartu. Reikia 
pasakyti, jog p. Baranauskas 
yra itin gabus pianistas.

štai išeina dainuoti ir p. J. 
Bacevičius. Sudainavo jis “Jo
jau dieną, jojau naktį” ir ma
nė, kad to užteks. Bet kur tau! 
Publika nenurimo 
nesudainavo dar 
lių.

Dainininkams
p-lė Olga Roškevičiu‘tė.

Muzikalia programas tuo ir 
pasibaigė. Prasidėjo vieno ak
to komedijos vaidinimas. Su
vaidinta buvo “Dvi pusės gal
voj”. Vaidino p-ia Šimaitienė, 
p-lė širvinskaitė, J. Stružas, A. 
Savickas ir Josepaitis.

Kai kurie sako, jog vaidini- 
IrųkUmų. Girdi, vai- 

nemokėję atmintinai

Baranauskas

tol, kol jis 
porą daine-

/akomponavo

Ine buvę 
gintoj ai

beveik

Turiu pažymėt, kad Toronto 
lietuviai kiekvienais metais ren
gia panašius minėjimus, bet 
šiemet tai buvo “ypatingas” 
tuo, kad kartu buvo minima 
ir musų drąsuolių Dariaus ir 
Girėno žuvimo sukaktis. Aukš
čiau minėtas minėjimas įvyko 
vasario 16 d. Lu‘t. parapijos 
[svetainėje. Renge šv. Jono Pa
šalpos dr-ja.

Apgarsinimuose buvo skel
biama pradžia 8 vai. vak. Pro
gramas turėjo būti sekamas: 
1) Prakalba, 2) Veik, šventa- 

I darbiai, 3) Muzikalu dalis, 4) 
Eilių deklamacija, 5) Dariaus 
ir Girėno atvaizdo parodymas 
ir atatinkamos deklamacijos.

Publikos prisirinko
pilna svetainė, tik visas blogu
mas, kad rengėjai daugiau ne
gu valandą suvėlino savo pro
gramą pildyti ir prie to netu
rėjo kalbėtojo, nors vakaro ve
dėjas, mėgino teisintis, kad kal
bėtojas turėjęs atvykti, bet ne
atvykęs. Iš tos kalbos publi
ka nieko negalėjo suprasti. Ji 
tik juokėsi.

Pagaliau, užsibaigus juo
kams, prasidėjo programas, ku- 

| ris prie esamų sąlygų buvo at
liktas kelių ypatų gerai, o ki
tiems daug ko truko.

Dariaus ir Girėno pagerbi
mui buvo uždėtas vainikas, ku
rį atnešė dvi mažametės mer
gaitės. Jos savo užduotį atliko 
labai gerai. Visas blogumas — 
tai stoka nuovokos kur kas 
tinka, ir neturėjimas žmogaus, 
kuris butų galėjęs tinkamai pa
aiškinti minėjimo reikšmę.

Nemalonus vaizdas susidarė, 
kuomet norėdami pagerbti tik
rai vertus pagarbos drąsiuo- 
lius Darių ir Girėną rengėjai 
neįspėjo publikos tai padaryti 
atsistojimą. Dar hegražiau, 
kuomet po to, neatėmus drą
suolių atvaizdų nuo 
prasidėjo šokiai.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad- 
šv. Jono dr-jos narių tarpe 
randasį gerų norų, tik jiems 
trūksta nuovokos.

— Įžangos pirkėjas.

scenos,

JUOKAI
S k ė tujas jau tris karius su

žeidė klijentą, — Duokit tir 
man skustuvą—sušuko jis pa
galiau,—kad aš galėčiau gin
tis.

—o—.
Mažutis vaikas pirmą kartą 

zoologijos sodne pamate bric- 
dj.

si a 
vos

Mamyte, — nustebęs klau 
jis, kodėl jiems ant gal- 
yra gembes,
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M. Zolpiene
Korespondentas,

LietuPasekmingas SLA. vakaras

per kurias “Lituanica II” skris

pekas

MILTAI
zaga

svaras

levu Lukošiui ė, fin. rast
PIRK NUO

Kviečia žagariečius 
prisidėti prie kliubo

Iš Roselando organi 
zacijos darbuotės

Liet. Moterų Piliečių Lyga 
rengia vakarėlį paminėjimui 2-

šmotaa’ 
ar r'role t

kuo puikiausiai
Lelija.

Garfield parkiečiai 
rengiasi prie dide

lio vakaro

Čia jums duos dovanas 
už kepures

ANTROJO transatlantinio skridimo darbas ei- '• ■ v • ’ . , .
na prie užbaigos. Skridimas turės įvykti šį pa
vasarį. Prieš pabaigą gegužės mėnesio Įeit Fe
liksas Vaitkus ketina jau būti New Yorko air- 
porte, iš kur jisai su “Lituanica II” pakils į orą, 
kai tik federalinis Oro Biuras praneš, kad at
mosferos sąlygos virš okeano yra patogios.

Lakūnas yra išlaikęs visus kvotimus ir turi 
paliudymą iš valdžios, kad jisai yra kompeten- 
tiškas tokiam žygiui. Lėktuvas yra pripažintas 
tinkamai įrengtu. Dabar Washingtonas jau ru-

Aukas prašome siųsti iždininko, Justino 
Mackevičiaus, vardu.

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANSATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGĄ.

VALDYBA:

Vis nepamiršta su 
lošti “Raudonojo 

Akto”

GARFIELD PARK 
vių Vyrų ir Moterų Pašalpinis 
Kliubas rengiasi prie parengi
mo, kuris įvyks kovo 2 d., Mc- 
Enerny svetainėje, 4039 West 
Madison Street. Prasidės kaip 
7:30 vakare, o bilietai, perkant

Todėl, šiuo mes atsišaukiame į visus gerus 
valios lietuvius, kviesdami juos padėti musų ši 
didelį darbą sėkmingai užbaigti. Prašome pa
vienius asmenis paaukoti šitam tikslui kiek kas 
gali ir parinkti aukų tarpe savo draugų ir pažį
stamų. Prašome draugijas ir didžiųjų organiza
cijų kuopas paskirti nors po keletą dolerių iš sa
vo iždo. Prašome kur yra galima surengti balių, 
vakarėlį ar kokią kitą pramogą skridimo naudai.

Moterų Lygos Vakarie 
nė su Šokiais

Tuomet ją valdė chicagietis, p. 
Šimkus. Buvo priverstas ap
leisti Cicerų. Tuomet vietinis 
senas bučeris p. J. H. Boču- 
nas įsidrąsinęs persikėle ton 
vieton su moderniškais įrengi
mais, ir visus nustebino. Tas 
atsitiko todėl, kad įdėjo j biz
nį visus savo gabumus. O p. 
Bočunų šeimoj to nestoka .

Aš linkiu*, kad jie švęstų dar 
daug metinių sukaktuvių.

—“N. Radėjas.

Feliksas Vaitkus yra pasiryžęs “ATLIKTI 
SAVO DALĮ”, rizikuodamas gyvastim, idant pa
saulis įsitikintų, kaip mes, Amerikos lietuviai, 
branginame savo gimtąjį kraštą. Tad, pašiau- 1 . ■ 1 • ■ • V* 1 j• 1 • j

PASTABA — Dauguma "Miduitit Storet” turi ir mrros tkynut, Hut jut 
galite pirkti aerbmha. paukititna ir tt, ui žtmiautiat kainatl

CREAMETTES” Makaronai 2 8 „T

ANTANAS G. KARTANAS, Prezidentas 
PIUS GRIGAITIS, Vice-prezidentas. 
WM. J. KAREIVA, Vice-prezidentas.
M. NARVID, Vice-prezidentas.
ANTANAS S. VAIVADA, Sekretorius,

> , 1739 South HėlstecŲ Street, Chicago, III.
JUSTINAS MACKEVIČIUS, Iždininkas.

2324 South Leavitt Street, Chicago, illl.
BRONE BITAUTIENE.
DR. A. L. DAVIDONIS.
ADV. A. A. DOBBS—-Dubickas.
J. HERTMANAVIČIUS.
GE0. J. STUNGIS.

jų metų sukaktuvių šios Lygos 
gyvavimo. •

Visuomenei yra gerai žinoma 
iš praeities, jog ši Lyga yra 
prisidėjus prie visuomeniškų 
darbų ir finansiškai aukauda
ma antram skridimui ir Pa
minklo Fondui. Yra suteikus 
Kalėdų dovanėlių net 19 šeimų. 
Taipgi yra padėjus išpildyme 
pilietybės blankų, rėmus Lie
tuvius kandidatus einančius į 
politinę dirvą ir t.t.

