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Valdžių prieš laiką išpirks bo
nus, kad sutaupinti $14,000,- 
000 nuošimčiais į metus

at- 
del 
iš-

WASHINGTON, k. 14. —Se
nato finasų komitetas užgyrė 
•pasiu^mą atšaukti įstaymus. 
kurie leidžia skelbti mokančių 
taksus pajamas.

Tiems įstatymams labai prie
šinas! turtuoliai, kurie viso
kiais budais išsisukinėja niro 
taksų mokėjimo.
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Sctne in atsembly

natry Mayville

5,000. vyrų ir moterų, kurie atstovauja 90 organizacijų (darbininkų ir fafmerių), atmar-

Kiek dar trūksta?su

Hitleris tarsis šiais

,, $4,750.00

jiQ

STREIKAS UŽSIBAIGĖ
pasi-

vals-

SALT LAKE CITY, Utah, k.

valstijos sekretorių Welling.

M
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Italijos salą Cašsos, 
Graikiją ir pasidavė

atsteigimo monarchi- 
kaip gyventojai nii- 
taip politikieriai ir

pilna pagiežos prieš 
visus suimtus suki- »

balsuosią, 
darysią.

London 
kores- 
Matyt 
šalti- 

negali

pritarimo.
Simon tarsis
Hitleriu

at-
te-

Apie
savo į St. Paul, Minn., reikalauti apdraudos nuo nedarbo, senatvės pensijos ir kitokių socialių
reformų. _

Išsiliejusi Mississippi ir kitos 
į ją įtekančios upės užliejo 
didelius plotus. Tūkstančiai 
liko be pastogės

NEW YOYRK, k. 14. —Be
laukdamas eiUj federaliniamė 
trobesyje užsimokėti savo Pa
jamų Uksus, sukrito ir pasi
mirė Thomas Goodman, 75 m.
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SIOUX FALLS, S. D., k. 14. 
—Streikas Morrell skerdyklose 
užsibaigė. Jis tapo sutaikytas 
guberatoriaus sušauktoje kon
ferencijoje. Prieš streikierius
buvo pasiųsta milicija ir strei- 14.— Valstijos atstovų butas 
ko apielinkėje buvo paskelbtas atmetė pasiūlymą apkaltinti 
karo stovis
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ST. LOUIS, Mo., kovo 14.— 
Tūkstančiai žmonių liko bė pa
stogės išsiliejus Mississippi ir 

upėms ir

Žemutiniame paveiksle parodoma streikas John Morrell gyvulių skerdykloj, Sioux Falls, South 
Dakcxta. Tvarkos palaikymui tapo pašaukta valstijos kariuomenė.
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IORHSŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroj.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5> 
55.

Anglija linksta prie 
Rytų sutarties

Simon važiuos į Berlyną kovo 25 d., bet 
spirs Vokietiją prisidėti prie Rytų sutar
ties garantuojančios saugumą Pabaltijui

LONDONAS, kovo 14. —Ma
noma, kad* vakarykščiame ka
bineto susirinkime liko galuti
nai nustatyta Anglijos užsienio 
politikos kryptis. Ikišiol Ang
lija svyravo ir bandė vaidinti 
taikintojos rolę, bet atėjo lai
kas ir jai aiškiau nusistatyti 
bent skubiausiais užsienio poli
tikos klausimais.

Ir Anglija galutinai nutarė 
prisidėti prie Francijos ir Ru
sijos politikos ir nebesipriešin
ti svarbiausiai Rytų Locarno 
sutarties sąlygai— savitarpinei 
valstybių pagelbai.

Manoma, kad kabinetas buvo 
priverstas pakeisti savo nusi
statymą delei labai spartaus 
Vokietijos atsiginklavimo, kuris 
darosi pavojingas visai Euro
pai.

Išrodo, kad jei Vokietija ir 
toliau nepaliaus priešintis Ry
tų Locarno sutarčiai su savi
tarpinės pagelbos klauzule, An
glija pasuks savo užsienio po
litikos vairą į tą pusę, kuris 
veda prie visiško Vokietijos izo
liavimo. s
Anglijos užsienio reikalų minis

teris važiuos Berlynan
Anglijos užsienio reikalų mi

nisteris Simon važiuos apie ko
vo 25 ar 26 d.d. į Berlyną as
meniškai pasitarti su Hitleriu 
svarbiais Europos politikos 
klausimais.

Jį lydės jo vyriausias pagel- 
bininkas kapt. Anthony Eden, 
kuris tuoj po to vyks tiesiai į 
Maskvą, o Simon kovo 27 d. 
gryš atgal į Londoną. Jei Si
mon nepasiseks prikalbinti Vo
kietiją prisidėti prie Rytų su
tarties, tai Eden kelionė į Ma
skvą įgys ypatingos reikšmės.

Reikšmingas yra 
Times parlamentarinio 
pondento pareiškimas,
painformuotas iš tikrų 
nių, jis sako, kad Eden 
vykti į Maskvą pirmiau, negu 
Simon bus aplankęs Berlyną. 
Todėl jie abu kartu vyks į Ber
lyną, kad Eden prieš išvyksiant 
į Maskvą pilnai žinotų apie 
ką buvo tartąsi Berlyne. It 
Eden turėsiąs pasilikti Mask
voj iki bus užbaigti visi 
tarimai su Rusija.
Simon tarėsi su Pabaltijo 

tybių atstovais
Vakar pas užsienio reikalų 

ministerį Simon vienas paskui 
kito apsilankė ir Pa balti jos 
valstybių atstovai— Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos.

Manoma, kad jie pasakė vie
ną ir tą patį dalyką: kad jie 
pritaria vas. 3 d. Anglijos' ir 
Francijos pasiūlymams; kad 
rytų ir vakarų Europos sau
gumas nesiduoda padalinimui 
ir todėl turi būti bendrai svars-
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tomas, ir kad jie ypač yra pa
tenkinti Londono pareiškimu 
apie garantavimą saugumo ry
tų Europai.

Ti.p Pabaltijo valstybės pasi
sakiusios, kad jos prisideda prie 
Francijos ir Rusijos reikalavi
mo savitarpinės pagelbos klau
zulės Rytų Locarno sutarty.

Taipgi manoma, kad visos šios 
trys Pabaltijo valstybės išreiš
kė pageidavimą, kad kapt. 
Eden ir jas aplankytų, kai jis 
važiuos į Maskvą ir Varšavą.

Manoma, kad tas klausimas 
vakar buvo svarstomas ir ka
bineto susirinkime, ypač kad 
kapt. Eden apsilankymo Pabal 
tijo valstybėse taipjau pagei
dauja ir Francija su Rusija, 
bet manoma, kad tokiai kelionei 
pasipriešino Bakhvin remda
masis tno, kad ji nerasianti 
visuomenės

Apie ką
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Išrodo, kad Kubos 
sukilime ima viršų 

valdžia
HAVANA, k. 14. — Išrodo, 

kad generalinį streiką ir suki
limą laimi valdžia. Dar dau
giau streikierių sugryžo į dar- 
tyą, o kiti yra areštuojami už 
atsisakymą dirbti. Delei to ta
po areštuota daugiau kaip 20(1 
prekybos ministerijos ir Hava
nos gatvekarių darbininkų. Tę
siami masiniai areštai nužiūri
mų dalyvavusių sukilime prieš 
valdžią žmonių. Tarp areštuo
tų yra ir buvęs finansų minis- 
teris Canal, vadas ABC revo
liucines draugijos.

Kareiviai ir policija tęsia be
prasmį šaudymą gatvėse naktį, 
kuomet gatvės yra visai tuš
čios, nes po 9 vai. gyventojams 
yra uždrausta rodytis gatvėse.

Strachey vėl turėjo 
aiškintis valdžios 

agentams

Valdžia išpirks pir 
mos Laisvės pa

skolos bonus

. Simon ir 
keturiais svarbiais klausimais:

Oro sutartis.
Rytų sutartis.
Galimybė centralinės Euro

pos sutarties.
Nusiginklavimo sutartis.
Anglija jau pradeda bijotis 

Vokietijos atsiginklavimo, nes 
jau yra žinoma, kad vokiečiai 
ruošia didelį oro karo laivyną, 
kuris turės 1,300 lėktuvų. Taip
jau Hitleris galbūt reikalaus 
teisės statytis tokį karo laivy
ną, kuris butų trečdalio didumo 
Anglijos laivynui.

Taipgi yra žeklų, kad Hitle
ris reikalaus Vokietijai armi
jos paremtos gy veto jų skaičiu
mi. Jei tas Vokietijai butų pri
pažinta, tada Vokietija galėtų 
laikyti daug didesnę armiją, ne
gu turi Francija.

Amerikos Darbo Fe
deracija įspėjo 

kongresą
’ . * N . -

.tll •

Užims griežtesnę poziciją, jei 
' kongresas nepriims pataisos 

dėl esančių algų

Vokietija gal gra 
žins darbininkus 

į ukius
BERLYNAS, k. 14. — Išro

do, kad visi darbininkai, kurie 
per pastaruosius tris metus at
vyko į miestus ir juose susira
do darbus, bu‘s priversti gryšti 
atgal j ukius, nes naciai kitaip 
neįstengia nugalėti nedarbą 
miestuose.

Naciai taipjau paskelbė, kad 
visur pasiliks senosios algos, 
nors pragyvenimas Vokietijoje 
pastaruoju laiku nepaprastai 
pabrango.

Naciai šalina žydus 
iš visų darbų

BERLYNAS, k. 14. — Naciai, 
pašalinę žydus iš valdiškų vie
tų ir uždraudę jiems užsiimti 
daile ar profesija, dabar pra
dėjo šalinti juos ir iš dirbtuvių, 
uždtaąsdami jiems užsiimti ir 
amatais.'

Ikišiol naciai nenorėdavo žy
di) išleisti užsienin, bet dabar 
jie patys pradėjo kurstyti juos 
emigruoti.

JACKSON, Tenn„ k. 14 
27 vhikai liko sužeiti, niekurie 
jlį sunkiai, apvirtus ir nusiri
tu^ pakalnėn mokyklos busui,

■

WASHINGTON, kovo 14. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, William Green į- 
spėjo senato finansų komite
tą, kad Federacija bus privers
ta užimti daug griežtesnę ir 
karingesnę poziciją, jei kon
gresas atsisakys priimti patai
są apie mokėjimą prie viešųjų 
darbų esančių tose apielinkėse 
algų ir jei tas nutarimas ne
bus vykinamas.

Esą ikišiol Federacija bandė 
darbininkus raminti ir dėjo pa
stangas ju'os sulaikyti nuo 
streikų, tečiaus iš to nieko ne
išėjo ir Federacija nebemano 
tai daryti ateityje, jei nebus 
gerbiamos ir darbininkų teisės.

Ikišiol nors darbininkams ir 
buvo pripažinta teisė kolekty
viai tartis su samdytojais, bet 
ta teisė nuolatos buvo panei
giama. Todėl pas darbininkus 
auga įsitikinimas, kad nieko 
gero nebus galima atsiekti tai
kiais budais.

Potvyniai Illinois, 
Missouri ir Arkan- 

sas valstijose

CHICAGO.— Anglijos komu
nistų rašytojas Strachey, kuris 
buvo suimtas deportavimui už 
radikalizmą, vakar buvo pa
šauktas sugryšti iš Clevelan- 
do ir duoti niekurių paaiškini 
mų immigracijos vyriausybei. 
Bet davus reikiamus paaiškini
mus, jis vėl tapo paliuosuotas 
ir tuojau‘3 išskrido tęsti savo 
prakalbų maršrutą.

Jis sakosi nepriklausąs korini1, 
nistams ir esąs tik. “intelektila- 
lis komunistai”. Bet šis jo 
areštas jam pagelbėjo ir gerai 
jį visoje šalyje išgarsino.

WASHINGTON, kovo 14. — 
Iždo sekretorius Morgenthau 
paskelbė, kad federalinė val
džia išpirks visus pirmos Lais
vės paskolos bonus. Ta pasko
la buvo užtraukta karo metu. 
Neatmokėtų bonų yra arti už 
$2,000,000,000.

Išpirkimas bonų prasidės
birželio 15 d. Bet galbūt prieš 
tą laiką valdžia pasiūlyk tuos 
bonus iškeisti į kitus valdžios 
bonus, kurie neštų mažesnį 
šimtį.

Šiuo laiku' atmokėdama 
bohus valdžia tikisi vien
šimčiais sutaupinti $14,000,000 
Į metus. Be to bus išimti iš 
apyvartos bonai, kurie turi auk
so klauzulę.

Valdžia jau dabar keičia ket
virtos Laisvės paskolos bonus, 
kurie neša 4*4 nuoš. į kitus 
bhnus, kurie neša 2 7/8 nuoš. 
Keitimas eina sėkmingai, tad 
valdžia nori pakeisti kitais bo- 
nais ir visus $25,000,000,000 
karo laiko paskolos bonus, kad 
nebūtų jokių nesusipratimų 
eity nė aukso klausimu, nė 
priešlaikinio paskolos bonų 
niokėjimo.

Šiandie senatas bal 
suos dėl algų prie 

viešųjų darbų

Graikija aprimo, vei
kia tik karo teisiiiai

19 žmonių apkaltinta 
Franci joje dėl Sta

viskio aferos

PARYŽIUS, kovo 14. — Po 
ilgų tyrinėjimų, dėl Staviskio 
aferos, kuri savo laiku iššau
kė Paryžiuje ir kituose mies
tuose dideles riaušes, liko ap
kaltinta 19 žmonių, jų tarpe 
ir nusišovusio bankieriaita naš
le.

PRAIRIE HOME, Mo., k. 14. 
—Bėgyje savaitės šiame maža
me miestelyje nuo nugarkaulio 
meningitis x pasimirė keturi 
žmonės, šiandie dar du žmo
nės sunkiai susirgo.

Trans-atląptinio skridimo fi- 
manasivimui \ užbaigti. turi būti 
sukelta .... į.....

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta'-........ $92.85

Marųuėtteparkiečiiai su
kėlė kortų lošimo vakarė
lyje .........................  22.25

Antanas Walskis, Chica
go, paaukavo tame vaka
rėlyje ...........      10.00
VISO .........................  $125.10 kitoms įtekančioms
Dar trūksta ............... $4,624.90 potvyniu*! užliejus didelius plo

tus žemės pietinėj daly Illinois, 
pietrytinėj daly Missouri ir 
šiaurinėj daly Arkansas vals
tijų.

Tečiaus manoma, kad potvy- 
nys nėra pavojingas ir kad 
greit praeis.

Success, Ark., yra visai 
kirstas ir gali susisiekti tik
lefonu. Miestely trūksta mais
to, nes gyventojai negali išeiti 
iš savo namų.

Raudonasis Kryžius jau pra- 
i dėjo gelbėti 4,000 likusių be 

pastogės žmonių.
Illinois valstijoje prie gel

bėjimo ir kitų su potvyniu ko
vojimo drabų bus pastatyti šel
piami bedarbiai, kurių potvy
nio apielinkėj yra apie 10,000.

Apskaitoma, kad laikinai be 
pastogės liko apie 10,000 žmo
nių.

WASHINGTON, k. 14. —Se
natas rytoj išnaujo balsuos dėl 
pasiūlymo, kad prie viešųjų 
darbų, prie kurių bus pastatyti 
šelpiami bedarbiai, butų moka
mos esančios toje apeilinkėje 
algos, o ne žemos algos, kaip 
siūlo administracija.

Esančių algų pasiūlymas jau 
pirmiau buvo priimtas, bet se
natas tą klausimą sutiko iš
naujo svarstyti, nes toms al
goms griežtai pasipriešino admi
nistracija.

' ATHENAI, kovo 14. —Grai
kijoje gyvenimas gryšta į nor
males vėžes. Paskutinis sukilė
lių laivas, kruizeris Averoff, 
kuris išgabeno iš Crete salos 
sukilėlių vadą Venizelos ir nu
gabeno į 
sugryžo į 
valdžiai.

Valdžia, 
sukilėlius,
limo dalyvius, kurie nespėjo pa
sislėpti užsienyje, atidavė ka
ro teismams, kad jie aštriai 
juos nubaustų.

Italai Venizelos gi perkėlė į 
didesnę Rhodes salą, kad kas 
nesikėsintų seną graikų politi
ką nužudyti.

Karo stovis Graikijoje irgi 
švelninamas.

Graikijai numalšinimas suki
limo labai brangiai kainavo ir 
graikai už jį turės mokėti dar 
daugelį metų. Dar nenustaty
ta kiek nuostolių sukilimas pa
darė amerikiečiams, daigiausia 
Amerikos tabako kompanijoms, 
kurios turi Graikijoje didelius 
tabako sandėlius. • • •

Gal balsuos dėl monarchijos 
atsteigimo

Karo ministeris gen. Kbndy-
lis, kuris asmeniškai vadovavo 
kariuomene kovose su sukilė
liais, pareiškė kad kada atsteigs 
šalyje normales sąlygas, gal
būt bus leista gyventojams bal
suoti dėl

Pasimirė garsus neg 
rų aktorius f

<NEW YORK, k. 14.— Fifth 
Avė. ligoninėj pasimirė garsus 
negrų aktorius, chicagietis Ri- 
chard Berry Harrison, 70 m. 
amžiaus. Gimęs London, Ont., 
iš pabėgusių vergų, jis baigė 
dramos mokyklą Detroite ir nuo 
to laiko nepaliovė dirbęs sce
noje, vadindamas Kanadoje ir 
Jungt. Valstijose. Bet ypač 
j te pagarsėjo tik pastaraisiais 
keliais metate savo vaidinimu 
garsiame veikale “The Gręen 
Pastures”, kuriame jis vaidino 
aDe Lawd” (Dievo) rolę. Jis 
tą rolę suvaidino gal 2,000 sy
kių ir už savo gerą vaidinimą 
yra gavęs medalių kaipo labiau
sia pasižymėjęs negras. Palio
vė vaidinti tik dvi savaitės at
gal, kada jis besiruošdamas 
vaidinimui staigiai susirgo ir Ii. 
ko paraįižaotas.
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PITTSBURGH O NAUJIENOS
VOKIETIJOS DEMOKRATIJOS ATSTOVO

PRIĖMIMAS PITTSBURGHE
P1TTSBURGH, PA. — Ko

vo 1(1 d. Centralinė Darbinin
kų Unijų Taryba ir socialistų 
partija surengė prakalbas Al- 
vrn teatro salėje, kur vyriau
siuoju kalbėtojum buvo Vo
kietijos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvusio reich
stago narys, Gerhart Seger. 
Seger’ui pavyko pasprukti iš 
Hitlerio nagų į užsienį. Bet 
prieš tai jis pats ant savo kai
lio patyrė rudųjų gaujų tero
ro baisybes koncentracijos sto
vyklose.

