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Lietuva kreipsis prie Klai 
pėdos statuto signatorų

Vokiečių demonstracijos Prūsijoj tebesi 
tęsia. Reikalauja, kad Vokietija pultų 

ir atsiimtų Klaipėdos kraštą
KAUNAS, kovo 28. —Lietuvos valdžia laikosi labai ramiai, 

nežiūrint labai piktų vokiečių demonstracijų prieš Lietuvą iš 
priežasties Lietuvos teismo pasmerkimo 91 Klaipėdos nacio.

Lietuvos valdžios nusistatymas yra, kad 1 Lietuvos teismo 
sprendimas nepaliečia ir negali apeiti nė Vokietiją, nė kurią ki
tą svetimą valstybę.
Lietuvos valdžia kreipsis prie 

Klaipėdos sigantorų
LONDONAS, . kovo 28. — 

Reuter žinių agentūra praneša 
iš Kauno, kad pasipiktinusi 
piktomis demonstracijomis Vo
kietijoje prieš Lietuvos teismo 
pasmerkimą mirčiai keturių na
cių, Lietuvos valdžia nutarė 
kreiptis prie Klaipėdos statuto 
signatorų— Klaipėdos sutartį 
pasirašiusių keturių valstybių 
—Italijos, Francijos, Anglijos ir 
Japonijos, kad jos pagelbėtų vy 
kinti Klaipėdos statutą.

Lietuvos valdžia prašys tas 
valstybes panaudoti savo įtaką 
j Vokietiją ir privets|f ją susi
laikyti nuo trukdymo tinkamo 
Klaipėdos statuto pildymo.

Tos keturios valstybės yra 
pasirašiusios Klaipėdos statutą, 
kuris priskyrė Klaipėdos kraš
tą Lietuvai, bet kartu suteikia 
tam kraštui aprybotą autono
miją ir apsaugą tame krašte 
gyvenantiems vokiečiams. Bet 
Vokietijos diktuojami krašto 
vokiečiai visą laiką trukdė kraš* 
to valdžios vekimą, taip kad jau 
ilgą laiką nebegalima sušaukti 
nė krašto seimelio susirinkimo.
Demonstracijos prieš Lietuvą 

Prūsijoje tebesitęsia
BERLYNAS, kovo 28.— Pik

tas Prūsijos nacių nusistaty 
mas prieš Lietuvą, kurios teis
mas pasmerkė 91 nacį už suo
kalbį atplėšti Klaipždą nuo Lie
tuvos ir tą kraštą sugrąžinti 
Vokietijai, išsiliejo skaitlingose 
demonstracijose, kurios vis dar 
tebesitęsia.

' Pikčiausios vokiečių demon
stracijos prieš Lietuvą buvo pa
čiame Berlyne, kuriose kalbėjo 
patys žymiausi nacių vadai ii 
kurstė vokiečius prieš Lietuvą. 
Susirinkusios prie Hitlerio rū
mų minios šaukė, kad “vadas” 
tuoj aus pultų Lietuvą ir 
sugrąžintų Vokietijai Klaipėdos 
kraštą.

Pilna pagiežos, šūkaujanti mi
nia puolė ir Lietuvos legacijos 
rumus, j kuriuos jsibriauti ne
leido policija. Bet goveda il
gai stovėjo gatvėj prie legaci- 
jos rūmų ir visaip Koliojo Lie
tuvą.

Nacių vadai reikalauja pa
giežos ir kaltina, kad Lietuva 
buk ardanti Europos taiką.

Tečiaus Vokietijos valdžia 
dar nieko neveikia. Ji laukia ką 
pasakys tos valstybės, kurios 
yra pasirašiusios Klaipėdos su
tartį— Klaipėdos konvencijos 
signatorai. Tik tada" Vokietija 
stversis tiesioginės diplomatinės 
intervencijos.

Francija pinigais vi 
lioja stoti kariuo

menėn
PARYŽIUI ^0.2^ Un

cijos parlamentas paskyrė 19,- 
588,000 frankų bonusais tiems 
buvusiems kareiviams, kurie iš- 
naujo stos armijom

Tuo burtu Francija nori sku
biai sudaryti didelę armiją iš 
patyrusių kareivių.

Richberg tarsis dėl 
išvengimo anglia

kasių streiko

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem* 
peraturoj.

Saule teka 5:40, leidžiasi 6:-

Del pinigų krizio Bel
gija uždarė biržas 

trims dienoms
BRU6ELIS, Belgijoj, kovo 

28. —Naujoji Belgijos vąldžia 
uždare vissa biržas trims die
noms ir sustabdė pinigų pre
kybą. iki bus pravestos naujos 
regulacijos ir išsibląivins šalies 
finansinė padėtis.

Bet bankai pasiliko atdari

WASHINGTON, kovo 28. — 
NRA koordinatorius pasišaukė 
angliakasių ir kasyklų atstovus 
ir bendrose derybose bandys 
juos sutaikinti, kad tuo išveng
ti visuotino angliakasių streiko 
minkštųjų anglių kasyklose, ku
ri gali kilti ateinantį pirma
dienį.