Tikisi paramos
Tikiuos^ kad lietuviai, su

prasdami ir atjausdami šios Ly
gos pasidarbavimą, skaitlingai 
stengsis atsilankyti į rengimą 
vakarėlį Ned., Kovo 3 d. Wood- 
mano svet., 8253 So. Lime St. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus va
kariene ir šokiai. Įžanga tiktai 
50 centų ypatai. Lauks visų at
silankymo.

ROSELAND
gal įvyko Roselando Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo papras
tas susirinkimas— naujoje vie
toje. Gal dėl to ir narių susi
rinko neperdaugiausiai.

Suvirinkime paaiškėjo, kad 
keturi nariai serga, kad orga
nizacijos šėpa buvo perkelta į 
naują vietą atlikus visus for
malumus su Pullman banku, ir, 
kad nariams paraginimus dėl 
mokesčių siųs finansų sekreto
rius

juos iŠ anksto, bus—50 centų. 
Prie durų—65 centai.
Moterys—rengįmo komisijoje

Į vakarą Įeis puikus šokiai, 
skani vakarienė, ir kitokie mar
gumynai. Jau dabar moterys 
dirba, bėgioja sušilusios. Tai
gi, vyručiai, jei nenorite, kad 
moterys užkariautų kliubo, tai 
ateikite į balių kovo 2 d., šei
mininkės bus prisirengusios pa
vaišinti jus 
Busiu* ten ir aš

J. H. Bočunas sėkmingai at
šventė savo bizniu dviejų me
tų sukaktuves pereitą šešta
dienį. Visi pirkėjai gavo do
vanas, “soUvenirs“.

Porą metų atgal ta vieta, 
4928 W. 14 Street, t. y. p. Juk- 
nio namas, visiems atrodė, kaip 
nelaimingiausi vieta, nes daug 
kartų buvo langai išdaužyti, 
padegta, ir bombos padėtos.

Žagari ečių kliubas sparčiai 
auga nariais. Per praėjusius du 
susirinkimus prisirašė į kliubą 
37 nariai. Gražus skaičius, bet 
toli gražu dar ne visi Žagarie- 
čiai tai padarė. Matyt, dar vis 
laukia vasaros, kada pradės 
rengti piknikus.

Bet aš prašyčiau nelaukti 
vasaros, bet tuojau atsilankyti 
į susirinkimus, kurie įvyksta 
kas trečią sekmadienį kas mė
nesį, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd Street.

Smarkiai dirba

Iš Ciceros draugijų 
ir biznierių gyve

nimo

Nuo Gėlimų ir
. Skausmų 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 
Ii palengvina skausmus 1

Praeitame susirinkime 
r iečiai, kaip darbštus žmonės, 
nutarė rengti visą eilę įvairių 
parengimų ,kaip bunco party, 
po Velykų didelį balių su pa- 
marginimais. Jie jau išrinko 
ir komisiją rūpintis piknikais 
ir nusamdyti daržus. Jeigu jie 
visą laiką taip darbuosis, tai 
žagarieėiams gerai seksis. •

—M. M.

ies PieiAu

STORES

Suhatoj, kovo 2 d., Draugi
ja “Lietuvos Ūkininkas“ ren
gia didelį kepurinį balių p. 
Barausko svetainje, 2211 West 
23rd Place. Gros gera ir rink
tina orchestra. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga tiktai 25c. Bus 
daug brangių dovanų. Komisi
ja susidedanti iš p-lių N. 
Druinstaitės, A. Vinskunaitčs 
ir B. Masiliunienes deda pas
tangas, kad vakaras butų sėk
mingas.

Kiekvienas atsilankęs su 
gražiausia kepure laimės do
vaną. O kas atsilankys su au
kščiausia kepure tam grabo- 
rius S. D. Leehavičius auko
jai pirmutinę dovaną $5.00 
cash. Tat, visi norintieji pra
leisti smagų ir linksmą laiką, 
prašomi pasidailinti savo ke
pures ir atsilankyti ateinantį 
šeštadenio vakarą į p. Barau
sko (buvusioj Meldažio) sve-

IŠPARDAVIMAS j »
Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo-Marc}); 1 ir 2 d.d.

CICERO.— SLA. 301 kuopa 
turjėo pasekmingą vakaiplį. 
P-ų šametų svetainė buvo ku
pina linksmos publikos. Buvo 
ir keletas Chicagiečių. Buvo pa
sižadėję daugiaus, bet nepasi
rodė. Tik negerai, kad patys 
nariai ne visi lanko savo pa
rengimus. Vadinasi, priešingi 
patys sau. 

Z ’
Kaikam gerai sekasi

Biznis pas mus juda šiaip- 
taip. Seniai, daugiausia nusi
skundžia, bet gal daugiausia iš 
papratimo.

štai, nauji ..biznieriai Kava
liauskas ir Nagreckis sako ge
naus ir būti negalėtų. Kostu- 
merių pilna kasdien, tik nevisi 
turi “skambučių“.

S. Kiela ir P. Atkočiunienė 
taipgi laikosi.

O Frank Danauskas tai gy
vena kaip inkstas taukuose.

Senas biznierius, p. M. Mi- 
liauckas pardavė savo alinę, p. 
Venckui. . Vieta graži tai ir 
biznis eis gerai.
Rengiasi prie Užgavėnių vakaro

Draugystė Tautiškių Lietuvos 
Seserų smarkiai rengiasi prie 
Užgavėnių vakaro, Liuosybės 
svetainėje. Turės šaunius šo
kius. Tikietai platinami spar
čiai ir plačiai. Galima gauti 
pas raštininkę, p. M. Kavaliaus
kienę, 4901 S. 49 Court.

Pardavė krautuvę
J. Sakalas savo valgomų pro

duktų krautuvę pardavė kitam, 
p. M/Masiliunui. Ką pagaus p. 
Sakalas kol kas nežinia. Tik 
aš prisibijau, kad jis neapleis
tų Cicero. Jonai, laikykis. Sa
vas pas savą.

šventė sukaktuves

Taigi, laiko jau labai nedaug beliko iki mes 
išleisime Feliksą Vaitkų į tą pavojingą kelionę, 
įr mes turime sukrusti visu smarkumu, jeigu no- 

u<,„rime, kad per tas kelias savaites butų pabaigtos 
mokėti visos išlaidos. Aišku, kad sąskaitos turi 
būti apmokėtos, pirma negu ateis skridimo 
diena.

m II VEQ RINKTINĖS U. S DU L V CO WISCONSINO

CICERO.—Vas. 24 d., įvyko 
Vyrų ir Moterų Apšvietos pa
šaipūnės draugijos susirinki
mas. Kaip pirmiau, taip ir šia
me susirinkime, buvo pademon
struotas “Raudonasis Aktas“ 
— (Tavorščių sorkės), o tą vai
dinimą atliko ištikimi Lenino 
vaikai.

Visus reguliarius reikalus 
susirinkimas atliko į pusvalan
dį, bet kai komunistai pradėjo 
skambinti apie apsigynimą, apie 
fašizmą, apie bendrus frontus, 
apie karus ir taip toliau, ir taip 
toliau, tai mitingas užtruko vi
są popietį.

M. B. nusiprausia rankas
Susirinkime iškilo reikalas 

dėl M. B. korespondencijos į 
“Naujienas“. M. B. nuraudęs 
visaip aiškinosi, kad žinia apie 
“Tavorščių archyvą“ buvusi ne
teisinga, bet kai buvo pareika
lauta parodyti, kur ta žinia 
buvo neteisinga, tai M. B. at
sisakė ją perskaityti.

Nejaugi M. B. pats gėdinasi 
savo darbo ir kalba apie daly
kus lyg nieko apie tuos daly
kus nežinodamas?

—Narys.

<MAXWELL HOUSE” KAVA sv. ken. 3Į< 
Calumet” BAKING P0WDER ............... sv. kenai 20<

...... . ,.........................     ' i ■ i.----------- -------------;.......................................................     'i . .............. ....