Gerhart Seger, kaipo Vo 
kietijos darbo žmonių atsto
vas, gerai pažįsta Vokietijų ir 
tas aplinkybes, kuriose įsiga
lėjo Hitlerio gaujos. Tos gau
jos pavergė kultūringų šalį, 
sugriovė darbininkų organiza
cijas bei politines partijas.

Tikrai buvo įdomu jo kal
bos pasiklausyti ir susipažin
ti su tomis apystovomis, ku
riose Hitleris įsigalėjo.

Prakalbas atidarė Stcaiii 
Operating Engineers unijos 
atstovas, Charles L. Milicr, ku
ris yra vice-prezidentas Dar
bininku Unijų Tarybos (Pitts- 
finrgh Central Labor Union 
Coffisul) ir pavedė tvarkų ves
ti Plieno Darbininkų Unijos 
atstovui Louis Leonard. Pas
tarasis pirmiausiai perskaitė 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijos rezoliucijų, kuria 
pasižadama Amerikos organi
zuotų darbininkų parama Vo
kietijos darbininkams pasiliuo
suoti iš Hitlerio jungo. * ^Pa
sižadama moralė, materiale 
parama, o taipgi' boikolavi- 
mas Vokietijos prekių tol, kol 
nebus grųžinta Vokietijos dar
bininkams laisvė.

Pirmuoju kalbėtojum prista
tomas Darlington Hoopes, 
Penn. legislaturos socialistu 
atstovas.

lyje. Yra nusitarta sukelti virš 
$200,000.

Girdi, buvo laikai, kada Vo
kietijos organizuoti darbinin
kai gelbėjo Amerikos darbinin
kams. Dabar atėjo laikas, ka
da Amerikos darbininkai turi 
pagelbėti Vokietijos darbo žmo
nėms. Nurodė, kaipo pavyzdį, 
kaip Amerikos angliakasiams 
besiorganizuojant po vadovy
ste Mitchell ir kovojant dėl 
pripažinimo unijos, Vokietijos 
organizuoti angliakasiai padė
jo finansiškai Amerikos dar
bininkams. Todėl Amerikos dar
bininkai. turėtų dabar ateiti į 
pagelbų Vokietijos darbinin
kams.

ištesėjimo, tai ir nesą reikalo 
daug aiškinti.

Hitleris ne tik kad nieko 
nedavė Vokietijos žmonėms, 
bet net yra padaręs tokią su
tartį su Lenkija koridoriaus 
klausimu, kurios nė viena pir
mesnė valdžia nebūtą drįsirs 
daryti.

PITTSBURGHO
NAUJENYBĖS

Hoopes savo veiklumu* ir ko- 
vojimu už darbininką reikalu? 
yra pasižymėjęs legislaturoj. 
Pirmiausiai prisiminė, kad ir 
šioj šalyj reiškiasi fašistiniu 
tendencijų ir iš priežasties ne
darbo atsiranda įvairios rąšies 
demogogų, kurie klaidina Ame
rikos darbininkus visokiais pa
žadais. Kompaničnų unijų au
gimas irgi ne ką kitų reiškia, 
kaip tik fašistines tendencijas. 
Kovodamas su kompaničnomis 
unijomis, jisai įnešęs bilių į 
legislaturą. Bet reikalinga, kad 
organizuoti darbininkai darytų 
spaudimų į legislaturos atsto
vus dėl priėmimo minėto bi- 
liaus.

Aukų rinkimas
Pranešama, kad U. M. of A. 

5-to distrikto yra priduotas če
kis $25. Klausiama, kas dau
giau prisidės su stambesne au
ka. Tuojau Krutamu Paveikslų 
Operatorių Unijos atstovas pri
duoda $25. Pienininkų unijos 
atstovas priduoda $10. Kotelių 
ir restorantų unijos atstovas 
$5. Duonkepių unijos atstovas 
$5. Penn. Security Lygos at
stovas $5. Nesirandant dau
giau unijų atstovų, kurie at
siųsta su aukomis, atsišaukia 
Bedarbių Lygos atstovas, pa
reikšdamas, kad ir jie duoda 
$5. Tuo lyg ir sarmatą pada
roma toms unijoms, kurios dar 
nėra prisidėjusios su auko
mis. į

Viso aukų surinkta $150.

kad 
ten 
net 
pri-

Kaip Hitleris valdo 
62,000,000 gyventojų

Pirmiausiai, sako kalbėtojas, 
teroro ir žiauriausia priespau
da, į kurių buvimų aš pats ne
būčiau tikėjęs, jei nebūčiau vi
so to pats pergyvenęs. Nuro
dė faktais, kad Vokietijoj nė
ra spaudos laisvės, nėra jokios 
opozicijos, — viskų tvarko gin
klas, teroras ir šnipavimas. Da
bar Vokietijoj nekalti piliečiai 
yra terorizuojami ne tik už 
prasitartų žodį prieš Hitlerį, 
bet ir tie yra terorizuojami, 
kurie nužiūrima, kad kartais 
gali ateity prasitarti.

Kalbėtojas patarė abejojan
tiems nueiti į viešuosius kny 
gynus ir pažiūrėti, jokius įsta
tymus Hitleris turi išleidęs.

Artinasi dainų vakaras
------T-—,.... .. \

Retai mums tenka savo tarpe 
turėti svečių, pasižymėjusių 
dainininkų (solistų). Tačiau jei 
mes jups sykį išgirstame ir 
esame jais patenkinti, tai ir 
vėl mes stengiamės juos išgirs
ti ir suteikti progų tiems, ku
riems neteko išgirsti.

Mes lietuviai pripratę prie 
dainų. Mus motulė dar lopšy 
supdama daina užliūliavo; joje 
(dainoje) mes reiškiame savo 
jausmus—savo vargus ir džiau-

gsmus. Nenuostabu, jog dai- 
I no j e mes lyg atgimstame, pa

mirštame dienos vargus ir ima
me gyventi praeities maloniais 
prisiminimais.

Tą \ malonių praeitį žada 
mums grąžinti žymus Brookly- 
no, N. Y., dainininkas Pr. Stan
kūnas, kuriam yra rengiamas 
Pittsburghe koncertas.

Šis dainų vakaras įvyksta 
šio mėnesio (Kovo-March) 24 
dieną, 8 vai. vak., Lietuvių Mo
kslo Dr-jos 
Soho.

Turėsime
girsti Pr.
jant, bet ir
nininkus.

Reikia tikėtis, jog šis paren-

šiuos reng. komiteto 
P. Pranckevi£ių, P. 
S. Bakanų, P. Dargį. 
X. Žukauską ir Juo-

svet,, 142 Orr st,

progos ne tik iš- 
Stankunų dainuo- 
kitus vietinius dai-

girnas bus sėkmingas, nes visų 
srovių veikėjai jį remia, o be 
to, visiems svarbą išgirsti gerą 
dainininką dainuojant.

Tikietus galite iš anksto įsi
gyti pas 
narius: 
Radgers, 
kun. M.
zų Baltrušaitį.
Visų veikėjų ir geros, valios 

lietuvių susirinkimas
Ateinantį pirmadienį, kovo 

(Mareli) 18 d., vietinis A. L 
T.A.S.S. Komitetas šaukia visų 
Pittsburgho veikėjų ir bendrai 
visų suinteresuotųjų antruoju 
Trans-Atlantiniu skridimu asme 
nų susirinkimų.

šiame susirinkime bus plačiai 
apkalbėti planai surengimui la
kūno Vaitkaus išleistuvių, jam 
skrendant j Lietuvą. Lakūnas, 
skrisdamas New York’an, su
stos vienai dienai Pittsburgh’e, 
kad parodžius pilnai įrengta 
orlaivį ir tarus atsisveikinimo 
žodį.

* / T ’

Todėi visi, kas gdite, atsi
lankykite į šį susirinkimą, kad 
bendrai apkalbėjus tinkamų la
kūno priėmimų.—P. Drg.

(Tąsa pusi. 8-člam)

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETIMAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 3051.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez, Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7 8 2 u 
Namu Tel. Prosuect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

AKUŠERĖS

pa- 
to. 

jog 
pa- 
na-

Hitleris No. 1 pasaulio 
taikos priešas

Kalbėtojas sako, kad Hitle
ris yra * didžiausia kliūtis 
saulinei taikai. Nežiūrint 
kad jisai geriausiai žino, 
jam įsivėlus į karą visas 
saulis butų prieš Vokietiją,
etai smarkiai ginkluojasi. Fak- 
tinai Hitleris tik ir pasilaiko, 
skelbdamas neapykantą prieš 
kitas tautas.

Dabartinių laiku Vokietija 
daugiau ginkluojasi, negu 
da, nors praeityj.,..,,Vokietijoj 
kariškos dirbtuves pagamini 
kas savaitę po 650 kariškų lėk
tuvų. Yra gaminama kanuolčs, 
tankai, nuodingos dujos ir ki
ti kariški pabūklai. Mokyklose 
atvirai varoma kariška propa
ganda.

Kitos šalys, matydamos Vo
kietijos ginklavimąsi, irgi ne
atsilieka. O ginklavimosi ne ką 
kitą reiškia, kaip tik karą.

Tai štai kodėl Hitleris yra 
No. 1 pasaulio taikos prie
šas.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albanj 

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

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH į. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 Sonth Ąshland Avė. 

Te!. Boulevard 2800 
Rez. 6515 SoJRockvelI St.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W.. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI

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 Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vat vak. 
iiskyrus seredomis.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI
-^^^^^^^^•■^gPM*^*^********^*-^*********^*** IB****^**'*"1

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
' OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Gerhart Seger kalba
Pabaigus aukų rinkimų, pri

statomas žymiausias kalbėtojas 
Gerhart Seger, kaipo Vokieti
jos demokratijos atstovas. Pir
miausiai gerb. svečias atsipra
šė publikos dėl jo kalbos vo
kiško akcento. Jisai kalbėsiąs 
ne prieš Vokietijų, bet prieš 
Hitlerį. O Hitleris nesąs ne tik 
Vokietija, bet ir ne vokietis.

Kalbėtojui suminėjus, 
Hitleris ne vokietis, koks 
Hitlerio sekėjas pradėjo 
baubti, bet nesirado jam
tarinčių. O ' karštas publikos 
pritarimas kalbėtojui sugadino 
visus hitlerininkų planus suar
dyti prakalbas.

Kalbėtojas sako/ DaUguma 
jus klausiate savęs, kaip Vo
kietijoj galėjo įsigalėti fašiz
mas? Pirmiausiai reikia pasa
kyti, kad Vokietijoj dar nebu
vo prigijusi demokratija. Dau
guma Vokietijos gyventojų ne
buvo suinteresuota politika 
Ypač vidurinė klasė buvo la
bai atsilikus politikoj. Depre
sijos paliesta, ji greitai pasi
davė demogogijai ir puolė į 
Hitlerio glėbį. Kitas dalykas, 
tai tas: reikia neužmiršti, kad 
Vokietijoj gimė demokratija 
pralaimėjus karą ir pasirašius 
pažeminančių taiką. Ačiū tam, 
Vokietijos konstitucija ir de
mokratinė tvarka nebuvo per
daug populiari tarp neprotati- 
jančių ir nacionalistinių minių, 
ypač vidurinėje klasėje. Apie 
'dvarininkus ir kapitalistus, tai 
nėra reikalo nei kalbėti. z

Kol Vokietijoj buvo -savos 
rąšis gerbūvis, tai Hitleris ne
turėjo pasisekimo. Užėjus de
presijai, Hitlerio judėjimas 
pradėjo labai smarkiai augti. 
Ir kurgi ne? Hitleris; varto
damas bjauriausių demogogiją, 
visiems visko prižadėjo ir apie 
tai nėra reikalo įtė kalbėti. Tik 
paimkite Hitlerio pasakytas 
kalbas if jąs patys matysite', 

gelbėjimo Europos darbininka i kad jis yra visko visiems pri- 
ir kovai prieš fašizmų šioje ša- žadėjęs. O kaslink tą pažadų

Socialistų Partijos atstovės 
kalba

Antruoju* kalbėtojum buvo 
Socialistų Partijos atstovė, drg. 
Sarah Limbeck. Jr pabrėžė 
tarptautines organizuotų dar
bininką vienybės reikalingumą. 
Ypač šiuo laiku, kada visiems 
reikia kovoti prieš fašizmo pa
voją ne tik Vokietijoj, bet ir 
šioj šalyj. Pasak kalbėtojos, 
šioj šalyj mes turėdami laisvę 
turime padėti Vokietijos dar
bininkams pasiliuosuoti iš fa
šizmo priespaudos. Dabartiniu 
laiku, kada Vokietijos darbi; 
ninką laisvė yra patrempta, o 
politinės ir ekonominės organi
zacijos sugriautos. Joks kitoks 
veikimas nėra galimas, kaip 
tik požeminis kovoj su fašiz
mu. Turime padėti Vokietijos 
darbininkams finansiškai, šios 
šalies organizuoti darbininkai 
yra įsteigę Labor Chest dėl

Kaip ilgai Hitleris išsilaikys
Nors Hitleris skelbia, kad jo 

tvarka busianti per tukstan 
čius metų Vokietijoj, bet mes 
esame įsitikinę, s f ko kalbėto
jas, jog Hitlerio viešpatavimo 
dienos yra suskaitytos.

Kalbėtojas, baigdamas savo 
kalbų, patarė Amerikos darbi
ninkams budėti ir kovoti prieš 
besireiškiančias fašistines ten
dencijas šioje šalyje. Reikin 
visais budais ginti laisvę, ku
rių jus turite.

— S. Bakanas.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos liuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
val.„ Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricany Akių Specialistas. 
Palengvins akių . įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam į mo* 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių; Kainos pigiau \ 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589
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Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko. '
Išbaltina rubus į 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosernėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau-

Pullman 8011

AKIĮJ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

T

t?

i

Tek Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

. Didelė ir graži
■h koplyčia dykai
■k 4092 ARCHER AV.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnarja laidotuvšse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

TėL Canal 2615 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Dl.
Tol Cii^ro KP27

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudelkls
ir

Tavas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
* CICERO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Visi Telefonai:
Yards 1741

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J.F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avie.

Dr, John J. Smętąna 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Aye.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8-:00 va. vahar^'^d&fonhB nuo> 
9:00 iki 12:00 Karoame lietuviškai

Simon M. Skudas 
GlikBORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
TaL Monro* 8877

I. J. ZOLP

Tel. BoMevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct

Tat Cicero 8724. Koplyčia dykai

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland'Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vaf. Nedfil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoįas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniška ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
dSliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.
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GERA NAUJIENA!
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS “MIDWEST STORES”

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo-March 15 ir 16

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

Z“

| Opposite Davis Store, 2d Floor |

svaro 1Qfi
kenai ■ w w

sv. 23<

3 maži už 250

3 kenai 13c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

326 S. STATE ST.

ALWAYS UNIFORM 
. ./DEPENDABLE

ŠVIEŽIAI 
IŠKEPTI

Skirsnemune stuk-
Zamkaus-Gedgudų

dau- 
i ru-

Šame Trice lodau 
As 44Years Ayo 

25ouncesfor25*

bai buvo dirbami bendrai vi
sų, išskiriant tik Romos kuni
gus. Tad kodėl negalima da-

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojames padaryme 

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

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

Puikus Wisconsin BRICK CHEESE
MIDWEST”~ DRUSKA ................

prie “klaidų” ir 
pasitaisyti. Mes

PYČES RIEKUTĖS KlWGgt unc/ kenai 3 už 25c

svaras
EDUCATOR” HAMMERED WHEAT THINSIES ............ pak. 14c

Grynos skuros—Kiekviena pora bargenas 
rūšyje ir kainoje.

♦ PUMPS ♦ TIES ♦ CUT-OUTS
♦ AL’GŠTOM IR ŽEMOM KULNIM
♦ DIDŽIO 2>/2 iki 8'/2.

Juozapine Parė Bismarck Tavern
— įvyksta —

Antradienį, Kovo 19 d., 1935 m.
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus į Juozapinę Parę, bus skanus 
užkandžiai ir randasi gražiai išpuošta svetainė, kurioje grajis gera 
muzika ir visi linksminsimės iki ankstyvo ryto.

KVIEČIA SAVININKAS
Juozas Kiauda, 6101 So. State St. /

„ S| .05■ m I | Y b | “CERESOTA”MILIAI 5s3 25c
Ljft' ' < : '..... ? , _________ ________

C H I C A G O M A I L O R D E R
j BAR GA I N OUTL ET
i 51 | Šouth Paulina Stfeet—Marshtield VU’ and Skeet Car. to,Door . J

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Cukrušs== 10s49c

“Midwest” BLĖACH Kvortinės bonkos 10c—plūs 5cdep. už bonkas 
REX Mineral Powder did. pak. 210 
DYKAI! 1 kenas su pirkimu 
SUNBRITE Cleanser ..........

MILKAS PetBordens Carnation 3 kenai’ 1 9 C 
KIAUŠINIAI No. 1 į Tuzinas 24c 
^JUSTICE” RINKTINIAI KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 27c 
JAUNOS MINKŠTOS PULLET 
VIŠTOS Ištaisytos ........ .......
“KELLOG’S” ALL BRAN 11 unc. pakeliai
“German“ SWEET CHOGOLATE 4 unc. pak. 2 už 150 
“Southern Style” COCONUT .......... 4 unc. kenai 120

sv. 26c
2 pak. 23c

Penktadienis, kovo 15, 1925

Kalbėtojai
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DON’T
NEGLECT
A COLD

• t

prilygti draugui 
politiniame išsi- 
ir abelnoj lute-

FULLPACK
NOSLACK 
PILLINO

yra gana daug.
— Reporderis.

ei ai demokratų 
politišku išsilavinimu

--Zf.fįUICt -jii

NAUJIENOS, Chieago, IK

MM

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

ir vėliau šią istorinę vietovę 
paaukojo seleziečių kongrega
cijai. čia dabar statoma ir 
rengiama seleziečių, katalikiško 
jaunimo mokslinimo ir auklė
jimo įstaiga; šios įstaigos or
ganizatorium ir vedėju yra uo-

lūs silezietis lietuvis kunigą
Skiltys. z Tsh.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos

t

v

j ta sistema. Mums tiesio?, 
šlykštu, kad “šventosios inkv. 

