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Šeši Lietuviai Nuteisti Del $100,000 Palikimo
♦

Adv. Waitches, Bagdonas, Radis 
keistoj byloj dėl pabastos turto

------------------------ ---------------------------- ------------------- ---------------- ,------------------------------------------------------

ŠEŠI NUTEISTI KALĖJIMAN LIETUVIAI DĖL $100,000 PABASTOS TURTO

Jie kaltinami už suokalbį pasisavinti ne- 
nepaprasto pabastos $100,000 turtą. Jie 

ir trys kiti liko nuteisti metams kale- 
jiman už teismo paniekinimą

Anglijos ministeris 
Simon važiuojąs į 
Maskvą ir Varovą
Naciai jaučiasi labai nesmagus 

atšaukę kvietimą apsilankyti 
Berlyne

Graikijos sukilėliai 
grumoją bombar

duoti Athenus

CHICAGO.—šeši žymus lietuviai liko nuteisti kiekvienas 
vieniems metams kalėjiman už teismo paniekinimą, 
juos kalėjiman probate teisėjas John F. O’Connell.
prieš juos tapo iškelta byla dėl suokalbio pasisavinti nepaprasto 
pabastos $100,000 turtą.

Kadangi dar tęsiamas tyrinėjimas, tai jų įkalinimas už teis
mo paniekinimą liko atidėtas, bet iš visų pareikalauta užsista- 
tyti po $10,000 kaucijos dėl antro kaltinimo, —suokalbio pasi
savinti svetimą turtą.

Nuteisti yra šie lietuviai:
JULIUS P. VVAITCHES, ad

vokatas, 2 East 103rd PI., ku
ris padavė teismui patvirtinti 
mirusio pabastos “testamentą”. 
Waitches yra buvęs kandidatas 
į teisėjus.

^rs. BELLA BUTMAN, 42 
m., 6743 N. Irving Park Blvd., 
savininkė “flophouse” 651 W. 
Madison St., pas kurią gyveno 
ir mirė tas nepaprastas turtuo
lis pabasta ir kuriai veik visas 
jo turtas liko paliktas.

JONAS J. BAGDONAS, gra- 
borius, 2506 W. 63rd St., ku
ris tą pabastą palaidojo ir už 
tą pareikalavo $4,500.

NIKODEMAS RADIS, 10743 
S. Michigan Avė., graboriaus 
Bagdono pagelbininkas, kuriam 
irgi buvo palikta dalis turto.

N. Radis yra buvęs Lietuvos 
Seimo narys.

Kun. POVILAS P. ZALINK, 
2206 N. Clark St., nepriklau
somųjų (nezaležninkų) pralo 
tas, kuris parapijos neturi ir 
užsiima malioryste. Jis paliudi
jo pabastos “testamentą”.

JONAS DAILYDĖ, 1101 W. 
101 PI., paprastas darbininkas, 
kuris irgi paliudijo pabastos 
“testamentą” ir už tą jam bu
vo pažadėta $100. -

Nepaprasta byla ir nepaprastos 
aplinkybės

Visai nesenai, kaip jau buvo 
savo laiku rašyta “Naujienose” 
Mrs. Bella Butman namuose 
pasimirė nepaprastai turtingas 
pabasta James (ar Jdhnn Tho- 
mas Kelly) 62 m., palikęs gal 
iki $100,000 turto.

Kas jis buvo niekas nežinojo. 
Jis apsigyveno prieš kiek laiko 
Mrs. Butman “flophouse” pi
giausiame kambarėlyje, dar iš
siderėjęs, kad jis mokės už 
kambarį po 25c, vieton papras
tai imamų 35 c.

Mrs. Butman, pasak Daily- 
dės, sužinojusi, kad jis yra tur
tingas ir kai jis susirgo, ji iš
kėlė jį į šarvo namus-6743 Ir-

Nuteisė
Taipjau

N. Rad’s, J. J. Bagdonas, J. P. Waitches, kun. P. Zalink, J. Dailydė 
Visi jie tapo nuteisti vieniems metams kalėjimo už teismo paniekinimą sąryšy su padavimu 
teismui patvirtinti pabastos Kelly “testamento”, kuris paliko gal $100,000 turto.

Georgia sausa, bet 
slapiausia valstija

ORia
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lic oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:- 
47. •

ving Park Blvd. Ji sakosi bu
vusi jo “common law” žmona 
—gyvenę be vedybų. Kai jis 
sunkiau susirgo, buvo pašauk
tas apielinkės gydytojas, kuris 
pripažino, kad jis sergąs vėžiu 
ir kitomis komplikacijomis. Ka
dai jis buvęs antrą sykį pašauk
tas, Kelly buvo jau miręs ir jis 
pasiremdamas savo pirma eg- 
zaminacija, išdavęs liudijimą dėl 
jo mirties. ' *

#>■« va

šiomis dienomis adv. Wait- 
ches įteikė probate teismui pa
tvirtinti mirusiojo pabastos 
Kelly testamentą. Sulig to tes
tamento, Kelly palieka 6 nuoš 
savo turto adv. Waitches, 4 
nuoš. “savo brangiam drau
gui” N. Radžiui, $4,500 grabo- 
riu] J. J. Bagdonui “už palai
dojimą ir kitus patarnavimus’’ 
o likusį turtą palieka Mrs. Bel
la Butman, išėmus $1,000, ku
rį palieka bažnyčiai ir mišioms

Įteikdamas patvirtinti testa
mentą, adv. Waitches paprašė 
teisėjo O’Connell leisti tuojaus 
išmokėti graboriiri J. J. Bagdo
nui $4,500 už palaidojimą. To
kia nepaprasta laidotuvių są
skaita atkreipė teisėjo domę ii 
jis ėmė akyliai žiūrinėti testa
mentą. Pašaukė ir testamentą 
paliudijusius kun. P. Zalink ir 
Joną Dailydę.

Abu jie, kun. P. Zalink ir Jo
nas Dailydė, teišėjo kvočiami 
prisipažino, kad jie paliudijo 
Kelly testamentą jau po to, kai 
Kelly buvo miręs ir buvo pa
šarvotas Mrs. Butman namuo
se. Abu prisipažino, kad juos 
įprašęs tai padaryti N. Radis ir 
kad abiems buvo pažadėta duo
ti po $100. Kun. Zalink be to 
atlaikęs ir pamaldas kai Kelly 
buvo laidojamas liet, tautmėse 
se kapinėse. Jonas Dailydė bu 
vo Kelly matęs ir pirmiau —- 
kai jis atėjo j Mrs. Butman 
"flophouse” pasisamdyti kam 
barį ir vėliau su ja kalbėjęs 
apie jį. Kun. Zalink betgi, kaip 
jis prisipažino, niekad nebuvo 
matęs Kelly gyvą, s ų

Kas paruošė testamentą, yra 
neaišku. Mrs. Butman sako, 
kad jį parašė tūlas lenkas ad
vokatas, kurį įvardyti ji atsi
sakė. Kelly tą testamentą pa
sirašęs. '

Tečiaus teisėjas mano, kad 
testamentas yra suklastuotas, 
parašytas jau po mirties, ir į- 
sak§ atkasti Kelly kūną, kad 
tikrai nustatyti jo mirties prie-

ATLANTA, Ga., k. 7. — Fe- 
deraliniai svaigalų taksų tyri
nėtojai sako, kad nors Georgia 
valstija yra legaliai visiškai 
sausa, tuo pačiu laiku ji yrą 
Slapiausia valstija visoje šalyje.

Vien tik Atlantoj kas mėne
sį išleidžiama apie 100,000 ga
lionų komų munšaino, nors ir 
daromos nuolatinės kratos ir 
ieškoma munšaino gamintojų, 
Per du mėnesiu valstijoje su- 
rasis 233 munšaino ..dirbtuvės 
ir suimtą 377 Jmęnės.

10 žuvo aliejaus šu 
linio eksplozijoj

ST. GEORGE, Utah, k. 7.— 
Aliejaus šulinio eksplozijoj žu
vo 10 žmonių ir mažiausia 12 
žmonių liko sužeista. Jie visi 
buvo susirinkę pažiūrėti atidd- 
rymo pirmo šioje apielinkėje 
aliejaus šulinio.

Įmestas į šulinį nitrogliceri
nas sprogo pirm laiko, nuneš
damas visus pastatus ir nu‘- 
blokšdamas juos į susirinkusią 
prie šulinio žmonių minią. Smar-" 
ki eksplozija supurtė visą upie- 
li'nkę per penkias mylias.

Mrs. Bella Butman, pas ku
rią pabasta Kelly gy veno ir ku
riai paliko veik visą savo $100,- 
000 turtą. Teisėjas įtaria# kad 
testamentas yra suklastuotas, 
ypač kad ir liudytojai prisipa
žino, kad jie pasirašė tą testa
mentą jau po to, kai Kelly bu
vo miręs. Juos visus šešis lau
kia ir byla dėl suokalbio pasi
savinti pabastos turtą.

Prasidėjo sarbiausi 
liudijimai Samuel 

Insull byloje

Liudytojai vengia įpinti kalti
namąjį ir patys prisiima kal
tę ant savęs

Plėšikai seną moterį 
įmetė į upę

KANKAKEE, III., k. 6. — 
Policija ieško dviejų jaunų plė
šikų, kurie mieste pastvėrė 65 
pietų moterį Mrs. Sipple, įsiso
dino ją j savo automobilių ir 
beieškodami pinigų, 
jos rubus. Užpykę, 
rado 
prie 
visai 
denį,
ir su vargu išlipo iš vandens, 
dasigavo iki daktaro namių, kur 
ir nualpo. Josi gyvastis, pavo
juje, kadangi ji labai persišal
dė ir susirgo plaučių uždegi
au. •

nudraskė 
kad jie 

tik $1.65, jie nuvežė ją 
Kankakee upės ir beveik 
nuogą įmetę į šaltą van- 
Ji užsikabino už krūmų

BERLYNAS, k. 7. — Berly
ne negalima surasti žmogaus, 
kuris prisipažintų, kad jis at
šaukė kvietimą Anglijos užsie
nio reikalų ministeriui Simon 
atvykti į Berlyną ir asmeniš
kai pasitarti su Hitleriu.

žinoma, tas kvietimas liko at
šauktas su pritarimu paties 
Hitlerio. Jis buvo atšauktas 
kąi, Anglija viešai apkaltino 
Vokietiją už atsiginklavimą. 
Tada tas atšaukimas atrodė 
“gudrus” politinis žingsnis. Bet 
dabar jis nebeatrodo tokis jau 
“gudrus” dalykas, kai tapo 
paskelbta, kad Simon ateinan
čią savaitę ruošiasi važiuoti į 
Maskvą ir Varšavą.

Tai reiškia visišką Vokietijos 
izaliavimą.

Ar bus Simon išnaujo pa
kviestas atvykti į Berlyną, dar 
nėra aišku’.

Nežiūrint valdžios skelbiamų 
pergalių, padėtis šalyje yrį. 
neaiški. Dvi salos pasidavė 
sukilėliams

Naciai vistiek perse 
kioja žydus

Operos dainininkė 
kaltinama pavylio- 

jusivyrą
Kito dainininko žmona iš jos 

reikalauja net $250,000

Paslaptingas Kelly ir jo turtas
Kas buvo Kelly ir kiek turto 

jis paliko, dar tikrai nežinoma. 
Iš pas jį'surastų aštuoųių ban
ko knygučių, matyt, kad jis 
turėjo bankuose virš $46,000 
grynais pinigais, taipgi turėjo 
saugių dėžučių, kuriose, spėja
ma, irgi yra gana daug turto. 
Dėžutės gal šiandie bus atida
rytos. Abelnai, spėjama, kad 
jo turtas siekia apie $100,000

Kaip jis tą turtą susikrovė, 
taipgi niekas nežino. Apie patį 
Kelly yra tiek žinoma, kad jis 
yra tūlą laiką sėdėjęs Joliet ka
lėjime už vagystę. Bet išėmus 
tą laiką, šiaip jis visą laiką ga
na reguliariai. dėjo pinigus į 
banką. Spėjama taipgi, kad jis 
turi žmoną St. Louis. Bet net 
nežinoma, ar Kelly yra tikra jo 
pavardė. Numanoma, kad jis 
gyveno gal plėšimais ir kad gal 
todėl buvo reikalo jam slėptis 
skurdžių distrikte.

Vakar buvo padaryta krata 
adv. Waitches namuose, kur 
tapusi paimta jo rašomoji ma> 
šinėlė. Ekspertai bandys nu
statyti ,ar testamentas yra pa
rašytais ,tą mašale.

Teisėjas O’Connell šiandie 
tęs vis šešių suimtųjų lietuvių 
kvotimą dęl suokalbio pasisa
vinti pabastos turtą.

PARYŽIUS, k. 7. — Athenų 
žinia sako, kad Graikijos val
džios kariuomene nugalėjo su
kilėlius rytų Makedonijoj, 600 
sukilėlių liko užmušti, 2,000 su
žeisti ir 700 suimti.
Lfeidžia pranešti tik palankias 

valdžiai žinias
GHEGHELLI, Jugoslavijoj, k 

7.— Gautomis šiame pasienio 
miestelyje žiniomis, Graikijos 
sukilusio laivyno komanduoto- 
jas adm. Demestichos per ra- 
dio pranešė Graikijos kabine
tui, kad jis bombarduos Athe
nų uostą Piraeus, jei kabinetas 
atsisakys tuojaus kapituliuoti.

Tame uoste stovi Franci jos ir 
Anglijos karo laivai. Jei mies
tas butų bombarduojamas, nu
kentėtų archeologinės brange
nybės. Del šio grūmojimo Pi- 
Taeus ir Athenai yra labai su
sirūpinę.

Naują valdžiai rupesnį užda
vė Kavala distrikto tabako dar
bininkai, kurie išleido prokla
maciją prieš valdžią. Ten savo 
sandelius turi ir daugelis Ame
rikos kamponijų.

Amerikiečiams ir kitiems už
sienio korespondentams Ahe- 
nuošė liko pranešta, kad jiems 
bus leista išsiųsti tik tokias ži
nias, kuriose jie praneša apie 
valdžios laimėjimus.

Padėtis Graikijoje esanti 
taip rimta, kad valdžia svars
to apie atšaukimą iš Indijos 
buvusio karaliaus Jurgio ir at- 
steigimą monarchijos, pasiti
kint, jog gal tuo pasiseks nu
raminti šalį. Tą rodytų ir tai, 
kad laikiniu karo ministeriu 
liko paskirtas griežtas monar- 
chistas gen. Metaxas.

Jugoslavija ir Bulgarija stip
rina savo sargybas 
500 pabėgėlių atvykę 
riją. Visu pasieniu 
kanuolių baubimas.
80,000. kareivių prieš sukilėlius

A ji
ATHENAI, 7. —Dvi salos, 

Samos ir Chios, pasidavė suki
lėliams, atvykus į jas sukilėlių 
laivams.

Esant nepalankiam orui pul
ti sukilėlius Makedonijoje tie
sioginėse atakose, jie yra bom
barduojami iš oro.

Tuo tarpti į Struma klonį 
prieš sukilėlius siunčiama dar 
daugiau kareivių. Prieš juos 
esą sutraukta jau apie 80,000 
kareivių, arba aštuonius kartus 
daugiau, negu yra ginkluotų 
sukilėlių.

NEW YORK, k. 7. —Ežio 
Pinza, Metropolitan operos dai
nininko žmona, patraukė teis
man tos pačios operos daininin
kę Mme Elizabeth Rethberg, 
reikalaudama $250,000 atlygi
nimo už pavyliojimą jos vyro.

Liudyti byloje Irusią pašauk
ti visi žymiausia tos operos dai
nininkai.

Kaltinamosios advokatas sa
ko, kad Pinza ir Rethberg bu
vo tik draugai, nes dainavo vie
noje ir’ toje pačioje operoje ir 
abu yra dideli artistai. P-ia 
Rethberg yra laimingai vedu
si. Pinza vedybos nebuvo tiek 
laimingos ir jie jau senai yra 
išsiskyrę, dar prieš tai, kai Pin
za susipažino su dainininke 
Rethberg, todėl ir jokio pavy
ko j imo negalėjo būti.

BERLYNAS, k. 6. — Naciai 
per pastarąsias kelias savaites 
visam pasauliui tikrino, kad 
jie palįdvė persekioti žydus.

Daugelis pabėgusių į užsie
nį žydų tam patikėjo ir ban
dė stfgryšti į Vokietiją. Bet la
bai apsivylė, nes jie tuojaus ta
po areštuoti. Tie, kurie pasi
žadėjo sugryšti j užsienį liko 
paliuosuoti, bet apie 20 žydų 
liko uždaryti koncentracijos 
stovyklose.

CHICAGO.— Vakar Samuel 
Insull byloje dėl išeikvojimo 
$66,000 Middle West Utilities 
pinigų, prasidėjo liudijimai 
svarbiausiųjų liudytojų, 

c , (
Prokuroras pasiremdamas 

kompanijos knygomis įrodė, kad 
iš Middle West Utilities buvo 
paimta $66,000 ir perkelta j ki
tą kompaniją, kad padengti 
nuostolius privatinės Martin 
Insull Spekuliacijos biržoje. Be
liko tik su tuo dalyku surišti 
patį 'Samuel Insull.