Kasyklų savininkai nori pa
likti senąsias algas ir darbo 
valandas, kuomet angliakasiai 
reikalauja darbo valandų su-; 
trumpinimo ir pakėlimo pa
grindinių algų.

Pritaria įvedimui 
“apsimokančio karo”

BUVO UŽPULTAS VOKIETI 
m>Aciv y-.

. i » T *
Pilsudskis Įteigė fa- £ j tariasi su

sistine valdžia *^^*^** ***** ***«>

LitvinovuLenkijoje
Pri-

Chicagos biznieriai 
puola darbo san

tykių bilių
IVASHINGiTON, kovo 28. — 

Prieš senato darbo komitetą* 
kuris svarsto Wagner darbo 
santykių bilių, jau kelinta die
na liudija fabrikantai, visaio’ 
smerkdami bilių, kuris pripa- 
žysta darbininkms teisę organi
zuotis ir kolektyviai tartis su 
samdytojais, taipgi suteikia pla
čių galių nacionaįei darbo tary
bai taikinti iškilančius pramo
nėje nesusipratimus.

■ '. ... ■ v • ■ • : ■

šiandie tam komitetui liudi
jo Chicagps bįzpiefiai ?,atsto
vaujantys Y Illinois fabrikantų 
asociaciją. Visi jie kaip vienas 
pasmerkė tą bilių, nes jis buk 
sutrukdysiąs šalies atsigaivini
mą. Esą priėmus tą bilių dar
bininkai įgysią didelius raguti 
ir visoje šalyje kilsianti strei
kų banga, kuri siitrukdysainti 
pramonės veikimą. »

WASHINGTON, kovo 28. — 
Bankierius Baruch, laike karo 
buvęs pirpiininkas karo pra
monių tarybos, liudydamas se
nato amunicijos komitetui pri
tarė kongresui patiektam pia
nui “apsimokančio karo”, jei' 
Jungi. Valstijos kada įsiveltų j 
naują karą. 1

Einant tuo planu, visi karo, 
pelnai butų panakinti, hutų kon-’ 
fiskuoti korporacijų* pelnai ir 
didelės algos, o ir visi gyven
tojai butų apdėti tokiais mo-‘ 
kesniais, kad pa 
butų apmokėtos

Vėl užslėps turtuolių 
pajamas

į Dr. Jurgis kaulys
Lietuvos pasiuntinys Berlyne, 
kUris buvoJ Lj^tUvos legącijoj, 
kai ; ją buvo apnykusios nacių 
gaujOs, protestuodamos iV vi
saip koliodaihos įietitvą dėl 
Lietuvos teismp pasmerkimo 91

• .8 i.r. .........

Gresia keturi milži-
C ' t ' '-i*

aiški darbininkų
streikai

r. -A r

WASHINGTON, kovo 28. — 
Senatas 53 balsais prieš 16 pri
ėmė pasiūlymą atšaukti leidi
mą skelbti mokančių taksus 
pajamas. Atstovų butas jau 
pirmiau tą patvarkymą atšauk*5.

Patvarkymas apie leidimą 
skelbti pajamas buvo praves
tas po to, kai paaiškėjo, kad; 
patys stambieji Amerikos tur
tuoliai nemoka jokių pajamų: 
taksų, 
slėpta 
taksų.

Bet dabar vėl bus už- 
pajamos ir mokėjimas

Geležinkeliečiai at
gaus senąsias algas

I - I UVMMSMMM

WASHINGTON, kovo 28. — 
Pradedant nuo ateinančio pir
madienio visos šalies geležinke-į 
lięčiai pradės dirbti už senąją 
pagrindinę algą, nes užsibaigs 
nukapojimas algų, kttris tęsėsi 
kelis metus.

metu’ 
kar<> iš

laidos ir kad busiančioms gent- 
kartėms nereikėtų mokėti lęa-J 
ro skolų. ;

Jis taipgi ragino, kad valgių 
net ir taikos metu4 paimtų sa
vo žinion ginklų ir amunicijos 
gamybą, arba bent įvestų tos 
pramonės kontrolę.

\ f' . i
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4 žuvo gaisre
. / -- :

MONTROSE, la., k. 28. —i 
Manoma, kad iš viščiukų per-; 
intojo kilęs gaisras sunaikino; 
Ūkio namą ties Argyle, la. Gais
re žuvo Earl Robertson, jo žmo
na ir du jų maži vaikai. <

......... .. Iių

WASHINGTON, k. 27. —Sp$-' 
jama, kad jau ateinančią savafe 
tę pradės žydėti gražiosios5 ja^ 
poniškos vyšnios, kurios sutrati, 
kia kiekvieną pavasari tūks
tančius vizitorių.
['y
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VARSA VA, kovo 28. 
ėmus naują konstituciją, mar
šalas Pilsudskis įsteigė veik 
tikrą fašistinę diktatūrą Len
kijoje.

Premieras Leonas Kozlowski 
r jo kabinetas rezignavo ir 

pilsudskiš naują kabinetą su
daryti pavedė pulk. WalerySla- 
wek, valdžios partijos vadui, 
kuris jau du sykiu yra premie- 
ravęs Lenkijai.