■zicijos” aukos buvo kankina 
■mos vardan dievo ir bažny 
čios; kad jos buvo verčiamos 

1 prisipažinti 
; pasižadėti
1 nesmerktam tas inkvicijos au
kas, kurios prisipažino ir iš- 
venkė inkvizitorių bausmės. 

;J;jba gerai žinome, kad jie taip 
darė no savo noru.

Lyginai taip mes 
sočiai- bjaurėtis šų laikų 

Gerhart nėms išpažintimis, 
jkalaujama vardan 

Pasirodo, kad Vokietijos so- mo, socializmo ir 
atstovas savo bininkų gerovės, 

daug nes išpažintys ir 
augščiau stovi, negu Amerikos Statlino eina nė iš laisvos va- - • y

- 1S- 

T no 
visa-

Praeitą, sekmadienį
10 d.) turėjau laimės būti pra
kalbose. Taip sakant, prisi-į 
žiūrėti ir girdėti visokių kal
bėtojų. Mane daugiausia su-; 
interesavo Vokietijos 
demokratų atstovas,

Esu girdėjęs kalbant Ame
rikon žymiuosius Socialistų 
Partijos vadus, bet jokiu bil
du jie negali 
Seger ne tik 
lavinime, ale 
ligencijoj.

Dalykas gal būt yra tas, kad 
Vok i e t i j os Soe i a 1 deni ok ra t ų 
Partija buvo galinga darbinin
kų politine organizacija ir jos 
vadai turi daug praktiško pa
tyrimo kovoj už darbininkų 
reikalus.

Amerikos Socialistų Partija 
da niekados nėra lošusi žy
mios rolės Amerikos politikoj. 
Todėl partijos vadai ir neturi 
to politinio patyrimo, kokį tu
ri Vokietijos draugai.

tt » «
Derlington Hoopes tikisi, 
kad sekamą rudenį socia
listai laimės Reading, Pa., 

miesto rinkimus
Kaip yra žinoma, per kelis 

metus Readingo miestą valdė 
socialstai. Tačiau praeitais 
rinkimais republikonai su de
mokratais susiblokavo ir lai
mėjo rinkimus, nors ir nedi
dele balsų dauguma.

Praeitą sekmadienį teko kal
bėtis su legislaturos atstovu 
Hoopes. Paklausus, ar yra 
proga socialistams sekamą ru
denį laimėti rinkinius, — drg. 
Darlington Hoopes pareiškė, 
kad esą geri prospektai dėl 
laimėjimo.

» tt tt
Sukimas apie krumus 

(Round the bush)
Jau ne kartą teko pastebėti 

sklokininkų “Naujojoj Gady
nėj” gana geros kritikos ko
munistų ščyrųjų davatkoms, 
kurios garbina Staliną, kaip 
kokį dievą.

Savo laiku buvo pajuokta 
komunistine išpažintis, kurią 
prasižengusios komunistinės 
davatkos atlieka prieš viešpa
tį Staliną ir prisipažįsta prie 
kaltės, pasižadėdamos ateityj 
tokių “klaidų” nedaryti. Po 
tokios išpažinties davatkos ir 
vėl yra priimamos į Stalino iš
rinktųjų karalystę.

Praeitame “N. G.” numery
je yra cituojama iš Maskvos 
“Izviestija”, kaip tūlas A. Av- 
dejenko tikrai religiškai gar
bina “didįjį” Staliną,
našiai kap pabažna davatkėlė 
garbina dievą.

“N. G.” nepritaria ne toms 
išpažintims, nė tiems garbini
mams “didžiojo” Stalino. Ji 
pajuokia tuos, kurie taip da
ro. Bet ji nepasako nė pusę 
žodelio prieš tą “didįjį” ir 
“neklaidingąjį” Staliną ir 
prieš tą visą sistemą, kori to
kių išpažinčių ir garbinimų 
reikalauja iŠ savo vergų .

Išrodo, kad ‘‘N. G.” pajuo
kimas ir smerkimas tų išpa
žinčių ir Stalino garbinimų, 
nesmerkiant paties Stalino ir 
tos sistemos, — tai tik suki
mas apie krumus (round the 
bush), kaip amerikonai sako.

tt tt tt
Komunistinės išpažintys ir 

* inkvizicija
Skaitydami istoriją apie in

kviziciją, mes bjaurimės visa

O

CHICAGO MA1L ORDER BARGENŲ OUTLETO

Prieš-Velykinis Išpardavimas
MOTERŲ IR
MERGINŲ

privalome 
komunisti- 
kuriu rei- 
komuniz- 

neva dar- 
Komunisti-

Judge John P. Nields

SIUTAl-KAUTAI
Jurų pastebėtinas atsiliepimas i musų pakvietimą 
siūlant išpardavimo-kainas ant viso Mail Order 
Perviršio, įrodė, kad jus žinote vertybes, šiame iš
pardavime mes siūlome 

-s nirmiau bargenus.
♦ KEMPY TWEEDS
♦ PILNU PAMUŠALU
♦ GRAŽIOS SPALVOS

jums didesnius negu kada

♦ SWAGGER KAUTAI
* VERTYBĖS KURIAS 

JUS NETURITE 
PRALEISTI.

lios, bet... iš prievartos, - 
saugojimui savo kailio, 
budu ieškoma malonių iš 
galio Stalino.

Malonių ieškojimu 
ginusiai pasižymi visokios 
sies savimyliai, avanturistai.

žodžiu sakant,
savimyliai, 

karjeristai, 
draugijos išmatos, 

tt tt »
Pittsburgho lietuvių vieny

bės reikalu
Tenka pastebėti spaudoj di

skusijų apie Amerikos lietu
vių vienybę, — bent tarp so
cialistu ir sandariečiu.

Pas mus Pittsburgho ren
giant Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimą ir Romos ku
nigams užsispyrus rengimą 
pagrobti į savo rankas, įvyko 
vienybė ne tik tarp socialistų 
ir sandariečių, bet ir tarp visų 
tų Pittsburgho lietuvių, kurie 
yra priešingi Romos kunigų 
politikai.

Pradžia jau yra padaryta, 
tik reikia, kad musų darbuo- 
tuojai iš socialistų, sandarie
čių i ir tautininkų srovių su
rengtų bendras diskusijas 
Pittsburgho lietuvių vienybės 
reikalu ir draugiškai dalykus 
išdiskusuotų. Tik tokiu bildu 
butų galima prieiti prie pasto
vios vienybes. Nesakau, kad 
visais Pittsbugho lietuvius lie
čiančiais klausimais bus ga
lima vienybė. Bet tam tikrais 
bendrais visų lietuvių reika
lais yra galima vienybė, tik 
reikia daugiau tolerancijos ir 
susipratimo. Praeityj visi di-

Judge Charles 1. Dawion j Judge William 1. Grubb

Fedcrališki teisėjai, kurie pasisakė prieš naująją dalybą. Iš kairės į dešinę: Charles L Davvson 
iš Louisville, Ky.. J. P. Nields iš Wilmington, Del., ir William I. Grubb iš Alabamos.

ZAMKAUS— 
GEDGUDU PILIS
Daug vandens nubėgo srau

naus Nemuno vaga, daug ke
leivių pravažiavo ir praėjo gar
siu senovėje keliu ties Namu- 
nu nito laiko, kai ant aukšto 
Nemuno kranto iškilo pilies sie
nos ir bokštai. Daug matė pi
lis per savo ilgus gyvenimo am
žius. Tai dešiniajame Nemuno 
krante, ties 
šauti niūri

Pilį 1313 m. įsteigė kryžiuo
čiai. Po metų ją jau laikė ap
supęs Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas. Per šimtme
tinius karus su’ kryžuočiais pi
lis daug kartų tekdavo lietu
viams, daug kartų ją atgal at
imdavo kryžuočįai. ’ Pagaliau 
1416 m. ji visiems laikaftis ati
teko lietuviams.

1431 m. didysis Lietuvos 
kunigaikštis švidrigaila su di-

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

įdžiuoju kryžiuočių mistru Po- 
| vilu Rusdorfu šioje pilyje pa
sirašė sutartį, kuria patvirtino 
Vytauto 1425 m. nustatytas 
žemaičių sienas su vokiečiais.

Apylinkių gyventojai ją va
dina Zamkaus pilimi. Gedgudų 
pilies vardą gavo nuo žemai
čių bajorų Gedgudų, kurie ją 
valdė nuo 1686 m.

Iki šiol Gedgudų pilis sto
vėjo apgriuvusi. Liko tik sie-

nų griuvėsiai ir du bokštai. 
Viename bokšte yra urvas į 
požemį. Ten buvęs kalėjimas, 
kuriame ir dabar surandama 
žmonių kaulų. Zamkaus-Gedgu- 
dų pilis rodo kaip stipriai ir 
anais laikais kryžiuočiai ver
žėsi i Lietuvą, y norėdami mu
sų tėviškę pavergti.

Gedgudų pilį su dvaru prieš 
keletą metų nupirko iš Ame
rikos grįžęs kunigas Petraitis

DYKAT! Graži pora juody Mesh pirštinių 
u X ilrti. arbft puiky įitkini Šaliką su depo- 
situ ant pirkinio Kauto arba Siuto už $4.98 arba 
viršiaus per šį “Prieš-Velykinį Išpardavimą.’’___

Storesnėm Moterim Kautai
Ploninanti Styliai už sensacingai 
žemas kainas ........ ............ .............. —....

P A V AS AR 1NI Al" ČEB AT U KA

49 Skrybėlės
Vertes 

iki 
$3

♦ KREPOS ♦ NAUJU 
SPALVŲ ♦ ŠIAUDINĖS 
> TUSCANS ♦ TAUPY
KITE DOLERI!

99c

O V ALTINE DIDELfis M1EROS ' Ck^cai 31 c 
“SWANS D0WN” KEKSŲ MILTAI .............. pak. 27£
COOKIES 1ARRPTT 15c

“Sunkist” LEMONAI

White Horse, London Dry Gin.
85 proof $O EO
keisas ........................... O.UU

My Old Pal. 8 mėnesiu
senumo, 90 p r. Cfi
keisas ....................... lO.UU

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. $17 Efi 
keisas ....................... ■ ■ «UU

Parduodam visokia degtine, ko
kia tik randasj ant marketo ir 
ko jūsų širdele pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & UQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Pitone Boulevard 0470

z “Puikuą Red Alaska
“DEL MONTE” SALMONAS
“LIBBY’S” Pineapple Juice 2 No. 1 ken. 19c

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
B1SMARK BEER

, DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

MILI.IONS OF POUHDS UAVE BEEN
USl.D BYOUR GOVERNMENT

SI.25 REMSH INDAS Už 25c SU PIRKIMU
BISOUICK 40 unc. pakelis .................................... 29^
SANTA^ČLARATpRŪNEŠ 30-40 didžio 2 sv. 25£
“Midwest” IMPORTUOTOS SARDINES .... 2 sv. 170 
“Pabst-Ett” CHEESE FOOD rundini pakeliai 160 

.... ........sv. 22^ 
22 sv. pak. 15£ 

“BROADCAST” Corned Beef HashS 17C 
Lincolnshire” RAIKYTI LAŠINIAI % sv. pak. 170 
HYGRADE’MPbR^SULTZ ..........................
Welcome” HARD SALAMI DEŠRA ............   Šv729£

NAUJOS BULVES~FloridošU7S. 1 5 sv. 23c 
Tuzinas 150 

Extra Puikus WINESAP OBUOLIAI ..........    sv. 5#
RUTABAGAS (Geltonieji Grieščiai) ............ 2 sv7~5^
NAUJAS KONTESTAS—DYKAI LAIVAKORTĖ EUROPON 
PALMOLIVE MUILAS 
“SUPER SUDS” ..........
“OCTAGON” MUILAS Milžiniški šmotai 5 už 240

6 liž 250
3 pak. 24^

PASTABA — Dauguma "Miduftt Store*” turi ir misos tkytiut, kur jus 
aalifp pirkti garą misti, oaukitiena ir tt. ui itmiausiat kainail

PIRK NUO NES PIGIAU

Duodam Paskolas Ant Morgičią
■ Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

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

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

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus, {stojimo 
nereikia.

mokėti

investi 
per U.

ederalSavings

Saugutnas jūsų 
mentu apdraustas 
S. Government ištaiga— 
FederaI Savings and Loan, 

. Insurance Corpora t i o n,
AND LOAN ASSOCIATION Washington, D. C.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis! 
’ DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 

• Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
iwimmlng pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

thiblished Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian Newg Pub.» Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St^ Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

" ■ 1 jj, . ■ ;...  1 ......................=

KONTR-REVOLIUCIJA IR GINKLUOTAS 
SUKILIMAS

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ••••••••
Pusei metų --------------- -
Trims mGnesiąms _____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui_____

Chicago] per iinešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
hfčnesiui m.m«.ww.mww.....«...w.....w 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštui

Metams ______  $7.00
Pusei metų______________ 3.50
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mfinesiams 1.25
Vienam mėnesiui _______— 75c

Lietuvon ir kituf užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams--------------- ------------- $8.00
Pusei metų____—_________ 4.00
Trims menesiams _____ _2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderių kartų su užsakymu.

Graikijos valdžia laimėjo ir dabar jos karo teismai 
rengiasi atkeršyti sukilėliams. Kovoje, kuri tęsėsi dvyli
ką dienų, jau žuvo keli tūkstančiai, daugiąųsią sukilėlių 
eilėse.

Taigi šis sukilimas, kaštavęs tiek daug aukų, nieko 
gero nedavė, tik sustiprino tą partiją, kuri turi valdžią 
savo rankose, ir pakirto jėgas jos priešams.
• Sukilimo vadas buvo senas monarchijos priešas, 
Eleutherios Venizelos. Jisai pašaukė prie ginklo savo 
šalininkus, kada jisai pamatė, kad valdžia vis labiau ir 
labiau pataikauja monarchistams. Jisai manė, kad gink
lu bus galima užkirsti kelią monarchijos atsteigimui.

Ar monarchija Graikijoje bus atsteigtą, kolkas dar 
neaišku. Bet respublikos gynėjai, pasirinkdami ginkluo
to sukilimo kelią, davė progos monarchistams sunaikin
ti pavojingiausius savo priešus. Iki šiol ministeris pir
mininkas Tsaldaris ir kiti atžagareiviai jų bijojo. Da
bar jie gali daryti ką nori, — jeigu tik jie mokės pa
tys savo tarpe susitarti.

Po revoliucijos, kuri išvijo karalių, Graikija susi
laukė kontr-revoliucijos. Ji prasidėjo jau ne dabar. 
Respublikos partija buvo pralaimėjusi jau paskutiniuo
se "parlamento rinkimuose. Jeigu ji, būdama valdžioje, 
negalėjo sumušti monarchistus, tai kaip ji galėjo tikėtis 
paimsianti viršų, kada valstybės aparatas su visomis 
jos ginkluotomis, jėgomis jau buvo patekę į jos priešų 
rankas?

Bandymas ginkluotu sukilimu sulaikyti kontr-revo- 
liuciją pasirodė taip pat bergždžias Graikijoje, kaip 
pirmiaus Ispanijoje. Ispanijos revoliucionieriai irgi grie
bėsi ginklo po to, kai jie buvo pralaimėję rinkimus į 
parlamentą. Rezultatas buvo tas, kad keli tūkstančiai 
revoliucionierių žuvo, žymiausieji jų vadai turėjo pa
bėgti į užsienį, ir dabar krašte siaučia reakcija, griau
dama tą darbą, kurį per pirmuosius dvejus savo gyva
vimo metus buvo atlikusi respublika.

Tik labai retuose atsitikimuose ginklas patarnauja 
/ revoliucijai. Jeigu revoliucija laimi ginklo pagelba, tai 

dažniausia ji atneša žmonėms ne laisvę, bet naują, .des
potizmą.

Ginklas paprastai yra įrankis reakcijos. Kuo, jei 
ne ginklu, buvo įsteigtos karalių valdžios, imperijos įr 
diktatūros? Kuo, jei ne ginklu, buvo užkariautos, pa
vergtos arba sunaikintos įvairios tautos? Kas, jei ne 
ginklas, sutvėrė privilegijuotą bajorų luomą ir pavertė 
laisvus valstiečius baudžiauninkais?

Jejgu revoliucija neturi pajėgų' laimėti be ginklo 
pągęlbos, tai jį nėra pakankamai stipri, ir sukilimo da
rymas tokiose apystovose patarnauja tik kontr-revoliu- 
cijai.

Apžvalga
PASAKA APIE ŠV. 

PATRIKĄ

Airija labai- garbina šv. Pat
riką, kaipo savo krašto “patro
ną”. Apie jį yrą padąvimas, kad 
jisąi, būdamas Airijos vysku
pu, turėjęs tokią “macę”, jogei 
išgelbėjęs Airiją nuo gyvačių.

Tačiau šitas padąviipąą apie 
šv. Patriką, kaip ir daugelis ki
tų tautų legendų apie savo “did
vyrius”, yra pasaka, neparem
ta jokiais istoriniais faktais. 
Yra, pavyzdžiui, gryna fantazi
ja, kad Romos įsteigėjus Ro
mulą ir Ręmą užauginusi vilkė. 
Yra taip pat visai nęatatinkąs 
istorijos tikrenybei pasakoji
mas apie šveicarų didvyrį Vilių 
Telį’ių, kuris buk iš saidoko 
peršovęs obuolį ant savo sunaus 
galvos.
, Apte gyvates ir Airijos “pak

roną” šv. Patriką vienas airis 
Chicago j c rašo, kąd šita pasa
ka yra ne tik neitęisinga, bet 
buvo sugalvota Airijos priešų 
airiams išjuokti.

“Airijoje”, sako jisai, “nie
kuomet nebuvo gyvačių; to
dėl šv. Patrikas negalėjo jas 
išvyti, šita pasaka yra net 
ir nesena. Ji kilo ne tarp ai
rių, bet tarpe jų priešų, ku
rie norėjo pažeminti jų reli
ginius įsitikinimus.” 
Autorius to rašinio, tilpusią 

viename Chicagos laikraštyje, 
protestuoja prieš skleidimą to
kios juokingos pasakos apie ąi- 
rių šventąjį.