Ta turėjo padaryti Fred 
Scheel, buvęs vice-prezidentas 
Utility Securities Co. Jis pri
pažino pervedimą $66,000, bet 
už tą kaltę prisiėmė ant sa
vęs ir kompanijos iždininko ir 
atsisakė su tuo dalyku surišti 
Samuel Insull. Taigi jis savo 
liudijime Samuel Insull patei
sino. Tik tiek jis pripažino, 
kad Samuel Taduli minėjęs apie 
svarbumą palaikyti gerame sto
vyje Martin Insull ■ sąskaitas 
biržoje, nes tai galėtų nupul- 
dyti visų Insullų valdomų kom
panijų šėrų kainą. Pervedimas 
pinigų buvo padarytas formoje 
pirkimo^ su kuriuo pats Samuel 
Insull neturėjo nieko bendra, 
kadangi jam tuo laiku teko rū
pintis svarbesniais reikalais i 
kaip sukelti $50,000,000/ sAvo 
smunkančių kompanijų palai
kymui. < 

. .A’-r ■

Uždraudė žudytis
DETROIT, Mich., k. 7. — 

Edwin V. Hubert, kuris yra 
atsilikęs su mokėjimu alimo- 
nijos, bus kaltas už teismo pa
niekinimą, jei jis nusižudytų.

Teisėjas Keidan išdavė in- 
junetioną, draudžiantį jam žu
dytis iki jis bus sumokėjęs sa
vo buvusiai žmonaį $1,245 už- 
silikusios alimonijos. Jo žmo
na jau yra vedusi kitą vyrą, 
bet jis vistiėk turi mokėti jai 
alimoniją.

Didelis valdžios 
darbininkų strei

kas Kuboje

pasieny 
į Bulga- 
girdčtis

HAVANA, Kuboje, kf 7. — 
Streikai suparaližavo tris val
džios departamentus, o ir dvie
jų kitų departamentų veikimas 
susilpnėjęs.

Darbo, iždo ir švietimo de
partamentų darbininkai sustrei 
kavo ir tię valdžois departą» 
mentai paliovė veikti. Viešųjų 
darbų ir sveikatos departamen
tai veikia su labai sumažėjusiu 
darbininkų skaičiumi.

Mieste siaučia teroras ir du 
Žmonės liko užmušti, 12 gi su 
žeista. Kareiviai gi užėmė Ha
vanos universitetu.

PARYŽIUS, k. 7. —Į Pary* 
žiu atvyko gydytis buvęs Kubos 
prezidentas Gerardo Machądo. 
Jis sunkiai sergąs vidurių pa
krikimu.

Du nusinuodijo
PROVIDENCE, R. I.i k. 7.— 

Du vietos vaikai pasimirė už
valgę užnuodytų kėksų. Dau
giau kaip 120 žmonių susirgo.

■ ■  —;•.

MEXICO CITY, k. 7. — 4 
maištininkai liko užmušti ir 2 
fedąraliniai kareiviai tapo su
žeisti susirėmime Mezųuitįc, 
Jalisco valstijoj. Išlikę maiš
tininkai pabėgo | kalnus.

----------- ■ 1. .. ..................................... .

PRESCOTT, Aru., k. 7.
Senas mędžiotojas Giles Gos- 
wick makosi per pastaruosius 
.30 metų užmušęs 800 piktų kai- 

į ■'

2 žuvo gaisre
BRIDGiEPORT, Conn., k. 7. 

—Slaugė Janet Roff, 23 m., ir 
jos motina Mrs. Nellie Roff 
žuvo gaisre, kuris kilo Harding 
apartamentiniame name ir ku
ris išvijo į gatvę apie 200 gy
ventojų. Daugelį gyventojų 
turėjo gelbėti ugniagesiai, ku
rių irgi keli liko pritroškinti.nų liūtų.

M

ė.

_____
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PITTSBURGH O NAUJIENOS
PHTSBURGHO
NAUJIENYBES

Rengiamasi prie Pr.
Stankūno koncerto
Praeitų menesį Pittsburghe 

lankėsi žymus dainininkas Pr. 
Stankūnas iš Brooklyn, N. Y. 
Tuo pat laiku įvairios lietuvių 
organizacijos turėjo labdarih- 
giems tikslams surengusios pa
rengimus, kuriuose Pr. Stan
kūnas dykai (be jokio atlygi
nimo) dainavo. Jo malonų bal
sų, draugiška apsiejimų pitts- 
burgliiečiai pamėgo ir, už visų 
tai atsimokėdami, jo naudai 
rengia didžiulį koncertų.

Tuo reikalu kovo 4 d. L. M. 
D. svet. įvyko įvairių srovių 

• veikėjų pasitarimas, kuriame 
buvo nutarta surengti 
koncertų kovo (March) 
nų, 8 vai. vakaro, L. 
Dr-jos svetainėje.

Be Pr. Stankūno, mifldkalę 
dalį pildys ir žymesnieji vietos 
menininkai. Tikimasi turėti ir 
Tautinės parapijos chorų.' Vei
kiantįjį komitetų koncertui 
rengti sudaro: St. Bakanas, 
P. Dargis, P. Pranckevičius. 
kunigas M. Žukauskas, P. Bod- 
gers (iš Esplen) ir Juozas Bal
trušaitis.

Norintieji įsigyti tikietus iš 
anksto, kreipkitės į virš minė
to komiteto narius.

Tikimasi, jog visi, kam lai
kas pavelys, atsilankys į šį di
džiulį muzikos ir dainų vaka
rų.

valgius tik 40 kuopds gaspa- 
dinėms paslaptis žinoma.

Pavalgę blynų, “Kaidakio” 
orkestrai grojant, visi šokome, 
net iki “trečiųjų gaidžių”.

Lauksime ir kiti) Užgavėji- 
ttių lt, žihoma, sU blyhais.

— P. Drg.

Serga klebonas
KUN. ŠIMKEVIČIUS

REPORTERIO
PRIETYKIAI

SbA. kuopos rodo 
gyvtimą

minėtą 
24 die- 
Mokslo

su tuo nesutiko ir 
O dvasiška vyriau- 
šimkevičių respek- 
per 
tai

daugelį metų 
pačiai parapi-

dabar išrodo, 
lietuviai para-

Laukiame lakuhą Vait
kų atskrendant

šiomis dienomis yra gautas 
iš A LT A SS. Chicago praneši 
mas, jog gegužės ar birželio 
mėnesį lakūnas Vaitkus ren
giasi išskristi į Lietuvą.

Prieš pasiekiant Nfew York’ų. 
skrisdamas pakeliui, sustos ir 
Pittsburghe, kad parodžius lie
tuviams jau galutinai įrengtų 
orlaivį — “Lituanicą II”.

Esame įsitikinę, jog nebus 
nei vieno lietuvio, kuris nepa
norėtų pamatyti lakūnų, orlai
vi ir palinkėti jam laimingos 
kelionės tėvynėn.

Kad tinkamai sutikus lakū
ną, jam čia atsilankant, vie
tinis ALTAS3. skyrius šaukia 
platų komiteto, aukavusių skri
dimo
kėjų pasitarimų, kuris įvyksta 
kovo 
kare, 
tainėje.

Tenka pastebėti, 
timtaučiai lakunu 
jo skridimu yra suinteresuoti, 
tad tuo labiau mums lietuviams 
šiuo reikalu tenka subrusti ir 
tinkamai lakūnų priimti ir Vis- 
pusiai jo žygį paremti.

fondui narių ir visų vei-

(March) 18 d., 8 vai. va- 
Liet. Mokslo Dr-jos sve-

jog ir sve-
Vaitkum ir

rriga- 
Mat, 

“auk-

Užgavėjo su žemaitis 
kais blynais

Jau senokai bebuvau 
vęs žemaitiškų blynų. ’ 
kur Čia tu žmogus gausi
so” šalyj gyvendamas, o ypa
tingai mamos vietoje netu
rint.

Taigi išgirdęs, jog S. L. A. 
40 kuopa kovo 3 d. rengiasi už- 
gavėti blynais, riUtarįati apsi
lankyti.

Visą dienužę varžiau* virški
nimo organus (pilvų) ir ne
valgiau, kad tik daiigiau bly
nų tilptų.

Na, ir ndapsiHkaii, 40 kuo
pos gaspadhiės tikrdi žino Ša
to amatų* nes iškepė tokius 
gardžius blynus, kad juos val
gant vis daugiau norisi.

žinau, kad no vienas šias ei
lutes skaitydamas seilę rys* bet 
per vėlai, —— blynų nebegaus, 
nes taip gardžiai pagaminti

Susirgo nervų liga.
Vedė labai kuklų gy
venimų ir į jokių poli
tiką nesikišo.

N. S. t’ITTSBl'RGir, Pa. — 
Vasario 26 d. nervų liga apsir
go į Dangų žengimo parapi
jos klebonas, kun. šimkevičius. 
Ant rytojaus buvo nuvežtas į 
St. Francis ligoninę.

kun. šimkevičiaus ligos prie
žastis, tur būt, bus/ senatvė, 
ba jau jis yra labai senas. Sa
vo noru nesitraukė iš parapi
jos, iki nesusirgo. Nors kiti 
Pittsburgho lietuviai kunigai 
jau senai pageidavo, kad se
nukas Šimkevičius pasitrauktų 
iš savo vietos ir užleistų jau
nesniam kunigui, bet senukas 
jokiu budu 
nesitraukė, 
sybė ku*n. 
tavo kaipo 
ištarnavusį 
jai.

Tačiau,- kaip 
tai North Sidės 
pijonai, tur būt, turės skirtis 
su savo senuku ant visados. 
Nors jis ir pasveiks, tai jau 
vistiek, tur būt, nebebus jam 
leista grįžti atgal į parapijų. 
Kai susilauks kito kunigo, tai 
parapijonai, manau, pasiges 
savo senioko. Mat, senukas ne- 
simaišė į politikų ir pasitenki
no vien bažnyčios reikalais. 
Todėl tarp vietos lietuvių ne
buvo pasėta ta neapykanta, ko
kia viešpatauja kitose lietuvių 
parapijose. Kitiems kunigams 
labai nepatikdavo, kad senu
kas nesipešdavo su tąis mena
mais ‘‘bedieviais” ir laisvam?, 
niais.

Kitas dalykas; — 'North Si
dės lietuvių bažnyčia, tur būt, 
yra tik viena tarpe visų lie
tuviškų bažnyčių, kuri neturi 
nė cento skolos. Ir tai vis ačiū 
senuko kuklumui ir ekonomiš
kam gyvenimui. Senuko klebo
nijoj nebuvo gražių rakandų. 
Jis neturėjo net telefono. Se
nukas apsiėjo be automobilio, 
pasitenkindamas gatvekarių 
transportacija.

O kaip pareis naujas kuni
gas, tai jis, žinoma, tuo nepa
sitenkins: jam reikės visų tų 
svieto “marnasčių”, kaip ''tai: 
klebonijai naujų rakandų, au
tomobilio ir didesnės algos, ne
gu senukas gaudavo. Ir dėl to 
viso parapijonai tutes sudėti 
daugiau pinigų parapijos rei
kalams.

Nereikės stebėtis, jei bus 
užtraukta skolų ant bažnyčios, 
kad patenkinus naujo kunigo 
reikalus. Na, o tada, žinoma, 
prisieis ir nuošimčius mokė
ti. — Kotėšp.

d.

“Pagoniškas irtoderniz- 
mas” ir tikra krikš

čionybė
Kunigų “Draugo” Pittsbur- 

ghd žinių rašytojas, p. Vana
ginis, i*ašo apie kunigu šti- 
rengtų LietdVds neprikldusO- 
mybės sukaktuvių pamiriėjim^ 
ir suranda, kad labai yra pra
siplatinęs “pagoniškas moder
nizmas”, kurio paseka esanti 
krirhinališkbmas, prdsižengihidi į 
ir kitos visos blogybės. O kad j 
sekrfiiiigrii kdVoti įiriėš tris Vi- 
sris blogybes, tai, esu; reikia 
platinti tikra krikščionybę.

Kokia ta tikra krikŠČidhybė, 
— tai Vanaginis ' hepasakb. 
Vargiai žihd ir jis pats, tik 
tiek galima suprasti, jog ta 
tikroji krikščionybė yra tokia, 
kokia broliukų ^Draitįas’’ ir 
musų liėtiiViški kUhigeiihi skel
bia.

kiek mes suprantame tikrų
jų krikščionybę, tai jbs svar
biausi principai yra: artimo

=^jl meili!, teisingumas, atsižadėji- 
'mas žemiškų turtų, gelbėjimas 
yrirgšrims ir kiti kilnus daly
kai.

Bet kokios “tikrosios krikš
čionybės” laikosi broliukų 
“DrriUgas” ir dauguma musų 
lietuviškų kunigužių ? Artimo 
neapykantos, pavydo, puikybės, 
nepaisymo vargdienių ir nu
skliaustų, dolerių gaudymo ir t»t.z

žodžiu sakant, tiek “Drau
gas”, tiek musų p^abriščiai nė 
tikrąjų krikščionybę platinti, 
bet “modėi’niŠkų pagoiiizmą” 
su visdmis jo blogybėmis.

— Reporteris.

ŠAUNI SLA. 128
KUOPOS PRA

MOGA
CARNEG.IE, Pa. — Kovo 

d. SLA. 128 kuopa buvo su
rengus APLA. 3-čios kuopos 
svetainėj draugiškų ir šeimy
niškų vakarą, kuris tikrai ge
rai pavyko, šį parengimą va
dinu draugišku, nes jis iš tie
sų buvo. O šeimynišku vadi
nu, nes tame pnreugimb daly
vavo ištisos Carnegie lietuvių 
šeimyhos, — nuto didžitįsių iki 
mažiausių; reiškia, tėvai, mo-

3

tinos, sūnus ir dukterys. Visi 
gražiai linksminos? prie tikros 
lietuviškos muzikos, kuri susi
dėjo Hfet iš dviejų muzikantų, 
— smuiko ir armonikos. Tai 
biivo lyg ir lietuviškos vaka
ruškos Lietuvoj.

Labai malonus įspūdis susi- 
dato dalyvaujant tokiame pa
rengime, kur matai kartu* jau-* 
nūs ir senus. Beikia pasaky
ti, jog Carnegie lietuvių šei
mynose yra labai artimas kon- 
taktas| tarp senių ir Čia gimu
sių. Tai labai į sveikatų SLA., 
kad priauganti. kaHa dalyvau-

(Tasa pusi. 3-Čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
J*’* i-L'j^y'4'

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tėl. Boūlevard 5918 
Rez. Tel., Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St. - 

,,, C6r. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedėliomis pagal Sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
.Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nėdėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boūlevard 7820 
Namų Tel. Prospect 193U

Tel. Boūlevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m. *

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija t
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Buy glOVUs Wifh wh<rt 
lt savęs

M. ai kuriuo.
a pirtthMdtM «r k* kitu 
pMihirt Pharw«e^ Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Ofisas, ir Rezidęncija: 
2519 West 43td St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 16 ryto, nuo 
1 iki 3 po plot, riUb 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliotais rilio 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas RepubRe 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8396

Dr. Susanna Slakis
Moterų ii* vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vaL vak. 
i t skyrus seredomis.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K, jafUšz

Jdsų kepoi’tei’is kovo 3 
turėjo laimės vienos dienos bė- 
gyj dalyvauti dviejų SLA. kuo
pų parengimuose: 128 kuopos 
Carnegie, Pa., ir 40 kuopos So
lio dalyje. Abii įiarengimni bU- 
vo šeilhyhiško pobiidžib it abii 
buvo sėkmihgi. Tik kiek skir
tumo buvo publikos sustatė: 
Carnegie kiioįkjs parėhgimfe 
publika susidėjo iš jatitiiį ii’ 
senų, o Sbho kubpos padengi
me dauguriių tnibiikds stiddtB 
taip vadihami sėiiiai; jauhittib 
visai mažai tedalyvavo.

Priežastis, tur biit, ta, kriti 
Pittsbtirgho lietuvių jaunimas, 
gyvendamas didmiestyje, tuTi 
visokių kitokių ' išėjimų, todėl 
nelabai interesuojasi senių pa 
rengimais. Man rodos, jog tai 
nelabai geras reiškinys, kad 
jaunieji neįdomauja senųjų 
parengimais.

Carnegie — trii visai kito
kios aplinkybės. Kaipo maža
me miestelyje ir mažoje lie
tuvių kolionijoje, SLA. kuopos 
parengimas yra visų lietuvių 
vienatinė pramoga. Tad visi į 
ją ir eina, šiek tiek laikams 
taisantis, pradeda atgyti ir or
ganizacijose gyvumas. Tas ge
riausiai reiškiasi tarpe SLA. 
kuopų.

. - » » «
N e pageidaujamas 

reiškinys
jati daug kai’tų s Wkb paste

bėti ĮjMD.- svetainėje\parengi
muose negeistinas i • ifįfšfcifiyri/ 
kuris'nedaro jokibs garbes. Tai 
turėtų būtį pašalinta vienokiii 
ar kitokiu budu.

Soho dalyje yra toks vyras 
ii* tokiri moteris, kurie šiaip 
sau yra geri ir darbštus žmo
nės (ne vyras su žmona) ir 
myli lankyti lietuviškus paren
gimus. Bet kartas nuo karto 
parengimuose vienas ar antras 
kai kada paima ant dnąsos ke
letą stikliukų ir gražiuose pa
rengimuose sukelia suirutę. 
Dėliai to rengėjams dažnai pa
daro nesmagumų, ypač tvar
kos vedėjams.

Su vyru tai dar pusė bė
dos : kada parengime pradeda 
tvarką griauti, tai tvarkos pri
žiūrėtojas paima ir išmeta 
lauk. Bet su moteria, tai tik
ras vargas, Mesti moterį iš pa
rengimo dėl suirutes kėlimo lyg 
ir nesinori. Todėl ji tiek skan- 
dalinasi, ikL pavargsta. O tuo 
tarpu prirėifgiinb gera ir ma
loni nuotaika* yra sugadinama.