Jam bus pavesta įvykyti nau
ją konstituciją, kuri suteikia 
diktatoriškas galias preziden
tui.

Vokietija nebus kviečiama į talkininkų pa 
sitarimą Italijoje. Simon prisipažysta 

nepasisekimą pasitarimų Berlyne

Reikalauja Illinois 
sukelti $36,000,000 

pašelpoms

Gali; kilti angliakasių, tękątįj&š, 
■ tąiril ir automobilių darbinin
kų streikai " \ /
v , į .*■ •

> .-i - *. v .

WASHINGTON, kovo 28. - 
Valdžia yrh sūsirupinusi dėl 
gręsiančių streikų keturiose tfa- 
grindiiiėse industrijose ir dedi 
visas pastangas išvengti anglia
kasių, tairų, audinyčių ir auto
mobilių pramonių darbininkų 
streiko, kuris paliestų apie 1,- 
222,000 darbininkų.

Lenkai lakūnai rasti 
kalti už ntunšainą

Transatlantinius lakūnus; bro
lius- AdamiaWiczius, laukia 

.kalėjimas.; '■ ■
; ? iw I ■ !<■; ii. I. iiĮį/i'i'ii •

NEW YORK, kovo 28. — 
Tr^ęątlantiniaį lakūnai. lenkai 
(i^tikrųjų, sulenkėję Vilniaus 
lietuviai) JUOząs ir Benjaminas 
Adamowiėzį kurie pernai per- 
skrido? Atiantiką ir buvo: nu* 
skridę; į Lęhkijąį it; jų kitas 
brdlis, BrohislovaSi Vakar v likę 
rasti kalti Brooklyno federali- 
nfctmeVteisme už konspiraįiją 
opcTtiptr ;Ue^iptnnitį < ^mųnšai- 
no ; ^aušni^ veikiąu-

teismas šiandie,
įtaikė > bylos, buvo paliudyta, 

kad munšaino dirbtuvę jie ope- 
raVb ; ' ^da ■; ■ YAn*
dęns v'įdir^tųyėsr .ferędklyno 
Gįeehhdįnh ;;.į^ėtįali4iai: 
agentai radę h80Q galionų va*; 
rytuvą ir didėlį kiekį raugalo.*

;SYį)NEY, Australijęj, B 
—Ldikė lenktynių -vieni arkliai 
užbėgo antvki|iį< i? trys arkliai 
liko ųžniv^ti o 10 šokėjų (jo
jikų) sužeista.
i® ?•; y .... 

? " J: •- v .i H 1 "■
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WASHINGTON, kovo 27. — 
Illinois legislaturos federalinė 
šelpimo administracija pareiš
kė, kad Illinois' valstija ateinan
čiais Inetais turi sukelti taksais 
$36,000,000 bedarbių šelpimui, 
jei nori gauti pagelbą ir iš fe
deralinės valdžios.

Legislaturos nariai abejoja 
ar valstijai pasiseks tokią mil
žinišką sumą sukelti taksais, 
nes ir dabar Illinois gyventojai 
yra sunkiai apkrauti taksais ir 
vargiai jie galėtų pakelti nau- 
ją taksų naštą.

Naciai neįsileido An
glijos rašytojo

BERLYNAS, k. 27. — Vo
kietijos vidaus reikalų ministe
rija atsisakė įsileisti į Vokie
tiją garsų Anglijos rašytoją 
Philip Gibbs. Spėjama, kad jį 
Vokietija neįsileido delei jo raš
tų prieš nacius.

“Teis” Venizelos
ATHENAI, kovo 28. —Buvęs 

premieras Venizelos ir 100 ka
rininkų ir civilių, kurie daly* 
vavo sukilime, liko atiduoti ka
ro teismui Crete saloj. Kadan
gi Venizelos yra pabėgęs į už* 
sienį, tai jis bus teisiamas už 
akių.

Austrija irgi nori atsiginkluoti

VIENNA, k. .27.— Agrikultū
ros ministeris, varde valątie&ih; 
pareikalavo atsteigti konskrip- 
tuotą armiją. Austrijoje noras 
atsteigti verstiną kareiviavimą 
yra laljai didelis^ ypač tarp ka
talikų,' kuriems nepatinka fa
šistinis t heimwehras. Kalbėda
mas apie nesenaį įvykusį reich- 
šwehro bandymą *' nuginkluoti 
katalikų šturmininkus, ministe- 
ris pareiškęs:

“Męs turime sustabdyti šį 
žaidimą kareiviais”.

.i

MASKVA, kovo 28. — Ahg- dideles dalies čechoslovakijos. 
lijos užsienio reikalų ministe- 
rio pagelbininkas kapt. Edeų 
ir Rusijos užsienio reikalų ko
misaras Maksim Litvinov šian
die per dvi valandas svarstė “iš
vadas, prie kurių veda Berlyno 
derybos*** Ir ’abelnus -'Europos 
taikos klausimus.

Tarp jų neiškilę jokių nesu
tikimų svarstomais klausimais 
ir pasitarimas buvęs vedamas 
“labai draugiškoj dvasioj”.