K. MARKSAS, KAIPO KO 
VOTOJAS Už LAISVE

Prieš 52 metu, kaip vakar, 
mirė Karolis Marksas, apie ku< 
rio idėjas pasaulis šiandie kal
ba daugiau, negu apie kurją ki
tą socialinę teoriją 
“marksizmas 
nuolatos. H

žodis
yra girdimas

spaudoje, mitinguose ir organi
zacijose, kiekvienoje šalyje, kur 
tik žmonės interesuojasi visuo
menes klausimais.’Vienos dide
les valstybės — Rusijos — val
džią “marksizmą” padarė net 
savo oficialine dogma,, kuri pri
valų būtį dėstoma mokyklose, 
skelbiama laikraščiuose ir pra
kalbose, — panašiair kaip se
niau kad buvo daugumoje ša
lių ohcialinjai skelbiama ir gar
binama krikščionybė.

Tačiau, kaip tarp “krikščio
nių”, taip ir tarp “marksistų”, 
yra didelių nuomonių skirtumų. 
Rusijos valdžia, pavyzdžiui, 
Markso mokymus vartoja savo 
diktatoriško despotizmo patei
sinimui, tuo tarpu kai socialis
tai Vakarų Europos šalyse 
“marksizmu” remia griežtai 
priešingas visokiam despotiz
mui idėjas, čionai užimtų daug 
vieitos, jeigu mes norėtum© 
smulkiau panagrinėti, kuri pu
sė teisingiau aiškina Markso te
orijas. Pasitenkinsime tiktai ke
liomis pastabomis.

Garsiojo sociąljzmo teoretiko 
raštuose, be abejonės, galima 
užtikti minčių ir išsireiškimų, 
kurie nelengva sutaikyti su de
mokratijos. idėjomis. Jisai, pa
vyzdžiui, keletą kartų yra pa
sisakęs už “proletariato dikta
tūrą”. Jisai, be to, yra skelbęs, 
kad darbo žmonės išsivaduos iš 
kapitalistiško išnaudojimo per 
“pilietinį karą”. Rašydamas 
apie paryžiečių sukilįmą 1871 
m. (“Paryžiaus Komuną”), ji
sai išreiškė tokią nuomonę, kad 
“prolelariškoje valdžioje” tą 
pati įstaiga, kuri leidžia įstaty
mus privalo 'turėti ir adminį^- 
tratyvę (Vykdomąją) galią.

Jeigu surankiotume iš visų 
Markso raštų — didelių veika
lų, brošiūrų, laikraštinių straip
snių ir laiškų — kiek jięai yra 
jų pagaminęs daugiau, kaip per 
keturiasdešimt pietų sayo vei
kimo, tokios rųšies piintis ir 
išsireiškimus ir sudėtame juos 
į daiktą, taį,galėtunąe prįeiti iš
vadą, kad Marksas buvo revo
liucinių sąmokslų bei ginkluo
tų sukilimų apaštalas ir demo
kratijos priešas, kaip jį kad 
piešia Rusijos vądinamieji ko
munistai arba bolševikai.

Bet jeigu garsusis “Kapitalo” 
autorius tikrai buvo toks, tai 
kuo jisai skyrėsi nuo revoliuci
nių. sąmokslų meisterio frąn- 
euzo Blanųui arba kito pana
šaus ręvoliucionierio, ruso Ba- 
kųnino? O betgi yra gerai ži
nomą, kad Marksas prieš tų 
ręvolmcionįerių idėjas labai 
aštriai kovojo. Su Bąkunįnu, 
kuris niekino “buržuazinę de- 
inokratiją”. ir sakė, kąd įjk 
ginkluotų sukilimų keliu darbi
ninkai galį nuversti kapitalistų 
jungą, jisai taip smarkiai susi
kirto, kad Bakuninas ir jo vien
minčiai buvo išmesti iš Tarp
tautinės Darbininkų Asociaci
jos (pirmojo Internacionalo).

Kovą dėl demokratijos
Taigi aišku, kad “marksiz

mui” duoti tpkią prasmę, ko
kią jam duoda bolševikai, yra 
neteisinga. Nežiūrint atskirų 
klaidų ir nelogiškų išsireiškimų 
kai kuriuose Markso raštuose, 
nėra mažiausios abejonės, kad 
Marksas visuomet šitoj o už po
litinę laisvę, o ne už despotiz
mą. Jisai, pa v. dalyvavo 1848 
jpetų revoliucijoje, kovodamas 
prieš karalių ir kupigąikščiij 
valdžias Vokietijpje. K»da tą 
revoliucijaJ prasidėjo, jisai su- 
gryžo iš Galicijos ir įsteigė 
Koehi’e dienraštį “Naują Reipo 
Laikraštį”, pąšvęsdamas jį de
mokratijos reikaląms. Po dien
raščio antgalviu stambiomis 
raidėmis buvo pažymėta, kad 
tai yra demokratijoj organas 
•(“Dar Orgąn dęr Pęmpkrątie”).

Ši revoliucija, kaip žinoma, 
nepasisekė.' Monąrchija nugalė
jo demokratijos kovotojus^ ir 
Marksas,'sukišęs j laikraštį vi
są savo turtą, neilgą; trukus, 
buvo priverstas keliauti s j už
sienius, kur jisai praleido yisą 
savo amžiuj negavęs dauginus

Londone jam gyvenant, 1864 m. 
sikurė aukščiaus paminėtoji 

Internacionalinė (Tarptautinė) 
Darbininkų Asociacija, kuri pa
skui pagarsėjo, kaipo “pirmas 
Internacionalas”. Marksas pa
rašė šitai organizacijai steigia
mąjį manifestą ir įstatus. Apie 
ką ėjo kalba tame manifeste 
(“adrese” arba atsišaukime) ? 
Apie tai, kad visų šalių darbi
ninkai turi susitarti ir bendro
mis jėgomis kovoti prieš politiš
ką despotizmą ir ekonominį iš
naudojimą. Ęaipo į tvirčiausią 
despotizmo šulą pasaulyje,despotizmo šulą
Marksas tame atsišaukime nu
rodo į Rusijos caro valdžią, ku
ri laikė pavergusi visą eilę silp
nesnių tautų savo imperijoje ir 
teikė pagelbą reakcijai sveti
mose šalyse, padėdama jai slo
pinti laisvės judėjimą.

Tautų laisvė
Pats susirinkimas Londone, 

kur buvo įsteigtas pirmasis In
ternacionalas, buvo sušauktas 
tikslu užprotestuoti prieš Rusi
jos carizmą, kuris tik-ką buvo 
sutrempęs sukilimą Lenkijoje 
ir Lietuvoje ir galutinai panai
kinęs šitų dviejų tautų nepri
klausomybę. Taigi čia aiškiai 
matome, kad Marksas stojo ne 
tik už demokratinę tvarką ša
lies viduje, bet ir už tautų lais
vę — už kiekvienos tautos tei
sę spręsti savo likimą ii* gyven
ti nepriklausomai.

Toliaus yra pažymėtinas ki
tas žinksnis tos tarptautinės
darbininkų organizacijos, kuriai tiją ir už socializmą.

vadovavo Marksas. Ji karštai 
rėmė Amerikos prezideptą Ab
raomą Lincolną jo kovoje prieš 
pietines valstijas, kurios prie
šinosi vergijos panaikinimui. 
Kada Lincolnas paskelbė dekre
tą apie vergijos panaikinimą, 
Marksas parašė Internacionalo 
vardų sveikinimą Jungtiniu 
Valstijų prezidentui, išreikšda
mas mintį, kad tik laisvi būda
mi darbo Žmonės gali išsiva
duoti nuo ekonominio išnaudo
jimo. Lincolnas nebuvo nei ko
munistas, nei šiaip radikalas. 
Marksas gerai žinojo, joge! ka
pitalizmas nėkiek nenukentės 
nuo to, kad nebus vergų. Prie
šingai, jisai numanė, kad kapi
talistams dar geriau seksis biz
nis ir jie sustiprės politiškai, 
kuomet bus sugriauta vergų 
laikytojų galybė. O betgi jisai 
nesakė, kas darbininkams gal
voj, kąd tepai vįena išnaudoto
jų klika pešasi su kita išnaudo
tojų klika I Ne, jisai ragino dar
bininkus remti šiaurinių valsti
jų kovą prieš vergiją, aiškin
damas jiems, kad baltveidžiai 
darbininkai negalės nuversti iš
naudotojų jungą, “kol darbas 
bus pažemintas juodoje odoje”, 
šita agitacija daug padėjo šiau
rinėms valstijoms laimėti Civilį 
Karą, nes ji sutrukdė Anglijos 
kapitalistus nuo pietinių, valsti
jų rėmimo.

Taigi Murksas visuomet ko
vojo už laisvę: už politinę lais
vę, pž tautinę laisvę, pž ekpno- 
mįnę laisvę ir už laisvę asmens. 
Jisai stojo kartų už demokra-

Pasaulinėj Parodoj (kuri irgi 
nebuvo visai pasekminga dėl 
tūlų asmenų ambicijos) dau
giau pastangų sutraukti tas me
no jėgąs į daiktą nebuvo ir nė
ra mėginama. Iki Šiol kiek di
desnis meno jėgas sutraukia 
tik “Naujienų” metiniai kon
certai. Jau nekalbant apie 
įvairius mažesnius vakarus ar 
lošėjų grupes, Chicago j ran
dasi 6 taip vadinami visuome
niniai chorai. Būtent, “Biru
tė”, “Pirmyn” “Naujosios Ga- 
dypęs”, “Kanklių”, “Dainps” 
ir dabąr naujai persitvarkęs 
“Vyčių” choras. Jei da prie 
jų pridėsime gal vienintelį 
Amerikoje Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrą ir p. V. 
Beliająus šokėjus, tai pamaty
sime, kad susidąro nemažas 
meno jėgos tik viename mies
te.

vien 
gas:

organizuodami meno je- 
chorus, lošėjų ratelius ir

Ir dabartinis S. L. A., 
teko girdėti iš senų jos

Ką žmonės ir ką aš manau
(Tęsinys)

Nekalbėsiu apie platesnę 
dailės organizaciją Amerikos 
lietuvių tarpe, — kad nors 
didmiesčiuose meno jėgos su
siburtų į daiktą. Pavyzdžiui, 
kad ir ta pati Chicaga. Ar ma
žai čia randasi dailės bei me
no mėgėjų^ Bet jie išsimėtę 
po' įvairius lagerius ir, vietoj 
vienybės, <la pešasi savo tar
pe. ; į

Arėjas - Vitkauskas, atsi
kreipdamas per “Naujienas’’ 
žino ką daro. Šis laikraštis 
yra dominuojanti jėga Ameri
kos lietuvių tarpe. Tąi įrpdfj 
“Naujienų” ir nąųjįeniečių pa
galbą pąriąųs - Girėno trans
atlantinei kelionei į Lietuvą; 
surengimas Lietuvių Dienos 
Pasaulinėj Parodoj, kupai 

“Draugas”, 
• tiek įsąn- 
jei da lie
tai pažvel- 

antros
1 

pamatysit, ka<I į šį darbą 
‘^Naujienos” įtraukė kuone vi
są lietuviu tautą. Darbui už
sitęsus, ne tik yartąi, hęt tie
siog visas pragaras sukilęs ant 
kojų nieko negalį padaryt. 
Visa tamsiųjų jėgų kavalkadą 
šmeižtais ir teismais pakenkti 
antrai trans-ątląntįiųani skri
dimui subyra atsimušusi į pa
žangių Amerkos’ lietuvių ąie- 
ną. Taigi ir p. Ar ėjas-Vit
kauskas kreipdamasis per 
“Naujienas” į naujiepieČĮps 
Lietpyps baleto reikalu nepa
darė klaidos. Visai kitas da
lykas, kad jį su priešingais ąr- 
gumentais kaslihk to ' baleto 
pasitiko p. ,Buįąw. z

šie ginčai gali atkreipti dė
mesį daugelio Ainerikso lietu
vių į reikalą turėti stiprią^ 
pastovią Amerikos lietuvių 
menų prganiząciją, kuri galą-, 
tų žymiai sustiprinti ne tik 
vietines, kultūrines jėgas, bet, 
reikalui prisiėjus, Lietuvos bei 
kitur esąnčiams panašioms or
ganizacijoms bei pavieniais 
pagelbėti. Dabar Lietuvai pą- 
siliuosavus iš carizmi 'jungp, 
pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomene pasidarė neveikli, 
pesą, jau nekalbant iš šalies 
esančius Lietuvai pavpjus, f ja 
daug ir gana stambių ydų yra v« • • 1. • . a ■ • A 2

priešinosi tiek 
tiek bolševikui 
darieeiai 
užtektų 
įeito j 
trąns-atlantinės kelionės

O 

prirengjntą

“Pirmyn”, “Birutė”, “Simfo
nijos orkestras”, o dabar jau 
ir vyrų choras bei p. Belia- 
jaus šokėjai retkarčiais pasiro
do viename koncerte, bet ne 
kaipo viena grupė, o kaipo 
konkurentai.

Kaipo viena grupė pasiro
dė tik vieną kartą, — tai Pa
saulinėj Parodoj. Ir buvo kuo 
pasigėrėti. Pirmais metais 
Pasaulinė Parodoj da dalyva
vo ir “Dainos” choras. Dabar 
pp. Steponavičių trio koncerte 
prie “Pirmyn”, “Simfonijos” 
orkestro ir Vyrų choro, pir
mą, kartą drauge pasirodo ir 
“Naujosios Gadynės” choras.

Pasilieka tik vienas “tikrų
jų” kopiunistų kontroliuoja
mas choras “Kanklių”, kuris 
dėl vadovų užsispyrimo prie 
jokių kitų lietuviškų grupų 
nepajėgia prisitaikyti.

Kuone visų šių meno grupių 
nariai daugumoj yra čia gimę 
ir augę jaunuoliai - lės, kurie 
savo tarpe gana gerai susitai
kytų, jei ne “senių” ginčai. 
Tai pačios jaunuomenės pa
reiškimas. Sudaryti iš jų ką 
nors vieną, butų ir negalima ir 
nepraktiška. Neleistų miesto 
didumas ir tam tikros kitos 
priežastys. Bet artimesnis 
kooperavimas šių visų grupių 
daug pagelbėtų ne tik patiems 
menininkams nors retkarčiais 
suburtomis jėgomis pasirodyti 
prįeš visuomenę. Tai daug 
pagelbėtų sueiti į artimesnį 
draugiškumą ir pačiai visuo
menėj. \

Kiek rodo Amerikos lietu
vių istorija, tai lietuviai savo

visur ir jas turės ištaisyti au
gantis visuomenės susiprati
mas bei pats gyvenimas. Taigi 
pirmiausia reikia pradėti dar
bas ant vietos.
Meno jėgos, kurias mes tu

rėtumėme remti.
Neturėdamas kiek geresnes 

pažinties su platesnėmis Ame
rikos lietuvių kultūrinėmis jė
gomis, aš kalbėsiu vien tik 
apie Chicago.

Paimti ęhieago yra svarbu 
ir dėl to, kad šiame didipips- 
tyj gyvena didžiąusis lietuvių 
skaičius su gana didelėmis 
meno jėgomis. Be pirmų nieT
tų surengtos Lietuvių Dieųoą pažangą šioj šalyj išvystė tik

kiek 
veikėjų, pirmiausiai buvo or
ganizuojamas kultūriniais pa
matais, o pašelpą tik buvo kai
po pridėčkąs. Tik vėliau jis 
išsivystė į pašalpinę organiza
ciją.

Draugiškumą tarp pažangios 
visuomenės suardė kilusi rusų 
revoliucija ir komunistams 
pradėjus garbinti diktatūrą. 
Tiesa, mažiems ir silpnapro
čiams gal diktatūra yra ir rei
kalinga, bet suaugę ir su pil
nu protu žmonės vargu ją ka
da pamylės.

Dabar jau daugelis pažan
giųjų pradeda tas klaidas su
prasti. Jie vėl nori, ieško pro
gos susiartinti su buvusiais 
savo draugais.^ Ir šis draugiš
kumas kaip tik pirmiausiai 
prasideda per kultūrines orga
nizacijas.

Baigdamas turiu patemyti, 
kad man tenka susitikti daug 
buvusių pažangios visuomenės 
veikėjų, kurie norėtų ką veik
ti, bet niekaip nesuranda bū
dų, kuriais butų galima vėl su
jungti tat pažangia visuome
nę. Mano manymu, lengviau
sias būdas — tai susiartinimas 
da gyvuojančių meninių gru
pių. Ir lengviausia butų tą 
padaryti per pažangiąją spau
dą ir visuomenės veikėjų pasi
tarimus.

Taigi ar nevertėtų apie tai 
pagalvoti įvairiems komite
tams, valdyboms, chorų vedė
jams ir šiaip visuomenės dar
buotojams. Nėra abejonės, 
kad darbas jau nėra toks sun
kus, kokis buvo 40—50 metų 
atgal, kuomet reikėjo daryti 
pradžią kultūrinėms organiza
cijoms, kuomet ir patys inici
atoriai dar buvo praktiškai 
mažai išsilavinę.

Dabar da tos kultūrinės or
ganizacijos gyvuoja, tik jų tar
pe yra koki tąi slenkščiai, ku
riuos reikėtų prašalinti. Pa
tiems ant vietos susitvarkius, 
butų galima, reikalui esant, 
ir kitur esantiems pagelbėti. 
O kad pas mus pačius nėra 
vienybės, tai bergždžias daly
kas yrą kalbėti apie pagelbą 
kitiems. — J. A-lla.

*>

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Mažesniųjų Draugijų Dienos Suskaitytos” daržą, Willow Spriegs, III., ge- 
gltfėfi ie-tąi <Įienaj. j (Sp.)

Jos turinčios tuojau jungtis jei nori išgel 
bėti turtą.

Daugelis draugijų jau prisijungė prie didesnių
jų; kitos rengiasi tai padaryti.

pašaliniai 
lietuvių 

iš šalies,

Gal todėl ir gerai 
stovi, kad pritraukia 

jaunimą

Lietuvos gyvenimo įvykius’, 
ypatingai, apie Klaipėdos reika
lus ir Klaipėdos reikšmę Lie
tuvai.