Snider’s” TOMATO CATSUP Didelės bonkos ........................ ...14

Sviestas

KAI JUS PRIIMATE 
LIUOSUOTOJĄ

... vartokite šaukštą
\ •■■■■(■■■■■■■••■■B

Svarba ne tame, kokios išdirbyptės 
liuosuotojų jus vartojate—bet jo 
forma. Skystas liuosuotojas gali būt 
vartojamas reikalaujamam kiekyj. 
Jeigu jo mažai reikia, jums nereikia 
priimti daug.

Gydytojai tfriejąnkus lengvai nu- 
mieruojamam skystam liuosuotojui. 
Vietoj tokio liuosuotojo, kurio kie
kis nepasikeičia. Nustatyto kiekio 
liuosuotojaš gali būt per didelė do
žą jums—ar jūsų kūdikiui.

Atsiminkite ši viena dalykų apie 
užkietėjimų: sekretas tikrios pagel
bės gludi lengvai reguliuojamoje dd- 
zoje. ’ i

Duokite viduriams tik tiek pagel- 
bos, kiek jie jos reikalauja, ir maį- 
žiau, kaip reikalingumas pagalbos 
mažėja. Jus rasite Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin tinkamu vaistu sure
guliavimui vidurių veikimo. Jame 
randasi senna ir cascara (natūralus 
liuosuotojai), jis prašalins aitrumų 
ir neveiklumų viduriu be nesmagu- 
inu. Turi gerų skoni ir smagiai vei
kia. Jūsų vaistininkas užlaiko.

II SYRUP PEPSIN

CERESOTA” 
svarų PĮZf* 24^ sV. 
maiš mdiiši

“Midwest” POUND CAKE ................... 10 unc. pak. 100
“KARO” SYRUPAS Blue LabeI ll/a sv. kenas 2 už 210 
“MAZOLA” OIL (Aliejus) ..........  paintėsjkenai 230
ARGO STARCH ...............   svč pakeliai 2^F1S0
“PILLSBŪRY^“ BLYNELIŲ MILDAI ........ 2 pak. 210 
t)EŽORTAS “Midwest” želatinas-^visų skonių pak. 50 
“SUNSHINE” CRISPY CRACKERS Vi svaro pakeliai .... 2 už 19c 
“Paul Schulze“ CHOCOLATE ČOOKIĖS ..... sv. 1^0
NAUJOS BULVĖS Floridos U. S?'1.
SALOTAI Didelės galvos ..................2 už**110
WINESAP OBUOLIAI Extra puikus Washingtono .. ..... 4 sv. 19c 
BAKED VEAL LOAF ..................... ....... svaras 21C
DIDELĖ BOLOGNA DEŠRA .............
LOAF CHEESE American or Gream
CREAMED COTTAGE CHEESE ....... ....... . 2 sv. 15£
T TTXr/YIVPG YELL0W LABEL , % svaro 01 M*
LtinVIN p JUODA ARBATA Maži pak.' 8c. pak. C I V 
“REGAL” TOMAITES
“Fairplay’’ PYCĖS dideli 2% kenat
BARTLETT GRUŠIOS “Midvvest" . 2% kenai 230 
“ŠHURFINE” DEGTUKAI ... ............... fi dėžutės 280
FELS NAPTHA MUILAS ...... . 10 už 44c
“OCTAGON'’ CLI^SER" ’....”.... I'..:.'..:.".. 3~kčnai—130
“CLIMALENE”  .......... .................. ma^lFpak"170
“B0WLENE” ....... .:.............   " maži 2 kenai i&ė
“WAXTEX” VAŠKINĖ POPIERA-........ . 2 rolės 150
“2 IN 1” CEVERYKŲ PALIšAS .... skardinės Ž už 170 
IVORY MUILAS ............... vidutiniai šmotai 2 už 110 
“P and G” MUILAS ............ milžiniški Šmotai 6ūž~250
CHIPSO Dideli pakeliai.....................  18c
..   — i.,, i  . uRinamatMa—m i .................................................. .

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.



NAUJIENOS, Chlcago, R1

PERSPĖJIMAS MU pra

A. Narbutas

M. Sturonas

1OS

Frank Bulaw

DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

9424

Pranas Klikna

BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI

J40 balsu

SINKUS JOHN RIMKUS

460 balsu
230 balsu

MOCKUS P. LAPENIS

BOURNATBARTAŠIUS
724 W. 18th

121 Seneca SI 4424—17th Avė
37 balsu

Kenoeha Wis,?00 balsu
100 balsu 80 balsubalsu 80 balsu

80 balsu

Pradėjęs dirbti išsyk pada 
didelį šuolį, ir gavo 470 bal

181 Adams St. 
Westville, III.

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irvinu Av.

Seno Petro . biznis 
“Naujienų” konteste

Elzbieta Norgailienč 
taria ačiū už bizni

1980 Canalport

289 balsu

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

160 balsu

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

520 balsu

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

400 balsu

A. L. SKIRMON.T 
15728 Lathrop Ave. 

Harvey, III. 
40 balsu

TILLIE 

PABARšKA

Wesl Grand avė. Ačiū tams

MRS* FRANCES 
DAUGINT

859 Jefferson Avė. 
Aurora, III.

200 balsu

S. NORGAILIENĖ
4459 S. Richmondst

Laf. 5647
930 balsu

ho pavojaus
kontestantams

Linkime Pranui Kliknai 
riausio ■ pasisekimo.

Jo adresas
Pranas Klikna

2551 Blue Island

B. VAITIEKŪNAS
5211 S. Kildare Av

340 balsu

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

ADELE
MIščIKAITIENfi

3121 S, Morgan st.
250 bajsų

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St

Tel. Rock. 4295 
350 balsu

O gal jis perdaug ant bus lengviau negu kitur siekt’ 
musų tikslo, kad kiekvienuose 

ir su I lietuvių namuose kasdien ras- 
nors tusi Naujienos.

ANT. NARBUTAS 
1033 W. 103rd St 

Roseland 
520 balsu

Jeigu panašiai ir toliau jis 
darbuosis, tai Čia atsiras dide- 

darbščiausiems

Antanas Narbutas

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
470 balsų

1224 Herrick Av.

Racine, Wis.

dievams. Naujienos todėl 
ir artimiausios lietuvių dva
siai ir lietuvių išminčiai.

Naujienos turi rastis kas
dien kiekvieno lietuvio na
muose.

Chicagoje yra apie 18,000 
lietuvių šeimynų, ir Cieeroj 
apie 2,200.

Šitoms visoms šeimynoms 
turime atkviesti Naujienas.

Kl. Jurgelionis, 
Kontesto Vedėjas.

Musų dramos tėvas nusiskun
džia, kad jeigu jis greitesnes 
kojas turėtų, 'galėtų 
lenkti daugelį kontestantų

Ištikro, argi tie visi artistai, 
kurie su dėde Vaitiekūno loš
davo ir nuo jo mokindavos, ne
galėtų jam prigelbėt, kad jam 
nereikėtų tiek vaikščiot.

Norėdami pasukti biznio mu
sų gerbiamam kontestantui, 
pašaukite jį Naujienų telefonu, 
Canal 8500, nes jis namie te
lefono neturi.

Penktadienis, kovo 1, 1935

Musų kontestantas savo bu- 
du šiek tiek skiriasi nuo kitų 
kontestantų. Jis kaip senas 
geras arklys velka ir velka.

Savo tokiu pastovumu jis 
matyt ir atsiekė to, kad per
eitų savaitę pralenkė labai grei- 
tę ir smarkų F. Bulawą.

Lenktynės tarp jų yra ištik
ro žingeidžios.

VARNIŠKIS 
Burnside A 
660 balsų

A. FRENZELIS 
s ' i 262 Logan Avė.

Toronto, Ont. Can 
280 balsų

sekamą,, savaitę atsieks bent sa 
vo pirmutinio tikslo — 
lenkti ponią Norgaitienę

Boselande musų uolus kon 
testantas 
rado gero biznio pereitą savai
tę, ir jo balsų skaičius išsyk 
pašoko. Bet tai tik pradžia.

SĮJ KONTESTAN 
TAMS

Jau praėjo keturios Nau
jienų vajaus ir kontesto sa
vaitės.

Laikas bėga.
Ką beregi praeis ir kitos 

keturios savaitės.
Tuo tarpu kone pusė mu

sų kontestantų vis atidėlio
ja darbą ant toliaus.

Reikia šiandien dirbti, tai 
ir rytoj bus darbo.

Kontesto darbas eina da
bar. Kiekviena diena svar
bi. Ką padarysi šiandien, to 
nereiks daryti rytoj. O dir
va yra plati.