Kapt. Eden pranešė Litvįno- 
vui apie ką jis ir Anglijos už
sienio reikalų ministeris Si
mon tarėsi Berlyne su Hitleriu 
ir apie tame pasitarime pasi
reiškusį didelį Anglijos ir Vo
kietijos nuomonių skirtumą.

šiame Ederi ir Litvinovo pft? 
sitariirie dalyvavo taipjąu Ang
lijos ambasadoriirsRusi j oje tori 
das Chilston, ambasados nąrys 
Wm. Stfang ir Rusijos amba
sadorius 'Londone Ivan Maiški. 
Pasitarimai tęsis ir rytoj.

Simon atsisakė pasakyti derybų 
su Hitleriu pasekmes 

« 1 ....

LONDONAS, kovo 28.— Už
sienio reikalų ministeris rapor
tavęs kabinetui ir karaliui apie 
pasėkas savo kelionės į Ber
lyną, šiandie pranešė atsiovų, 
butui, kad. Vokietijos valdžia 
nebus kviečiama dalyvauti tri
jų valstybių—Anglijos, Franci
jos ir Italijos—pasitarime, ku
ris įvyks Streso j, Italijoj. Ta
me pašitarimę bus tarjamąsl 
ką daryti su Vokietios paskelb- 
birt viešu atsiginklavimu.

•Simon betgi atsisakė pasaky
ti apie visą derybų su Hitleriu 
eigą, nes pasitarimai stf kitomis 
šalimis vis dar tęsiami ir dąhar 
esą nebūtų,. -patogu < padaryti 
pilną pranešimą.

Tečiaus jis pripažino, kad 
tame pasitarime pasireiškė lar 
bai didelis Anglijos ir Vokieti- 
jos nuomonių skirtumas. Bet 
visg\ tvirtino, kad tas pasita
rimas atnešęs ir naudos, nes 
dabar paaiškėjo abiejų šalių 
nusistatymas.

V"kl,“to *■ b—
BERLYNAS, k. 28. — Vokie 

tija oficialiai nuginčijo žinias, 
kad ji buk reikalavusi sugrą
žinimo Lenkijos koridoriaus ir kurios samdęsi vaikus 
.-..,4 j,,... ^..4 ' ■■■

Tokios žinios esančios prasi
manymas ir politinis nuodiji- 
mas atmosferos.

Latvijos diplomatas 
gąsdinaPabalti jį 

bolševikais
RYGA, kovo 28. — Karolis 

Ozols, per 6 metus buvęs Lat
vijos ambasadorių Maskvoj ir 
skaitomas žinovu bolševikų rei
kalų, įspėja Pabaltijo valstybes 
prieš bolševikišką pavojų.

Esą Rutiija nori sukurstyti 
visą Europą prieš Vokietija, 
nugalėti Vokietijos nacius ir 
tada įsteigti Vokietijoje bolše
vikišką tvarką. Bolševizmui į- 
sigaUjus ir Vokietijoje, Pabalta 
tija - valstybės' negalėtų atšilai* 
kyti prieš bolševizmą ir turėtų 
savo nepriklausomybę, o ir vi
sa Europa atsidurtų dideliame 
pavojuje.

Wall gatve kapoja 
savo darbininkų 

algas
NEW YORK, k.: 27.— Wall 

gatvės biržos mekleriai pasta
ruoju laiku ėmė būriais šalin
ti darbininkus iš darbo, o r? 
likusiems kapoti algas. Esą tai 
daroma delei sumažėjimo biznio 
biržoje.

Nori takšnoti gerian 
čiuosius

SACRAMENTO, Gal., k. 28. 
—Valstijos kontrolės tarybai li
ko patiektas sumanymas įvesti 
laisnius visiems geriantiems. 
Geriantieji už laisnį turėtų mo- 
kėti po $1 į metus.

“I? kodėl ne?” pareiškė vie
na tarybos narė? “Juk ir meš^ 
keriotojai turi turėti laisnius, 
tai kodėl ne geriantieji?”

..........

WASHWT()N, k. 27.— At
stovas Ellenbogen iš Pa., įnešė 
kongrese bilių, kuris uždraustų 
naudotis paštu toms firmoms,

•lN•^*w**^!^**—,*

f ■' t

Kiek dar t rūksta ?
——

Transatlantinio skridimo fanansavimui užbaigti turi būti
______ _________ --------— $4,750.00

■ . . ................... ................ ' .. !

WASHING.TON, k. 27.—Colt 
šąunąmų ginklų dirbtuvė, Hart
ford, Conn., prarado NRA Mo
linąjį Arą už atsisakymą tar
tis su darbininkais.

r - • ii5■ i k

sukelta ' .............
Kiek* įplaukė:

Būva paskelbta
Anoni mas
Per A, Narbutas, Roaekmdo skyriui .
Northside ALTASS skyrių? pridavė per ižd. C.

Kairi ............ 7.00

$331.85

$4,418.15
viso ....
DAR TRŪKSTA

į, : '■ V •

$317.35 
.... 5.00 
.... 2.50
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PITTSBURGH’0 NAUJIEN0S H

mos internacionalo palaiky
mui.