Atgaivindama susidomėjimą 
tarp vietinių gyventojų ir Vil
niaus reikalu, kuopa pakvietė 
ir kalbėtoją, susipažinusi su 
Vilniumi.

įžanga į vakarą busianti 15c 
asmeniui.

B. Walan tinas.

žagariečių dalyvavo gana 
geras būrys. Kai jie kada ką 
surengs, tai mes dalyvausime 
pas juosius svečiuose.

Visiems, kurie prisidėjo ko
kiu nors budu ir parėmė mu
sų vakarų, taipgi St. Rimkui 
už daineles ir kitiems visiems 
širdingai ačiū. Mes jūsų ne
užmiršime. —13. 13.

Tragingai mirė Bri
ghton Parko lietuvė 

Ona Rumšienė
Pervįręę faluos puodas užgesi

no ggsą, kpris ir nunuodijo 
moteriške-

“Mažesniųjų lietuvių pašelpi
mų kliubų ir draugijų dienos 
jau suskaitytos”.

Taip kalba nevien 
žmonės, observuoją 
draugijų gyvenimą
bet ir pačių draugijų veikėjai, 
ir nariai.

Susirūpinę savo likimu, dau
gelis draugijų arba prisideda 
prie stambesnių organizacijų, 
arba ruošiasi tai padaryti ne
tolimoj ateityj ir ieško stip
rių grupių, prie kurių tos ma
žesnės organizacijos gali prisi
dėti.

Panašiu klausimu iš Harvey 
rašo, “Vienas iš Kliifbiečių”, 
kuris sako:

“Buvo Draugijų kaip 
grybų po lietaus”

HARVEY. — Pas mus buvo 
pritverta draugijų, kaip grybų 
po lietaus. Visokių draugijų, 
visokio plauko. Bet viena po 
kitai jos baigia nykti.

štai, pavyzdžiui, Harvev. 
Amerikos Lietuvių Kliubas iš
gyvavęs per 22 metus. Buvo 
laikai, kada kliubas pusėtinai 
gerai laikėsi, kaip nariais, taip 
ir turtu. Bet užėjus bedarbei 
palengva jis pradėjo eiti že
myn. Nariuose kilo klaupsimas, 
ar ilgai bus galima išsilaikyti 
prie tokių nepalankių aplinky
bių. Pinigai ant rankų baigia 
išsisemti, kiti išskolinti morgi- 
čiais, o treti uždaryti bankuo
se.

Noroms-nenoroms nariai bu
vo priversti ieškoti daktaro. 
Pasitaikius ligai visuomet rei
kia daktaro.

Ir, štai, suradom daktarą ir 
juom yra Chicagos Lietuvių 
Draugija. Priešmetiniame kliu
bo susirinkime 
mas prisidėjimo 
Draugijos buvo 
liuoti atstovai, 
Draugijos 
Montvidas
Jie išaiškino kokiu budu ir ko
kiomis sąlygomis Draugija pri
ima kitas organizacijas. Vieto
je buvo nutarta prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos su 
visu turtu, su nariais, kurie 
ir Draugijoje turės pilnų na
rių teises. Visi Kliubo naria\ 
kurie yra pilnai užsimokėję 
gaus pašalpą ir pomirtinę. Vi
si legališkumai jau buvo atlik
ti, tokiu budu Kliubo jau ne
bėra ir mes visi, buvę kliubo 
nariai, dabar esame dalimi Chi
cagos Lietuvių Draugijos.

Už tą turime atiduoti kre
ditą Kliubo buvusiai valdybai, 
kad susiprato į laiką sutvar
kyti dalykui.

Ir kita draugija rūpina
si prisijungimu

Kiek teko girdėti ir vietinė 
šv. Onos draugija jau prade
da kalbėti, kad reikės kur nors 
prisiglausti prie kitos draugi
jos, nors laikinai tą klausimą 
atidėjo. Bet trumpoj ateityj 
turės kur nors prisidėti, jeigu 
norės užtikrinti sau ateitį.

Kitos išeities nėra. Naujų 
narių gauti negalima, o jau
nimas nesirašo. Galima saky
ti, kad paprastų draugijų 
nos jau suskaitytos ir jos 
na po kitai glaudžiasi 
tvirtesnių organizacijų.

Vienas iš Kliubiečių.

buvo svarsto- 
klausimas. Iš 
atsilankę įga- 

J. Degutis,
iždininkas ir Dr. 
daktarąs-kvotėjas

die- 
vie- 
prie

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

-

ši draugija palaiko jaunuo
liams sporto skyrių

Jei turite butus nuo 
mai perskaitykite 

ši pranešimą :

“Dirbsime visais ga
limais budais pinigus 

sukelti”-N. S.
Pasek-18 APIELINKĖ.

mingai gyvuojanti draugija yra 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Pašelpinis Kliubas, kuris susi
organizavo 1923 metais. Taip 
sako vienas “Narys”, kuris pri
duria, kad kliubas stovi tvir
tai finansiškai, turi gerą skai
čių narių ir jokių skolų. Prie 
kliubo priklauso vyrai ir mo
terys, nuo 16 metų amžiaus 
Jaunuomenei yra palaikomas 
sporto skyriui.

15 naujų narių
Kliubas gavo 15 naujų na

rių savo pasekmingam šokių 
vakarėlyje, kuris įvyko perei
tą mėnesį. Prisirašė 15 kandi
datų į narius. Septyni iš kliu
bo narių gavo garbės dovanas 
už neėmimą pašalpos per 10 
metų.

Vakarėlyje buvo keletąs lai
mingųjų, kurie gavo dovanas. 
Tarp jų buvo, p. Opa Pocius, 
Bronislava Skurkienė, Algirdas 
Skurkis, B. Baliunas ir Wpą. J. 
Ritis. Asmenys, kurie laimėtas 
dovanas dar neatsiėmė, yrą pra
šomi kreiptis pas iždiniųką, W« 
Benikaitį, 2133 South Ęajsted 
street. Narys.

Šios draugijos gerai 
gyvuoja - susijungu

sios į vieną
BroliųpSeserlų D-ja ir 20)-to 
wardo Pol. ir Pašalpos Kliubas

18 APIELINKĖ. — Čia pa
sekmingai gyvuoja Brolių ir 
Seserų Draugija, su kurią nę? 
senai susijungę 20-to Wardo 
Lietuvių Politikos ip Pašalpos 
kliubas. Prisidėdamas, Kliubas 
padaugino B. i? S. drąugiją 
nevien nariais, bet ip turtu, 
ir tokiu budu paliko vieųą, bet 
stipri organizacija.

Draugijos korespondęptąs P. 
P. Lapenis pranešė, kad kovo 
10 d., įvyko susirinkimas, ku
riame buvo priimtas nemažas 
skaičius naujų narių. Tie nau
ji nariai prisirašė Draugijos 
baliuje, kuris įvyko pereitą 
mėnesį.

Balius buvo pąsejemingas |r 
finansiškai, nes ątsilankė daug 
Žmonių, be to, vietiniai biz
nieriai prisidėjo su aukomis. 
Aukavo, A. Pečiukaitis, Kraų- 
jalis, Pužautkas, Miržvinskis, 
P. P. Kepenis ir kiti. Stam
biomis aųkumle prisidėjo, Roo- 
sevelt Furnįtyre Company ir 
graborįus S. M- Skudas;

Aukso garbės žiedas buvo 
įteiktas p. Juozui Lukšai.

(Sp.)

Išgirs apie Klaipėdos 
ir bendrai Lietuvos 

gyvenimą

Kiek laiko atgal Public 
Works Administration paskelbė, 
kad Westsidėjė, prie Ashland 
gatvės, įrengs kelis kvartalus 
moderniškų apartamentinių bu
tų.
/ Gyventojai, kurie gyvena pa
liestam distrikte dabartiniu lai
ku, turi kuo artiamiatfsioje at
eityje išsikrąustyti. To dėlei, 
valdžia įsteigė biurą, Housing 
Service Bureau, kųrįo tikslas 
yra parūpinti butus tiems žmo
nėms, kurie turi išsikraustyti.

Taigi, jeįgu turite btftą iš
nuomavimui, praneškite savo 
adresą tam biurui. Už butą ne
turi būti daugiau nuomos kaip 
$35.00 į mėnesį.

Siųskite pranešimus su butų 
adresu ar adresais, į Housing 
Service BuTeau,
Taylor street, arba pašaukite, 
HįAYmarket 8057.
neima jokių “komišenų 
kesčių.

1201 West

ši įstaiga
j” ar mo-

*

Zagariečiai pas Jonis 
kiečius; Joniškiečiai 

pas Žagariečius
BRIGHTON PARK. — Kovo 
dieną įvyko Joniškiečių L.9

K. kliubų y^kąęas.i}Nors oras 
buvo nelabai palankus ir 
smarkiai lijo svečių atsilankė 
geras bu rys. Laike vakarienės 
kalpėjo E. Ghepulis ir Dra
mos tėvas Vaitiekūnas, St. 
Ęiinkus padainavo porą gra
žių dainelių. Kalbėjo ir kliu
bo pirmininkas p. Barniškis 
ir vienas svečias nuo Žagarie-

ALTASS skyrius nutarė reng
ti didžiulį balių skridinio nau
dai

NOBTHSIDE. — Trečiadieni 
vakare pirmininko K. Čepuko 
namuose, 1534 South Oakley 
avenue,. įvyko Northsidės AL
TASS skyriaus susirinkimas.

Susįrinko į jį bųrys skyriaus 
narių, rėmėjų ir draugijų at
stovų. Jie nutarė Atvelykyje 
repgti didžiulį bąlių *‘Litųani- 
cos II” skridimo naudai ir 
dirbti visokiais kitokiais gali
mais budais,1 kąd sukelti iš 
Northsidės kuo daugiausiai pi
nigų skridimo naudai.

“Pinigų dąr trūksta, tąd mes 
pasirųpinsime, kad iš musų pu
sės viskas butų padarytą rei
kalingą sumą sukelti”. 1

Pasirodė, kad Skyriaus iždas 
jaą turi apie $12.00 ir kad vie
tinę orgapizacija, North West 
Side Moterų Kliubas, yra pasi
ryžęs paaukoti skridimui 
$25.00. Tokiu budy, Northsidį<g- 
čiai turi gerą pradžią.

Skyriąus pirmininku yra K. 
čepukas, iždininkų Q. Kąiris. 
pirmesniam sekretoriui pąsir 
traukus, jo vieton buvo išrink
tas, V. MankUs.

BRIGHTON PĄRK — Tra- 
giųgą njirtį užvakar naktį su
tiko Brightop Pąrkp lietuvė, 
Oną Rmpšienė, 2655 W. Per- 
shing Road.

Jos kūnas buvo rąstas na
mų yįrtuvėję, kur buvo atsuk
tas viepęs iš gasp krapų, pe
čiuje.

Įvyko, ipatopiąi, štai kas. 
Rųmšięnė uždėjo ant pečiaus 
puodą kavos ir uždegė po juo 
gasą. Tai padariusi turbūt 
pusnudo.

Užmirštas puodas netrukus 
užvirė ir kaip ipą^ant pervirę, 
ir ųš^esipo gasą. Gasąs ir to
liau suųkęsi IŠ kr3no, pamažu 
nuodydamas snaudžiančią lie
tuvę. Jps kūpąs buvo rąstas 
virtųyeje. Velionę buvo apie 
38 pietų amžiaus.

ne už rąnkoą ir pradėjo vesti. 
Aš nesipriešinau. Nuėjome visi 
į netolimą bakūžę. Aš pasidė
jau savo lagaminą ir pradėjau 
žvalgytis vandens burnai nusi
prausti. Jie suprato mane. Nu
rodė man už bakūžės upelį. Aš 
ten nuėjau ir pradėjau praustis. 
O du jų sargai nenuleido akių 
nuo manęs.

Grįžau nedrąsią! į bakūžę, 
radau moteriškę begaminant 
pusryčius. Pastebėjau, kad tos 
dvi merginos, kurios pirmuti
nės rado mane, vis žiurėjo 
pro kampą iš kito kambario 
į mane ir stebėjosi mano gel- 

mėlyuiomis 
veidu. Aš 
veidų, kad 
kaipo savo 
patiko. Pri-

tonais Aplankais, 
akimis ir baltu 
sprendžiau iš jų 
jos laiko mane 
radinį. Tas man 
sipažinsiu, kad dpi tokių mer
ginų aš, rodosi, gatavas bu
čiau šokti per ugnį arba plau
kti per vandenį, kad tik įgi
jus jų prielankumą.

Pusryčiams padėjo keptos 
pžkienos, duonos ir pieno uz- 
boną. Aš skaniai valgiau, nes 
buvau išalkęs. Prisivalgiau so
čiai. Dėkavojau 
už valgį. Ar ji 
nau.

šeimininkei 
suprato, neži-

*

(
(Sp.)

Brolybes^ Kli u b a s 
kviečia narius į su* 

sirinkimą

Trumpai, bet gyvai.
VĮskąs buvo atliktą į trum

pą laiką, nevargino svečių 
Ilgomis kalbomis. Vakarienę! 
sutaisė sekančios gašpadinės: 
Ą. Baltienė, Mrs. Mickevičienė 
M. Mijiųnienū, Mrs. Laučienė 
jr Mrs. Kazimieraitienė. Vaka- 
riepė buvo skani. Prie, stalų 
pafavnąvo p-lė Mickevičiūtė, ir 
ft^rs. Gasparaitienė. Vakaro 
darbinjnkai taipgi sušilę dirbo 
ir yiską tvarkė, kad svečiams 
nieko netruktų. A. Rinidžius, 
J. Gasparaitis, V. Kazimierai
tis, B. Barriiškįs, K. Baltas ir 
kili.

BRJDGEPORT. — šį sekma
dienį, kovo 17 d., yrą šaukia
mas Lietuvių Piliečių Brolybės 
kliubas. Sekretorius M. Batų? 
tis praneša, kad susirinkimas 

[įvyks J. Garbuzo svetainėje, 
3749 South Halsted street. Jis 
kviečia visu‘3 nąriųs nepamir? 
šti atsilankyti į susirinkimą, 
nes po draugijos reikalų ap? 
svarstymo įvyksianti “Bačkutės 
Parė - Pasilinksminijnąs”, kąd 
nariai galėtų smagiai laiką prą- 
leisti, Į<ięk laiko atgal sureng
ta panaši ‘,‘pąrė” ąpięšusi dFau’ 
gijai $27.00 pelijo.

Kaip paaiškėjo pereitame su
sirinkime, kliubas jau ruošiąsi 

’ piknikui. Pasamdė J. Spaičio

Palaidotas roselan- 
dietis, Jonas Šimkus

Šy. ĮĮaziROSELAND 
jpierg kapinėse šios savaitės 
prądžipje bll¥Q palaidotas ro“ 
seląpdię|ist jonus Šįpikus.

.lįs mirė kpvo 8 d., Roselan- 
do Gommunity ligoninėje. M|- 
rė ištaigiai. Susirgo plaučių 
uždegimu ir pasirgęs vps ke" 
lias dienas užmerkė akis.

Vėlioms bųvft pevedęs, bet 
turėjo gana daug giminių. Vie
nok, laidotuvėms sųs|rinko ne- 
perdąųgiaųsiąi. pal todėl, 
kad laidotuvės įvyko Brįdge- 
portė? kuomet velionis ilgą 
jaiką Roselande ir ten 
turėjo didžiumą pažįstamų.

Lai buria, tau, Jonai, lengva 
ilsėtis! Velionio Draugas.

I, į, n.l,,.. I..—»

Mano Pastabos
Ęašo ŽEMAITIS

MT.
šti SLA. kuopa No. 178, Mount 
Greenwoode, puolat juda-kruta 
Ji nutarė surengti vakarą, ba
landžio 28 d., Atvelykyje, vie
tinėje A. Mažrimo svetainėje, 
3924 West Uįt|i street.

Vakaras bus neyien pasi
linksminimui, bus jame ir rim
tas programas, kuriame kele
tas specialiai pakviestų kalbė
tojų praneš apie paskutinius

GREENWOOD.—Darb- c

bu
. ... ------T-r-r—T- r—------------ : r- — ~ \

Pabąstos James Thomas Kelly saągipjį dėžu|ė, kurioj 
surasta už 90,000 mor'gičių, bonų ir 4<itok|ų vertybių. /
Dėl bandynąo pasisavinti Kelly turtą, kąip žinią, pątękp j 

bėdą septyni lietuviai '/ , ' i 4 . { , »

vo

B

r.
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Kelionė tęsėsi apie pusė va
landos. Mes nuėjome į kitą 
kaimą, šio kaimo gyventojai 
jau žinojo, kad . mane atves. 
Susirinko jų daug prie kelio, 
kuriuo mes ėjome. Man kaip 
tai nesmagu buvo, kad į mane 
visi žiuri. Bet aš į juos irgi 
žiurėjau,. Beveik visi išrodė 
taip pat, kaip ir europiečiai; 
tik biskį tamsesnę odą turėjo. 
Jų kūno sudėjimas tikrai pui
kus. Ir visi išrodė sveiki. Aš 
pradėjau prie jų priprasti.

*

Du vyrai nuo manęs niekur 
neatsitraukė. Tur būt, buvo 
paskirti mane saugoti. Aš pra
dėjau po savo kišenius ieškoti 
pypkės. Suradęs užsirūkiau. 
j|ę visi nustebo, nes savo gy
venime gal dar nebuvp matę 
žippgaus rūkant pypkę. Aš iš
rūkęs pypkę laukiau, ką tie 
žipopęs toliau su manim da
rys.

Prisiartinęs vienas prie ma
nęs, paėmė už rankos ir pra
dėjo tempti. Kitas priėjęs pra
dėjo čiupinėti mano rankas ir 
kojas. Tur būt, norėjo įsiti
kinti, ar tikrai aš esu žmogus. 
Supratau iš jų mosikavimų, 
kad jie mane pripažino žmo
gumi. Tas man- patiko.

Po kiek laiko pradėjo man 
rodyti, kad pasiimčiau savo 
daiktus ir eičiau su jais. Mes 
trys, du palydovai ir aš, ėjo
me link didelės daubos. Tos 
dvi mergaitės pasiliko. Man 
buvo gaila. Aš pradėjau jiems 
rodyti po savo kaklu ženklus, 
jog jie mane veda papjauti. 
Jie purtė galvas.