Mano nuomohė, ar nebūtų 
gėririii, kad tiek tas vytas, tiek 
tri riidteriš višrii bebūtų jleid- 
žirimi į mUšŲ parerigimųš, kol 
jie neišmoks tinkamai užšM* 
kyti. g
/ Kitokios jjfiėmbiiėš ričta dėl 

’ apsišaugojinio nuo tų nepagei
daujamų reiškinių mūsų viė- 

' šuose parengimuose.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

pkyslcalTherafjy

Hemibck 9252
Pdtamauju prie 
gimdymo namuo 

ligoninėse, 
duodu masSage 
electric treat- 
m&lt ir magne- 
t«r'blarikets ir tt 

, * Motorinis ir mer- 
’giridtas ‘. patari
mai dovanai.

-v-??

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Adffkaias 
4631 South Ashland Ave. 

Tel. Boūlevard.2800 
Rėž. 6515 So. .Rockltęįl St 

.tėl. Rėhubllb 9723
. » 'J "'4 1 jri“”l-r'Ty y ’J 'I Hf.' «■

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. I
lietuvis.

Optometricallr Akių Specialistas..
Palėhfcvips akių įtempimu, kiiris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, .ąkiu aptemimo; nervųotu- 
mo, skaudamą akių karsti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Viduose atsiti- 
kimūose egzaminavimas daromas . sU 
elektra, pdrodančią mažiausias klai- 
dar. ŠpeęlalS atyda atkreijriata i mo
kyklos taikus.. Kreivos akys atitai- 
somds. Valandos nuo 10 iki 8 v; Ne- 
dčlibj huo 10 iki 12:
baugely atsitikimi) akys atitaiso

mus bė akinių. Kdirioš pigiai! 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boūlevard 7589

1 ■ » * ' • ’ J . ■ , 4 T .H

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

Tel. Kehwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 . iki 11 valandai ryte 
hud 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. Virginia 0669

Df. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHlitUŪGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036

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

Phone Boūlevard 7042Dr. Č. Z. Vezeris
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

KITATAt'CLtl
Dri Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 88 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—1,2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110
, Rezidencijos telefonai:
Hyde Paris 6755 ar Central 7464

DR. C.-K.«I.iAUG A
Dentistas

. .. Yalihidj>š jmio 0-0
2420 W. Marąuette Rd.
arti tVėsiern Avė. Hėmlock 7828

_ LIETUVIS
____ Tėl. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IStaiso.

M
± kampas llalsted St., , 
Valhhddš uo 10—4, huo 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną:

.• I«

•>

Ren. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS’.TR CrilRURdAS 

; 1821 So.. Halsted Strėet 
CHICAGO. ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

,, CHICAGO, ILL. A
OFISO VALANDOS: , 

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, pn pietų ir nuo 7 iki 8:30 v bL 
vakaro. | NedSUpmišijuo 10 iki 12 
valandai dieną. ...... ,. Phone “MIDWAY 2880 1

Kiti Lietuviai Daktarai.

A. Mtaitvid, M. D.
West Towh State Bank Bldg.

2400 West Madisbn Street
Vai; 1 iki 3, po pietų, 6 iki 8 vak.

L (TeL Sęeley 7830,
Namų telefonas Brunsvnck 0597

Dr, Margiris 
3325 So. Halsted St. 

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

šyentadieniais, nuo 10 iki 12 
Phone Boūlevard 8483

Telefonas Yards 0994 , 
Dr. Maurice Kann 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietį 
7 iki 8 vaL Nedėi. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel, Calumet 6893

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

Valandos ntio 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis .nuo 10 iki 12 

3343 Sbuth IJalstėd St.
Tel. Boūlevard 1401

NAUJOJ VIETOJ .

Dr. J. Ai Paukštis
DENTISTAS

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

pagal, sutarti. , į .
Res. Vitgiriia 0767

Rusas Gydytojas ir Chirurgas _ 
MoteriSkų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir Šventadieniais 10—12 
diėną. *

.•u

Laidojatae ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Tek Lafayette 3573 
J. Liulevičius 

GRABORIVŠ IR* 
B ALSAM UOTO JAS' 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Šaltis knitiriėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuorriet uždėsite maltini), siiSil- 
danti Musterole. Musterdle hera 
vien mostis. Jis veikia prieS iri- 
t&ijiį, ir praSalihą skausmą. 
Milionat vartoja tfėr 25 motus. 
Trijų tvirtujnų. Rekomenduotas 

'per gydytojus ii* Siriuges. Viši 
vaistininkai užlaiko/

AKIU SPECIALISTAS

Dr. Johii Smetana
' lOPTOMETIUŠTAS

1801 So: AsHlarid. Aiė. x 
Kampas 18 St. Phonė Canal 0528 
Valandos nuo 9:00 iki 12 ir ntid 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėliotas nud 
9:00 iki 12;00 Kalbame lietuviškai

Visi Telefonai: 
, Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
ĄmbUlance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUOEIKIS
Lšidbtiivių birekto- 

» rilis per 30 Mėti)
4605-07 Š. Rermitago 

Aveniie
i . . Skyrius
Į 4447 S. Fajrfield Avė.

ANTANAS PBTKUS 
Graborius 

k KOPLYČIA. DYKAI 
1410 SOUth 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO; ILL.

A. MASAIjSKIS .
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
• Tel. Boūlevard 4139

Sinion M.SMas-V ■

GRABORIUS ir BALSAMUOTpJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Moųroė 8877

ATĖJUS LltlDfeSIUI 
PASIRINKITE 1!

Juozapas Eudelkis
k

• -IiTėvas
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Ktdzie Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnatja. laidotuvėse kuoplgiaušiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

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

Tel. Canal 2615 arba 2516 
1439 S. 49CCt,Ubficero, III.
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3319 Lituanika Avenue 
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J. E RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augšžiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. TeL Canal 6174 
CHICAGO. ILL.
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I.J.ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th CL
Cicero 8724. Koplyčia dykai
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ja sykiu su savo tėvais.
SLA. 128 kuopos darbuoto

jai, rengdami padengimą, tu
rėjo galvoje depresiją ir blo
gus laikus. Tad jie prisilaikė 
labai geros ekonomijos, — 
kad visiems butų prieinama be 
didelių iškaščių. įžanga asme
niui buvo tik 20 centų. Ir už 
tiA>s 20 centų dar kiekvienam 
davė valgyti. Matomai, valgiai 
buvo gerųjų kuopos narių su- 
dovanoti. žinoma, jei norėjo 
kas išsigerti, tai turėjo nusi
pirkti. Bet ir tai, taip sakant, 
prieinama kaina ir be išnau
dojimo.

Parengimas buvo skaitlingas 
ir matėsi net iš toliau atvyku
sių pasisvečiuoti pas Carnegie 
lietuvius. Visi skirstėsi pasi
tenkinę. — Svečias.

Lietu- 
turėsianti parengimą 
universiteto name. To- 
vietos buvo padarytas 

kad susižinojus su

DVIEJU KOMITETU 
SUSIRINKIMAI

nežiūrint, ar
gavęs pakvietimus, ar

susirinkime buvo ap- 
ir ponios Lelionienės

Planuojama kviesti p-ią 
Gugienę ir Jaunąją 
Birutę

S. S. PITTSBURGH. Pa. — 
Vasario 28 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėj įvyko net dviejų 
komitetų susirinkimai: Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimo komiteto ir 
Lietuvių Kambario Komiteto. 
Abejuose susirinkimuose kuo
ne tie patys žmonės dalyvavo, 
todėl ir susirinkimai buvo lai
komi vienas prie kito.

Pirmiausiai Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių rengi
mo komitetas išdavė savo ra
portą. Iš komiteto narių pra
nešimų pasirodė, kad parengi
mas, kuris įvyko vasario 17 
d. Lietuvių 
pavyko kuo 
atžvilgiais.

Aukų lėšų
surinkta $32.85, bet lėšų bu
vo pasidarę tik $6.85 už pla
katus ir kitus mažmožius. To
kiu budu liko $26, kurie buvo 
perduoti Lietuvių Kambario 
įrengimo Pittsburgho Universi
tete Fondui.

Taip pat komitetas tarė šir
dingą ačiū toms Pittsburgho 
lietuvių draugijoms, kurios 
prisidėjo prie surengimo Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimo. O už vis didžiausias 
padėkos žodis ^priklauso Lie
tuvių Piliečių Draugijai, kuri 
ne tik dalyvavo rengime, 
ir davė nemokamai didžiulę 
vo svetainę.

Sekantys komiteto nariai
lyvavo virš minėtame susirin
kime: P. Pivaronas, J. Virbic
kas, Jonas L. Senulis, A. Mar- 
čiukonis, J. A. Rūkas, A. Pa
lūpis, J. Zinkus ir S. Baka- 
nas.

parengimą kam- 
Prie tokio paren- 
pradėti rengtis 
mėnesius iš kal-

Piliečių svetainėj 
geriausiai visais

padengimui buvo

kad Pittsburgho i.*niversiteto 
valdyba jnu yra įteikus Lie
tuvių Kambario Komitetui 
kambario “deeds”.

Komiteto vice-pirmininkė Dr. 
Baltrušaitienė praneša, kad 
universiteto valdyba norinti 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vius supažindinti su baigiamu 
jau įrengti kambariu, 
viams 
pačiame 
dėl ant 
tarimas,
universiteto valdyba ir reng 
tis prie to parengimo balan
džio 9 d.

Pats universitetas siuntinės 
pakvietimus į parengimą lie
tuvių draugijoms ir veikėjams. 
Busią kviečiama pasisvečiuoti 
į universitetą ne tik draugijų 
valdybos, bet visi nariai ir 
abelnai visi Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai, 

i kas bus 
ne.

šiame 
kalbėta
sumanymas, kad Pittsburgho 
lietuviai surengtų vieną ben
drą ir didelį 
bario naudai, 
gimo reiktų 
bent prieš 6
no. Buvo nutarta parengimui 
sudaryti atitinkamą komitetą, 
o ponia Lelionienė turėtų bū
ti pirmininkė. Į komitetą šia
me susirinkime buvo išrinkta 
S. Bakanąs ir J. Virbickas.

Išrinkta knygų peržiūrėjimo 
komisija iš J. Virbicko, J. Ru
ko ir S. Bakano.

Nutarta Kambario naudai 
surengti didelį koncertą ir 
kviesti iš Chicagos dainininkę 
ponią Norą Gugienę ir Jauną
ją Birutę, jei tik sutiks at
vykti. Nes tiek p-ia Gugienė. 
tiek Jaunoji Birutė dar 
niekad prieš Pittsburgho 
liką pasirodę. Yra viltis, 
bus pasisekimas.

Koncerto rengimas ir
žinojimas su chicagiečiais yra 
pavesta komiteto valdybai.

— S. Bakanas.

nėra 
pub- 
kad

susi-

tai mes visi žinome. Tačiau pa- jos žmonės ėmė šalintis. Sakoj turi konsilmanai. Turime dėti 
tas neva’kai pirma mes parengdavom^pastangas, kad išrinkus prie- 

organizuoja pn kalbas ar kokį kitokį pnį lankius mums žmones. Tąsyk 
rengimą, tai publikos biAlavo taryboje turėsime daugumą, 
tris ar keturis kartus daugiau, Dabartiniu laiku miesto tary- 
negu dabar. Mums buvo už- boję randasi du pažangus žmo-

— nės. Būtent, J.
net buvo su kitokios Weston. Nors ir 

To-'darni, jie jau 
nuo daug gero. Apie

I kelis kartus “Naujienose” pa-
vie- rašyta. Sakysime^ namų savi-

žibėkite prieš ką 
bendras frontas 
ma. Paklau Jau Abeko, kokis 
bus tas bendras frontas ir 
prieš ką, — ar prieš kapita
listus? Jis atsake, kad taip, 
prieš kapitalistus, o labiausiai 
prieš S. L. A. Pildomąją Tary
bą. Esą P. T. uždėjo ant narių 
duokles, o patys ima didžiau
sias algas ir sugaišta laiką. 
Todėl ateinančiame seime ją 
reikia būtinai pašalinti. Klau 
siu ar esi S. L. A. narys? Sa
ko, ne.

— Tai kokią teisę turi kiš
ti savo nosį, kur tu nepriklau
sai? ■— pareiškiau* aš.

Prasidėjo aštrios diskusijos 
Išvadino mane grigaitiniu ir 
pasakė, kad jeigu taip, tai tarn 
musų bendro fronto negali bū
ti. Ir išėjo.

Kadangi Abekas tą vakarą 
kalbėjo svetainėj, tai nuėjau 
ir aš pasiklausyti. Biskį pavė
lavau, tad pradžios kalbos ne 
girdėjau.

Man įėjus, tuoj pabaigė kal
bėti ir liepė duoti klausimus. 
Klausimams laiką publika nu
balsavo po 5 minules. Prasidė 
jo, taip sakant, ne klausimai, 
bet viešos diskusijos. Vieni ko
munistai, tur būt, sklokinin- 
kai pradėjo Abeką ir jo atsto
vaujamą poziciją, tai yra bim- 
binę liniją, kritikuoti. Kiti gin
ti. Na, ir riejosi visą vakarą. 
Pašaliniams žmonėms, kurie 
ten tą vakarą buvo, iš tokių 
rietenų, nei šilta, nei šalta. Bet 
visgi išgirdo ir tokių dalykų, 
kurių pirma nebuvo girdėję. 
Pavyzdžiui, vienas komunistų 
grupės žmogus pradėjo pasa
koti, kad komunistų partijoj 
yra kas nors negero, jei nuo

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

PO PRIEDANGA 
BENDRO FRONTO 

SKLEIDŽIA DE
MORALIZACIJA

bet
sa-

da-

Lietuvių Kambario Ko
miteto susirinkimas ir 
valdybos raportai bei 
nauji tarimai.

Pasibaigus vieno komiteto 
susirinkimui, titoj prasideda 
antras, — tai Lietuvių Kam
bario Komiteto. Susirinkimą 
atidarė komiteto pirmininkas 
p. P. Pivaronas. Sekretorius 
J. Baltrušaitis padarė komite
to narių vardošaukį. Pasirodė, 
kad keli komiteto nariai neda
lyvauja šiame susirinkime.

Skaitoma praėjusio regulia- 
rio mėnesinio ir 2-jų nepapra
stų susirinkimų protokolai. Po 
laiškų skaitymo seka komite
to raportai. Iš komiteto rapor
tų pasirodo, kad kambario įren
gimo darbas yra varomas pir
myn ir komiteto nariai gana 
sėkmingai darbuojasi. Sulig iž
dininko Adomo Marčiulaičio 
raportu, kambario įrengimo 
fonde jau randasi $2,521.57.

Komiteto valdyba praneša,

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Vasario 21 ir 22 dd. čia lan
kėsi ir kalbėjo komunistų pa
siuntinys Abekas neva “Vil
nies” redaktorius. Taip jis sa
ve vadino. Nieko tokio ypatin
go, kad komunistai dažnai va
žinėja ir sako prakalbas. Tai 
paprastas dalykas. Bet šitą 
kartą norisi prisiminti tik dėl 
to, kad tie neva kalbėtojai 
vaikščioja po stubas ir agituo
ja už bendrą frontą. “Paslas” 
ir pas mane buvo atsilankęs, 
žinoma, gal ne vienas pasa
kys, jog tai yra gražus obal- 
sis ir kad darbininkams reika
linga didesnė vienybė. Taip,

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $1(1 7 5 

keisas ...........  Va ■ w
My Old Pal. 8 mėnesių

senumo, 90 pr. E A
keisas ....................... ■

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. $17 E A 
keisas ....................... ■ ■ «wV

Parduodam visokią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE 

WINES & LIQUORS 
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

PETER’ PEN

IJHR0U6H
B THE 
GATĖS

meW
ADVENTdRtS

4^*

komisija išdavė raportą. Pasi- Tai bus- bendras SLA. 212 ir 
rodė, jog nuo sausio 20 d. pa
rengimo pelno liko apie $140.
Reiškia, kuomet sutartinai dir
bama, tai galima ir šiais blo
gais laikais turėti gerų pasė
kų.

Kuopa išrinko , atstovus su
rengimui Įeit. Vaitkui išleis
tuvių. Išrinkta A. Kvedaras ir 
F. Povilanskas. Jie kartu* su 
kitų organizacijų atstovais rū
pinsis išleistuvių surengimu.

Be to, kuopa greitu laiku tu
rės pasilinksminimo vakarą

jaunuolių 338 kuopos vakaras.

Martin ir E. 
mažumoje bu- 
mums padarė 
tai buvo bent

žmonėmis kalbėtis, 
nustumėme minias

dėta savotiška disciplina, 
nevalia 
minties 
dėl mes 
savęs.

čia reikia pasakyti, jog
nas barzdaskutys, kuris buvo'ninkama iškovota lengvatų dėl 
Šukio dešinioji ranka, dabar,taksų mokėjimo, vedama kova 
virto sklokininku*. Vadinasi, 
bimbinių eilės nyksta, kaip 
kamparas be pipirų. Ilgai ne
truks, kai vadai pasiliks be ar
mijos. Ne be reikalo jiems rei
kalingas bendras frontas.

— S. Naudžius.’

SVARBIOS NOMINA
GIJOS

Kovo 12 d. bus nominuo
jami kandidatai į mie
sto tarybą, švietimo 
tarybą ir kauntės šu- 
pervaizorius. — Bal
suokime už lietuvį Eli- 
jošių.—SLA. 212 kuo
pos parengimas 
gražaus pelno.

davė

KENOSHA, Wis. - 
atkreipti visų piliečių 
į tai, kad kovo 12 d. įvyks kan
didatų nominavimas arba “pir
mieji rinkimai”. Reikės nomi
nuoti kandidatus į konsilma- 
nus, į švietimo tarybą ir į 
kauntės supervaizorius. Musų 
visų pareiga yra atiduoti sa
vo balsus už tokius žmones, 
kurie rūpinasi darbininkų būk
lės pagerinimu*.