Kodėl nepasekus Seno 
Petro pavyzdžiu? Jis nesiti
ki praturtėti j vieną dieną. 
Todėl dirba kiekvieną die
ną ir kiekvieną dieną turi 
gerų pasekmių.

Kontestantai ir kontes- 
tantės, kiekvienas iš jūsų 
turite savo draugų. Pasi
kvieskite juos j talką. Jie 
jums mielai prigelbės. Kur 
vienam persunku, keliems 
bus lengva.

Atsiminkite, be Naujienų 
lietuviai negali gyventi, 
kaip be duonos. Naujienos 
yra vienutinis lietuvių dien
raštis, kurs gaivina lietu
viuose sveiką protą ir min
ties neprigulmybę. Naujie
nos nėra užsidegusios jokiu 
ligotu fanatizmu, ir netar
nauja jokiems svetimiems

Barniškis randa vis daugiau 
biznio. Jis yra plačiai žino
mas, kas jam nemažai pagelbs
ti. Matyt, kad Naujienų kon
teste šiais metais jam pasi
seks pralenkti daugelį kitų kon
testantų.

, A. Kalikas, 1629 W. 46th 
st., kurs puikiai vyrams ir 
moterims drabužius siuva. 
Boti!. 1657.

J. Oksas 2649 West 43rd st., 
kurs užlaiko skanaus alučio.

E. Norvish, 417 West 56lh 
Ačiū poniai A. Dabul- 
, 4517 So. Rockwell st.,

. Frank Bulaw rodos neįtilpo į 
stratosferą, kaip jis ketino. Bet 
jis dažnai imasi ir kitų darbų, 
kurie kontestui nepriklauso. 
Tas kartais jam sukliudo lipti 
augštyn kontesto kopėčiomis.

Labai gali bi?Li, kad Frank 
Bulaw dar nustebins mus sekan
čią savaitę. Kada jis užsispi
ria, jis tą gali ^dąęyti. ,

šie žmonės užsirašė “Nau
jienas” arba atnaujino arba 
davė garsinimų per Seną Pet-

Pavėlinęs kone visą mėnesi 
pereitą savaitę stojo j kontes- 
tą žinomas West Side’s darbuo
tojas Pranas Klikna.

land avė., kurie su švpgeriu 
A. Bozgum užlaiko gražią ta
verną.

M. Kavaliauskas, 4554 South 
Paulina st., kurie užlaiko gra
žią tavern ir yra draugiški 
žmonės.

J. SKOIAeMAN
7017 South '

Šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieno iš Naujienų kontes
tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti šį automobilių. Kad jį laimėti reikia surinkti 
25,000 balsų.

šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, kurs yra savininku .Milda Auto 
Sales, 806 \V. 31st St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kurį Naujienų kontestantai dabar pradeda varžytis.

A. ZclVon-Zalagėnas, 7134 
So. Bucine avė., kuris užlaiko 
gražią barzdaskutyklą ir ta
vern.

J. Žiaugras, 4449- So. Fair- 
field avė. pašaukė Petrą ir 
užsirašė Naujienas ir užrašė į 
Lietuvą savo gentims, yra 
draugiški žmonės ir seni Nau
jienų skaitytojai -ir rėmėjai.

Visiems, kurie tiktai darė 
kokį biznį per Seną Petrą ta
riu širdingą ačiū. Reikalui 
prisiėjus šaukite mane telefo
nu Canal 8500 arba laiškais. 
Tai mes bendrai dirbdami at
sieksime užbrėžto tikslo — 
laimėti automobilių arba 7-tą 
laipsnį pasiekus ir gavus gerų 
Dėdės Šamo dolerių. atidaryti 
taverr. biznį. —Senas Petras.

JOHN SHEPALlS
11136 S. St. Louis 

Avenue *
Tel. Beverly 4391

260 balsų

A n n a Wallen t-Wa lcn tina v i- 
čienė, 2455 W. 43rd St.

J. Rachunas, 3137 South 
Halsted st., kuris užlaiko Lie
tuvių Auditorijoj gražiai iš
puoštą Tavern.

Agnės Sidliauskienė, 3138 
So. Halsted st., kuri kartu su 
St. Svilainiu užlaiko gražią 
Tavern ir yra seni “Naujie
nų” skaitytojai ir rėmėjai. 
Taip Agnės šidliauskienė yra 
“Naujienų” viename konteste 
laimėjusi automobilių.

Mrs. L. Selenis, 2958 South 
Union avė., kuri užlaiko gražų 
Tavern.

Joe Daračiunas, 4548 So. 
\Ventworth avė., kuris nusi
pirko naują alinę ir yra drau
giškas žmogus.

J. Laučius, 5804 So. Talman 
avė.. Mrs. Laučienė pašaukė 
Petrą telefonu ir atsinaujino 
“Naujienas”.

Vera AValush, 6227 So. Ash-

Tariu širdingą ačiū visiems, 
kurie man padeda Naujienų 
konteste gauti naujų skaityto
jų ir biznio. Su draugiška jū
sų parama aš tikiuos neatsili
kti nuo kitų kontestantų, ku
rie smarkiai stumiasi pirmyn. 
Prašau duoti man žinią ar 
palaukti mano atsilankymo, 
kad galėčiau jums meiliai pa
tarnauti.

Sekami asmenys užsirašė 
per mane Naujienas ir aš 
jiems širdingai dėkoju:

Juliona Kazlauskienė, 5003

place. 
skienei 
už paramą.

C. Pagonis, 4354 So. Maple- 
vvood avė., kurs užlaiko bu
ce r n ę.

N. Medalinskas, 3159 Erne- 
rald avė., kurs užlaiko alinę.

Beje, kas nori mainyti ta
verną į groserį atsišaukite te
lefonu Lafayette 5647. .

EI. Norcjailiene, k
4459 So. Richmohd st.

Tel. Lafayette 5647

Musų muzikantui M. Sturo 
nui pereitą savaitę kiek mažiau | Roselande draugui Narbutui gal 
sekėsi 
veselijų grojo. Vienok jis 
gi yra laiIus darbininkas, 

pietinėje Chicagos dalyje B. savo draugų pagelba gal
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MUSŲ SKAITYTOJAI

GERIAUSIAS {RODYMAS

HansM. Bajoriunas

toks

susirasit

Brigh-

TEL. REPUBLIC 8402

Keno
PERKAME UŽ

CASHdabar

viso

Pristatom kad ir toliausia

Gerkit ir Reikalaukit kilocycles

4088 Archer Avė.Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Panedėlj 
Seredą ir 
Pčtnyčią

mus jau 
ankščiau 
ateisime.

įsteigta
1925 m.

Chicago je vėl susirin
ko real-estate bonu

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Suvirš 50 metų Nortlisideje 
gyvuoja įstaiga, kuri rūpinasi 
namų savininkų reikalais. Ji yra 
Landiords Bureau of Chicago 
adresu, 1642 West Division st.

BATUS 
MAUDYNĖS

olUvrAl 
ROOFING

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

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

Kur bus rodomos 
Lietuvos filmos

Dr. A. J. Manikas per 
sikėlė i naują ofisą

VALGYKLA
RESTAURANT

Archer Avenue
DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS.

Kongresmeno Sabatho 
briausis 
darbus.

ANGLIS 
COAL

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon

BISMARCK BEER
‘WIT

9th and Lin
ui. Pradžia

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPA1RING

Įstaiga, kuri tarnauja 
namu savininkams

RADIO TAISYMAS 
RADIJO REPAIRS

DVIM ETINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

grupe
bonų komitetų”

Kai kurių krautuvių progra
mai pakenčiami, turi kartais 
gerų dainininkų ir muzikantų, 
tik juose yra perdaug garsini-

John Hans
John

Vakar Chicagoje vėl susirin
ko kongresinė1 komisija, paskir
ta ištyrimui kaip operuoja taip 
vadinami real-estate bonų savi
ninkų “apsaugojimo komitetai”.

Komisija veikė kiek laiko at
gal, bet kadangi jos teisės bu
vo aprubežinotos, tai nedaug ką 
galėjo padaryti. Bet šiuo kar
tu nariai susirinko apsiginkla
vę platesnia galia ir planuoja 
iškelti aikštėn daug įvairių Ne
gražių darbų, kuriuos “Komite
tai” atlikę, neva rūpindamies 
savininkų interesais.