* *
*

“Skysčiaus
Išbandymas” 

...UŽBAIGIA rūpestis 
apie vidurius daugeliui 

žmonių
Tai yra bandymas, kuris jums pa
kako, ar iusu system a reikalauja 
skirtingos rūšies liuosuotojo. Jeigu 
iusu viduriai yra neveiklus ir jus 
nuolat turite aitrumo priepuolius ir 
liuosuotojas vietoj kad pagelbėti, pa
blogina; butu išmintinga pamėginti 
štai ka:

Sustokite vartoje liuosuotojus, ku
riu “doza yra nustatyta” (Ši doza 
gali būt perdidelė dėl jusu individu
alaus vartojimo). Vietoj to vartoki
te skystus liuosuotojus, kuriu doza 
gali būt nureguliuota. Sulig reikalo, 
priimk mažesnę dožą, mažiau ir ma
žiau, bet tankiai, iki viduriai išsi
valys be jokios pagalbos.

Gydytojai vartoja skysta liuosuo- 
toją. ir tįai tinkamai prirengta skys
ta liuosubtoja, kuriame randasi liuo- 
suojančios medžiagos, panašios i 
senna ir cascara, malonus ir sma
gus priimti; tikra pagelba įsteigi
mui natūralaus veikimo. (Gydytojai 
vartoja skystus liuosuotojus). Jus 
galite gauti Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. kuris yra saugus skystas 
liuosuotojas, bile kurioj vaistinyčioj.

SYRUP PEPSIN

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

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 
Supply Company 

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

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

(Naujoji Zelandija)
Kąi pamotė mane, sustojo ir 

žjųrį. irgi žiurin į jas. Bet 
neilgai jos težiūrėjo į mane. 
Susisuko ir nubėgo tekinos.

Netrukus, girdžiu, ateina 
daugiau žmonių. Dabar tai jąų 
bus jnan galąs. šiurpuliai man 
perėjo per visų kūną. Bet kęn- 
čių ir laukiu kąs iš to išeis. Tos 
čįvi mergai|ęš atsivedė sų sa
vim dar šešis vyrus. Visi vy
rai apsiginklavę pagaliais ir ki
tokiais jnagiąią. Aš sėdžiu ir 
tyliu. Prisiartino visi prie ma- 
pęs ir žiuri tiesiai į mape. Jie 
visi panašus j itąlijopųs; išro
do stjprųs. Po yięną gal galė- 
Čiąti jųįs nugalėti, bet visus 
šešis sykiu jokiu budri neįveik
iau. Po trųrppos pertraukos 
ąš panąažirikais atsikėliau ir 
stoviu. Paskiau pradėjau į juos 
kalbėti:

kraštą, 
nety&a.
nemanau daryti. Prašau jūsų 
nedaryti nei man nieko blogo 
ir nežudyti manęs.

KaĮbėjau ir rankomis moja
vau; nuduodamas savo nekal
tumą ir nurodydamas jiems jų 
gerą širdį. Jie nąanęą nesupra
to, nęi aš jy nesupratau. Bet 
man išrodė, kad gal taip greit 
jję nąanųs nežudyk Jie priėjo 
prię manęs arčiam paėmė ma?

MokuCASH
už bondsus, morgičius, judgmen- 

gro-tus, notas, už kitą skolas 
sernėm, ir tt. 
HOFFMAN

39 S. LaSalle St. Room 1123

ątkeliavąus iŠ tolimo 
Čia ąš papuoliau visai 
Aš nieko blogo jums

T. ALEKSYNU '
15 Metų ženybinio gy

venimo Sukaktuvės
ivyks

šeštad., Kovo 16
Vakare ir

Sekmadenį, 17-tą
po piet.

THOMAS A. B. C. TAVERN
1526 E. 69th Place

Nuošjrcįžiai kviečiame draugus ii 
pažįstamus atsilankyti, kur busit 
maloniai pavaišinti su skaniais 
užkandžiais ir linksma muzika, 
taipgi kviečiam draugus iš Grand 
Rapids ir Rockford, III.

T. Aleksynai. KULS PAIN

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus i
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GEĘB. Naujienų skaityto
jos ir skailytPjai Prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

,2i

Norėdami gauti 
GERIAUSIO, BET NEBRANGIAI

VYNO ir DEGTINES
Eikite i vieną iš musų sandėlių savo 

apielinkėje

ALAUS A 1.49
NEREIKIA DEPOZITO UŽ BUTELIUS IR KEISĄ

Californią Vynas gal. $1.39
BRIGHTON WINE AND 

LIQUOR STORE 
4221 Archer Avenue 
Prie Brighton Teatro 
Tel. Lafąyette, 5231

Pristatom
/Vi

LIQUOR ŠTOKE 
Archer Avenue

NEW DEAL L1QUOR 
STORE

8450 S. Halsted Street
Tel. Boulevąrd 6767

DYKAI
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Musų kontestantų 

darbas
Elzbieta Norgailienė pereitą 

savaitę daugiau pasidarbavo už 
ki'tus ir pirmame kontestantų 
laipsny užėmė pirmą vietą.

M. Sturonas galų gale įžengė 
j pirmą laipsnį, gavęs daugiau 
biznio negu kada nors pirma. 
Taip toliau varydamasis jau 
gal prisivis savo konkurentę.

Senas Petras truputį nusiva
rė nuo kojų ir pereitą savaitę 
gavo mažiau biznio.

Frank Bulawui karo lauke 
ištiko nelaime. | jo veidą dabar 
baisu pažiūrėti. Bet tikisi greit 
pasveiksiąs, ir tada niekas jo 
nesulaikys žengime prie tikslo 
laimėti Pontiac De Luxe.

B. Vaitekūnas padarė nema
žą progresą ir neužilgo tikisi 
būti pirmame laipsny.

J. Mačiulis iš Waukegnno 
praneša, kad ten tikrai kiekvie
na lietuvių šeimyna neužilgo 
kasdien skaitys Naujienas. Ten 
ir darbai labai pagerėję.

K. Matekonis ketina geriau 
pasirodyt sekančią savaitę.

A. Ražaitis, kaipo veteranas, 
nuolat gauna Naujienoms nau
jų skaitytojų.

A. Narbutas Roselande netu
ri konkurencijos ir vienas ke
tina atsiekti bent tiek, kad pu
sė Roselando butų aprūpinta 
Naujienomis.

B. Barniskis Burnsidėje turi 
sunkesnio darbo, bet ir ten da
lykai greit pasitaisys.

Dzūkas mažai bedirba ir iš 
pirmos vietos slenka į užpaka
li-

M. Balčiūnas kažin kur dingo.
J. F. Vilis, pralaužęs ledą, 

pradėjo gana smarkiai žengti 
pirmyn.

S. Mockus, Racine, Wis., vėl 
stojo į darbą. Jis turi progą 
<ten ne mažiau atsiekti kaip J. 
Mačiulis \Vaukegane.

Tillie Pabarška Kenoshoj ir
gi turi vilties, nors iki šiol jai 
buvo sunku pasirodyt darbo re
zultatais.

Oru Vilienė ketina greit at
siekti pirmo laipsnio.

Pranas Klikna pradėjo ma
žiau gauti, bet visgi nuolat 
augina savo balsų skaičių.

J. Sinkus nuolat gauna šiek 
tiek biznio, bet matj't laukia 
didesnių progų.

Šioj savaitėj mažai pasirodė 
Daugintienė, Sholteman, Skir- 
montas, Shepalis, Miščikaitienė, 
Lapenis, Rimkus, Budvidis, 
Bartashius, Maksvytis, Kemė- 
šienė, Savickas.

Dar vis laukiame žinių nuo

Alikonio iš Johnston City, nuo 
V. černausko iš Springfield, III., 
nuo Jucaičio iš Cudahy, Wis., 
nuo M. Ravaitienės iš Herrin, 
III., nuo D. Riaukos iš Clinton, 
Ind., nuo Sakalauskienės, nuo 
J. Sugždinio iš West Frank- 
fort, III., nuo J. N. Žickaus iš 
Isas»t St. Izniis, ir nuo keleto 
kitų kontestantų.

Smarkiausias karei
vis išmuštas iš eilių
Piktadariai sutrukdė 

Frank Bulawo darbą 
“Naujienų” konteste, 
bet tik laikinai.

Frank Bulaw negalėjo dirb
ti konteste. Buvo sunkiai su
žeistas. karo lauke. * Bet suža
lojimo efektai bus prašalinti ir 
sekančią savaitę jis jau galės: 
dirbti.

Kovo 9 d. Joniškiečių Klubo 
vakare netikėtai piktadariai už
puolė Frank Bulavvą ir gele
žiniais krumpliais skaudžiai su
žalojo jo veidą. Per visą sa
vaitę jis buvo po rūpestinga 
Dr. T. Dundulio priežiūra, kad 
nepasiliktų jokių sužalojimo 
efektų jo veide. Darosi aiškiau, 
kad jis pasveiks ir tikimasi, 
kad Bulaw šią savaitę jau ga
lės stot į darbą ir vėl visu 
smarkumu žengs pirmyn prie 
to puikaus Pontiac De Luxe.

Vienos savaitės darbo su
trukdymas Bulavvui nelemia 
pralaimėjimo. Kad atsiekt tik 
slo daugiausia rūpinasi jo uoš
vis Petras Kampikas, žinomas 
Bridgeporto kolonijoj valgomų 
daiktų krautuvės savininkas 
adresu, 3213 So. Parnell Avė. 
Ir P. Kampikas turėsiąs savo 
žentui tiek prospektų, kad ne
busią jokio “surprize” laimėti 
tas Pontiac De Luxe.

Jus, Bulawo draugai, pasi
rūpinkit įnešt jo gyvenimai! 
tą kas ištikrųjų jam ir jo žmo
nai bus labai naudinga užbai
gus šį sunkų kontesto darbą. 
Nevien tik laukite iš jo ir jo 
t/ošvio to “surprize”, bet ir pa
tys duokite savo balsus į jo 
sąskaitą. K.

Seno Petro biznis 
“Naujienų” konteste

šįmet “Naujienų” kontestas 
eina, rodos, lėtesniu žinksniu, 
nekaip pereitais metais. Teisy
bė, Seno Petro draugų ir rė
mėjų yra dar daug, kurie yra 
pasižadėję užsirašyti “Naujie
nas” ar užrašyti į Lietuvą vė
liaus — balandžio arba gegu-

žės mėnesyje. Kaip kurie biz
nieriai net biznius kartu ke
tina pirkti, kad tiktai pagel
bėjus “Naujienoms” arba Se
nam Petrai, kad pasiektų auk-1 
štesnį biznį arba, kad jo ke
liaujančią krautuvę nepaimtų 
resyveris į savo rankas už pir
mus morgičius.

Taigi draugai, neatidaliokite 
ant toliaus, ale darykite biz
nių tuojaus, tai bus šiur, kad 
Petras lips sparčiaus kontesto 
kopėčiomis augštyh.

Visiems, kurie darė biznį 
per Senų Petrą pereitą *savai- 
tę tariu širdingai ačiū.

Reikalui priėjus šaukite tel. 
Canal 8500 arba laiškais.

Senas Petras.

C. Dvaronis, 5530 S. Albany, 
Avė. Mr. ir Mrs. Dvaroniai 
draugiški žmonės. AČiu tam
stai, kad pašaukėt per telefo
ną ir užsirašėt Naujienas 99 
metams.

V. Kasparas, 1714 W. 46th 
St., užlaiko pirmos klesos alu
čio užeigą. Atsilankyki t pas 
juos, tai jus patys pamatysit, 
kaip ten v'skas puikiai išro
do.

S. Nalaveika, 4558 S. Albany 
Avė., užlaiko būČernę ir gro- 
sernę, maloniai patarnauja kož- 
nam vienam pirkėjui už priei
namas kainas.

Širdingai ačiū visiems.

Atsilikę kontestantai
Tarp atsilikusių kontestantų 

mes matome pirmoj * vietoj 
Dzūką, Jis pradėjo smarkiai. 
Bet kažinkas atsitiko. Gal ko
kios kliūtys. Velytume, kad jis 
jas pergalėtų, ir vėl uoliai sto
tų į darbą. Kitas atsilikęs kon- 
testantas yra M. Balčiūnas. 
Taip gražiai pradėjus, reikėtų 
ir toliau tęsti gražų darbą.

Mes taipgi norėtume daugiau 
ko gero išgirsti iš S. Mockaus, 
iš Sholtemano, iš Maskvyčio, 
ir Skirmonto, iš Lapenio, iš 
Urnežio, iš Zukienės, iš Šugž- 
dinio, iš Ravaitienės, iš Felici
jos Edkins, iš žiekaus ir dauge
lio kitų.

E. Norgailienė gau
na vis daugiau biznio

E. Norgailienė sekamiems 
asmenims, kurie prisidėjo prie 
bendro darbo, t taria širdingą 
ačiū; » . ...*«<z. •

S. Petrauskas, ”*2616 West 
69th St.,' kuris užlaiko kėpy 
klą ir kepa keksus vestuvėms.

J. Rudys, 4065 W. Archer 
Avė., kurie užlaiko barzdasku- 
tyklą ir augina dukrelę Rūtą, 
kuri jau nekartą jnus links
mino įvairiais šokiais.

J. Zimantas, 4544 S. Cali- 
fornia Avė. Mr. ir Mrs. Ziman- 
tai nauji biznieriai. Brighton 
Parke jie atidarė puikią bu- 
černę paminėtu adresu ir kvie
čia visus atsilankyti pas juos.

L. Cibulskis, 836 W. 33rd 
PI., užlaiko bučernę ir grdser- 
nę, labai šviežius valgius ir 
neima nuo kostumerių jokių 
taksų.

J. Valužis, 3601 So. Lowe 
Avė., kurie užlaiko linksmą 
alučio užeigą. Pas juos galite 
gauti 26 auncų stiklą tik už 
vieną deimuką.

J. F. Vilio Žodis ė
Tariu kuo nuoširdingiausią 

ačių visiems mano draugams 
rėmėjams šiame Naujienų va
jaus konteste; ačiū, draugai, 
kurie užsirašėte arba atsinau
jinote per mane Naujienas. 
Taipgi ačiū ir tiems, kurie pa
sižadėjote užsirašyti Naujienas 
vėliau. ,<•)

Užsirašiusieji yra šie žmones:
Jonas Grigaitis, 3800 Armi- 

tage Avė. Kaip matyt J. Gri
gaičiui biznis eina labai gerai, 
nes visuomet svečių pilna jo 
užeiga.

W. Petrošius, 1834 Humboldt 
Blvd.

V. šliauteris, 3221 Crystal St.
Alex šniukas, 2326 W. 23rd 

St.
Taigi, kaipo bedarbis įtariu 

labai ačiū draugams už para
mą. Taipgi labai prašau drau
gų gal man padėtumėt prikal
binti savo pažįstamus bei drau
gus, kad jie užsirašytų per ma
ne Naujienas. (> jeigu tams
toms taip pavyktų, tai malonė
kite mane tuojau pašaukti 
(Albany 2981). As tuojaus nu
vyksiu priimti,, ^prenumeratą. 
Už ką tamstoms Siusiu labai dė
kingas. «

Tad dirbkime, draugai, tą ge
rą darbą stiprindami darbinin
kišką dienraštį Naujienas. G. 
K. Kirkpatrik sako, kad pre
sas (spaustuvė) yra vergų kul
kas vaidis prieš vergiją. Tai la
bai teisingas pareiškimas. To
dėl aš sakau, kad Naujienos yra 
darbininkų bei darbo žmonių 
kulkasvaidis; o kiekvienas Nau
jienų skaitytojas bus kulka pa
tekusi į visokių išnaudotojų bei 
žmonių proto temdyto  jų kūną. 
Todėl lai nepasilieka ne vienas 
lietuvis darbininkas, kuris ne
skaitytų Naujienas.

J. F. Vilis.
2135 N. Spaulding avė.

Albany 2981

Kontestantų Kopėčios
KETVIRTAS LAIPSNIS-REIKIA 5500 BALSŲ

TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ
3

1430 balsų
1760 balsų

3437 Jackson Blvd. 
Nevada 8416

1739 S. Halsted
4210 balsų

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

1140 balsų

4459 S. Richmond st
Laf. 5647
1570 balsų

2

2

2

3

720 balsų
J. SINKUS

740 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

880 balsų

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
880 balsų

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St.

7401 balsu

ANTRAS LAIPSNIS-REIKIA 2800 BALSŲ

SENAS PETRAS .

PIRMAS LAIPSNIS-REIKIA 1100 BALŲ

K. MATEKONIS

S. NORGAILIENE

DZŪKAS

1739 S. Halsted St.

NON GRADUS—NEPA$IEKĘ PIRMO LAIPSNIO

ANT. NARBUTAS

1033 W. 103rd 
Roseland 

950 balsų

St

B. BARNISKIS

9424 Burnside Av.

171610 14 15

2319 21

724

O
m®

J. SROLTEMAN
7017 South 

■f
Campbell Avė. |

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St

Tel. Rock. 4295 
695 balsų

B. VAITIEKŪNAS
5211 S. Kildare Av

580 balsu

JOHN

1980

449

RIMKUS

Canalport

balsų

S. MOCKUS

M. BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI.

1224 Herrick

Racine, V

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

<140 balsu JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

118 S. Hesperia St 
Collinsville. III.

400 balsų 
t

18 20 22

M. KEMĖŠIS

812 West 33rd St 
Tel. Victory 6406 

240 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 Lathrop Avė. 

Harvey, UI 
220 balsų

MRS. FRANCES 
DAUGINT

859 Jefferson Avė. 
Aurora, III.

200 balsų

ST. BARTAŠIUS

131 Adaiys St.

Westville,

200 balsų

J. MAKSVITIS

638 Plummer St 
Hammond. Ind,S

160 balsų

Mrs. A. VILIS
T646 N. Irvinu Av.

330

K. <į.
1607 S.

120

URNĖŽIS
Talman St.
balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th Si 
Ecorse, Mich 

300) balsų

280 balsų J. P. VILIS

2185 N. Spaulding 
avenue 

280 balsų

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, Ont. Can.
280 balsų

ADELfi
MIŠČIKAITIENĖ 

3121 S, Morgan st 
250 balsų

240 balsų

24 . 28

P. LAPENIS

KM

TILLIE 
PABARŠKA

r

4424—17th Avė.