šiais metais bus renkami ke-

Noriu 
dėmesį

už nupiginimą elektros ir ga- 
zo ir t. t. Jeigu du galėjo tiek 
padaryti, tai kai susidarys dau
guma, tai miesto taryba ga
lės mums tikrai daug gero pa
daryti.

štai kandidatai, kurie užsi
tarnauja musų paramos ir yra 
pažangus žmonės:’ 1. Gilbert 
Fechner, Trades and Labor ta
rybos sekretorius; 2. Leonard 
Mattson, mašinistų unijos pre
zidentas; 3. ClaiAle Forbes, 
Trądes and Labor tarybos iž
dininkas, ir 4. Leslie Schlax, 
barzdaskutys.

Jie visi yra kandidatai į 
miesto tarybos narius.

Į švietimo tarybos narius 
galima drąsiai rekomenduoti 
advokatą F. Symmonds ir Ruth 
Kuehne.

šešto vardo gyventojai ne
privalo užmiršti, jog ten į pa
vieto supervaizorius kandida
tuoja S. Elyash (Elijošius), 
gerai žinomas musų tautietis. 
Lietuviams pravartu jį rem
ti.

Kad kokios, • sekamais rinki
mais aš statysiu savo kandi
datūrą į kokį nors valstijos 
urėdą. 'Tąsyk Kenosha liettf- 
viai turės savo atstovus visur. 
Ir kodėl to negalėtų būti? s 

» » »
Kovo 3 d. įvyko SLA. 212 

kuopos susirinkimas. Rengimų

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais' Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

r 5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

A • i A .

Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugiją yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo 
nereikia.

mokėti

Nuo Geliamų^s^^ 
Sąnarių --

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus4

KI L t £ A Į N

F*FY/-K L/^k

Skalbiamos Mašinos ir Prosinimo Mašinos 
1935. Daug pagerintos ir palengvina plovi

mą ir prosinimą.
KAINOS NUO

$39.50 iki $99.50

investi 
per U.

Saugumas jūsų 
mentų apdraustas
S. Government ištaigą— 
Federal Savings and Loan 
iMurąnce Corporation.

mbbmi
f ede r al Savings
AND LOAN ASIOCIATION Washihgton, D. C.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS | 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD < 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 U
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 1 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

Pamatykite demonstruojant kožną dieną 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE.

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

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons
travimo jūsų namuose.

» ■ ■ •
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NA, AR NETIESA?

KEISTAS ŽEMĖS ŪKIO GAIVINIMAS

Iš visų Roosevelto administracijos ekonominių pla
nų, tur būt, aštriausios kritikos susilaukė premijų mo
kėjimas farmeriams už sėjos ploto siaurinimą. šito pla
no tikslas buvo sumažinti ūkio produktus, idant pakiltų 
jų kainos. Valdžia nesijautė turinti teisę įsakyti farme
riams, kiek vienos arba kitos rųšies javų jie turi sėti, 
todėl ji sumanė mokėti jiems pinigus už tai, kad jie sa
vo noru sės ir sodys mažiau, negu jie gali.

Kiek kiekvienas farmerys privalo sumažinti savo 
produkciją, apskaičiavo tam tikri komitetai, kuriuos 
paskyrė AAA (agrictiltural adjustmėnt administra- 
tion). Paskui per tą “agrilculturos atitaisymo adminis
traciją” valdžia ėmė dalinti premijas tiems ūkininkams, 
kurie neperžengė nustatytų jiems kvotų gamyboje. Va
dinasi, valdžia šelpė ūkininkus už tai, kad jie gamina 
mažiau maisto produktų ir žaliavų pramonei.

Pati šitokios politikos idėja atrodo be galo keista. 
Milionai žmonių neturi pakankamai maisto, o tuo tar
pu valdžia duoda dovanas maisto augintojams, kad jie 
jo neaugintų! Bet tą politiką vykinant, praktikoje pa
sidaro dar didesnių absurdų. Vienas žymus Amerikos 
rašytojas, James Truslow Adams, aną dieną papasako
jo viešame susirinkime New Yorke apie tris atsitiki
mus, kur valdžios premijas gavo žemės savininkai, nie
kuomet neauginusieji tų produktų, už kuriuos jie bu
vo “atlyginti”. Jis sako tuos žmones pažįstąs:

“Vienas farmos savininkas pietuose gavo 
$1,500, kadangi jisai neaugino medvilnės (vatos). 
Antras Connecticut valstijoje gdvo tiek pat Už 
tai, kad nesedino tabako. Trečiam, kuris turi so
džiaus namus Southampfone, buvo pasiūlyta po 80 
centų už bušeli — už tai, kad jisai nesodino bul
vių.”
Gal būt, tūkstančiai žmonių šitokiu budu gavo iš 

valdžios premijas už neauginimą javų arba daržovių, 
kurių jie nė patys neketino auginti, šitaip iŠ valstybės 
iždo dalinti pinigus, tai vistiek, kaip mėtyti juos per 
langą, kad bet kas, praeidamas pro šalį, galėtų pasiim
ti. Labai abejotina, ar taip darant, kada nors butų su
grąžinta “ptosperity”. O kad valdžia, galų gale, įklimps 
aukščiaus savo ausų j skolai tai abejopės nėra.

Nurodydami tas ydas agrikultūros gaivinimo polL 
tikoje, mes anaiptol nenorime tuo pasakyti,, kad farme
riams nereikia pagelbos. Kur nereikės, reikia! Bet pla
nas turi būti kitoks. Kada Roosevelto smegenų trustaš 
svarstė, kaip padėti žemės ukiui, tai jisai žiurėjo į tą 
klausimą tįjc iš prekybos atžvilgio. Kadangi prekės yra 
pigios dėl to, kad jų perdaug, tai reikia jas sumažinti, 
idant jos pabrangtų! Tokia buvo to smegenų trUsto fi
losofija.

. Bet prezidentas ir jo patarėjai užmiršo, kad mais
to produktai yra ne tik prekės. Kada žmogus nusiper
ka bakaną duonos ir parsineša namo, tai tas bakanas 
jau yra ne prekė, bet — maistas. Naikinant prekes ar
ba jų negaminant, tuo pačiu laiku atimama žmonėms 
tas, be ko jie negali gyventi, žmogaus gyvastis yra 
svarbesnio dalykas, negu biznis.

Jeigu valdžia butų iš šitos pusės pažvelgusi’ į tą 
klausimą, tai ji butų/suradusi, kad, nors duonos, kaipo 
pfekėš, yra perviršis, bet duonos, kaipo maisto, toli- 
gražu nėra perdaug; tik ji ne visus pasiekia, kuriems 
jos trūksta. Todėl valdžios uždavinys turėjo būti — su
rasti būdą, kaip aprūpinti žmones, kurie nori valgyti, 
bet neturi ką. Užuot gelbėjusi prekybą, reikėjo eiti j 

’pagelbą vartotojams.
Jeigu valdžia butų šitokia mintim vadovavusia sa

vo politikoje, tai nebūtų buvę reikalo siaurinti žemės 
ūkio gamybą ir mokėti premijas Už krašto turto maži
nimą arba net tiesiog' visai už nieką.

vio pagerinimus. Jos sake, kad 
tokių reformų darbo žmonėms 
nereikia, ir pravardžiavo socia
listus “reformistais”, “oportu
nistais”, “kapitalizmo lopyto- 
jais” ir t. t. Na, o šiandie tos 
karingos moterėles ir jų vien
minčiai komunistų partijoje ar 
neagituoja už tas pačias “re
formas”, kurias jie ir jos pir
ma niekindavo? Ar nelaksto po 
Ameriką komunistų agitatoriai, 
ragindami darbininkus siųsti 
rezoliucijas į Washingtoną, kad 
kongresas priimtų tam tikrą

socialinės apdraudos bilių?
Tai kokiu budu galėjo būti 

“teisinga” ta kairioji pozicija, 
jeigu pačios progresistes paskui 
turėjo ją atmesti?

Dalykas aiškus. Jos stojo už 
bolševikišką poziciją ne dėl to, 
kad jos butų supratusios, kas 
tas bolševizmas, bet tik dėl to, 
kad joms patiko tai, “kas atro
do naujausia ir navattiiausia”.

Deja, da ir šiandie nematyt, 
kad jos butų daug daugiau pa
žengusios protiškai.

MARCAS BAUKAS

Autorius supliuško prie Am. arklio

griebiasi Už to, kas iš- 
natijausia ir navatniau-

argi netiesą tuomet

Viena bolševikuojanti mergi
na rašo “Laisvėje”, kaip po na- 
bašniko Vinco Kapsuko įtaka 
Lietuvių Moterų Progresyvia 
Susivienijimas nukrypo į “kai
rią” ir paskui galutinai subol- 
ševikėjo. Organizacijos suva
žiavime, kuris įvyko 1918 m., 
dauguma delegačių, sako ji, 
balsavo už “kairiąją rezoliuci
ją taktikos ir pakraipos klau
sime”, ir gyvenimo praktika, 
anot jos, įrodžiusi, kad ta po
zicija buvusi’ “teisinga”.

Tačiau “Naujienos” tą prog- 
reslsČių nukrypimą kritikavo 
ir rašė:

“Dabar moterys ginčijasi 
dėl bolševizmo spaudoje, kuo
pų susirinkimuose, konferen
cijose it ginčijosi neseniai 
įvykusiame suvažiavime. Gai
la tiktai, kad, kaip kitur, 
taip ir šitoje organizacijoje, 
didžiuma tų ginčų yra tuščių 
girnų malimas. Bolševikiško
ji (teisingiau sakant, bolševi- 
kuojančioji) sriovė progre- 
sisčių susivienijime yra skait- 
lingešfiė. Ir nenUosįabu: or
ganizacija dar jauna, narių 
išsilavinimas labai silpnas, 
vadovės turi mažai prityri
mo; 
rodo 
šia.” 
Na,

“Naujienos” sakė? Ar tos bol- 
ševikuojančios moterys supra
to, ką jos 1918 m. rėmė?

Jas buvo sužavėjęs Rusijos 
bolševizmas, kuris žadėjo iš va-, 
duoti liaudį iš bado, vargo ir 
priespaudos. O ar išvadavo? 
Jau 17 metų, kai bolševikai 
valdo Rusiją, bet tenai žmonės 
dar neturi net pakankamai juo
dos duonos, taip kad iki pąsku- 
tįnio laiko ”dudna buvtf dalina
ma pagal korteles (tik kelios 
savaitės, kai tos kortelės panai
kinta arba bent žadėta panai
kinti).

Vietoje žadėtos laisvės, Rusi
jos žmonės susilaukė žiauriau
sio despotizmo. Bolševikų val
džia ne tik.uždraudė viską, kas 
yra priešinga jų partijai, bet ji 
šaudo arba katorgos bausmė
mis baudžia net komunistus, 
kurie drįsta išreikšti nepalan
kią nuomonę apie diktatoriaus 
Stalino politiką. Taip, per gruo
džio mėnesį buvo sušaudyta 
daugiau kaip šimtas kairiųjų 
komunistų Leningrade, Mask
voje , ir kituose miestuose, o 
daugelis senųjų bolševikų sy 
Zinovjevu ir Kamenevu prieša
kyje tapo pasmerkti ilgiems 
metams į sunkiųjų darbų ka
lėjimą.

Taigi ar tos progrešistės, ku
rios 1918 metais pasisakė už 
bolševikišką poziciją, išmanė, 
Už ką jos'balsuoja? Ar pati A. 
Aldcniutė, kuri šiandie tuos 
laikus prisimena, tikėjosi, kad 
bolševizmas prie to prieis? Kad 
bolševikų valdžia atims 'visas 
teises žmonėms, įves mirties 
bausmę, žudys komunistų par
tijos narius ir net patį buvusį
jį komunistų internacionalo pir
mininką (Zinovjevą) apšauks 
kriminalistu ir išgabens į ka
torgą?

Mes nemanome, kad ji arba 
jofc vienmintės bent sapne ga
lėjo įsivaizduoti, kad bolševiz
mas prie to prieis. O betgi ita 
jo evoliucija tai neišvengia
ma mažumos diktatūros pasek
mė. Musų progresistes to ne- 
pramatė, kadangi jos iš viso 
buvo menkai prasilavinusios ir 
bemokėjo atskirti pelų nuo gru
dų.

Priėmusios “kairiąją” pozici
ją, tos bolŠevikuojančios mote
rys pert eilę metų savo spaudos 
organe “Moterų Balse” šaukė 
“revoliucija”, “revoliucija”,, ir 
plūdo socialistus, kurie ragino

Cvirka nerodo scenų, 
jos vyksta, bet atpasa- 
jas jau suloštas. Todėl 

raštas ir negali sųintere- 
skaitytoją. Rašytojas ne-

(Tęsinys)
Antras Tomas. Antram tomo 

Cvirka truputį tvirčiau stovi 
Bet jei netingėčiau, galėčiau 
parodyti, kad ir pačioj Lietu
voje jis nežino daug dalykų, 
o vis tik nori jais kalbėti. An
tras tomas parašytas vėl kito
kiu stilių. Cvirka yra magi kas. 
Jo romane daug vietų, daug 
daiktų atbiranda staiga, iš oro, 
ir skaitytojas nežino, kaip ir 
kam tai atsirado. Pamato ne
padėjęs, jis stato trobas vie
ną po kitai ir vėl nugriauna 
jas. Skaitytojui nesuvaikyti 
autoriaus tikslas toj jo bepro 
tystėje. 
kaip 
koja 
toks 
šuoli
moka rodyti skaitytojui vyk
stančio vaizdo. Toliau, jei pir
mo tomo nebūtų, skaitytojas, 
skaitydamas antrąjį, jo nepa- 
sigęstų. Kruką įkišti į šulinį 
autorius galėjo ir be jo įmo
nės bankroto Brukline. Frank 
Kruk Cvirkos “romane” yra tik 
mokytojo pieštuku, kuriuo jis 
rodo vaikam lentoj vieną sykį 
abėcėlę, kitą sykį aritmetikos 
uždavinius -irJtt. Bet antrąjį 
tomą palieku Lietuvos kriti
kams, jei jie ^egailės laiko .to
kiu niekriiekii| užsiimti. Pasi
tenkinsiu, parodęs tai, kad 
Frank Kruk pargabentas į Lie
tuvą didesniam išjuokimui. 
Nors, tiesa, mah visiškai ne
svarbu, ką ą^įpjius norėjo pa
daryti ar padarė su Krukeliu, 
musų amerikiečiu: išjuokė jį. 
ar išaukštino Lietuvoje. Bet 
svarbu Karaliui Vairui. Tada 
gal ir daugiai 
Tik dėl to ir 
nius žodžius.

Kaip Krukas
Nežinia, kas pasidarė musų Ka
roliui Vairui. Paskutiniais me
tais jis visur ieško progų įką
sti Lietuvai, Kad ir tie jo strai
psniai tilpę 
tais metais.
pačiam per galvą. Už lai, ką 
jis pats su 
smerkia 7
“Frank Kruko” antrą tomą/ 
“Literatūros Naujienose”, jis 
vėl griebia Lietuvai už kojos. 
Jis nemokėjo ir nemoka būti

kam svarbu.
rašau paskuti-

“reabilituotas

“Tevynčje” praei-
Jie užžėrė jam

kitais padarė, jis 
Lietuvą. Pasiėmęs

Z1 1nuoširdus, rimtas Lietuvos sū
nūs. Toks keistas kerštuolis 
beliko iš musų Karolio Vairo.

Iš to, kad apskrities miesto 
miesčiones išviliojo pinigus iš 
Frank Krtiko, jis nori įtikinti 
mus, kad “romano” autorius 
norėjęs parodyti, koks baisus 
vagių kraštas yra Lietuva. 
Ir paskui dar sąmoningai me
luoja, buk “Frank Krukas” 
sugrąžintas į Lietuvą ir reabi- : 
lituotas. Aišku, kad Karolis 
Vairas tiesiau supranta daly
ką. Jis yra skaitęs ir rašęs. Bet 
jei jis iš širdies taip sako, tai 
jis nesuprato, ką skaitė apie 
sugrįžusį į Lietuvą Krukelį. 
Šiaip ar taip, lai vistiek stovi 
prieš Karolį Vairą. Gal Vairas 
mano, kad ir Vaitas, tas ne
svyruojantis socialistas, smuk
lininkas, Kaune “reabilituo
tas”? Ir reabilituotas tuo, kad 
paleistuvė naktį lovoje begu
lint pavogė iš. jo du tuksian
čius dolerių? Jei Džioni ne 
reabilituotas, lai ir Frankas 
taip pat. Nusiųsti žmogų pas 
paleistuvę nebloga. Sveikam 
vyrui nauja moteris visada 
nauja pagunda. Bet negražu 
ir nepatikėtina, kad iš jo, įgu
dusio biznieriaus Cvirka pa
daro asilą, kuris nešioja kiše
nėse taip .daug pinigų ir ne
moka jų apsaugoti nuo paleis
tuvės.
pinigų reikia labai mandrios 
galvos. Kad ir keletą desėtkų 
išvilioti iš žmogaus ir tai rei
kia gerai mokėti. Ir tai sun
kiau, negu parašyti “roma
ną”. Vaitas užleistas mergo
mis, o Krukas Rusų kultūros 
liekanomis ir abudu jiedu iš
juokiami. Žvilkterekime.