IŠ MUSŲ PADANGES
Lietuvių Tautinė/ šv. Jurgio 

parapija dirba lietuyĮšką vi
suomeninį darbą.

kaip ir vie- 
labai miglo- 

savo karjera 
smerčio lie- 

kon-

špygą paki-

giriasi, jog 
suvarysiąs į 
Tautinę pa-

Pittsburghas yra viena stam
biųjų lietuvių apgyventa kolo
nija.

Palyginant su kitom koloni
jom vietiniai lietuviai savo kul
tūrinio pobūdžio darbais nei 
kiek neatsilieka.

Visos laisvos organizacijos, 
nežiūrint kokių pažiūrų jos na
riai nebūtų, dirba naudingą 
darbą. i

Tačiau musų Romos prabas- 
čiai, juodojo internacionalo gar
bintojai, ne tik kad mulkina 
“keptomis” savus parapijonus, 
bet po draug kenkia bet ku
riam lietuviškam kultūriniam 
darbui.

Romos prabaščeliams kai ka
da ateina į pagelbą Shordano 
bučeris; vieni jį vadina pus- 
kunigiu, kiti gi paprastai Adol
fu.

Adolfo asmuo, 
tinių prabaščių, 
tas. Jis nabagas 
pradėjo “česlyvo
karuty” pardavinėjimu, 
duktoriavimu, ciocių prieglob
sčiu, na, o galų gale jų pagel- 
ba pradėjo biAtoriauti. Na, o 
ciocėms tada tik 
šo.

Dažnai Adolfas 
jis su prabaščiais 
ožio ragą vietinę
rapiją. Mat, Adolfas viską su
prantąs, nes Rusijoje turėjęs 
pritenzijų būti klieriku.

Romos agęntams buvo pasi
sekę vietinę T^ut. parapiją 
krikdyti. Mat, prieš keletą iri 
tų čia į Pittsburghą buvo at- 
sibaladojęs iš Pietų Amerikos 
Romos išauklėtas kunigužis, 
kuris klebonavo viet. taut. pa
rapijoje.

Jis gi Romos biznį žinoda
mas ėmė parapijonus mokinti 
“Dievo žodį”.

Ir per porą metų taip mo
kino, kad parapijonai pasiju
to ne tik baigią prarasti baž
nyčią, bet daugelis prarado ir 
saVo turtą, o jo vietoje gavo 
beverčius čekius ...

Romos kunigužiai iš džiaug
smo rankas trynė, tautinės pa
rapijos kunigužį jei ir negyrė, 
bet ir, nekliudė.

Visi stebėjomės, iš kur čia 
tas Romos prabaščių bešališku
mas atsirado.

Na, ir išlindo yla iš maišo.
Parapijonai pamatę, jog jų 

kunigužis eina prastais keliais, 
kreipėsi į }. kunigą 
(Lawrence, Mass.), 
nors laikinai atvyktų 
burghų ir sutvarkytų 
Taut. parapiją.

Kunigas Valadka atvyko. Pir. 
masis jo žingsnis buvo atsikra
tyti negeistino kunigo; tas jam 
pavyko. Jo pasidarbavimu pa
kviestas naujas kunigas asme
nyje — kun. M. X. Žukaus
ko.

Kunigui Žukauskui pradėjus 
nuoširdžiai darbuotis Taut. pa
rapijos labui, prabaščiai suki
lo lyg širšės. *

Tuoj pabudo iš miego ir kle
rikalų ‘Draugas”. Mat, ir jis 
atsiminė, kad tautinė* "parkpi- 
ja dar gyvuoja.

Niekas nebūtų pastebėjęs 
Romos kunigužių staigaus pa
sikeitimo tautinės parapijos at
žvilgiu, jei jie patys nebūtų 
išsiplepėję.

Mat. savo “Draugo” viena
me numeryje vietinis prabaš- 
čius parašė, kad vietiniai Ro
mos prabaščiai su buvusiu* Tau
tinės parapijos kimigužiu tu
rėję “Fort Pitt HOtely” pasi
kalbėjimą, kuriame buvo taria
masi dėl “kainos” tautinę pa
rapiją sujungiant su Romos. 
Vieni siūlę per mažai; na, o 
kitas per daug reikalavęs.

Apie tai patyrę supratome 
kodėl Romos kunigužiai ėmė 
pulti naują Tautinės parapijos 
kunigą — Žukauską ir pačią 
parapiją.

Tie, kurie nepriklausome prie 
jokių parapijų, nesimaišėme į 
tuos ginčus ir tik stebėjome 
į besivykstančius įvykius, lau
kdami tolimesnių pasekmių.

Praėjo pusmetis. Naujo Tau
tinės parap. kunigo darbo vai* 
šiai jau matomi. Parapija at- 

igijo. Prisirašė ištisa eilė nau- 
Ijų parapijonų, suorganizuotas 
didelis choras, kuriam vado
vauja Jonas Senulis.