Kenoeha, Wis.

80 balsų

w.

121

BOURNAT 
. . ■ V ■ |

W. 18th St

Seneca

Utica, N. Y } i 
80 balsų

37 balsų

AL. SAVICKAS 
719 Idncoln Avė 

Rockford, III.
80 balsų
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NACMIENUS, UHagB, TU.

PASKOLOS

susirasit

PERKAME UŽKodėl rūpintis?” CASH
me

sesuo, Adelė
mums

Chicagos mėsos rinkos biuras patarnavimą ir

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Paliko tėvus, seserį ir 5 brolius

Į laidotuves išvažiavo velio
nes motina, p. Gertrūda Žurie- 
nė, 6633 Ingleside avenue. Be 
savo artimiausios šeimynos, vč- 
Mbn* paliko tčvą, p. žiūrį, pen
kis brolids ir Vienų seserį. Jos

ANT 
PIRMU 
MOROIOIU 
1-2-3/V 
PAGYVE
NIMU.

knygų 
gynę.

2,100 darbiu. Case 
fabrikuose išėjo į 

streiką, Ratine
L '

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

ANT 
PATAISYMO

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Neatidėliodami nuneškite blan 
kas kolektoriui arba siųski 
te per paštą.

Saukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

Pastatęs vietinę lietuvių bažny 
čią; Amerikon atvyko 45 mi 
tus atgal

Šiandie yra paskuti
nė diena pridavimui 
Income Tax blankų

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITUBE BARGAINS

Šeimininkėms rekomeii 
duoja pirkti aviena

MAX KOHN. Turim RusiSką ir Tur- 
kiška tabaku, 1728 S. Halsted SL 
Canal 9345.

“Internal Rėvenue Collector 
Carter Harrison, Jr., 
“Federal Building, 
“Jackson and Clark, 
Chicago, 111.”

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

KNYGOS
BOOKS

PIENINE 
DAIRY

GYDUOLES
MEDICINE

Califomijoj pasimirė 
adv. J. T. Žurio

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

Kolektoriaus ofisas yra ati
darytas nuo ryto iki vakaro ir 
ten randasi klerkai, kurie jums 
prigelbės išpildyti blankas, jei-

Šituo laiku ir iš šitos 
radio' stoties kiekvieną

šįryt bus palaidota; motina iš
važiavo į laidotuves; velionė 
buvo Keistučio Kliubų sekre
torė

Pražuvo kovo 15 d., 1934 
tais; kūnas buvo rastas 
chigan ežere Wells Clary, vienas iš “Ope

ra Comiųue”, kaip jis atrodys 
rolėje, kūrinyje, “La Vie Pasi- 
sienne”.

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos

„GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu .

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnas, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon- 
cėrtihas, Trumpets, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. MaxweU 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

C Opera 
j Chica- 

yra pirmininkė gru- 
kuri finansiniai rėme tos 

muzikalčš organizacijos gast
roles.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

NUO Rheumatizmo 
FOR RHEUMATISM

Mirė Jurgis Andriu
lis seniausias Cicero j 

gyventojas
Užmokėjo policis- 
tams $1,000, kad jo 

neareštuotų

DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojans pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Reikalauja unijos pripaiininio 
ir aukštesnių algų

Prezidento F. I). Roosevclto 
žinpna, p. Boosąyęljaene prisi
dėjo su, r&aniO pi ’ 
Comiųue atsilankyp 
gon

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 Ė. 43rd St., Chicago, III.

CICERO.— Jurgis Andrulis 
Amerikon atvažiavo prieš 45 me
tus. Ciceroj išgyveno 30 me
tų. Buvo vedęs; užaugino 5 
dukteris ir 3 sūnūs. Viena jo 
duktė yra Mrs. Zolp, graboriaus 
I. J. Zolp moteris, Chicagoj.

Jis per 24 metus užsiėmė 
statyba, buvo kontraktoriu‘3. Jis 
pastatė Ciceroj šv. lantano baž
nyčią 1911 metais. Paskuti
niuoju laiku buvo policistu. Tai 
pirmutinis lietuvis policistas 
Ciceroj.

A.a. Ji/rg. Andrulio laidotuvės 
bus subatoj, kovo 16. Bus pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Jo kūnas dabar randasi pašar
votas adresu: 1327—49th Ct., 
Cicero, III.

Vaikai ir giminės prašo visų 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti a.a. Jurgiui Andruliui pasku
tinę pagarbą ir atsisveikinimą.

—Necicerietis.

Municipalis teismas užvakar 
nuteisė į kalėjimą 60 mfctų 
kalvį, Martin’ Kuehn, 3436 N. 
Irving avenue. Jis buvo sko
lingas tūlai, Miss Ircnc Hiroils, 
3012 Addison Street, apie $300, 
bet skolos nesumokėjo.

RHEUMATIZMU SERGANTI
Jei viskas, ką mėginote, jus apvylė
— DAR-ME-LA be abejo atneš pa
lengvinimą, nes ji laužo ir prašalina 
paralizių, kuris atakuoja kūno dalis
— palikdamas sustyrusias rankas, ko
ja, strėnas, atima kalbą, ir tt. Dide
li butelis — $2.00.

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N. Hermitage Ave„ Chicago, III.

rekomenduoja ** šeimininkėms 
šiandien ir rytoj pirkti avieną, 
kaip, “breast of lanib”, “roast 
stuffed shoulder of lėrnb” ir 
kitokią avieną.

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPA1RING

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

Detalis rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji * kiniški- kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Rooseveltienė prisi 
dėjo prie Opera Co 

miųue atvykimo

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Senų ir naujų lietuviškų L_ 
visuomet gausite Naujienų knyg 
1789 So. Halsted St.. Chicago,

RAC1NE — 2,100 darbinin
kų J. I. Case dviejose dirbtu
vėse vakar išėjo į streiką.

Jie reikalauja algų pakėli
mo ir pripažinimo uiiijos kai
po darbininkų atstovo ginčija
mų klausimą rišime. Darbas 
abiejose dirbtuvėse visai apsi
stojo.

Streiką paskelbė Wisconsin 
Industrini Union. Jauk Duller, 
generalis unijos organizato
rius pareiškė, kad Case dirbtu
vėse dirba apie 2,100 darbinin
kų, ir kad iš to skaičiaus, du 
trečdaliai yra unijistai.

Prie dirbtuvių viskas 
ramu.

KVIEtKININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams ir 

!l pagrabams.
3316 & Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

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

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St

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

San Francisco, Califomijoj e, 
šiandien bus palaidota buvusi 
Chicagos lietuvaite, Adelė ŽU- 
riutė-Straussienė. Ji buvo adv. 
Jono T. Zurio, 105 West Ma- 
dison st., sesuo.

Velione mirė pirmadienį va
kare, sulaukusi 34 metų am
žiaus. Ji paliko vyrą, Matą 
Straussą, lietuvį, kuris užsiima 
rūbų siuvimu ant dideles ska
lės, ir mažą dukrelę, Lillian. 
Ji gyveno San Francisco mies
te per aštuonerius-devynerius 
metus. Apie dešimts metų at
gal, kai gyveno Chicagoje, ve
lionė Adelė buvo Keistučio Pa
šalpos kliubo finansų sekreto-

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir Šiluma. Scteening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Luihp atba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO..
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

VERONA ANGLIS duoda augštą ši
lumą, mažai pelenų. Lump arba 
egg — $6. Mine Run arba Range 
— $5.75. Screenings ar stoker — 
$4.75, 50c. extra už vieno tono už
sakymus.

GUTTENDORF COAL CO. 
4257 W. Cermak Rd., 

Lawndale 4949

šiandie yra paskutinė diena 
pridavimui federalei valdžiai 
income taksų blankų. Jeigu 
blankas dar nepridavėte, tai be 
atidėliojimo išpildykite jas ir 
pasiųskite paštu, arba nuneš
kite asmeniškai.

Chicagos distrikto kolekto
riaus ofisas randasi senuose 
pašto rūmuose, prie Jackson ir 
Clark gatvių. Laiškus su blan- 
komis adresuokite:

būti patyręs groserninkas. Tą sa
kydami, mes turime omeny ne tik 
tolei groserninką, kuris turi pilną ir 
įvairų pasirinkimą visokios rūšies 
maisto produktų, bet krautuve, ku
rios vedėjas yra patyręs grosernin
kas, žinantis kaip pagelbėti savo 
kostiumieriams planavime valgių.

Patarnavimas suplanavime valgių 
yra labai pagelbingas. Jis ne tik
tai pagelbės namų šeimininkei su
planavime valgių, bet ir pagelbės su- 
taupyme pinigų. Labai tankiai gro
serninkas turi savo krautuvėj spe
ciali išpardavimą ir jis pagelbės kos- 
tiumeriui padaryti extra sutaupąs.

šis pagelbingas patarnavimas na
mų šeimininkėms yra viena iš prie
žasčių tūkstančiai labiau mėgsta 
pirkinėti “Midvvest Stores”. šiose 
krautuvėse namų šeimininkės ne tik 
gauna pilną pasirinkimą visokių gro- 
serių ir maisto produktų, bet kiek
viena krautuve valdo ir operuoja pa
tyręs savo amate groserninkas, ku
ris gali duoti tikrai gerą patarna
vimą.

Pabaigoj kiekvienos savaitės ren
giami specialus išpardavimai, taip, 
kad namų šeimininkės turėtų progą 
kuodaugiausia sutaupyti kai jos daro 
didžiausius pirkinius.

Vienas šių išpardavimų pagarsin
tas šios dienos laiįcrašty. Palygin
kit produktus ir kainas. Paskui 
atsilankykit i artimiausią jūsų apie- 
linkėj "Midwėst Stores”. Apskelb.

Labai tankiai, kai namų šėiiDiriin- 
kės susitinka, viena kitos klausia, ką 
ji planuoja prirengti pietums ar va
karienei. Tai yra labai paprastas 
klausimas, nes ji susirupintisi apie 
tai ka prirengti dėl šeimos ir tįki- 
ši gauti savo drauges patarimą.

Ir ne stebėtina, kad daugelis šei
mininkių yra susirūpinusios tuo 
klausimu. Diena iš dienos tas klau
simas stovi prieš ją, nes jos turi 
prirengti ne tiktai paprastą valgį, 
bet toki, kuris butų maistingas, ska
nus ir tinkamos dėl kiekvieno šei
mos nario.

Geru tame klausime patarėju gali
... A. ■ ’iii.tUJ?

Siunčiame Gėlėse Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

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

Atdara vakarais ir nekėlioj. 
RAPP, STORAGE 

5746 So. Ashland Ava.

kas taipgi galite išpildyti “Nau
jienose”.

Bla'nkas turi išpildyti seka
mi piliečiai ir nepiliečiai:

Pavieniai, kurie 1934 metais 
turėjo grynų įplaukų $1,000 ar 
daugiau*, arba bendrą pajamų 
(gross income) $5,000 ar dau
giau:

Vedę, kurie turėjo grynų pa
jamų $2,500 ar daugiau, arba 
bendrų pajamų, $5,000 ar dau
giau.

Mokesčių reikia mokėti 4% 
nuo sumos, kuri palieka at
ėmus tam tikrą netaksuojamą 
dalį pajamų, skiriamų pragy
venimui ir užlaikymui vaikų, 
etc. Viršmokestis-“surtax” ima
mas nuo tų, kurie turėjo $4,- 
000 įplaukų ar daugiau.

Sviesto urmininkas, John 
Kliner, 939 Randolph Street, 
pareiškė kriminalio teismo 
jury, kad jis sumdkejo trims 
policistams $1,000, kad jį ne
areštuotų. Trys minimi poli- 
cistai priklausą prie apskričio 
kelių sargybos, tsuėmė Klinerį 
su vogtu skiestu.*- Klineris da
vė jiems stambų kyšį iš bėdos 
išsisuko.

Dabar tie trys policistai yra 
teisiami kriminaliame teisme. 
Jie yra, Joseph Cantella, Sa- 
muel Lucas ir s Angelo Borello.

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syk' 

ACE
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu id telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pasaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

šiandien, 1934 metais, tra- 
gingą mirtį sutiko Bridgeporto 
lietuvis Kazimieras Makirtėnas, 
3464 South Lituanica avenue.

Kovo 15 d., tais metais jis 
staigiai pražuvo, pasakęs na
miškiams, kad išeina biznio rei-* 
kalais ir, kad netrukus sugrįž. 
Bet nesugrįžo ir už kelių dienų 
jo kūnas buvo rastas Michigan 
ežere. Jis paskendo. Tuo lai
ku buvo visaip kalbama. Vieni 
sakė, kad jis nusižudė, kiti — 
kad buvo paskandintas. Kas iš- 
tikrųjų įvyko—nežinia.

Vėliois bt.vo apie 53 metų 
amžiaus, kilęs iš Neliubiškio 
dvaro, Jūžintų parapijos, Ro
kiškio apskričio. Paliko žmo
ną, Marijoną Dfčaitę-Makutė- 
nienę, kuri yra savininkė “Bi
rutės” daržo, dukterį Oną, sū
nų Joną, ir kitus gimines.

—Senas Petras.

Opera Comiųuc yra Ne\v 
Yorko grupė, kuri rūpinasi 
Amerikoje beveik užmiršta 
dailės šaka. Ji stato operas, 
kurios yra daug daugiau kom
plikuotos negu operetės, bet 
įžymiai lengvesnio turinio, ne
gu priprastos operos kurios 
yra tragiško turinio.

Pradėjusi beveik iš nieko 
Opera Comiųue išsivystė į to
bulą organizaciją ir jausdama
si ganėtinai tvirta gastrolėms, 
pirmiausia atsiianko Chicagon.

Opera Comiąue pradės vai
dinimus pirmadienį, kovo 18 
d., Chicago Auditorium teatre. 
Ji operuoja ne dėl pelno.

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump ............. .
Nut ......................... ..........
Mine Run ......... -.............

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipsri

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.
Specialė -kaina RELIEF pirkėjams

$5.17 už ton%
Plūs 2% Illinois taksų 

No. 1. Nut Illinois anglis, orindžip. 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt.

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus.

1804 W. 59th St.
Grovehill 1000.

sesuo buvo dabartinė p. J. tSin- gu kas nors nėra aišku. Blan 
kienė, realestatiriinko p. J. Sin
kaus žmona. Jos broliai Jo
nas T. Zuris, advokatas, ir An
tanas, Algirdas, Gediminas ir 
Vytautas žuriai.

Kiekvienas iŠ jų turi skir
tingą užsiėmimą ir kiekvienas 
gyvena kitame mieste. Kaip te
ko patirti, vienas iš jų gyvena 
Califomijoje, kitas New Jersey 
valstijoje, ir tam panašiai.
Dirba dirižablyj “Los Angeles”

Vienas iš p. žurių dirba prie 
vienintelio nesudužusio diriža- 
belio “Los Angeles”, kuris da
bar randasi Lakehurste, N. J., 
ir yra naudojamas moksliniams 
tyrinėjimams. Kitas brolis yra 
U. S. laivyno jūreivis.

Tikrai geros anglys
$S.6O 
$5.35 
$5.25

Lygiai metus laiko 
atgal tragingai mirė 

K. Makutėnas

ONA RUMŠIENĖ 
po tėvais Tiškaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 dieną, 11 valandą ryte 
1935 m. sulaukus puses am
žiaus, gimus Kretingos apskr. 
Kretingos mieste, Lietuvoj), 

Amerikoj išgyveno 24 metusi 
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Petrą, dukterį Oną ir du 
sūnų — Frank ir Charles, se« 
šeri Barborą. Pilvinis, Boston, 
Mass. ir gimiiles, o Lietuvoj, 
broli Antaną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6826 S. Talman Avė.
- Laidotuvės- i vyks šeštadieni, 
kovo 16 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i Gimimo Panelės ŠV. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos UŽ 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kažimiero kapines, 

Visi a .a. Onos Rumšienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį 
atsi sveiki riiipą.

Nuliude liekame.
Vyras, puktč. Sunai, 
Sesuo ir' Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk 
torius J. F. Ęųdeikis, Telefo 
nas Yards f741.'

Jurgis Andziulis (Angelus)
Mirė kovo 11 d., 1935 m., 11 valandą ryto, sulaukęs 61 metų am
žiaus. Kilo iš Rudos kaimo, Višakiu Rudos parapijos, Marijam
polės apskričio.

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Julijoną, po tėvais Grine

vičiūtė, 8 stfhtfe: Antaną, Jurgį ir Joną, 5 dukteris: Marijoną, Oną, 
Julijoną, Petronėlę ir Elzbietą, žeptus Pranciškų Getz, Ignacą Zolp, 
Ėerbert Utz, marčias: Josephine ir Estelle ir 7 anUkus, o Lietuvoje 
brolį Antaną ir giminės.

Kūnas pašarvotas 1327 So. 49th Ct., Tel. Cicero 3724.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 16 d. Iš namų 9 vai. bus 

atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv.
„uZMniefo kapines. ’

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvčse.

Nubudę: » , '
Moteris, Sūnūs, Dukterys, žentai, Marčios, 
Anūkai ir Giminės. , \

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika.
Del informacijų šaukite L J. Zolp, Bouievard 5203,

... III ii ii 'ii iii ii......

RADIO INŽINIERIAI 
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIJO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue, M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803 *

!' MODKRNI. 
ZACIJOS 

NAMU.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St. 
Phnne YARDS 0145

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 
25a ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield______

STOGAI 
ROOFING

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V< 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

jums reikia
ANGOS 

COAL
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Pirmadienį Butmanienė ir 
šeši sėbrai prieš teisėją

Bus pašaukti prieš vyriausi teisėją Sullivan 
pasisakymui apie kaltybę

Bus paskirta diena bylai; Kelly buvęs “gengsterių 
agentas”; draugai vadina jį “asilu”

Šį kartą ji dainuos savo koncerte

Barbora (Beita) Butmanienė turtas paaugo nuo $150,003 iki 
ir jos šeši sėbrai suokalbyje pa- $160,000 kai investigatoriai pa
sisavinti pabastos J. T. Kelly tyrė, kad Kelly priklauso dar 
turtą pirmadienį bus pa- $10,000 federalis bonas.
šaukti prieš teisėją. Moteriukė,! Bonas buvo nupirktas 1933 
karai su adv. .Julium Writches, melais ir kaž kur nuslėptas, 
graboriu Bagdonu, N. Radžiu, Taigi, detektyvai dabar gavo 
Jonu Dailide, Povilu Zannk ir'naujj galvosūkį, surasti tų bo
simam, Thomas Butman, stos ną. Jie mano, kad Ke’.ly kur 
prieš vyriausį kriminalio teis- nors turėjo dar vieną saugių
mo teisėją Denis E. Sullivan.