Kauno teatro Krukas nusi
velka švarką, rėkauja, kaip 
durnius, lando visur, o pačiam 
tragedijos persilaužime nu- 
prunkščia juoką per visą te
atrą. Ir kur tik koją kelia, vi
sur doleris ir biznis, doleris 
ir biznis. Eina į geležies krau
tuvę čiugitmo nusipirkti. O ten 
apskrities mieste jis vėl pa
liekamas su savo “yes”, “šiur” 
(Nežinau, kaip Cvirka pra
žiopsojo du gražius žodelius/ 
Inusų kasdieną vartojamus/ 
tai “strytkatis 
mas”) ir keliais amerikoniš
kais keiksmo žodžiais. Siūlo
mos jam mašinėlės, kurios iš
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Pačiupli iš kito tiek

ir “aiskri-

Archibald Roosevelt Mr». Theodore Roosevelt Kerinit Roosevell

Theodore Roosevelto našlė grįžta iš Pietų Amerikos. New 
Yorko uoste ją pasitiko jos du sūnus.

dešimt dolerių padaro šimtą, 
bobų pasakos ir tt. Ir:

“Vienas idealistas, liaudi
ninkas, kartą Kruką paklausė:

—Kaip ten pas jus į Vincą 
Kudirką žiuri? Idėja jo gyva?

—Šiur, jus sakot Kudirka? 
...Rodos, jis tebelaiko čevery- 
kų krautuvę. Jo idėjos niekas 
nepaiso. Jis susidėjo su ai
riais...”

Krukas Lietuvoje ne tik di
delis tamsuolis, neišmanėlis, 
bet ir joks idealistas. Kaip 
kas kalbina jį ką steigti Lie
tuvoje, jis atsako:

—“Yes, Jus tikrai, kunigaik
šti, manote, kad ten galima iš
kasti dolerių?”

-Po to viso mirsų Karolis Vai
ras drįsta sakyti, kad ameri 
kietis galįs paspausti autoriaus 
ranką ir pasakyti: “Well done.”

You are a jackass, Mr. Ka
rolis Vairas.

Nėra sviete tokio asilo, kaip 
Frank Krukas, kuris palikęs 
savo biznį Amerikoje kitų ran
kose, įsiklampotų į visokius 
biznius Lietuvoje ir žūtų. Nė
ra ir tokios Amerikos, kokią 
randam Cvirkos “romane”. Tik 
yra baimes, kad po to viso Af
rikos beždžionės nepradėtų 
mum rašyti romanų... 
______ ___ •, ----------------

JUOKAI
Apdraustas

—Ačiū, tamsta toks kilnus, 
išgelbėjai mano dukterį nebo
damas pavojaus.

—Ne, gerbiamoji, joks 
vojus man negresia, nes 
vedęs.

ną, kas tik išdrįs mane pabu
čiuoti.

—Kaip tai kiekvieną? Argi 
jis turi kulkosvaidį?

Nieko

Priešingos nuomonės
TARNAUTOJAS: — Pone 

direktoriau, malonėkit man 
pridėti truputį algos, aš vakar 
apsivedžiau.

DIREKTORIUS:
panašaus. Už nelaimingus at
sitikimus jūsų pri vatiniame 
gyvenime mes jokios atsako
mybės nesiimame.

- -- . . ----r.„ ----- ----

Krizio laikais *
PONIA: — Tamsta sumušei 

indą. Jis kaštuoja 20 centų.
TARNAITĖ: — Tai atskai- 

tykit man iš algos.
PONIA: — (pasidariusi lip

šni) — Matot, tamstos algos 
terminas tik už 3 dienų, ar ne
galėtume! man tuos 20 centų 
jau dabar atiduoti?

KULTŪRA NO. 1
Puikus šių metu naujas ir įdomus 

numeris, kurio turinys yra sekamas:
Fašizmas ir imperializmas — Uk

rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistinės pedagogikos kritiška apžval
ga. Laiškas “Frank Kruko” autoriui 
ir daugelis kitu įdomių straipsniu. 
76 pusi. KAINA TIKTAI 45 centel— 
Galima gauti NAUJIENOSE.

Preferred millions 
to mayonnaise..

Rinktinės dalys jĮHMįįJU. 
s u p 1 d ktos iki
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nuoto niiM- z- 
rtio K r a f t
Miracle Whip4?>^. “z? 
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Žinovo sprendimas
—Vitali, buk atsargus, mano 

vyras grasina nušauti kickvie-
ctumtf
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&VVhat’š the”propo3ition,' Jim? M-m-m.* Looks pretty good. Letmc ha ve six. Jim

darbininkų klasę kovoti už M. Į Gralis paštų viršininkas Farley, 
dalinę apdraudą ir kitokius bti- ’
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kurio žinion Vyriausybė pavedė bondsų (“baby bonds”) pardavinėjimą, Tie bondsai jau 
pradėta pardavinėti pašto įstaigose.
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VEDYBOS LIETUVOJ

aklftte
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Pirmutine ir Didžiausia

KLAUSYKITĖS
EKSKURSIJA

LIETUVON

važiuokite su

PIRK NUO

PASAKYKITE KITIEMS
CANal 8500

teHiioMMttiniu t.

Šmotas 
ar role

Puikus v 
Zylo-Shell X 
rėmai pagra 
žiną veidą

8:30 valandą ryto iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

ją lydės keletas patyrusių paly
dovų.
Šiuo laivu su maža išimčia va* 
žiuos beveik vieni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
nė abejoti.

Šlifuoti Akiniai

Sustiprins regėjimą

GYDYTOJAS
Dlrtituva
Telefonas Yards 1829

Chicagos ir visos Amerikos lie
tuviais. ,
Ekskursija yra užgirta Lietuvių

Lietuvoje dabar reiškiama 
nemažai susirūpinimo dėl pini
gų trukumo. Kai kurie laikraš
čiai (ypač “Tėvų žemė”) ga-

čia jūsų didžiausias dienraštis Naujienos paduo 
da oro bangomis žinias iš Viso pasaulio, iš Lieto 
vos, iŠ visos Amerikos ir iš ChieagOs,

na aštriai kritikuoja valdžią pž 
tai, kad nesulaiko pinigų išve
žimų j Užsienj. Nurodoma tas 
faktas, jog žydai milijonus li
tų išsiveža į Palestinų ir kitus 
kraštus.

Kalbama, kad valdžiai pra
deda trukti pinigų kflriUome- 
ričs išlaikymui. Tuo tarpu su
kelti daugiai/ pinigų labai sun
ku. Ūkininkai jau it taip yra 
apkrauti nepakeliamais mokes
čiais. Del tų mokesčių kai ku
rie praranda ir savo ukius. 
Ūkių pardavimas už skolas iš 
Varžytinių yra paprastas daly-

LISTERINE 
relleves

SORE THROAT

Scredos vakarais Naujienų radio programai d įlodami iŠ 
stoties WSBC 9 vai. vakaro. Yra girdimi tik Ghkagoje, 

Ciceroje ir apielinkese.

Kavalierių ir panų vargai.
— Daugumoje atsitikimų 
ieškoma 
žmonos.
sūrio nespausi, 
kė rezervistus
suvaržyti išvežimą pinigų 
iš Lietuvos. — Visi de
juoja.

šitie Žingeidus Naujienų pranešimai yra girdimi 
per radio visoj Chicagoj, o taipgi šiose lietuvių ko
lonijose L Argo, Aurora, Batavia, Berwyn, Bltie Is- 
land, Calumet City, Chicago Heights Cicero, De 
Kalb, Geneva, Harvey, Hammond, East Chicago, 
Indiana Harbor, Joliet,, Kenosha, Lėmont, Maywood, 
Melrose Park, Michigan City, Milwaukee, Nottll 
Chicago, Racine, Rockdale, Riverside, Sumnrft ii* 
Waukegan.

Tuo laiku jau esate visi sukilę. Taigi 
atsisukit savo radio ir klausykitės.

Jus galite girdėt vėliausias 
naujienas per savo RADIO 
lietuvių kalboj

KAS ANTRĄ RYTĄ

Mes Maloniai Išpildysime Jūsų 
Relief Užsakymus

Prašykit stoty, kad išrašytų jūsų orderius į 
Klein Krautuvę. Jus dabar galite perkelti 
savo pirkinius { kitų krautuvę, jeigu norite.
Jeigu jus negalite gauti orderį į L. Klein 
atsilankykit į < musų krautuvę ir mes pasis
tengsime jums pagelbėti. Kai jus čia pirk
aite, jus gausite geras prekes ir viską kas 
jums reikalinga, taipgi malonų patarnavimą.

pasogos, o ne
— Iš gražumo

Pašau-
■ žada

VVashington, D. C. — John ir Margaret Miller 8 metų dvy
nukai, kurie buvo paklydę pelkėse. Jų išgelbėjimui buvo pa
siųsti net 5 lėktuvai.

Paveiksle parodoma dvynukai kartu su savo tėvais po to 
kai jie tapo surasti.

Pritaikinti 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis

, irgi 
žmo- 
su ri o 

sako žmo-

Ptarastaįi regėjimą, silpnas. ir kreivas 
akis gfllim'a dažnai dtitaisVti sU naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

.....„ ______ ___ , _____ _ Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Listėiinc beveik mome talki 
užmuša turinčias bendiumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerki;, kada bakterijos ją štf- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga 
priltidimt šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2Mį Žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklf su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo H 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplov& 
Lambert Pbarmacal Co.» St . 
Loais, Mo.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo-Marc

siplatina kalbos, kad kokioje 
nors parapijoje tėvai savo duk
relei žada 4 ar 6 tūkstančius 
litų pasogos, tai kavalierių at
siranda tiek, jog nuo jų nei ap
siginti negalima. Nespėja vie
ni piršliai išvažiuoti, kaip kie
me jau kiti. Taip tęsiasi 
kelias savaites diena iš 
nos.

Kaip ir seniau, piršliai 
miausiai klausia, kiek bus 
sogos. Jaunikiui, matomai, 
nelabai terūpi jo busimos 
nos išvaizda. Iš gražumo 
juk nesuspausi 
nes. Ūkininkui reikia juk dar
bininkes, o ne kokios ten lėlės. 
Ir ne tiek dar darbininkės, kiek 
pinigų, kad atmokėjus sese
rims ir broliams pasogas.

Tiesa, yra ūkininkaičių, ku
rie ne tiek pasogos žiuri, kiek

ieško patinkamos merginos. Bet 
tai tik išimtis.

Kodėl kaimo kavalieriams la
bai pasoga rupi?

Atsakysiu į tų klausimų pa
vyzdžiu. Sakysime, ūkininkas 
turi 30 hektarų žemes. Ūkį jis 
paveda savo suniri. Be jo, dar 
yra trys dukterys. Sunūs turi 
visas jas aprūpinti pasoga.

Prileiskime, jog ūkis su vi
sais gyvuliais ir trobesiais kai
nuoja apie 12 tūkstančių litų. 
Pasogų reikia išmokėti apie 6 
tūkstančius litų, — po du tuk
siančiu kiekvienai. Ūkininkai
tis būtinai stengiasi surasti sau 
tokių panų, kuri turėtų 6,000 
litų pasogos. Nes kitaip jis pa
skęs skolose ir niekuomet iš jų 
neišsikrapštys.

Surasti tokių turtinga panų 
nėra lengva. Pavyzdžiui, iš ma
no kaimo vienas ūkininkaitis

Amerikos lietuviai jau seno 
kai apleido savo tėvynę, 
20, 30 
Tačiau 
simena 
kai po 
sužvangėdavo skambaliukai ir 
žvangaliukai.

Dėl tų žvangučių ne vienai 
Onutei ar Mariutei pradėdavo 
smarkiau širdis plakti. šok
davo prie lango pažiūrėti, ar 
kartais neprašyti svečiai neį
suks į kiemų. Jeigu taip, tai 
mergina skubiai bėgdavo j ka
marų pasidabinti: naują blius- 
kutę, naują sijonėlį užsivilkti. 
Keikia juk gražiau pasirodyti, 
kad kavalierius neišbrokytų.

Bet tai didelės svarbos netu
rėdavo. Vos tik piršlys iš ro
gių, kaip tuoj pradėdavo tėvą 
kamantinėti apie pasogų. Ar 
daug savo dukrelei duos pini
gų, karvių, kiaulių, avių ir ki
tų dalykų? Ar dukrele turi di
delį kraitj susikrovusi?

Taip tai buvo jūsų laikais. 
Gal manote, jog dabar dalykai 
pasikeitė? Nieko panašaus! 
Piršlybos pasiliko tokios, ko
kios jos buvo ir seniau. Skir
tumas lik tas, kad šiandien rei
kalaujama ne šimtai rublių, o 
tūkstančiai litų.

Vadinasi, panoms pasidarė 
dar sunkesni laikai. Jos mažiau 
beturi progos apsivesti. Dėl eko
nominės krizės litų mažai tė
ra. Na, o kas tave ims, jeigu 
neturi litų?

Gyvenu aš dabar kaime, tad 
turiu geriausios progos prisi
žiūrėti, kaip kavalieriai ieško 
sau žmonų. Kitaip sakant, kaip 
jie važinėja pas panas. Jei pra-

pneš 
ar net daugiau metų, 
kiekvienas, manau, at- 
pokalėdinį laikotarpi, 
kaimus si/skambėdavo- Tiek žydelaii, tiek lietuviai 

biznieriai labai skundžiasi. Sa
ko, kad valdžią iš musu čiulpia 
paskutinius syvus. Mokesčiai 
tokie aukšti, jog nebefra gali
mybės išsiversti.

— R. šniukns.

Reduces COLDS

66%

Dėl platesniu informaciją tuojaus 
kreipkitės į .

NAUJIENAS
1739 SbWH H

H | Nebesirūpinkite dėl 
°d°s niežėjimo, Plai 
skanų, Išbėrimų, 

-aJ Dėmių ir kitų odos 
ęrzinfrmj. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.

TAUPYKITE PINIGUS!
Pirkdami “MIDWEST STORES

apvažiavo 37 panas, kol apsi 
vedė.

Šią žiemų vedyboms Lietu
voje susidarė daugiau kliūčių 
nei paprastai. Pasitaiko taip, 
kad užsakai išeina ir viskas 
veselijai prirengta: alus pada
rytas, pyragai iškepti, svečiai 
suprašyti. Bet štai jaunikis 
gaiVna pranešimų# jog turi sto
ti j kariuomenę vienam mene
siui. Mat, šaukiama 1927 m. 
rezervistai. Tokiame atsitikime 
vedybos turi pakrikti.

Mergužėles aimanuoja ir iš
leidžia savo jaunikius į kariuo
menę. Vasario 6 d, rezervistai 
iš kaimų būriais dainuodami 
traukė j valsčių miestukui, o 
kai kurie tiesiai j Šiaulius.

Laivu “GRIPSHOLM”

Gegužės-May 25 d
(Tiesiai į Klaipėdą)

svaro | 7p 
kenas_l ■ ** 

-- jsv.^290
3 u ne. pak. 2 už 170 
............ Ū sv. pak. 9*

KAVA
CUT BEETŠ

MACARONAI Spaghetti—Egg Noodles
“JELL-O” Visų Skonių .... .... ........ ..............
“PREMIUM” GHOCOLATE ........................

COMET ’ RICĖ ....... . . ... 1 svaro pakeliai 2 už 190
'' “DEL MONTE” ' Svaro
VACUUM PAKUOTA ....................... Keros

No. 2 ken. i už 170 
32®_20c 
... 2 pak- 110 
3 uncijos 10ę 

TODDY CHOCOLATE FOOD DRINK Tenai 21 C 
JUODA ARBATA 16c
“SŪPBĖk” COCOA ............. svaro"kenai 100
r'VlfATZ'TTT’CJ šviežiai Iškepti "f C f*
VVViklJDo ęhocolates ar Sandwich__________ sv. I
Extra Puikus Maišyti Sausi VAISIAI ................ sv. 190 
“Beeclū-Nul” “"Reanut“Butter 10 374 unc. džiarai 190 
“Sunshine” Mar>shmaliow Puffs Čookies sv. 210 
SALMONAS red^skI^ 
RŪKYTA ŽUVIS Genuine Chubs 

I—III III l Hllll l^Į I — >•—». — I——'

“Daisy” CREAM GHEESE 
“FaBST” CllEESĖ įvairus

S vi os tas k°“

i*ll tiįĮH.H,Wi. ICTi |

GARSINKITeS “NAUJIENOSE
"• ..<2$ F-• iv.

TAURAI“WILS0N’S”4 Ep 1AUHA1_____________ į svaro kartonas_ I
TZT A TTST1VT A T “Justice” Brand Tuzinas O7n1V1A U MINIAI VISIŠKAI ŠVIEŽI kartone <-f U 
U UOSI KIAUŠINIAI—ŠVIEŽI  ................................ Tuzinas 24c

Musų Mėsos Departamentuose
V 1.0AMD Nutaisytos—Puikiausios Rinktinės Sv.
“C & H” CUKRUS Powdered or Brown 2 1 sv. pk. 1S0

MIKE DZIMIDAS *
PPTęTATfl VTdTF’lUrO JT JlvLD JL 211 v ViDlJulVlo

BISMARK BEER l
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU d

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE į

3 už 170
4 už 1^0
3 už 130

......... 5 s v. dėžutė 290
4 "rofe ŽSę
A^n«i.2.5c

Mes priimam visus Pašalpos GrOserio Orderius.—

NAUJOS BULVES i
SALOTAI Didelės Galvos T...............'.Z.'. 
MORKOS Puikios Californijos ....... LT
OBUOLIAI Extra puikus Winesap .. 
RŪKYTI KUMPIAI (Hams) ........ .
“Midwest” LtJNCHEON MEAT ........
SOFT SALAMI SAUSAGE (Dešrą)

“RINSO” ^F2UŽ 15c 
"LIFEBUOY“ SOAP ...............  ;...
“CAMAY SOAP (Muilas) ....................