BRIGHTON PARK 
ton Pariko apielinkėje Dr. Ma
nikas paskutiniu laiku turėjo 
ofisą adresu, 4143 Archer Avė. 
Bet šiomis dienomis jis persi
kėle adresu, 2519 W. 43 St.

šioje vietoje Dr. A. J. Ma
nikas turės sykiu ofisą ir re
zidenciją.

Jo skelbimas telpa 
Naujienose kasdien.

—Kaimynas

THAT GOOD OLD FLAVOR”
Tel. Lafayette 0401 

CHICAGO, 1LL.

DEFALTUOTUS MORTGECIOS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGEŲIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuo,jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darpme visokį blikorystė* 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. W este m Avė. 

Detąlis rakandų 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.

Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavarde.

ši įstaiga teikia patarimus 
namų savininkams įvykus gin
čams su nuomininkais, tuos 
ginčus riša ir įvairiais kitokiais 
budais prigelbsti savininkams. 
Landiords bureau yra atdaras 
kiekvieną dieną nuo 8-ių iki 8- 
ių vakare ir sekmadieniais iki 
10 vai. ryto. (Sp.)

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

šiandien kovo 1 d. Lietuvos 
kalbamos filmos bus rodomos 
Westsaidėje, West Side Hali, 
buvusi Mcldažio svetainė, 2242 
W, 23rd Place. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Subatoj, kovo 2 d. filmos bus 
rodomos Marųuette Parke, Gi
mimo šv. Panelės parapijos sve
tainėje, 68 ir Washtenaw. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Bellaire, O 
kurį nuo elektros kėdės 
bėjo šuo. Dalykas buvo 
Hans prisipažino nužudęs for- 
maną Jonės, dėl kurio, pasak 
jo, jis netekęs darbo.

Teisėjas Tyler pasiuntė Han
są į kalėjimą iki gyvos galvos, 
o ne į elektros kėdę tik dėl to, 
kad jis patyrė, jog Hans už sa
vo paskutinį dešimtuką nukr
ito šuniui maisto.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

Rusišką ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Louis Av. Tel. Kedzię 8902
Vanos, lietaus ir druskoj vanos.

svrimming
Rusiška ir turį

Vas. 5 ir 27 dd., ‘Naujieno
se” tilpo skaitytojo “PI” tei
singi aprašymai apie lietuviš
kus radio progijamus. Smagu 
skaityti kai kas drįsta teisybę 
pasakyti. Ne* sykį pykau ant 
savęs, manydamas gal aš nesu
prantu, arba gal kitaip nega
lima lietuviškai dainuoti ir gro
ti, kaip dabar kad groja.

Bet pasitaiko lietuvių daini-

Juozapas Norvilias
z Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 26 d. 7 :17 vai. 

vakare 1935 m., sulaukęs puses amžiaus; gimęs Šilalės 
valsČ., Tauragės apskr. Amerikoje išgyveno 26 metus. Pa
liko dideliame nujiudime moterį Eleną ir 2 pusbrolius, 
Lietuvoj sūnų Praną, seseris, brolius, gimines ir draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi 738 W. 51 Street. Tel. Boulevard 
0832.

Laidotuvės įvyks šeštadtenį, kovo 2 dieną, 1:30 vai, 
po pietų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Norvillos giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laįdptuyęsę 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sūnūs, Seserys, Ęroliai, Pusbroliai |r Gimines*

Laidotuvėse patarnauja graborius J. Liųlevįčiys, tej.

Ir mano žodis apie 
lietuvių radio pro

gramas

WESTSIDE — Ant 21-tos gat
vės, Westsidėje, randasi viena 
vieta, kurioje apsukrus lietuvis 
biznierius' varo samogonką. Da
ro pusėtiną biznį, bet kartu su 
kitais, ir savininkas dažnai taip 
nusigeria, kad nuo triukšmo, 
rodos, namas subyrės. Trumpą 
laiką atgal kalbamą vietą už
klupo policija. Ji gal būt ir bu
tų krėtusi, bet biznierius, kaip 
visuomet,, apsukrus, išsisuko iš 
bėdos.

Dabar, kaip ir praeityje, sa- 
mogonka krausto iš galvų ge
riančiuosius ir kelia didžiausius 
triukšmus kad ir vidurnaktį. 
Butų gerai, kad policija, jei ne
nori kratų daryti, bent užčiaup
tų burnas triukšmadariams, 
kad kiti galėtų ramiai miegoti.

Italionas.

Kooperatyve Groserių Organizacija daro pastebėtiną 
progresą ir nupigina kainas ant prekių.

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

Ketvirti metai Midwėst Stores Or
ganizacijos gyvavimo tik ka užsi
baigė. Tai buvo pąseknjingiausi 
metai. Tas faktas yra daug svar
besnis negu pamatini operacijos 
planai, kuriuos ši organizacija var
toja, nors jie yra geriausi ir pasek- 
mingiausi ne tiktai dėl groscrniųkų, 
kurie yra šios organizacijos nariais, 
bet taipgi dėl Midwest Stores kos- 
tiumieriu. Per tą laiką kostiumie- 
riai sutaupo tūkstančius dolerių pirk
dami šiose krautuvėse groserius ir 
maistą.

Per 1934

Nedėlioj, kovo 3 d. filmos 
bus rodomos Waukcgane, Lie
tuvių auditorijoj, 
coln, Waukegan, 
7:30 vai. vakare.

Panedėly, kovo 
shoj lietuvių parapijos svotai 
nėję, Kenosha, Wis.

Urane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

.........  ............. . ..i..— —

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nųt Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin 
gams, koncertams, šokiams pi įeina 
ma kainą.

taupas, kuriąs paskui tiesiog perduo
damos Midwest Stores kostiumic- 
riarns formoje žemų kainų.

Skaitlinės yra labai įdomios ir 
jeigu mes jas paskirstome^ tai gau
name geresni paveikslą kiek ir ko
kių prekių Midwest Stores per šiuos 
praėjusius rietus nupirko. Pavyz
džiui, nupirkta 239 vagonai šviežių 
vaisių ir daržovių, 176 vagonai bul
vių, 21 vagonas kavos, 20 vagonų 
paukštienos, 87 vagonai kiaušinių, 35 
vagonai sviesto, 8 vagonai raukytų 
kopūstų bačkose, , 39 vagonai muilo 
ir muilo pauderio ir 1119 vagonai ki
tokiu produktų.

Tai yra geriausias įrodymas, kad 
tinkamai suorganizuota atskyrų gro- 
serninku organizacijų gąįi išlai
kyti kompeticiją, gali pergyventi ir 
panešti depresijas, ir gali tarnauti 
visuomenei tinkamai ir gerai . Nes 
galu gale, perkanti visuomenė yra 
geriausių kritikų. Taip kaip iki šiol 
žmones rėmė Midwest Stores yra ge
riausiu įrodymu, kad patarnavimas 
ir prekes šiose krautuvėse yra ge
riausios. Apskelb.

ninku lietuviškuose programuo- 
se, kurie dainuoja gražiai. Ne
visi bliauna ožio balsu.

Sykį savo kaimyno paklau
siau, “Antanai, kaip tau patin
ka, ar mėgsti klausytis lietu
viškų programų. Jis atsakė, 
“Eik, sau žmogau, sarmata 
klausytis. Moteris nori žinoti 
kas dedasi, tai ir klauso”.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

metus Midwest Stores 
nupirko 1,774 vagonus prekių. Mes 
vėl pakartojame '— 1,774 vagonų! 
Tai yra didelė galybe prekių, kurių 
vertė siekia keletą milijonų dolerių! 

Kad nuodugniai suprasti priežastj 
šio didelio Midwest Stores pasiseki
mo, reikįa žinoti planus kuriais ši 
organizacija operuojama. Pirmiau
sia, kiekviena Midwest Stores valdo
mą ir operuojama atskiro jos savi
ninko. Paskui visi šie savininkai 
kartu valdo ir operuoja nuosavus 
urmo sandelius ir urmo kompaniją, 
kuri vadinasi Midwest Grocery Co.

Urmo sandėliai yra ta distribuci
jos vieta per kurią visas maistas dėl 
šių krautuvių superkamas vagonais 
iš išdirbejų ir manufaktūrų. Pir
kimas šiuo budu duoda dideles su-

MARTINAS ŽIRGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27 dieną, 2:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Kėdainių ap., 
Surviliškio vai., Naujuložų kai
me.