Visi suimtieji turės pasisaky
ti apie savo kaltybę šiame suo
kalbyje, o Sullivan paskirs 'tei
sėją ir datą jų bylos nagrinė
jimui. Paprastai klausiami apie 
kaltybę, suimtieji pasisako esą 
nekalti dėl tam tikrų techniš
kų išrokavimų. Pakol kas jie 
sėdi kalėjime už teismo panie
kinimą. Už tą “prasižengimą” 
palikimų teismo teisėjas O’Con- 
nell nubaudė juos vieniems me
tams už grotų.
Draugai deda pastangų suimtus 

paliuosuoti
Kai kurie suimtųjų draugai 

vakar ir prieš tai darė žygius, 
kad suimtuosius išgauti į lais
vę ir buvo pasiruošę užstatyti 
kaucijas. P-ia VVaitches pasam
dė vyro, adv. Juliaus VVaitches 
gynimui, advokatą McDonald, 
kuris skaitomas vienas iš ga-

■ dėžutę Chicagoje. Jeigu ta dė-
■ žutė butų susekta, tai gal de
tektyvai suras dar naujus tūks
tančius vertybėmis ir morgi- 
čiais, priklausančius pabaslai.

Jack Rubens, palikimų teis
mo investigatorius patyrė, kad 
Kelly ypatingai praturtėjo 
1923—1924 metais ir nuo 1933 
iki 1934 m. Per tuos laikotar
pius Kelly supirko didžiumą 
morgičių ir bonų, kurie buvo 
surasti jo dėžutėse trumpų lai
ką atgal.

I

Vagių gaujos agentas?
Naujausia teorija apie mis- i 

terišką Kelly turtų šaltinį sako, 
kad jis buvęs gengsterių gau
jos agentas.

Tos teorijos autoriai sako, 
kad Kelly važinėdavęs iš vie
nos valstijos į kitą parduoti 
vertybes, bonus, Šerus, etc., ku
riuos gangsteriai pavogdavo.

P-ia Anelė Salaveičikiute-Steponavičiene neatsisako padainuo
ti kiekvienam žymesniam lietuvių parengime Chicagoj. Šį kar
tų ji dainuos savo tai yra Steponavičių Metiniame Koncerte, 
kuris įvyks šį sekmadienį, kovo 17 d., Chicagos Sokolų svetai
nėje, 2343 So. Kedzie avenue.

Kurie mėgsta p. Steponavičienės dainavimą, be abejonės,
atsilankys į Steponavičių Koncertą jų išgirsti.

vęs gaujos sėbrams pardavimui. 
O paėmęs vogtus popierius nuo 
chilagiečių, veždavęs juos į St. 
Louis, kur gengsteriai pasirū
pindavę, kad popieriai butų par
duoti. Patirta, kad tokias Re

iniai numažintų kainų ir juos 
nuslėpdavęs į dėžutes. Pei- sku- 
pumą ir rankiojimą centų šen 
ir ten jis, be to, susikrovęs ke
lių tūkstančių indėlių^ sąskaitas, 
įvairiuose bankuose, kaip Chi-

tas kalėjime, išgavo iš vieno se-Į Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
nin nn^lnnti anie didelius tur- dainų Pamokos atsibus nedalioj, komo paslaptį apie aiaemis tur vo 1(1 valandą ryto, Barausko

tinai susirinkite laiku taipgi ir Š.aip 
piliečiai mėgianti daina kviečiami 
prisidėti prie choro.' Valdyba.

tus paslėptus saloje. Išbęgęs iš svetainėj, todėl visi choro nariai bu- 
kalėjimo jis tuos turtus atra
dęs.

Panašiai, sako, pasielgęs iv
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

.... ... • 12wardo laikys mėnesini susirinkimą
susipažinęs SU įvairiais pikta- sekmadieni kovo 17. 1 v. po piet K. 
dnrifiici ir išfffivps iš iii infor- Gramonto svet., 4535 S. Rockvvell St. danais n išgavęs is jų inior- Viay nariq Dareiga skaitlinKai atsi. 
macijas apie tai, kur jie ture- lankyti ir katrie Užsilikę su mokes- 
in nailono įvairius voo-tiict dnik-lčiai8 Drival,ote sekančiame r.usirinki- jo paslėpę įvairius vogtus daik-' e UŽHimokėtit kad nepakgius keb. 
tus. Paleistas iš kalėjimo Kelly [lumu. atsitikus ligai arba nelairrei, 

• taipgi pasistengkite prirašyti naujų 
... . ' Pir" nariu ir gauti premiias kurios vra

dabar skiriamos už prirašymu nau
jų nariu. P. J .Petraitis, raštininkas.

Kelly. Bekalėdamas JolicCe, jis

I pasistengęs į tas vietas 
miausiai nudumti ir turtus pa
grobti. Kelly — “Grafas Mon- 
tekristas”.

Įvairius spėliojimus pas de- 
tekčyvus sukė.ė Kelly butas St. 
Louise. Tuo pačiu laiku, kai Ke
lly gyveno Chicagojd, jis užlai
kė kambarį St. Louise ir punk
tualiai mokėjo nuomą už tą 
kambarį. Kodėl Kelly užlaikė 
butą tenai, kuomet gyveno Chi
cagoje, detektyvai tik spėlioja, 
o nieko tikro nežino.- Įdomus 
yra tas faktas, kad Kelly nie
kuomet neįsileisdavo nei vieno 
žmogaus į tą kambarį. Neleis- 
davęs nei šeimininkei baltinius 
pakeiski ant lovos.

(Ryt “laidotuvių prospektai“ 
ir pasikalbėjimas su suimtai
siais).

Steponavičių kon
certas—dainos ir

muzikos puota
Apart Steponavičių dalyvauja 

trys chorai, simfonijos or
kestras ir daug kitų daini
ninkų

CLASSIFIEDADS
‘—   —...........

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris ar mergina prie abelno na
mu darbo — Valgis, guolis ir užmo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

818 So. Ashland Avė.

Business Service 
Biznioi Patar n avi mus

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

________ Personai________
PAIEŠKAU savo draugo Peterio 

Barzduko paeina iš Plungės mieste
lio, kartu atvažiavome iš Lietuvos 
Turiu labai svarbu reikalą. Meldžiu 
jo paties ar kas žinote pranešti, bu
siu dėkingas. Vladislovas žilevičia 
2724 S. Ėmerald Avė. Tel. Victorv 
2276. Chicago. III.

PAIEŠKAU sūnaus Ix>uis Garbus 
apie 30 metų amžiaus. Gyveno Bai- 
tunorėj, Chicagoj, Louisville, Ky. ir 
Cincmnati. Keletas metų kaip ne
gaunu nuo jo jokios žinios. Jeigu 
kas žino kur jis yra arba jis pats 
frialonėkite man pranešti, už Ką bu
siu labai dėkinga. Mrs. F. Garbienė 
678 W. Saratoga St.. Baltimore, Md.

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SU LOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

JOHN WALLACE, turiu dėl jus 
pinigu. Telefonuokit man Dearborn 
7475. Martin.

—O—

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavima 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė.

LENGVI IŠMOKESČIAI.

ŽINANTI kur randasi JOHN 
VVALLACE. kuris neseniai apleido 
ligonine, prašome tuojaus pranešti. 
Gausite ATLYG1NIMA. Telefonuo
kit Dearborn 7475.

For Rent

biausių kriminalių advokatų 
Chicagoje.

Negalėdama nieko naujo pa
tirti iš suimtųjų, ir prokuratū
ra ir, ypatingai, palikimų teis
mas, sukoncentravo visas jėgas 
surasti, iš kur Kelly gavo tiek 
daug turto. Vakar, beje, tas

Kad paslėpti savo “misiją”, Ke
lly apsimesdavęs pavargėliu, 
ubagu ir pedliavodavęs laikraš
čius ir žurnalus ant kampų ir 
traukiniuose.

Gavęs vertybes nuo gaujos 
St. Louise, jisai važiuodavo 
Chicagon ir juos čia perduoda-

liones Kelly daręs ne vien tarp 
Chicagos ir St. Louis, bet daž
nai aitsidurdavęs Kansas valsti
joje ir įvairiose dalyse Wiscon-' 
sino.

Gausiai atlyginamas už “mi
sijas”, Kelly laiks nuo laiko

cagoje, taip ir St. Louise.
Kelly — “Grafas Montekrisitas”

Kitos teorijos'"autoriai vadina 
“Kelly — GrafU' Montekristu”.

patd pasipirkdavęs bonų už žy-

Francuzų autdrlhs Aleksandras 
Durnas paraše apysaką, kurio
je Grafas Monįękristas, įkalin-

prezentuoja Old Smoolh ie Skrybėlei i te
1 1

1 k°mpl'mentiiocl<inia Old Gold

“TkyTICHELANGELO DIENOSE, jeigu 
±VJL kas norėdavo pareiškti savo pagalbą, 
jis pareikšdavo tai su stovyla.

“Bet aš pasirinkau pasakyti savo žodį apie 
Old Golds ... su skrybėlaite!

“Nuo to laiko, kai aš atidengiau Old 
Golds, jie manę kasdien linksmina. Jie yra 
taip nepaprasti savo švelnumu ir tokie ra- 
minanti.
"Savo moterišku budu, aš mėginu išreikšti savo 
komplimentus Old Golds, su savo Old Snioothie 
Pasitikiu, kad jums tas taip patiks . . . kaip! kad 
man patinka Old Golds,

"Širdingai,” MERLE OBERON
V ' • - ■ ■ '. ..

Švelnus gerklei cigaretai

Šį sekmadienį, kovo 17 d., 
jaukioj Sokol svetainėj, 2345 
S. "Kedzie Avė., bus*' metinis 
•Steponavičių—smuikininko Ka
zio Steponavičiaus, pianisto 
Jurgio Steponavičiaus ir daini
ninkės Anelės Salaveičikiutės- 
Steponavičienės—koncertas.

Tai bus tikra dainos ir mu
zikos puota, nes koncerte, apart 
minėtų celebratų dar dalyvauja 
trys jų vedami chorai: Chica
gos Lietuvių choras “Pirmyn”, 
Chicagos Vyrų Choras ir “Nau
josios Gadynes” choras, dide
lis Chicagos Lietuvių Simfoni
jos Orkestras, daug solistų ir 
kvartetų— F. Jakavičius, kai
miečių vyrų kvartetas, kaimie
čių mišrus kvartetas, duetų ir 
t. t.

Kuriame kitame koncerte ga
lima užgirsti tiek daug chorų, 
muzikų ir dainininkų?

Paskui gi 'bus linksmus šo
kiai prie smagios Jurgio Ste
ponavičiaus muzikos —Stephens 
Revelers.

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Verta visiems būti šiame 

koncerte.—-d.

PRANEŠIMAI
Roseland. — Penktadienį, kovo 15 

d. 7:30 vak vak. Darbininkų svetai
nėje, 10413 Michigan Avenue įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivienijimo su
sirinkimas. Bus svarstoma svarbus 
reikalai Susivienijimo labui. Nariai 
ir narės kviečiami atsilankyti pas
kirtu laiku, taipgi kviečiami atsilan
kyti, kurie norite prisirašyti prie 
Susivienijimo. Sekretorius.

West Saldės Kolonijų
Lietuvių Piliečių Aiydai.

Pėtnyčios vakare 7:30 vai. kovo- 
March 15 d., ivyksta pirmutinis 21 
Wardo Lietuvių Piliečių Sąjungos 
susirinkimas Dievo Apveizdos pafap. 
svet., 18-tos ir Union gatvių. Visi 
lietuviai -West Saidės ir 18-tos kolo
nijos kuriems rupi lietuvių būvio pa
gerinimas 21-mame warde yra kvie
čiami atsilankyti i ši istorinį susi
rinkimą. Bus daug svarbių klau
simų aptarta ir ši Lietuvių Pilie
čiu Sąjunga galutinai įkurta. ,

Organizavimo Komisija.

S#;

' Musų nuoiirdžiausias aliu jums P-le 
Oberonl Bet yra kai kurie dalykai kur
sus negalima iireiklti su skrybėle, Pa
vyzdžiui: Geresnis Tabakas neauga ne
gu vartojama Old Gold. Ir jis yra tyras. 
Ir todėl, Old Golds yra lengvas ant 
GERKLES ir NERVU.

AMERIKOS CIGARETAI

Fullerton State Bank (užsidariu
sio) depozitorių ir kitų mas-mitin- 
fcas ivyks nedėlįoj kovo 17 d. 3:30 
vai. po piet. St. Josephats Hali, 
Southport ir Belden Avenues.

Stanley Turėk.

©P. tori Ha rd Co.,Inc.

Minti v nnFRON araži žvaiažd* ii*’FOLIES BERGERE"—20-th Cen- 
tury Paveikslas. Rūbai pasiūti Bonwit-TeHer pagelbstant p-lei Oberon.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedė- 
lioj kovo 17 d. 1935 m. 1 vai. po 
pietų J. Garbužo svet., 8749 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, taipgi bus bač
kutė, šurumburum pasilinksminimo 
bankietas. Taigi nepamirškite at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
kliubo. . M. Batutia nrot, rašt.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu 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 na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Divisoin St. 

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

GERAS BARGENAS. Renduoju 
pilnai įrengtą tavern su 5 gyvenimui 
kambariais už $25.00 į mėnesį. Prie
žastį patirsit ant vietos. 1320 South 
49th Avė., Cicero. III.

STORAS ant rendos su kamba
riais, 7446 Archer Avė., Summit. 
Tinka dėl Ice Cream, Lunch, Ba- 
kery, Cleanerio. Beauty Parlor, Ta
vern. Nėra tokio biznio aplinkui. 
Renda $20.00.

MORKUS.
5529 So. Neva Avė.
Tel. Prospect 2559

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood &
Moving, Anglis — Snecial. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu 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.

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

STAR WIND0W SHADE CO.
t. H. HRUBY, Prop.

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

F1KČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už vieną imokėjimą ant rankų.

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučernėm, Kepyk
lom,' Delicatessen Įtaisai, ir t t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam į Mainus.

1607-11 So. State St 
VICtory 8370

Miscellaneous

KAS NORITE važiuoti su ma
nim i Miami Floridą kovo 28 d. 
Važiuoju su Buick automobilium 5 
pasažieriu. Reikės padengti kelio
nės išlaidas proporcionaliai. Atsišau
kite Tel. Belmont 7899.

MALKOS
Truputį ugnies pagadintos

DIDELIS VEŽIMAS 
$2.50 SU PRISTATYMU 
•ACE MlLL BY-PRODUCTS CO.

2509 W. Cermak Rd..
Rockwell 8583

Partners Wanted
Puaininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i Tavern 
biznį. Pageidaujama, kad butų pa
vienis ir kad mokėtų iš ryto išvirti 
kavos. 3329 So. Lituanica Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

P0WER MACHINE operatorkos, 
patyrusios prie siuvimo matrasų. A. 
Brandweių, 2343 S. State St.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos prie ma

žos. švarios šeimynos. Vyram, mer
ginom — ar ženotai porai — Su ar 
be valgio — Galėtų vartoti garadžių. 
6609 So. Campbell Avė. Hemlock 
0010.

Business Chances 
j Pardavimui Bizniai —i—u~U~u~j—- j—_rt j~i_i~lj— 

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
Wlnewood Beer Gardens daržas dėl 
piknikų ar išvažiavimų, yra svetai
nė dėl šokių. 817 W. 34th St.

BARBERNE—geroje vietoje išnuo
mavimui arba pardavimui su arba be 
namo; arba mainui ant priyatiško 
namo. Priežastis — liga, 2203 W. 
Cermak Rd., Canal 1689.

ŠOKIU SALĖ, 4 mažehnės salės, 
daržas. bowling alleys. tavern, įreng
tas, pigiai, VOJTECH, 5444 South 
Damen Avė.

TAVERN ant pardavimo, geroj 
vietoj, biznis gerai išdirbtas. Prie
žastis liga. 2547 W. 63rd St.

PARDAVIMUI Shoe šapa. Geram 
lietuviui yra gera vieta. Atsišaukite 
4:30 vai. po pietų. 1343 So. 49th 
Ct., Cicero.

TAVERN pardavimui. Atsišau
kite pas "Lietuviška Žyduką”, 4707 
S. Halsted St. Yards 0803.

PARSIDUODA pigiai geri bučer- 
nės ir grosemės fikčeriai. Viskas 
yra kas reikalinga bizniui.

3600 So. Lowe Avė.

PARSIDU&DA TAVERNAS. mo
derniškai išrengtas. Priežastis — 
du bizniu. 10314 Michigan Avė.

ANT PARDAVIMO Tavern — ge
roj vietoj — Darantis gerą biznį — 
Galima daug pinigu padaryti.

8289 So. Halsted St.

EXTRA RENDON ar pardavimui 
maža roadauzė Lone Star Inn. su 
žolinu. Atsišaukite 4309 W. 63 St. 
Galinįa matyt per keturias savaites 
laiko.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA 40 akerių Michigąne, 120 
myliu nuo Chicagos, _ geri- namai, 
miškas, ežeras ant žemės. Nebran
giai. Rašvkit Box 228, 1739 South 
Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BUNGAL0W 6 kambarių 1% loto 
žemės, 2 karų garadžius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PI., Tel. 
Virginia 0843.

PARDUOSIU, išrenduosiu, 2 ake
lius su sodnu, 7—7 kambarių namas 
Tinka dėl Roadhauzės. lengvos iš
lygos. Kreipkitės: Peter Cure 
Orlpnd Park, prie 135th St 8500 
West. ' . Miftl

$2800 — 7 kambarių bunga- 
low, cemento blakų basemen- 
tas, naujas furnace. Lotas 
37K pėdų. Baggott, 8914 So. 
Ada St. Beverly 9254.