PASTABA — Dauguma "Mūiumt St««” turi ir matot tkgrtut, kur ląt 
aalitę pirkti neto rftlia. paukititna ir tt. di ŽemuuitM kainui

' ♦

NE.S PIGIAU

rsK Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo. 
arba DuHdU» vartokite keletą lašų Mu* 
rine. Jis Atgaivins, Suramins^Pasmagins

I V<J R LY gjjg jo,, infant Adult. At all Druggists. I
Berita for Prae Eya Bbok Murinę Company* Dept. II. S.. Chicago

O. K.” SOAP (Muilas) ............
OTSWurcR’>_§O’Xp“cHiPs*
SEMU^OLE'’ BATHROOM TtSSUg

CLEANERbK

žemo
FOft' SKIN 'iRRlTATlONS

■ Stop 
Jtching 
3 Skin

L.KLEI N
H AUSTE D ” 14 rX & U BE RTY
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Kontestantų Kopėčios
KETVIRTAS LAIPSNIS—REIKIA 5500 BALSŲ

TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ
2

ANT. NARBUTAS

1739 S. Halsted St.
3802 balsų

3

3

3

1520 balsu

2

B. BARNIŠKIS

St

680 balsu

J. SINKUS

580 balsų

Burnside
1033 W. 103rd

Roseland 
755 balsu

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

720 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 

, Waukegan, III.
640 balsu

Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Dirbkite, draugai, 

gerą darbą
--------------------------- /

Naujienos yra vienutinis 
dienraštis, kurs rašo viską, 
kas lietuviams žingeidu, 
kas paliečia jų gerbūvį ir 
progresą.

Naujienos nėra leidžia
mos tam, kad įkalti žmo
nėms į galvą kokią nors 
vienpusišką evangeliją, bet 
kad patenkinti žmonių no
rą daugiau žinoti, kas deda
si visame pasauly.

Naujienos užvis daugiau
sia palaiko ir didina susiži
nojimą tarp visų lietuvių. O 
tas savu keliu reiškia dide
lę paramą lietuvių visuome
nės gerovei.

Naujienos neremia jokio 
fanatizmo, nes fanatizmas 
tik atitolina žmogų nuo 
žmogaus ir kenkia visuoti
nai žmonių laimei.

Ir tai dėl to Naujienos 
yra visiems brangios.

Nežiūrint laikų sunkumo, 
šiame Naujienų vajuj turi
me atsiekti užsibrėžto tiks
lo, kad Naujienos rastųsi 
kiekvieno lietuvio namuose.

Smagu yra pastebėti, kad 
Naujienų kontestas prade
da įsisiūbuoti. Pereitą sa- 
vaitį jau daugiau kontes
tantų parodė savo darbo 
pasekmių, kiti net labai ge
rų.

Yra dar kelios dešimtys 
kontestantų, kurie arba ne
pradėjo dirbti, arba buvo 
nepasekmingl. Bet ir tie, aš 
manau, su ateinančia savai
te pasirodys eilėse darbš- v • •ciųjų.

Dirbkite, draugai, gerą 
darbą!

Kl. Jurgelionis,
Kontesto Vedėjas.

vieną savo pažįstamų ,kad už
siprenumeruotų “Naujenas” 
nemažiau kaip ant šimto me
tų. Mat, Bulaw pažadėjo duot 
“radio” savo uošvienei, nepai
sant tolumo, kad ir reiktų ap
sukt su tuo autu apie visų že
mes skritulį. O Floridon nu
važiuoti tai tik ghipstva...

Juk ir daugiau draugų tro
kšta, kad Bulaw laimėtų, štai 
pavyzdžiui, Jonas Nadušaus- 
kas yra nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas. Jam “Naujienos” 
virto rytmetiniais poteriais. 
Jis be “Naujienų” vistiek ne- 
galėsiųs gyventi, todėl užsira
šysiąs ant viso amžiaus, 
kaip žinot, amžius jau 
jau taip trumpas, jei, 
žmogus gyvena šimtų ar 
giau metų.

Gust Grigai sako, jis 
konteste turėsiąs
“Naujienas” ir sau ir žmonai, 
nes turįs daug “trobelio”, kai 
vienų numerį “N.” atneša į 
namus, tai negali nuspręsti, 
katras pirma turi skaityti.

Juk čia dar nevisi, kiek 
law turi prospektų. Ir jus 
jo draugai, prieteliai ir 
prieteliai neabejokit
tikrai laimės Pontiac De Luxe.

—Klajoklis.

o 
nėra 
pav. 
dau-

šiam 
užsakyti

Bū
vis i 
ne- 

Bulaw

Seno Petro biznis 
‘Naujienų’ Konteste

Frank Bulaw pada 
re netikėtai didelį 

šuolį pirmyn
Per šią savaitę Bulaiv atliko 

daugiau darbo negu per pi- 
są praeitą mėnesį.

Vargu kas galėjo tikėti, kad 
Bulaw turės tokias milžiniš
kas pasekmes šių savaitę!

“Good job, Frank”... Bravo!
Prie šio darbo pasekmių 

bene daugausia prisidėjo Bu- 
law uošvis Petras Kampikas.

šį pavasarį p. A. Kampikie 
nė rengiasi važiuot atostogoms 
į Floridų. Tad nebereikalo 
Petras Kampikas kalbina kiek

Senas Petras, pradėdamas 
antrą biznio mėnesį “Naujie
nų” konteste, nepakilo dar į 
stratosferų, kaip Wiley Post la
kūnas arba mano oponentas 
drg. Frank Bulaw, bet pėsčias 
važinėja po 60 mylių į valan
dą ir renka biznį, kokį gali gau
ti. Kaip kurie draugai, matyda
mi Petrų taip dirbant, net pa
siuntė jam prenumeratas iš ki
tų kolonijų.

šie žmonės darė biznį per Se
ną Petrą:

J. Miliauskas, 5353 S. Halsted 
St., kuris užlaiko gasolino sto
tį ir tabako, saldainių ir maž
možių krautuvę in yra draugiš
kas žmogus.

J. Raudis, 2747 W. 63rd St., 
kurie užlaiko didelę Hardware 
krautuvę.

J. Struogis, 5858 S. Ashland 
avė., kuris užlaiko gražią Ta
vern.

Franas Kairelis, 6746 South 
Ashland avė., kuris pereitą 
“Naujienų” kontestą davė Se
nom Petrui keturias “Naujie
nų” prenumeratas, o šiemet sa
ko, kad užrašys dar daugiau. 
Tai yra geras “Naujienų” ir 
Seno Petro rėmėjas. Drg. F. 
Kairelis užlaiko gražių alinę.

Stanley Walička, 4119 South

JOHN RIMKUS

1980 Ganalport

M. BALČIŪNAS

Ashland avė., kurie yra drau
giški žmones ir užlaiko gražių 
ir erdvingų tavern, užrašė 
“Naujienas” j lenkų okupuotų 
Lietuvą Vilniaus apielinkėje sa
vo broliui.

Alex Kuchinskas, 634 W. 59 
St., kurie užlaiko tavern ir gra
žių rodauzę ant Kean avė. ir 83 
St. ir platformę šokiams.

K. Žilinskas, 2622 W. 69 St., 
kurie užlaiko gražiai išpuoštų 
alinę.

A. Scratavičius, 7207 South 
Francisco avė., kuris yra senas 
angliakasys ir prarado sveikatą 
anglių kasyklose, sužeisdamas 
galvą neteko girdėjimo. Pašau
kė Petrą laišku ir atnaujino 
“Naujienas”.

Doni. Sidliauskas, 4559 So. 
VVallace St., kuris užlaiko ta
vern ir kurio moteris serga jau 
gana ilgas laikas.

Dora Puplauskienė, 716 W. 
Cermak Rd., kuri užlaiko gra
žią tavern ir' skanių užkandžių.

M. Bitaut, 1058 E. 65th St., 
kuris užlaiko gražią tavern.

Visiems, kurie darė biznį per 
Senų Petrą, tariu širdingai 
ačiū. Reikalui priėjus šaukite 
Petrų telefonu Canal 8500 ar
ba laiškais. —Senas Petras.

K. Matekunas ir to
liau uoliai darbuojas

Tariu ačiū visiems, kurie 
naujai užsirašė arba atnaujino 
Naujienas per mane, o būtent 
sekamiems Naujienų skaityto
jams:

Mr John Jugunas, 6825 South 
Maplewood Avė.

Miss Tillie Stankus, 5000 E. 
End Avenue.

Mr Peter Balchunas, 4601 S. 
Fairfield Avenue.

Mr. John Shebelskis, 3551 
W. Madison street.

Mr. Adolph Kazakiewich, 
5147 So. Kolin Avenue.

Mr. Charles Katela, 4076 
End Avenue.

Mr. Paul Krupelis, 4676 
End Avenue.

Mr. William Stankus, 17 
Springfield Avenue.

Mr. John Keliotis, 3509 
Adrfms street.

Mr. John Malelo, plačiai
riomas savininkas Eighth Street 
Bakery, 925 Eighth St., Wau- 
kegan, III*.

Mr. Adolph Skusevich, savi
ninkas bučernčs ir grosernės, 
3801 W. GOth Place.

Mr. John Gura, 6436 South 
Francisco Avenue.

Mr. John Gabrėnas, 1640 W. 
Adams street.

Mr. Gust Marchinkavicius,

W.

W.

So.

w.
ži-

4501 S. Talman Avenue.
Mr. George Madelinskas, 233 

S. Central avė.
John Likas, 3811 W. Gladys 

avė.
Mr. John Uzabal, 3309 W. 

Flornoy Street.
Mr. Vincus Manikas, 3858 W. 

Monroe street.
M r. Charles Augai tis, 5421 

W. Washington Blvd.
Aš tikrai įvertinu tą para

mą, kurią man draugai duoda 
šiame konteste. Daugiausia pa
ramos iki šiol gavau nuo jani- 
torių. Laukiu to ir nuo kitų sa
vo draugų. Man bintų labai 
smagu, jeigir ir Pirmyn choro
nariai padėtų man mano pas
tangose. Neužmirškite ir užsi
rašykite arba atnaujinkit Nau
jienų prenumeratą per mane.

pašaukit
Kiazimieras Matekonis

3437 W. Jackson Blvd.
.... Nevada 8416

FRANK BULAW
1789 S. Halsted St.

7401 balsu

Tik

Skirmonto žodis Har 
vey lietuviams

Tariu ačiū ponui Veltrakiui, 
kurs užsirašė per mane Nau
jienas visiems metams ir pra
šau visų Harvey lietuvių neuž
miršti p. Veltrakio, kuris turi 
bekernę po. No. 88 W. 147 St., 
West Harvey. Pamėginkit jo 
keptos duonos. Jis pristato kož- 
nų rytų. —A. L. Skirmont, 
15723 Lathrop avė., Harvey, 111.

M. šeštokas darbuo
jasi Melrose Parke

Pranešu Melrose Parko ir 
apielinkės lietuviams, kad aš 
esu įstojęs4 į Naujienų kontes
tą ir užrašinėju Naujienas, pri
imu visokius skelbimu^ ar pa
ieškojimus, taipgi gąrsinimus 
per Naujienų ramo valandas už 
prieinamą kainą.-

Melroseparkiečiai žino, kad 
aš jr pereitais metais darba
vaus Naujienų kpnteste ir ma
no patarnavimu$ra patenkinti. 
Aš žinau daugel), kurie perka 
Naujienas/ nuo standų, ir tiems 
noriu pasakyti, kad jie daug 
sutaupys užsirašydami ant me
tų, ir gaus kožną rytą Naujie
nas per paštą. Naujienos Mel
rose Parke kaštuoja $7 metams, 
o užsirašę metams gausite 3 
mėnesius dykai, b užsirašę pu
sei metų už $3.50 gausite Nau
jienas per 7 mėnesius. Na, ar 
dar geriau reikia?

Tik parašykite atvirutę, o aš 
pas tamstas ateisiu.

M, šeštokas,
1323 N. 35th Avė.,

Melrose Park, III.

ANTRAS LAIPSNIS—REIKIA 2800 BALSŲ

SENAS PETRAS

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

K. MATEKONIS
3487 Jackson Blvd. 

Nevada 8116

2

DZŪKAS

1739 s. Halsted
> ■. ■■

1350 balsu

St

S. NORGAILIENĖ

4459 S. Richmond st
Laf. 5647 
1170 balsu

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

10 11 13

3521 W. 88th PI.

440 balsu

12 14

M

Louis

4391

FRENZELIS
Logan Avė.

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

300 balsu

B. VAITIEKŪNAS
5211 S. Kildare Av

840 balsų

JOHN SHEPALIS
11136 S. st. : 

Avenue 
Tel. Beverly

380 balsu

262
Toronto, Ont, Can

280 balsu

ADELĖ
MIŠČIKAITIFNfi

8121 S. Morgan st.
250 balsu

M. KEMĖŠIS
Mrs. A. VILIS

1646 N. Irving Av.

230 balsu

17

MRS> FRANCES 
DAUGINT

449 balsu

812 West 88rd St. 
Tel. Victory 6406 

240 balsu
859 Jefferson Avė. 

Aurora, III.
200 balsų

P. LAPENISMOCKUSBARTAŠIUS

181 Adams St. DOURNAT

Westvnie, 121 Seneca S t
MAKSVITIS260 balsu

200 balsu
160 balsų R0 balsų balsų

160 balsų

118 S. Hespsria St, 
Collinsville. 111.

TILLIE 
PABARŠKA

89 Plummer St. 
Hammond, Ind.

Campbell Avė.
100 balsų

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS 724 W. 18th

AL. SAVICKAS
719 IJncoln Avė.

Rockford, III.
80 balsų

X SHOLTEMAN
7017 South

1224 Herrick Av.
Racine, Wls.

Kenoeha, Wis

A. L. 8KIRMONT 
15723 Lathrop Avė. 

Harvey, UI. 
220 balsu

2185 N. Spaulding 
avenue

120 balsų
'r-:.',' .■ a .

K. G. URNEŽIS
1607 S. Talman St.

120 balsų



BPenktadienis, kovo 8, 1935 irnOTSNUS^ CHeaPi m7

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Naujoji Zelandija) 
paskui dasi prote jau, kad 
vietos gyventojas buvb 
jsikaušęs. Mat, aš gau

davau* nuo avių kirpikų deg
tinės. Tos degtinės 
paragauti ir savo 
Jis, nepratęs gerti, 
matant pasigerdavo 
davo sukauti ir visokiais bal
sais rėkti.

Aš 
mano 
biskį

duodavau 
prieteliui. 
kaip be- 

ir pradė-

Kaip kada tas mano prie- 
telis taip pradėdavo rėkauti ir 
blaškytis, kad aš su juo tu
rėdavau susikibti j glėbius. Bet 
aš buvau pusėtinai tvirtas vy
rukas; tą savo prietelį veikiai 
nugalėdavai.*. Ir jis, nuilsęs, 
gulėdavo ant žemės, kaip avi
nėlis. Man tuomet juokai ir 
kažinkoks 
kad galiu

smagumas būdavo, 
nugalėti savo prie-
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prietelį tiš vadindavau 
Kodėl aš j j taip va-

Savo
Cibuku. 
dindavau, nei pats nežinau.

Aš išbuvau pas tą didelio 
būrio avių savininką apie me
tus laiko. Man jau beveik pra
dėjo nusibosti. Bet ką daugiau 
daryti? Kur pasidėti? Aš iš
ėjęs avių daboti, kasdien pra
dėjau žvalgytis j 
Man vis rodėsi, 
pusėje, kur buvo 
nas, už to kalno

visas puses, 
kad vienoje 
didelis kal- 
turėjo būti

kitos ganyklos ir kiti avių 
vininkai. O gal ten nieko 
buvo? Gal ten tik tuščios 
nykios ?

sa-
ne- 
ga-

*

vakarą, besikalbėda-
Cibuku, jsitariau, kad

Viena 
mas su 
aš noriu apleisti savo savinin
ką ir keliauti kitur. Pasakiau 
jam, kad aš noriu keliauti už 
to didelio kalno. Jis sutiko ma
ne palydėti. Pasibalnojom ar
klius; prisidėjome sausainių; 
susikrovėm ant arklių ir pa
sileidom į nežinomą kelionę. 
Prisiėjo lipti į kalną. Mano 
Cibukas greitas; jo arklys ir
gi greitas. Aš vos tik speda- 
vau paskui jo sekti. Mes ke
liavom visą dieną. Nuvargom. 
Atsisėdom pasilsėti ir užsiką
sti. Namų jau nebuvo nei bis- 
kio matyti. Užsikurėm ugnį, 
pasišildom kavos; išsigerėm, 
LŽsikandom. Sugulėm prie ug
nies ir užmigom.*

Aš pabudęs iš miego pama
čiau, kad mano Cibuko nebė
ra. žiūriu, užsisėdęs ant savo 
arklio, kad dumia, tai dumia 
atgal, namo. Aš pradėjau šauk
ti :

— Cibuk, Cibuk, grjžk at
gal!

Oš

O <

Žv-

J

it s

1■■ į .

Los Angeles, Cal. — Teisėjas Edward Brand i sugalvojo 
naujų būdą bausti automobilistus, kurie hesilhiko trafiko pa- 
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tvarkymų. Tokiems nusikaltėliams parodoma automobilistų au
kos, — užmuštųjų lavonai. Tuo pačiu laiku jie gauha gerą 
lekciją apie įieatsargaus važiavimo pasekmes.

Ryt “Pirmyn” Cho
ras koncertuos 

Northsidėį
NOBTHSIĖE.—Chicagos Lie

tuvių Choras “Pirmyn” rengia 
koncertą ir šokius subatoj, 9-tą 
dieną kovo, 6 valandą vakare, 
Armitage Hali, 3800 W. Armi- 
tage Avė.

Programas prasidės anksti, o 
po programo bus smagus šo
kiai prie geros muzikos.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” kviečia visus skait
lingai atsilankyti į šį parengi- 
rhą, o mes atsyahkiušiėtris sve
čius kuo puikUtisiai užganė
dinsime.

—Kviečia Komisija.