Amerikoj išgyvenę 21 metus,
Paliko dideliame nuliuime 

sesers dukterį Mortą Vaitie- 
kienę po tėvais Žiliukė, jos 
vyrą Stanislovą ir 3 dukteris, 
sesers sūnų Liudviką Žilių, jo 
moterį, sūnų ir dukterį, gimi
naite Bronislavą Karinzevičie- 
ne, jos vyrą, sūnų ir dukterį, 
o Lietuvoj 4 seseris ir vieną 
brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4049 S. Maplewood> Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
kovo 2 dieną, 2 valandą po 
piet iš namų i Tautiškas ka- 
pines. 4

Visi a. ą. Martino žirgulio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą' ir 
atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame, 
Sesers Duktė, Sesers 
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

1 '

Laidotuvėmis rūpinasi sesers 
duktė Morta Vaitiekienė.

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
, Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti. * 
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus į 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stęp.ėtįnas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grošbthėse. Jeigu jūsų 
groseris neturiu tai teguj pašau
kia

Pullnian 8011

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

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai----- $25.00
$300 kaurai ______________  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Pasiklausykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS girdėsit 
Sinclair Minstrels 
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA
Dieną ir Naktį Atdara 

TeL Lafayette 3391 
Mes maloniai suteiksime kreditą 

Archer ir Kedzie Avė. 
(šiaur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti Karai.

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

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
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.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti sykį paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490 •

GRANO OPENING 
Didėlis Iškilmingas Atidarymas 

LOWE AVENUE TAVERN
3600 |LOWE AVENUE

Šeštadieny, Kovo-March 2 d.
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Savininkai
MR IR MRS. KLUPŠAI 

Tel. Boulevard 2151

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furųace Lump ............. «... $5.60
Nut ................................ . $5.35
Mine Run  .................... $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900 I
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

Įsteigta 1913 metais.

VIKTORIJA GUŽAUSKIENĖ
A. a. Viktorija Gužauskienė 

po tėvais Walkauskiutė, per
siskyrė su pasauliu vasario 25 
d.. 9 vai. vakare, sulaukus 36 
m. amžiaus. Gimus Ekaterino- 
slave. Rusijoj. Amerikoj išgy* 
veno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdimą 
vyrą Kazimierą, dukterį Melvi* 
na, sunu Albertą, brolį Alek* 
sandrą ir broliene Walkauskus 
ir daug kitų giminių. O Sovie
tų Sąjungoj — motiną, brolį, 
seseri ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuanica avė.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 2 d., 10 vai. ryte iš Ma
žeikos koplyčios i , Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Viktorijos Gužau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, —
Vyras, Sūnūs, Duktė, 

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika. T«kfa-

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St,

Phone Boulevard 7314* Chicago. III

ANTANAS IVANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

2 dieną kovo mėn. 1933 m., 
sulaukės 18 metų amžiaus, gi
męs Chicago, IH.

Paliko dideliame nubudimo 
motiną Agotą Ivanauskienę, 3 
brolius ir 2 seseris.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolelio 
bus laikomos šv. Mišios St. 
Johimo bažnyčioje, 91 St ir 
Langley Avė., 2 d* kovo mėn. 
1935 m., 8 va), ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas, o paskui ir į namus 
po nu m. 8814 Cottage Grovę 
Avė..

Mes Tave Musų brangusis 
sūneli ir broleli niekuomet ne- 
užipiršime. Tu pas 
nebesugrįš), bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.
Motina. Broliai ir Se 
šery s Ivanauskiai,

Mutual LifluorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 
bloko didumo. Teisingas svoris.

Geriausios anglys.
šiaurinio Illinois nut .............   $5.30
šiaurinio- Illinois egg ---- ------- $5.6tt
Šiaurinio lilipois lump _____  $6.00
šiaur. Illinois mine rjm .... ...... $5.25

J
Perkant vežimais. Perkant po 

nedaug truputi brangiau.
Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

KANDŲ Bargenai
RNlTURE BARGAINS

MRS. M ART BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

.Gaminame lietuviškus valgius.
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Female

Linascenos

CLASSIFIED ADS
Automobiies

PRANEŠIMAI

susirinkimas

J3. J. žolynas sekr.

4561

fc&fert AMERIKOS CIGARETE
GEORGE M. COHAN

art

ir pagelbą
Nauja da-

Personal 
Akmenų ieško

.auto*
2,196

V1SJH 
tok‘o

—Brigh- 
groser- 

Vas. 2(

Operos dainininke Coe Glade 
apsivedė 1933 metais. Su vyru 
praleido tik vieną “valandą. Po 
to jis dingo ir iki šiol nepasi
rodė. Vakar teismas keistą “ne- 
atmęzgamų mazgą” atrišo.

gerkles ligos epidemija. Susir 
gc- 20 jūreivių.

Kalba apie nuomu 
pakėlimą Chicagoj

ceriai ir grosernm 
kai organizuojasi

Farms for Sale 
Ūktai Pardavimui

Chicago ir North Western li
nijos breikmonas, Nicholas Žei
dei, 45, 5205 School Street, mi
rė bedirbdamas jarde, prie May. 
wocd.

Jaunasai Vyras turėjo paminėti p, Coban itai kg: 
Geresnis tabakas neauga negu vartojama Old Gold. Ir 
jis yra tyras. Lengvas ant GERKLES ir NERVU.

dar nemokėjo, malonėkite apsimokėti 
hes-,1 ’ , .
ros negalėsite gauj

Jaunas Vyras 
p, Cohan

Jau išplatino bilie 
tus į Steponavi

čių koncertą
gaut\ bilietus 

urgio Ste

Chicagoje vaikščioja gandai, 
kad stambieji viešbučiai, apar- 
tamentiniai namai ir šiaip na
mų savininkai nuo gegužės 1 
dienos pakels nuomas nuo 5 iki 
10%.

Miesto valdyba paskelbė, kad 
kovo 7 d. atpirks 1933 metų 
mokesčių varantų už, $623,000,

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokas, tinkamas dėl vežimo 
freito, arba dėl kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai. 817 W. 34 St.

Susirinkime buvo atsilankęs 
Universal Grocery organizato
rius p. J. Bučinskas. Jis, tarp 
kito ko pareiškė, kodelgi visi 
negali pasekti savo kaimynus 
biznierius prie Archer avenue. 
žiūrėkite, jis tvirtino, jie ati
daro krautuves nuo 7 vai. ry
to, o 6 vai. vakare uždaro. Pir
kėjams yra gražaus laiko per 18 
valandų nusipirkti ko tik reikia.

rėmimui M, X 
Mockaus

Penktadienis,' kovo 1, 1935

Ji nežino kas ji yra— kokiu jos 
pavardė ir kur gyvena?

Maurice L. ^Dale ir Dr, 
R. Braune buvo sulaiky-

SIUSKIT PEk 
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

t MERGINA prie namu, maža šei 
ma, be skalbimo ar virimo $3.00. 

Tel. Rcpublic 7237

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

to bus pranešta anie Lietu- 
— vokiečių ir len- 

rus žygius.

įžanga nemokama
Rengėjų - Komitetas.

Kovos už trumpesnes darbo va 
landas; “turi imti sales tux’

Policija suėmė 6 vyrus “sal
dainių krautuvėje”, 1251 Diek 
son st. Jie nelegaliai pardavi 
nėjo svaiginamuosius gėrimus 
Suimtųjų vardus laiko slapty

p. Coban
Jaunas Vyras.

p. Cohan.
Jaunas Vyifas

p. Cohan.
Jaunas Vyras.

DEGTINĖS pardavinėtojai — už
dirbs gera algą pardavinėjant pa* 
garsėjusią degtine ir vyną. Apsau
gotas biznis. Alga ir geras komi
sas produceriams. Duosime adresus 
Ir pilna kooperacija.

ROXY LIQUOR CORP.
810 West Madison St.

Patarimai šeiminio 
kėms

gu kurie nariai esate šiais metais
■ ::: ... ; ; “i,

kurie neapsimokėsite, laike li-
i pašelpos. 
unevičius sekr.

Pirkite bilietus Belia 
jaus parengimui Stude 
baker teatre — sekamo 

se vietose:

PARSIDUODA bučemS Ir groser 
nė. Panluošlu už aukštesnį pastų 
lijitna. 1384 S. 49 Ct. Cicero.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendau n inkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdarą kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Garsj
Basųuette buvo sužeista, kai 
eleveiteris Brewster viešbutyje, 
500 Diversey Parkway, krito 
du aukštus.