Kunigo Žukausko pasidarba
vimu įkurta vaikams lietuvių 
kalbos mokykla. Kunigui vado
vaujant visa parapija nuošird 
žiai prisidėjo prie II-jo trans
atlantinio skridimo, lakūnui 
Vaitkui lankantis Pittsburghe.

Bendrai kalbant, Pittsburghe 
nėra nė vieno svarbesnio pa
rengimo, prie kurio neprisidė
tų Taut. parapija; ji drauge 
su‘ vietinėms liet, draugijoms 
dirba kilnų lietuvišką darbą.

Todėl bukime bešališki ir ali
okime Tautinei parapijai *ir 

kunigui> Žukauskui ‘Atatin
kamą kreditą, nežiūrint į tai, 
jog Romos gizeliai pila pamaz
gas.

sykių savininkais pasibaigė su 
balandžio 1 d., o nauja sutar
tis dar nėra pasirašyta. Nors 
derybos tarpe angliakasių uni
jos atstovų ir kasyklų savinin
kų jai? yra vedamos per dau
gelį savaičių, bet susitarimo 
vis dar nepasiekta.

O tokia neaiškia padėtim ne 
tik angliakis’.ai yra susirūpi
nę, bet Pittsburgho bei apy
linkės biznieriai. Mat, normali 
padėtis anglių kasyklose daug 
reiškia ne tik Pittsburghui, bet 
ir visai apylinkei.

Angliakasiai streiko nenori. 
Anglių kasyklų savininkai ir
gi streiko nenori. Kaip pasiro
do, jiems nėra jokios naudos 
laužyti angliakasių uniją. Nor
mali anglių kasyklų padėtis yra 
tik gajima pasirašius sutartį su 
unija. Anglių kompanijos, pri- 
pažinusios uniją ir pasirašusios 
kontraktą, yra padariusios dau
giau* pelno, negu tais laikais, 
kai buvo laužoma angliakasių 
unija. Tai aiškiai parodė Pitts- 
burgh Goal Co. atskaitos.

Angliakasiai griebias streiko 
tik kada kitokios išeities nėra, 
žinoma, angliakasiai daugiau
siai ir nukenčia dėl streikų.

Visi žinome, kad angliaka
siams per streiką pasisekė iš
kovoti unijos pripažinimą. Ir 
šiandiei Pittsburgho apylinkės 
angliakasių padėtis yra daug 
geresne, negu prieš porų me
tų buvo.

Jau pats 
angliakasių 
ga ne tik
kartu ir anglių kasyklų savi
ninkams. Bet sutartis tarpe 
unijos ir kasyklų savininkų vis 
dar nėra atiiaięjiiiama,

Kamečpriežasti
AW£Iiškasiai j iško

voję 7 valandų darbo dieną ir 
5-kių dienų savaitę, arba 35 
valandų darbo savaitę. Uždar
bis nustatyta $5 už 7 vai. dar
bo dienų.

Anglių kasyklų savininkai 
sutinka atnaujinti senąjį kon
traktų su ten pažymėtomis są
lygomis vieniems metams. Bet 
angliakasių unija reikalauja 30 
valandų darbo savaitės, vietoj 
35, ir užmokesčio pakelinio 50

.u. . .n.'. .... ii.,., .ini’i ....................... ..............■>?***

toj $5 už 7 valandų dieną, rei
kalauja $5.50 už 6 valandų 
darbo dieną.

Su tokiu unijos pasiulymu 
kompanijos nenori sutikti, o 
unija nenori nusileisti. Tad ii 
neprieinama prie susitarimo.

Tačiau, kaip išrodo, gal bus 
padarytas šioks toks kompro
misas iš abiejų pusių ir gal 
streikas bus išvengtas. Bet jei 
nebus pasirašyta sutartis iki 
balandžio 1 d., tai anglių ka
syklose darbas- bus sustabdy
tas. Nors tai ir nebus vadina
mas streiku,’ o tik “ 
sion” 
mu.

Kaip 
panijų, 
nebandys operuoti savo kasy
klų su streiklaužiais. Jos ban
dys derėtis su unija, ir grei
čiausiai bus susitarta*

O tuo tarpu anglių kainai 
be abejonės, pakils ir įsituš- 
tins anglių sandėliai.

Tačiau vieną, dalyko turim 
neužmiršti. Bųtent, kad plieno 
trusto kontroliuojamose kasy
klose, ypač Fayette paviete, 
bus bandoma laužyti angliaka
sių unija, jei nebįts pasirašy
ta'sutartis iki balandžio 7 d. 
Toje apylinkėj komunistai ir 
komunistuojantys angliakasiai 
su savo kvaila agitacija už 
streiką lošia plieno trustui j 
ranką. ! .

o tik ‘‘suspen- 
arba darbo pertrauki-

išrodo, dauguma kom- 
tur būt, per kokį laika

~ Bakanas.

Valadką 
kad jįis 
į Pitts- 
vietine

ATRJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ievas

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

“Fittshurgho Jonas’*.