— yra gan .vykusi figūros stu
dija, su technikos skoniu ir 
styliaus paprastumu. Kataloge 
paveikslo numeris pažymėtas
— 155.

P-lė Ra d Viliutė y ta. baigusi 
Art Institu*to akademinį sky
rių sii gerais atsižymėjimaiš.

Reikia pasveikinti jauną dai
lininkę už gabumus, tuo la
biau, kad ji šioj parodbj at
stovauja lietuvius. Kaž-kodėl 
šiemet nepasirodė kiti du p-lės 
Radviliutes kolegos — nuola
tinis “ekzibitoriiis” Mikas Ši
leikis ir Antanas Skupas. Ne
jaugi tuos dh dąįlmiiikirs 
“džiurė” ‘‘pasgdrdzįnėį?’^

Paroda tyaigiaSi 10 
Subatoj ir nedėlioj įžanga m 
ziejun dykai.

Dailės riiėgėjds.

Lietuviai pp. Butkus 
ii- šeštokai Ava- 

lon Parke
AVALON PARK.— čia dau

giausiai gyvena turtingesni 
žmones, t Ai ir apielįnke yra gfa- 
žiaus užlaikoma, čia yrą ir 
lietuvių, .kurie daugiausiai turi 
darbus prie namų prižiu‘rėjimo. 
Man teko apsilankyti pas J. 
Butkų, 7909 Phillips avė., ku
ris užsirašė “Naujienas”, tik 
nusiskuhde; kad dar po ilgos li
gos nesijaučia gerai. Jam te
ko hfet ir ligoributyje būti. Jis 
yra ŠLA. 189 kuopos narys.

Netoliese gyvena geri lietu
viai, pp. šeštokai, kurie yra 
labai simpątiški žrhones, skai
to “Naujienas”, ir kitus laik
raščius ir rfemia lietuvišką ju
dėjimą. Jeigu* visi lietuviai bu
tų tokie, tai butų galima labai 
didelius darbus atlikti.—B. B.'

senesni pasikalbėti dienos ir 
gyvenimo klausimais. Primenu 
visiems užsnudėliams ir tingi
niams, kad neužmirŠtumėte at
silankyti pamatyti savo senus 
draugus, kurių nesate mate per 
ilgus metus.—B .B.
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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 te
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500j ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Lietuvaitė Ona Rad 
Viliutė dailės pa

rodoj

Mirė išgėręs nuodų, 
vietoje vaistų

Rytoj Joniškiečių 
klubo šeimyniškas 

vakaras
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubas rengia šeimy
nišką vakarą šeštadienį, kovo 
9 d., 7 vai. vakare, Hollywood 
svfetaihėj; 2417 W. 43rd Str.

Svečiams turėsime vakarienė, 
kurią pagamins mUstj klubo na
rės. Taipgi ■ užkvietėme musų 
kaimynus — žagdriečius, kurie 
Įiasižadėjo atsilankyti. Tikimės 
tikėti ir šiaip svečių iš visų 
kolonijų.

Turėsime gerus muzikantus 
—jaunesni galės pasišokti, o

DIGESTIBLE
j, 'V k '

AŠ MILK
ITSELF1

Instituto)
Ona Rad Viliutė, 
kartą įžfehgė i 

su savo pavėik- 
Young Wo- 
ir apiėlihkiij

(Iš Art
Lietuvaitė, 

šiemet pirmą 
Art Institutą 
si ir, pavadintu
man” Chicagos 
dailininkų metinėj tapybos pa
rodoj.

Beabėjo, ji džiaugiasi, kad 
teisėjai priėmė jos kūrinėlį; 
kuomet “negailestingi” teisėjai 
virš 1,000 kitų prisiųstų eks- 
pohatų atmetė. Nėra lengva 
patekti į Art Instithto paro
das. Kas patenka, tas didžiUb- 
jasi ta garbe.

P-lės hadviliutės kūrinėlis

MARQŪĖTTĖ P ARĖ. — Pa
sikankinęs dvi valandas AUbUrn 
Pabk ligoninėje, mirė Charles 
I)unain, 6211 S. Whippl6 Street, 
ku‘ris išgėrė nuodų* manyda
mas kad tai vaistai.

žmona, Julia Dorain pasako
jo, kad velionis hofėjb painiti 
vaistų bicarbbnate of soda. Per 
klaidą ,išgėrė bichlbridė of mer- 
Cury—ir mirė .

į®’OUICKIY
J C1?&£/UTA

‘X’v % h' COMMI NOEDi' 
’4lų mp 4C vi Anę”

vV•

Čia

FULLPACK

NOSLACK 
FILU N G

4LWAYS UnIform 
DEPENDABtE

Šame Kiče Tbdau 
A s 44 A<įo

25 o u neės for 25$
MILLIONS OF POŪNbS HAVE BE.EN 

. US ĘD B Y OU GOVE R N M E HT < •

PERKAME Už
“CASH”

DEFALTUOTUS MOKTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTOECIUS už maža 
nuolaidų. .

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

ui, k* '

lt sprgcida 
slices 

tbdstk

/ ■

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

17

ren

Šituti laikii ir iš šitos 
fradib stoties kiekvieną 

u,,1 i.,*;
Pancdėlj 
Seredą ir 
Petriyčlft

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
.pasaulio dalis. . .

KVIETKlNlNKAS
Gėlės veštiivčms, bankietamš Ir 

, _ jtagrąbaniš. ,

hbbhe Boulevdrd 7314. Chicago, III.
. . ~ ....... . . .i j... .. x. . . . . V ..,;, • < t ’J * ■ • . * t 4
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SOFIJA PUPLIS
(Po tėvais Dobrovolskaite)
-Mirė kovo 5 d., 1935 m., 

2:10 vai. ryta, sulaukus 42 me
tų amžiaus. Kilo iš Telšių ap
skričio. Žemaičių Kalvarijos pa- 
rap.. Rotenėnu kaimo. Ameri
koje išyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Andriejų, dukterį Eleną, 
seserį Emiliją ir švogeri Ste
poną, 3 pusseseres, 3 pusbro
lius ir daug kitų giminių; o 
Lietuvoj' sena tėveli, 3 brolius 
ir 2 seseris ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 2214 West 
23rd Street. Laidotuvės i vyks 
šeštadieni, kovo 9 d., 1935, iŠ 
namu 8:30 vai. bus atlydėta’ i 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioj iyyks gedulingos pa
maldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gęs ir pažv- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliude:
Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
Pusseserės, Pusbroliai 
ir Gimihės.

Laidotuvių direktoriai: La- 
chawiez ir Sūnus. Telefonas 
CANai 2515.

JONAS LEKAVIČIUS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 diena, 9:00 valdndą iš 
ryto 1935 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Bu« 
dėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didęliatne nUliudime 

moterj Antaniną, po tėvais 
Baubliutė, kuri kilb iš Pėrlo- 
jaus parap. ir miestelio. Du sū
nūs, Joną ir Raymond, 5 duk
teris, Adelę, Oną .Leonorą, ,So« 
fija Ir Josebiną, pusbrolį Jūs- 
tina Lekavičių ir giminės, o 
Lietuvoje broli Antaną, dvi se
seris Adelę ir Uršulę ir gimi
nės. .... (

Kūnas pašarvotas rabdasj 
12401 South Union Avb.

Laidotuvės ivyks pirmadieni, 
kovo 11 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namu i šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je, atsibUs gedlilihgbs paritai-' 
dos už vėlionio sielą, o iiš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kązimibro 
kanines.

Visi' a. a. Jono Lekdvičiatis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečlatoi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

; jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude libkame.
Moteris, Simus, Dukterys* 
Pusbrolis ir Girhinės. - .

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Di rektorius .8. D. La-

Lietuvoje brolį Antaną, dvi se-

nėp.

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
, einą visu smarkumu 

goLdstein music SHOP 
Gallto Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sąk- 
safonus. Gitaras, AkordijOnus ir 1000 
kitų instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangariiori St. CANai 6114.

susirasit
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

NUO Rheumatizmo
FOR RHEUMATISM

rReuMatižMu serganti
Jei viskas, ka maginote, jus apvylė
— DAR-ME-LA be abejo atneš pa
lengvinimą, nes ji laužo ir prašalina 
paralizių, kuris ‘atakuoja kūno dalis
— palikdamas gustyrusias rankas, ko
ja, strėnas, atima kalbą, ir tt. Dide
li butelis ,-r- $2.00. ■ .

DAR.ME-LA laboRAtory, . 
1715 N. Herinitage Ave„ Chicago, III.

Tikrai geros aiiglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump  ...........  $5.60
Nut ........................ — $5.35
Mine Run .......    $5.25

pefkant nemažiau 4 tonų.

De Kokęr Coal Co.
Sandėlis 5842 S, Damen Avė.

Telefonas Repubhc 5900
taipgi

3721 E. 100 St. . 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.
Specialė kaina RELIEF pirkėjams

$5.17 už toną
Plūs 2% Illinois taksų

No. 1. Niit Illinois anglis, orindžio 
saizb, geriausia virimui šildimui ir tt. 

, w dy'Mu, ......
REINER COAL CO.

Augštos rūšies anglis pėr> 25 metris. 
1804 W. 59th St.

Grovehill 1000.
■■ .. ■ v.... w . . - —

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 A
Republic 0600 — LaVhdate 7366 — 

Merrimac 2524

AUTO Patatnavimas
AUTO SERVICE

PIENINE
DAIRY

LEMONT D AIR Y ČO.
840 W. 31 St.

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 1143-1144

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai___ $25.00
$300 kaurai ------ ----------- ---  $35.00
Parlor. mlegkambario ar vai- 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėliok 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

W. SČHAULEfc’S STORAGE 
4644 N. Western Avte.

Detalis rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kįniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir, $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98.1Modorn« 8,<L raiegkąmb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI Ift BOILERIAI 
Kainoa dabar numažintos 
25a ,H 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24

SUPPLY CO.
1635 W. Division St. 

kampas Marshfield

DOMINIKAS ANDRULIS
Persiskyrė s.U ušlifo • pąšaUllil 

kovo 7 dieną, 9:00 valandą Ty- 
te 1935 m.,; sulaukęs apie 49 
mėtų amžiaus, gimęs Valgu • ■. 
vos parap. ir miestelib.

Amerikoj išgyveho 38 mėtuš,
Paliko dideliame nulittdiihd 

mdtėi’i Petronėlę, dvi duktėrišl 
MaHjoiia KlUkienb lr Orią Ębh- 
bins, žentą Clarence Robbins, 
du sūnų Joną ir Dominiką, dė
de Antaną Andruli. 4 pusbro
lius Joąh, Aleksdridri,’ Vincen
tą Andrulius ir Leoną Navic- 
kl ir gimines,. , >

Kūnas bašarvbtdą rdhuasl 
1646 W. 46' St. 1. J. Zblp ko9- 
lyčioj. '

Laidotuvės įvyks,, pąnedėly, 
kovo 11 diena. 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje dtš|-‘ 
bus gedulingos paipaldos ųš 
vėliorilo sielą, o įš iėn bus ritl- 
lydėtds i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a, Domlniko( Andru|io 
giminės, draUgdi ir pažystami 
'esat nuoširdžia) kYidčiahll da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskUtibi pdtarnaviriią ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,,
Mbtfetlš, Dukteris, Stotai 
ir Gihtihėb.

Patarnauja Laidotuvių Direk
torius L J. Zolp, Telefone

S

LENDAX
WASH

RUbą Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ
’ PRIETELIUS

Nėrfeijcja iici trinti nei virti. K 
kebėlitia iaziirkb?
Išbaltiha' rubus j 25 minutes 
skaibyklbj. .
Naujausias stebėtinos išradimas. 
Išmėginkite tuojau. ,PUrsiaUbda 
kvortomis grosėrnėse. Jeigu judų 
groseris neturi, tai tėgūl pašau
kia v

Pullman 8011
* i. Ji. u r-

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

TAIPGI
'• . ■ •«. -’i " /'•' . ■ ''

9 Vai. vakarė
- >

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMĄS.

- ‘t

,<Y ;

*

,W,

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

pas

KALEMBA
Dieną ir Naktį Atdara 

Tėl. Lafayette 3391 
. Mes maloniai suteiksime kreditą 

Archer it Kedzie Ate 
(šiaUr-Rytlnis katopuš) 
Nauji ir Vartoti Karai.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitayimą 
sekanti syki paveikite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Ate.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490 .

radio Paisymas
RADIO RĖPAIRS

Pataisytntii radio šii ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojatn mitin
gams, koncertams; Šbkiariis pi teina
ma kainą.

įsteigta
1925 m.

4083 Archer , Aye.
tarp Califoraia ir Mozart

STOGAI
ROOFING

I ..III.......... ..  i ii" f”1 t."1

THE BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
Ar Jūsų stogas

BATUS
MAUDYNĖS

A, F. CHESNA, 1651 W. 45th SI 
Botllevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

GYDUOLES 
(MEDIC1NE 
Į

PAGELBA INKSTAMS
Tai yaistas, kurs numalšina skausmą 
įječiiiose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo buslės uždeginįb, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos. k , .

Padarytas Iš švariausiu dailų.
Viena pilė toješ kiekvieną valgį, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 6dc., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.,

WALDfcN DRUG CO.
336 E. 43id Si Chieago, III.

i®® ■S;

Senu ir nauju . lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789' So. fialsted St.. Chicago, 1U.

Jauja patal
pas*- 

Mes 
iorystis

8216 So. iialsted Stį^L 
Tel. Victory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENfekAL RAbio stoRe 
Lietuviu Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriat! pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuyUs, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Ątvažiuoklte pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenufe. M. Shills, biznio vedėjas 
it elektros inžinierius.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Tur- 
SL.kiška tabaką, 17 

Canal 9845.
i ■ ■■■■ ii

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MAKT BARTKUS 
lllth and Fdltfield Ava.

Gaminame lietuviškus valgius.



Penktadienis, kovo 8, 1935

Po penkių metų išda
vė motinų papildžiu

sią žmogžudyste
Policijos suimta mergaitė 

“išsipasakojo”

Nežinia dėl kurių priežasčių, 
jauna chicagietė vakar išdavė 
policijai savo motinų, kuri apie 
penkis metus otgal Detroite pa
pildė žmogžudystę.

Visos dalyko aplinkybes yra 
keistos. Pirmiausiai, mergina, 
Philla Knight, buvo suimta, kai 
atsisakė paaiškinti, kodėl jos 
drauge, viena Miss Schaeffer, 
bandė nusižudyti.

*
Toliau kvočiama, mergina ir 

išsipasakojo. Ji liudijo, kad apie 
penkis metus atgal, jos motina, 
ji ir viena McFarland buvę ali
nėje, Detroite. Ten motina iš- 
sitrai.’kė revolverį ir vyriški 
nušovusi. Tai buvę lapkričio 2 
d., 1929 metais.

•

Šįvakar Bridgeporte 
įvyks A.L.T.A.S.S. 
skyr. susirinkimas

BRIDGEPORT — Bridge- 
porto kolonijos ALTASS sky
rius šiandien šaukia svarbų su
sirinkimą Universal Club sve
tainėje, 812 West 33rd street.

Visi skyriaus nariai ir suin
teresuoti vietiniai vyrai ir mo
terys yra prašomi atsilankyti, 
kad skyrius galėtų atlikti savo 
pareigų ir pasidarbuotų skridi
mo darbo užbaigimui. Yra pla
nuojama surengti bazarą skri
dimo naudai, tad reikčs ypatin
gai daug moterų propekto įvy- 
kinimui.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakare. Dalyvaus vienas iš 
ALTASS centro valdybos na
rių. Visus kviečia atsilankyti

Valdyba.

Valstijai nesiseka 
byloje prieš Sa- 

muel Insulla
Kriminaliame teisme dabarti

niu laiku’ eina nagrinėjimas by
las prieš Samuel Insultą. Jis* 
kaitinamas -pavogimu $66,000 
iš bendrovė, Middle West Uti
lities Co., (kuri dabartiniu lai
ku yra subankrotavusi.)

Prokuratūrai byloje labai ne
siseka, nes nuo pat pradžios 
Insullo advokatai laimėjo ir te
belaimi įvairiuose ginčuose. Gy
nėjai sako, kad Insullas nepra- 
sikaltęs, nebent galima bausti 
žmogų, i?Ž “neapsigalvojimą ir 
neapsižiūrėjimą”.

“Wild Bill” Cummings Važiuoja Antru Chevroletu

1.49

"Wild Bill” Cummings, nacionalis A. A. A. lenktynių čempionas neseniai nusipirko atrą Chevro- 
letą—naujausi 1985 Master DeLuxe sedan. Jisai stovi prie savo karo kaip matote paveiksle. Cum
mings nusipirko Chevrolet po to kai jis laimėjo Indianapoly praėjusias lenktynes.1 Skrituly jis paro
domas po pergalės Indianapoly, su nauju helmetu, kuri priėmė A. A. A. Kontesto Komisija dėl visų 
lenktynių dalyvių 1935.

Moteriškė Įskundė 
policijai vagių buri; 

suėmė ios sunu
Nežinojo, kad; jos vaikas buvo 

gaujos lyderis; pakliuvo 10 
narių.

MARQUETTE PABK -- Mrs. 
George Morgan, 6321 S. Maple- 
wcod avenue, greičiausiai da
bar ašaras lieja ir pirštus 
kramto. Ji negali sau dovanoti, 
kad įskundė policijai būrį vagi
lių, kurių lyderiu pasirodo jos 
17 metų sūnūs.

Kelias dienas atgal ji pašau
kė prokurorą ir pranešė, kad 
apielinkčs gyventojų gyvybes Į 
pavojų s>tato jauni vagiliai, ku
rie vagia automobilius ir su 
jais trankosi po gatves.