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiatures

1900 S. State St. CALumet 5269

> Kruopiškių Progres. Kliubo susi
rinkimas atsibus sekmadieni, kovo 
Sčią 1935, 10 vai. ryto, 2001 W 
North Avė., kampas Mihvaukee Avė 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, tu
rime keletą svarbiu reikalų aptarti.

PARSIDUODA maža farma, tin
kama dėl vištų arba atidarymo ro- 
dauzės, 20 myliu nuo Chicagos. Na
mas yra gerame stovyje, randasi ant 
Ogden Avė,

6227 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
_ _ Namąl-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų na
mas su mažu bizniu, gerame sto
vy]. Parduosiu nebrangiai.

4610 S. Wopd St.

LIETUVOJ, 24 dešimtinių žemės, 
5 kambarių namas, su visais kitais 
budinkais, 1% dešimtinės miško, 2 
arkliai, 6 karvės, 15 avių. Gera 
žemė, graži' vieta Vegeruose, Mažei
kių apskr. Savininkas 

t Tbl. Midway 7843

MERGINA arba moteris prie abel- 
no namų darbo; geri namai, gera 
mokestis. 1248 S. Springfield Avė., 
Tel. Crawford 6693.

FederAliam krantų apsaugos 
laive “Escanaba” pasireiškė

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
ttp pataria Lietuvos banbi

Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street.

J. Rakštis, Vaistynė, 1900 S. 
Halsted street.

Budrik, 3417 So. Halsted St.
Peoples Furniture Co., 

W. 63rd Street.
Peoples Furniture Co.

Archer Avenue.
Progress Furniture Co 

So. Halsted street.
Justin Mackiewich, 2324 So 

Leavitt street.
Lietuvos Konsulate.

Bellevue place.
SLA. Moterų kuopa, p. Šat

kauskienė,
Visos viršminėtos vietos tu

ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

šis šokių vakaras įvyks ko
vo 3 d.

PARSIDUODA Restaurants Ir 
Tavern svkįu. Vieta gera, per daliję 
metu išdirbtas biznis, priešais šabą. 
Parduosiu nebrangiai su 1935 metų 
laisniais. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. Antrašas 

8216 Vincennes Avė. 
Tel. Vincennes 1143 

Chfcago, III.

i. Turiu svarbių rei 
Busiu dėkingas . 
WALTER ŠARKUS.

r. 103rd St., Chicago, III 
Beverly 7967

t — Per puse 
; Turi būt par- 
laiku, nes turiu 
priežastis.
47 St.

Teisėjui Woodward tedera- 
liam teisme buvo įteiktas rei
kalavimas paskirti receiv.er| di
deliai brokerių iftrmai, W. W 
Po:fcer, 30 W. Washington st

. FARMA PARSIDUODA PUSVEL
ČIUI — Sunku butų užeiti kitą to
kia farma taip pigiai . Eik ir gy
venk kaip j tėviške, gera žemė, ge
riausi' budinkai, gyvuliai, paukščiai 
ir visos mašinos nuo didžiausios iki 
mažiausios, tulšys kokias tik yra 
reikalingos ant farmos, geriausioje 
gaspadoriškoje padėtyje, didelis sod
nas ir prie pat miestelio ir viską 
parsiduoda tiktai už $2,450. Ir jei
gu truktų pinigų pirldkui prirengsiu! 
naują paskolą be jokių iškaščių. Lie
tuvoj namai su sklypais žemės — 
Pilviškiuose, Telšiuose ir Mažeikiuo
se, mainysinu • Suteiksiu pilną ap- 
rašimą ant pareikalavimo. Kazys 
Umikis. Adresuokite: Chas. Umich, 
56 W. Washington St., Room 514.

AUBURN PARK — čia su
sirgo Adele Impakarienė, 713 
West 81st street. Ji pagavo šal
tį.. bet iš jo išsivystė pavojin
gesnė liga, tad dabar ligonė 
atkakliai kovoja ir naudoja 
vaistus, kad nugąĮpf| grąsinan- 
tį plaučių uždegimą.

, Senas Petras.

FIRČERIAI, Įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame stįaką krautuvės atidary
mui už vieną {mokėjimą ant rankų.

Mes šuieškome jums vietą, arba 
jus patys galit turėt savo vietą.

Pilnas aptarnavimas f 
pradedant naują bizni 
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau 
jus ir vartotus Įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Centri

PAIEšKAU brolių Peter ir Frank 
Šarkus. kurie išvažiavo i New Yor- 
ką 12 metų atgal. Prašome arba 
patis atsiŠaukit arba žinanti praneš
kite apie juos, 
kalų. E "

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas Įvyks penk
tadieni, kovo 1, 1935 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted 
St. 7:80 vakare. Visi kliubiečiai. 
kViečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reika
lų. ; ‘ A. Kaulakis, rašt.

* Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo mėnesinis susirinkimas Įvyks ne
dalioj kovo 3-čia d. Hollyvvood (J. 
Yuškos) svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
12-tą vai. per pietus.

Nariai-ės malonėkite skaitlingai 
atsilankyti, o labiausia tie kurie esa
te pasilikę su mokestimis.

—• S. N. sekretorius.

Serga Adele Impaka 
rienė

ŪKIŲ BARGENAS
40 akerių arti miesto ir cementi

nio kelio $800. 80 akerių ant ce
mentinio kelio, geri budinkai, mai
nysiu i namą. 40 akerių ant cemen
tinio’kelio. Elekros šviesa, vanduo, 
kaimo mieste ant cementinio kelio 
arti ežero, mainysiu i namuką be 
skolos.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

REIKALINGAS janitorius prie 
hotelio abelnam darbui.

2126 S. Halsted St.

Help VVantčcl 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris 30-45 me
tų amžiaus prie namu darbo. Valgis 
ir kambarys. Kreipkitės 12—3 po 
pietų. 4120 So. Maplewood Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse Įnešti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20, 449 W. 81st StMūsos biuras praneša, kad 

šiandien ir ryt ekonomiškiausi 
mėsos pirkiniai bus, “smoked 
ham”, įvairios rušięs kiauliena 
ir “pork sausage”.

PRANEŠIMAS — Šiuomi prane
šu draugams ir pažįstamiems, kad 
aš užlaikau “LUCKY TAVERN” ir 
kviečiu draugus bei pažįstamus atsi
lankyti prie progos. čia yra gera 
vieta išsigerti gerų gėrimų ir pasi
šokti. Nepamirškite Kotrinos 
Wirketis. 3139 S. Halsted St.

• ; ........... .
Liet. Vąkąriąes žvaigždės PašeL 

poą kliubd ųiėnesinis i
Įvyks penktadieni, fcpvp 1 d. 8 vai. 
vak. G. M. Chernausko svetainėjė, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
ir narės būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi atsiveskite naujų narių pri
rašyti. B. J. Žolynas sekr.

■ . m—< "jL'

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą .Penktadieni kovo 1 d. 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietusių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turima aptarti. Taipgi kurie 
esate išpildė. aplikacijas laike kliubo 
S'nio baliaus ir pageidąujatę Įstoti 

an, malonėkite pribūti, toliaus

MERGINA arba jauna panele ieš
kanti gerus namus prie lengvo na
mų darbo be virimo, mažas apart- 
mentas. Gyventi vietoje. Koln 
339 So. Central Park. Van Buren 
7779.

Susirinkimas išrinko trijų 
biznierių komisiją, kuri žadėjo 
pasidarbuoti, kad sekančią sa
vaitę sušaukti visus apielinkės 
bučerius ir groseminkus į mi
tingą. į ją įeina, J. Pirovičius, 
Jr., jaunas inteligentiškas vai
kinas, V. Šlapikas ir S. Sajaus
kas. J mitingą bus šaukiami 
ne vien lietuviai, bet visi biz
nieriai, be skirtumo tautybes, 
ar tai bus lenkas, rusas, vokie
tis. Visi turi būti už trumpes
nes valandas. Dirbkime, vyru
čiai, o tikslas bus atsiektas.

—Kazys.

Jau galima 
pp. Anelės, Kazio ir 
ponavičių koncertą, kuris įvyks 
kovo 17 d. Sokolų svetainėje, 
24 ir Kedzie.

Bilietus parduoda “Pirmyn”, 
“Naujos Gadynės” ir Lietuvių 
Vyrų Choro nariai. Kaina 50 
centų asmeniui.