IŠ DARBO LAUKO
Ar bus angliakasių streikas?

savaime aišku, kad 
unija yra naudin- 
angliakasiams, bet REPORTERIO

PRIETYKIAI
irNorth Sidės lietuvių vadas

" ** lenkiškos plaštakės i " m
Praeitame kunigų “Draugu” 

Pittsburgho žinių, skyriaus, nu-
... : t-'-t-■I,i—■ ■■ .'.'i■■1

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS lUl CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 Westi43rd St

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

pietyje teko pastebėti, “kad 
North Sidės lietuvių vadą ap
niko lenkiškos plaštakės, ir bai
gia čiulpti paskutinius gyvybės 
syvii’s

Tasai rašinėlis yra parašy
tas ne paprastiems parapijo- 
nams, bet Pittsburgho kuni
gams. Ba nepasakyta, kas yra 
tasai North Sidės lietuvių va
das ir kas tos lenkiškos plaš
takės, kurios čiulpia “gyvybės 
syvus”. ,

Mat, apie tokius dalykus, pa
gal kunigų supratimą, papras
tiems parapijonams nėra reika
lo žinoti. Todėl jūsų Reporte
ris ims ir atidengs tų paslap
tį ne tik paprastiems parapi- 
jonams^ bet įr visiems lietu
viams. .

Tasai North Sidės lietuvių 
vadas yra kun. šimkevičius, 
kuris buvo susirgęs nervų li
ga ir nuvežtas į St. Francis 
ligoninę. Toje katalikiškoje Ii 
goninėje senokų apspito lenkiš
kos plaštakės-vienuolės ir per- 
sivežę į savo vienuolyną “čiul
pia paskutinius gyvybes syvus” 
— dolerius. Kiek žinoma, tas 
senukas kukliai gyvendamas 
buvo susidėjęs gražių krūvą tų 
“gyvybės syvų” — dolerių.

’ Yra ir lietuviškų plaštakių, 
kurios irgi bandė čiulpti North 
Sidės lietuvių vado paskutinius 
“gyvybės syvus”. Bet lenkiš
kosios plaštakės btfvo gudres
nės ir geriau galėjo prisitaisy
ti prie sergančio senuko “gy
vybės syvų” ir todėl, žinoma, 
nuskriaudė lietuviškas plašta
kes. Joms tie “gyvybės syvai” 
yra. daugiau reikalingi, negu 
lenkiškoms.

Nors lietuviškiems patrio
tams gal širdį ir skauda, kad 
lietuvių parapijonų sukrauta 
didelė krūva “gyvybės syvų” 
(sakoma, apie $10,000) tenka 
lenkiškoms plaštakėms, tačiau 
didelio skirtumo nesudaro, ku
rios tų pl^štąlpų lietuviš
kom ar lenkiškos,pasigrobs 
tvtos 'benuko' rgyVyl^ėš syvus: 
tie “syvai” yistiek tam pačiam 
tikslui bus sunaudota — Rot

Stankūno koncertas ir komu
nistų konkurencija.

Jau per daugelį metų tenka 
maišytis Pittsburgho lietuvių 
draugijiniame veikime, bet to
kio negražaus pasielgimo nete
ko matyti iki praeito sekma
dienio.

Praeitą sekmadienį buvo su
rengtas dainininkui Stankūnui 
koncertas Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėj. Pittsbur
gho ščy rieji komunistai, vado
vaujami J. Gasiuno, nežinia 
kokiais sumetimais tą pačią 
dieną ir tuo pačiu laiku ir to
je pačioje vietoj (mažojoje sve
tainėje) surengė savo kermo
šių, kurį pavadino vakariene; 
Tur būt, buvo tikslas, kad ati
traukti publiką nuo Stankūno1 
koncerto, arba kad pasinaudo
jus koncerto rengimu dėl sa
vo kermošiaus/

Tiek vienas, tiek antras tik
slas yra labai negražus. Tai pas 
mus Pittsburgho 
jenybė.

Labai negražu 
kaip komunistų 
nančius žmones j koncertą per 
prievartą tempė į savo kermo
šių bei atkalbinėjo, kad neitų 

iį koncertą. Girdi, ko tu ten 
eisi ir mokėsi 35 centus, kuo
met pašomus gali gauti vaka
rienę ir girdėti koncertą už25 
centus;

Aš esu tikras, kad tie be- 
. sarmaciai kreipsis j Lietuvių 
• Mokslo Draugystę su prašy- 
į niu, kad jiems dovanotų nuo

mą už svetainę. Todėl LMD.

nariai turėtų apsižiūrėti ir pa-* 
daryti galą tokiems komunis
tų keršto varinėjimams prieš 
kitų parengimus. Juo labiau, 
kad kiti rengėjai užsimoka už 
svetainę, o komunistai nori 
gauti nemokamai svetainę ker
štams varinėti.

— Reporteris.
(Tasa pusi. 3-čiam)
I

lietuvius nau-

buvo žiūrėti 
jaunuoliai ei-

TRINER’IO 
KARTUSIS VYNAS 

pataiso blogą apetitą 
prašalina pučkus nuo odos

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų gimines Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį jums bus 
dėkingi. ‘ NAUJIENŲ Pinigų 
Siuntimo Skyrius jums tame 

Įgali patarnauti.