Policija pradėjo investigaci- 
ją ir suėmė pirmiausiai jos sū
nų, George Jr., o tas išdavė vi
sus savo gaujos narius, Robert 
Roll, 6531 S. Campbell avė., 
Arthur Segert, 6330 S. Camp
bell; Robert Keli, 2741 W. 66th 
st., B. Lockwood, 6024 S. Win- 
chester avė.; Marvin Connolly, 
20, 2025 W. 71st St.; John Ka- 
zanauskas, 1906 W. 61 st.; E. 
Tausz, 18, 6201 S. Richmond 
st., Carroll Harrington, 18, 6211 
S. Artesian avė.; James Cun- 
ningham, 16, 5375 S. Bockvvell 
S’t., ir L. Costello, 6036 South 
Honore st.

Užmušė 10 metų vai
ką ir 78 metų moterį

Nuo automobilių , žuvusių 
skaičius Cook apskrityje pašo
ko iki 156, kai motoristai už
mušė 10 metų berniuką ir 78 
metų senelę.

James Leonurd, 1044 West 
34th Place, “beskeitindamas” 
ant ratukų, pakliuvo po auto
mobiliu vieno Albert Kaminski, 
1058 W. 34th street. Buvo už
muštas vietoje, o automobilio 
valdytojas suimtas.

Užmuštoji moteriškė buvo 
Mrs. Alice Hali, 2420 Arthing- 
ton st. Ją užmušė vienas Ri- 
chard Ernst, prie kampo Wes- 
tern ir Polk galvių.

Su policijos patrolka 
Į gatviakari

Policijos leitenantas Deve- 
reux turėjo merginą, gražią 
Betty Douglas, 28 m. Vakar 
jis jai leido “šoferiauti” savo 
policijos patrolką. Mergaite 
taip gerai automobilį valdė, kad 
įvažiavo į gatviakarį, automo
bilį sudaužė ir su leitenantu at
sidūrė ligoninėje.

Apskritis pakėlė al
gas 522 darbininkas

Iš paskelbto Cook apskričio 
biudžeto 1935 metams pasiro

Mr«. Robertą Nicholson

Robertą Nicholson, Indiana 
valstijos legislaturos narė, ku
ri pirmininkui neatvykus vedu 
susirinkimą.

do, kad algos pakeltos 522 dar
bininkams, ir atidaryti 86 nau
ji darbai įvairiuose departa
mentuose. Šių metų biudžetas 
yra $1,300,000 didesnis už pe
reitų metu.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Vagys išsprogdino saugiąją 
kasą Park Ridge stotyje ir pa
būgo su* $5,000 pinigais, pašto 
ženklais ir valstybes bonais.

Dr. Dr. Frank IL Braune 
ir Maurice L. Dale buvo pa
šaukti prieš grand jury už ne
legalių operacijų darymą. Nuo 
jų padarytos operacijos mirė 26 
metų Miss Marie Dwyer, uni- 
versitetininkė.

Už neužlaikymą žmonos ir 
vaikų, į kalėjimą buvo įmestas 
46 metų inžinierius, Martin 
Coughlin, 7946 !S. Paulina St.

....Tūli W. ir H. Archer, 1742 
W. 95th st., patraukė į teismą 
National Tea Co., reikaįaudaini 
$100,000 nuostolių. Jie sako, 
kad iš krautuvės refrigerato- 
riaus nukesi amoni jos dujos, ku
rios juos užnuodijusios.

*
Vagys apiplėšė Red Robin 

suknių krautuvę, 16 N. State 
st., paimdami $5,000 vertes suk
nelių. Be to, tie vagys miesto 
centre apiplėšė ir tris taxike- 
bus. . .

Nuo automobilio nuodingų du
jų mirė Sherman W. Edwards, 
37 metų sekretorius S. & T. 
Buttermilk Products Co., 110 
N. Franklin St. O nuo revol
verio šūvio mirė Glen H. Heard, 
41, 8056 Drexel avė., H. O. L. 
C. apfcainuotojas.

iMiOiii

Chicagos Draugijų, 
K ii ubų Valdybos 

1935 metams
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLIUBO 12 WĄRD valdyba 1935 
metams: J. SVi'orius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag.. 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3181 S. *Emėrald 
Avė.. J. Naudžiūnas turtu rašt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero, 111.. J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2913. W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sielius. 4o35 S. Rockwell S’.., Dr. 
A. J. Manikas diktatas kvotėjas. 
4143 Archer Avė, telefonas ofiso 
Li.fayette 3650, rez. I^afayette 8051, 
A. Vaiaviče maršalka (Bo nema
na'), K. Gramantas, 4535 3. Rock- 
well St., J, Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas. 4088 Archer 

„ Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8131 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas. 4038 Archer 
Ave„ Dr. A. J. Manikas, 4143 
Archer Avė.), Komisiją dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S.

♦ Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
oo piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St.

■ _Ą— 1—. ■  ..................... .... .. .............. i ,

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Eituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladys 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt., 3415 So. 
VVallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 9I)th Pi., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 

‘St., Chicago, III.; Ligoniu apek.
K. Keturakiene, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St.,. ŲhicagO, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III. >

..... ......... r—.."f.n,,,-;,,.. ....

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdybą dėl <1935 metų. 
Jonas Bijankks/lpirni., * 984 W. 
Marcjuette Rdad/ Walter Lėkis, 
pirm, pagelb;, )5/Adolph Kaulakis. 
nut. rašt 8842/' S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj,'J’r3138 S. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Ave„ A, Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., Op. Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt., 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ.. A. Gadaminskiene kasierius, 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W 17 PI., P. Arlaus
kas, F. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai vra laikomi kas 'mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 St. Sekantis susirinkimas ivyks 
sausio 20 d. 1935.

ŪKĖS PARSIDUODA IR NEKURIOS 
IŠSIMAINO ANT NAMŲ 

į ■' ■ ' • .
■»' ’ ' ’ ■ ■

Mes turime daug ūkių bargeny, -60 akerų didumo, 80 akerų, 40 akery, 120 
akerų, 160 akery ir didesnių; taipgi turim nuo 4 akerų iki 20 akerų. Beveik 
visos šios ūkės yra su gerais trobesiais, gera žeme ir transportacija—arti 
autobuso ir gatvekarių linijų. Apie 50 mylių nuo Chicagos. Lietuviai, kurie 
norite ateityj turėt aprūpintų sau gyvenimą ir sveikatą, taipgi būt ant 
savęs ponu ir nebijot darbą prarast, dabar yra geriausias laikas įsigyti 
sau ukj dėl to, kad kainos yra žemos ir mes turim daug bargenų, taipgi 
mes parduodam ir mainom namus, lotus, kurortus ir visokios rųsies biz
nius visuose miestuose ir valstijose, skolinam pinigus, perkam, parduo
dam, mainom' morgiČius ir bonus ir turim apdraudos departamentą. J. Na- 
mono apie 20 metų biznių patyrimas ir teisingas patarnavimas bus Jums 
naudingas. Kreipkitės asmeniškai arba rašykite; J

J. NAMON and COMPANY
6755 So. Wėstern Avenue Chicago, III.

Telefonas—GROVEHILL 4038
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 5 po piet. Vakarais ir nedeliomis 

tik pagal sutarties.

- ; Norėdami gauti 
GERIAUSIO, BET NEBRANGIAI 

VYNO ir DEGTINES
Eikite į viena iš musą sandėliu savo 

apielinkėje
A I A T TC kėisasAiLAUO 24 butel

NEREIKIA DEPOZITO UŽ BUTELIUS IR KEISĄ
California Vynas gal; $1.39

BRIGHTON WINE & LIQUOR 
STORE . 

4221 Archer Avenue 
Prie Brlghton Teatro 
Tel. Lafąyettę 5281

■ Pristatėm DYKAI
........................................................ '

Narna šeimininkės gavėniai turi 
gaminti visai kitokį maistą. Valgis 
ne tik turi būt maistingas bet ir 
skanus.' Beveik visuose namuose, 
kasdien paduodama mėsa, todėl da
bar ją reikia pamainyti kuo kitu, 
nes kaip žinote, šeimos narius rei
kia pilnai užganėdinti.

Todėl dabar, gavėniai atėjus na
mu šeimininkės turės pasirinkti val
gius ir daržovių, spagečių, makaro
nu, šviežios ir rūkytos žuvies, sil
kių ir kitokio maisto. Maistas ne 
tiktai turi būt šviežias bet ir kainos 
turi būt kaip galima pigesnės,

Nešunku pasirinkti tinkamą mais
tą kai jus perkate ji Midvvest Stores. 
Ši groseriu organizacija yra tinka
mai prisirengusi patarnauti jums lai
ke gavėnios. Visos krautuvės yra 
pilnos naujo stako — todėl maistas 
yra šviežias ir geras.

Kainos Midwest Stores yra visuo
met žemos, todėl namu šeimininkės 
lengvai galės sutaupyti nemažai pi
nigu. ši organizacija turi virš 300 
krautuvių ,kurias valdo ir tvarko ne
priklausomi groserninkai. Jie valdo 
nuosavus urmo sandelius per kuriuos 
superka visą maistą vagonais. Del 
tokios didelės supirkinėjimo ♦ galės 
kainos būna žemesnes ir tas sutau
pąs jie parduoda savo kostiumie- 
riams, formoje žemu kainu.

Gavėnia jau prasidėjo ir šios sa
vaitės išpardavimui parinktas spe
cialia maistas. Perskaitykit šios die
nos apskelbimą kuris telpa kitoj vie
toj. Pasižymėkite kas jums reika
linga ir atsilankykit i artimiausią 
Midvvest Stores. Jus galite sutau- 
pyt ant šių specialiu vertybių.

Apskelb.

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj, ko
vo 8 d., Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Malonėkite visi imti dalyvumą.

Valdyba.

Chicagos Lietuviu Choras “Pirmyn” 
rengia Koncertą ir šokius, šeštadie
ny. Kovo 9 dieną, Armitage Svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Bus 
turtingas ir įvairus programas, taip
gi linksmus šokiai prie geros mu
zikos. Visi kviečiami atsilankyti.

— Choras.
•——-—r-*—-

18-ta Apielinkė. šiandien, kovo 
8 d. 8 vai. vakaro ivyks Zarasiškių 
Kliubo susirinkimas, p. Žukausko 
svetainėje, 2126 So. Halsted St. Za- 
rasiškiai, kurie norite prisirašyti prie 
kliubo, malonėkite ateiti. Valdyba.

Bridgeport — Teisybės Mylėtojų 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj kovo 10 d. 12 vai, 
per pietus Chicagos Lietuvių Audi- 
rijoj 3133 So. Halsted St.

Visi nariai-ės esate prašomi atsi
lankyti, o labiausia tie kurie esate 
pasilikę su mokestimis. Pagal Tei
sybės Mylėtoju Draugystės konstitu
ciją, narės-č neužsimokėjęs per du 
(2) mėnesius liekasį suspenduotu; o 
neužsimokejes per keturis (4) mėne
sius, liekasi ; < išbrauktas iš narių 
skaičiaus. —-S. Narkis sekretorius.
'( ... ! .............

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
ivyks sekmadieni kovo 10 d. 1935 m. 
2 vai. po pietų G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes yra daug 
svarbiu reikalu dėl aptarimo. Taip
gi nepamirškit ir naujų narių pa
kalbinti prisirašyti prie S. L. A. 129 
kuopos. K. Batutis prot. rašt.

Lietuviu Keistučio Kliubo Narių 
Domei.

Visi Keistučio kliubo nariai-ės pri
valo tą žinoti kad: pagal kliubo nau
ja konstitucija už kiekvieną paragi
nimą mokesčiu reikale turėsite užsi
mokėti kliubui išlaidas.

Apart to lai bunie visiems nariams 
žinoma kad Lietuvių Keistučio Kliu
bo susirinkimai yra laikomi naujoj 
vietoj kas 1-mas nedėldienis kiek
vieno mėnesio J. Yuškos (Holly- 
wood) svetainėj 2417 W. 43rd St, 
(arti Western Avė.).

Susirinkimai prasideda kaip 12-ta 
va). dieną, bet finansų stalas priim- 
dinėja narines duokles jau nuo 10-tos 
vai. ryto. — S. Narkis sekretorius,

NEW DEAL LIQUOR 
, STORE

3450 S. Halsted Street
TeL Boulevard 6767

Garfied Park Lietuvių Vyrų ir1 
Moterų Pašelpinio kliubo mėnesinis 
susirinkimas ivyks nedėldieni, kovo 
10, 1935 Lawler Hali, 3929 W. Madi- 
son St. 1 p. m. Visi nariai bū
tinai atsilankykit, nes yra daug kas 
naujo apsvarstymui. Taipgi drau
gai, kurie pasiėmėt aplikacijas iš
pildyti dėl Įstojimo i kliubą prašomi 
atsilankyti ant susirinkimo ir busite . 
priimti už nužemintą kainą. Rašt. I INŠIURINAM NAMUS, Storų lan

gus. rakandus, biznius ir tt. i sau- 
t a -„-n ’ fliausias kompanijas. Reikale kreip-

? „A k 1 kitgs Pas Charles Zekas, 3647 Archer No. 1 laiKys mėnesini susirniKimą i * vo n'pi virtrinėi tm? nedelioj kovo 10, 1935 1 vai. po Ave” eL Virtnn,a 07°7’ 
piet Antano česnos svetainėje, 4501 
S. Paulina StJ Draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu dalykų apsvarstyti. ’ 

Joe Dabulski sekretorius.

Pirmus Morgičiųs 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu ' Atrukavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Vyrų Skrybėles
Vertės nuo $5.00 iki $10.00. 
Išdirbėjas parduoda visų nau
jausių styljų ir madų už

1.00
Aprubežiuotas skaičius todėl 

veikit tuojaus.

234 S. Market St.
6-tos lubos.

©
Lietuviški 
Konfitūrai 

(jam)
Slyvų, pineapple, 
aviečių ir apri
botų konfitūrai 

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam
visoj Amerikoj

Pristatom žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūrus. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Suppjy Gompany 

4830 W. 25th St., Cicero, III. 
Induose nuo 15 iki 650 svarų, 

čia gausite miltų ir visko, kas 
tik reikalinga duonos kepimui.

ttjHES l)E\T4,
’oFFICt h

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamės padaryme 

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

Valandos: 8;30 iki 8:80 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

326 S. STATE ST

IOpposite Davls Store, 2d Floor I 
Į ' .- » .........

CLASSIFIEDADS
Automobiles

PONTIAC SEDAN 1928 geram 
stovy, mažai važiuotas $105.00.

Radcliff 7456

Business Service
Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui
> apskaičiavimą

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė.

LENGVI IŠMOKESČIAI.

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

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 yVest Dlvisoin St. 

Tel. Armitage 2951

aa-

IcL ArmitagB 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virė 50 met.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixturės
R a kandai-{taisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269
—X—

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui UŽ vieną {mokėjimą ant rankų.

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant naują bizni. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREČK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
> 14 N. Franklin St.

Tel. Central 4561
—O—

----- y-— --- -----------------

CASH REGISTERIS parsiduoda 
pigiai, biski vartotas, nuo vieno cen
to iki $99.99. Kreipkitės John Gry
bas, 6142 So. Westem Avė.

Perspnal
PAIEŠKOJIMAS. Kas žino apie 

Mykolą Sungailą, gyveno Chicagoj, 
vadinosi slapyvardžiu Peter Dutis. 
Virš dešimties metų atgal apleido 
moterį. Girdėjau kad miręs. Kas 
dalyvavo jo laidotuvėse, ar graborius 
žino kur jis palaidotas? Prašome 
atsišaukti. Atlyginsiu.

MARIJONA SUNGAILIENĖ 
Box 224,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, kuris mylėtų gražų Šei- 
minini gyvenimą. Aš esu našlė, vi
dutinio amžiaus, turiu nuosavą biz
ni ir yra reikalingas, vaikinas.

Box 226
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

SIUVĖJAS paieško partnerio vyro 
arba mbteries su $50 įstojimo. A. 
Žilinskas, 4613 So. Wentworth Avė., 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gerą patyrimą. Atsišau- 
kit laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

----------------------------------------------
REIKALINGAS Barberys ant 

pėtnyčios ir subatos.
3232 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGOS 2 merginos arba 
moteris virėjos ir veiterkos gyventi 
ant vietos. 944 W. 37 PI .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu gro- 
sernę — visokiu tautų apgyventa — 
gera vieta. Pardavimo priežastis li
ga. 3512 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų krautuvė Tilden Technical High 
School supply store, renda $30 i mė
nesi. Už $400.00 greitai.

4724 So. Union Avė.

PARSIDUODA barsdaskutykla, biz
nis išdirbtas per daug metų.

1827 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavem biznis ge
ras išdirbtas biznis ir randasi geroj 
apielinkėje. 5959 S. Racine Avė.

TAVERN pardavimui nebrangiai. 
Renda $30 mėnesiui, gera vieta. 
Parduodu dėl svarbios priežasties. J. 
Slack, 4352 S. Ashland Avė.

Greitam pardavi-
GROSERNĖ ir bučemė pardavi

mui. gera vieta, 
mui, nes važiuoju i farmas.

3157 S. Emerald Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

5 AKERIAI ŽEMĖS parsiduoda 
Lemont. III., namas, barnė, anglims 
vieta, vištininkas ir vaisiniai med
žiai. Nebrangiai. Rašykit angliš
kai. George Platz, Route 2, Box 
10, Lemont, III.

PARSIDUODA FARMA
60 akeriu su visais namais. Sko

los visai nėra. Parduosiu už pigią 
kainą. Cash arba ant išmokėjimo. 
Noriu greitai parduoti, nes esu 
našlys. SavininkasSavininkas

1324 So. 49th Avė.
Cicero, 111.
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