Koncertas bus labai turtin
gas programo atžvilgiu, nes be 
Anelės Steponavičienės — so
prano, Kazio Steponavičiaus — 
smuikininko ir Jurgio Stepona
vičiaus — pianisto, programe 
dalyvaus visi trys aukščiau su
minėti chorai, ir Chicagos Lie
tuvių Simfonijos orkestras.

(Sp)

Superior teisme 
įdomi byla 
Mrs. Olive Hankel 
nuo turtuolės 
Walker $100,000 už 
viliojimą”. Teisėjas 
kad jei Mr. Hankel 
Walker bučiavosi 
reiškia, kad 
lę.” Gal tie 
nekalti...

FARMA Illinois, 120 akerių mai
nysiu ant prapertes, žemė gera ir 
budinkai. Peter Slaužis, 2147 
Webster Avė.

LOUIS MEITUS ROOFING
V COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUl 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
■ stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais > budais.

Pašaukit, ^norėdami gauti .veltui 
1 apskaičiavimu 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IŠMOKESČIAI.

“Pirmyn” choro nariai ir lie
tuviai šokėjai — dainininkai, 
kurie pernai kas savaitę daly
vaudavo Pasaulinėje Parodoje, 
vėl grįžta prie darbo. “Strolle- 
riai”, kaip jie buvo praminti, 
šeštadienį dalyvaus “Tautų Kar- 
nivale”, kurį rengia čekoslavų 
Teatrinė Draugija.

Vakaras įvyks Olympia Ball- 
roomyje, prie Cermak ir Lom- 
bard avenue.

Įžanga vienam asmeniui — 
$1.00,

t IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami parduodami. įsteig
ta 80 metų. SAUNDERS. 6430 
Evans Avė.; Tel. Fairfax 0614.

Miscellaneous 
įvairus

“Gerai p. Cohan. Jeigu Tamsta atsi
sakai parašyti liudijimą, ką bedary
si. Bet pavelykite man paduoti jums 
keletą klausimų?”
“Gerai. Saukite!”
“Jus rūkote Old Golds, ar ne?” 
“Rukau.”
“Kada jus juos pradėjote rūkyti?” 
“Virš metų laiko.”
“Jei locka, prašau man pasakyti ko
dėl jus permainėte ant Old Golds?” 
“Aš mėgstu malonumą be blogų pa
sekmių.”
“Ir Old Golds niekuomet dar nepa
kenkė mano gerklei.”
“Ar jus ir toliau rūkysite Old Golds?” 
“Tai priklauso. Aš be acejo rūky
siu Old Golds iki tol, kol jie pildys 
savo obalsį —"Švelniausias Amerikos 
Cigaretas’.”
“Ačiū Tainstai p. Cohan. Jus palie
kate manę su šypsą ant veido, kai 
sakote sudie!”

Frank
ti po $5,(M)0 kirrrcij^ už nebega
lės operacijos atlikimą. Nuo to 
mirė Miss Mai}ie Dwyer. Jie 
bus baudžiami.^.: nu

Vakar skaičius chicagiečių 
žuvusių šiais metais nuo 
mobilių pašoko iki 116. 
buvo sužeisti.

PARSIDUODA bučemė ir groser 
nė labai pigia kaina 
originalės kainos, 
duota labai greitu 
kitą bizni ir kitas 

4135 W. 
Lafayette 0780

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Buvo suimti trys berniukai 
už automobilių vogimą. Po su
sišaudymo pakliuvo Hugo Fab- 
licio, 21, 1004 S. Sangamon, 
Will. Massina, 21, 1064 Polkl ir 
James IppolitO, 22, 727 Forąiier

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

Bridgeportas — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesini susirinki- 
Šią sekmadieni kovo 8 d. 1985 m. 

2’ vai. dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3138 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo atsilankyti, 
taipgi yra būtinas reikalas pasitarti 
kąsling surengimo išvažiavimo se
kančią vasarą, nes komitetas išduos 
raportą iš savo darbuotės. Jeigu 
kurie nariai esate pasilikę su mo
kestimis būtinai r pasirūpinkite apsi
mokėti. Ątsivęskite naujų narių 
prisirašyti i draugiją nuo 18f iki 80 
metu, įstojimas be mokesčio.

P. K. sekr.
VIEŠAS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Sandaros salėje, 814 >W. 33rd St.. 
sekmadieny, kovo 8 d., 1935 m. 2-tą 
vat po pietų; Kalbės: — J. E. Arkiv 
S. A. Geniotis ir gerb. kun./Jonas 
W. Liūtas. # /

Ar tik komunistai darbininkai — 
ir kuomi skiriasi draugas nuo pono?

Ar “bendras frontas” tautininkams 
su socihlistais reikalingas?

Prie •* .
voš rimtą padėti: 
ku daromus šalinu_ 
; širdingai kviečiame Visus i susi 
rinkimą ateiti. ____ *

Prie 57-tos ir S. Ashland 
avenue, užvakar vakare klai
džiojo graži 19 metų mergina. 
Dairėsi, žvalgėsi, bet viskas 
jai atrodė labai svetima, nepa
žįstama. Policijos skvadas pa
stebėjęs pasimetusią merginą 
paklausė kame dalykas.

Ji pasiskundė, kad nežino sa
vo vardo ir pavardes, o la
biausiai tai nežino kur gyvena. 
Ji spėjo, kad jos vardas gali 
būti Kathleen Burke ir gal ji 
gyvena kur nors Wisconsine, 
bet ji tikrai nežino.

Kartu su rriergina ir polici
ja dabar suka galvas ir spė
lioja kokia gali būti jos pavar
de ir jeigu* gyvena Wisconsine 
—tai kur. Wisconsinas 
yra didelė valstija' ir tik 
adreso neužtenka!

BIUČHTON PARK. 
ton Parko bučeriai ir 
ninkai organizuojasi, 
d., įvyko susirinkimas Gramon- 
to svetainėje, 4535 S. Rockwell 
st., kurio tikslas buvo pasitarti 
dėl krautuvių atidarymo valan-

pasibaigė 
kurioje moteriškė 

reikalavo 
Mrs. Gertrude 

meilės pa- 
pareiškė, 

ir Mrs. 
tai dar ne- 

“ji pavogė jo mei- 
bučkiai buvo labai

Susirinko gana skaitlingas 
būrelis biznierių ir gyvai svars
tė reikalus. Buvo kalbėta, kad 
kiekviena krautuve turi imti 
“sales tax”, taip, kaip valdžios 
nustatyta, ir, antra, kad krau
tuvės butų atdaros nuo 6-ių 
ryto iki 7 vai. vakare, o sek
madieniais nekirstų mėsos ir 
nepiautų paukščių.
“13 vai. užtenka šeimininkėms”

Partners Wanted 
Purininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i aludės bizni — arti gatve- 
karių linijos prie pat teatro — Ge
roj vietoj. Atsišaukite j Naujienas 
Box 221. 1789 S. Halsted St.

Kun. M. X. Mackus yra žino
mas kaipo laiąvoš minties sklei
dėjas. Pasižymęjo kaipo kal
bėtojas ir savo< darbu padarė) 
daug gero lietuviams.

Dabar, kun. Mockus atsirado 
kritiškoj padėtyj, nes senatvės 
ir bedarbės prikastas, neturi 
iš ko pragyventi *To dūliai, bi^- 
rys jo draugų rytoj vakare ren
gia vakarėlį, kurio pelną panau
dos sL'šelpimui. Vakarėlis į- 
vyks svetainėje, adresu, 3116 
S. Halsted street. Bus trum
pas programas, muzika šokiams 
ir užkandžiai ir gėrimai sve
čiams.— (Sp.)

Lietuviai čekų ren- Ši mergina tikrai Rengia vakarėlį pa 

giamam “Tautų Kar- kebliame ir nepavy- 
nivale”, šeštadienį dėtiname padėjime

Pirmos Rūšies Aktorius, Pasižymėjęs Rašytojas ir Produccris

© P.loriHardCO.,Inc

švelnus gerklei i. c i GARSIAI

Business Service 
Biznio Patarnavimas_____

INŠIURINAM NAMUS, Storų lan
gus. rakandus, biznius ir tt. i sau
giausias kompanijas. Reikale kreip
kitės pas Charles Zekas, 3647 Archer 
Avė., Tel. Virginia 0757.

Gaila,Sunau...bet aš nerašau indorsavimur