V\WESDĘNT4t
34 Metus Vidurmiestyje

Mes specializuojamas padaryme 
Platės,' Gold Crowns, X-Ray, 

Prieinamos Kainos;
Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.

Tel. HARRISON 0751

lOpposite Davis Store, 2d Floor |

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tel. Bepublte 0723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9 

Telefonas CanaJ 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

V f

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage. , 
electric treat- f '

V mest ir magn{bM>i‘l 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer* • 

ginoms patari
mai dovanai.

GYDY TOJ AI IR DENTISTA1

AKIŲ SPECIALISTAI
■ 4

Laidotuvių Direktoriai

I

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. Pi MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

CHAS< SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero f 294

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

'i I . r • ii ................ j. „į r rTT-TTĮ-Į-

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Minkštosios anglies kasyklų 
darbininkų unijos U. M. W. 
of A. padaryta sutartis su ka- centų per dieną. Vadinasi, vie-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių SpeciaHstas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamų akių’ karsti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose ęgzaminaviųias daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Speciali atyda atkreipiant | 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 Av.
Phone Boulevard 758ft

.      .................. . ..... 1   'į

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

LIETUVIAI
' < f

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez., Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
č Rez. 6631 So. Callfomia Avenue 

Telefonas Republic 7868
■ ............'III ll* ..." .................... ... .......

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
' nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio..

i*.

DR G. SERNEK
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829.
Pritaiko. Akinius 

f Kreivas Akis 
Ištaisa.

7°568WtWsL 
kamųas Halsted St 

valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 i^i 12 vai. dienų. 

, ■■■. . ....... .........yi<rn«.'iin *.. i...........................................

AKIU SPECIALISTAS 
į pA”.S8.

Dr.-.T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0086 

Ofiso valandas nuo 2-4 ir nuo 
d' M vvw Nedalioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 
2420 W. Marąuette Rd. 
ąrti Weatern Avę. HemJock 7328

A> Montvid, M. D.
West Town State Bank BJdg. 

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

- Tel. Seeley 7880 
, Namų telefonaa Ęrunswick 0597

Drį John J, 'Smetana 
OPTOMETI$ŠTAS 

į 1801 So. Ashland Avė.
KapnU 18 St. . PHb 
Valandos ntto 9:30 iki; 
iki 8:00 va. vakaro. U— 
9:00 iki 12:00 Kalbame-lietuviškai

Dr, V. A. Šimkus
; ^CHIRURGAS

& Canal (m Valandos nuo 2 iki 4 ię nuo 7 ito 
5l2 it nuo 1:30s vai., Nedaliomis, nuo 10 iki 12 
Ned&ioms nuo 8348 South Halsted St. 
ame lietuviškai Tek Boulevard 1401

9

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagąl sutarimą 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dieną 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.

KITATAUČIAI
Tel. Ofice Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 8895
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir vaiku ligų spectalisti 
6900 So. Halsted St, 

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų Pa**į • 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ’ \

Ofisas ir Laboratorija: 
1934 W. 18th St„ netoli Morgan Be 

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

' Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755, ar Central 7464
T

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.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso, Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street * 
CHICAGO, ILU

.................................................... H I I I ... ..........  I ■

Kiti Lietuviai Daktarai.

' Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Sventadienįąią nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pi etų
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Rotih
Rusas Gydytojau ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

VaUndos: „k. N.
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų. ... J
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Pittsburgh’o Naujienos
rėsime apie ką daugiau kalbe

nesibars

JUMS NEREIKĖS IEŠKOTIgražus bu

BOSTON
SHOE STORE

JUOS TURU!!

BLUES
SWIRLS
TREE BARKS

negu Pirksit e

$5,000.00 apdraustas

3435 SOUTH HALSTED STREET

VISI NAUJI STYLIAI 
NAUJAS PRITAIKYMAS

MOTERYS IR MER 
GINOS DAUGIAU 

ŠIAI BARAMOS

Meris visuomet 
na skausmus V

TAI BENT STYLIŲ 
PARODA VIMAS

VISIŠKAI NAUJI 
NAUJOS KULNYS

KAIP GAUTI UŽSI 
REGISTRAVIMO 
CERTIFIKATA

kad daini- 
vykusiai atliko 

Jis nesišykštėjo 
dainavimas pu-

Visose Spalvose 
-MĖLYNI 
PILKI.

NAUJU, PRAŠMATNIAUSIU

PAVASARINIU ČEVERYKU

virš.
Labai įvairus 
pasirinkimas 

Naujausiu S t y* 
liU ir odos.

Nusipirkite porą 
Pavasariui.

Naujienų skadj ta
škai lyto jai prašomi

TREE BARKS
Pritiks Jūsų Kojai.

Visų Mierų ir Pločio

Saugumas jusy invest- 
mentu apdraustas per U. 
S. Government ištaigą— 
Federal Sąvings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D. C.*

Publika jai karštai 
Paulekiutea ir 'Vėl 
dainavo, šį kartą 
ir liaudies dainų.

akompanuojant p- 
sudai- 

dau- 
klasines. Paskui L.

Jos turi būti pasiųstos 
laišku “Officer in 

arčiausiam Suv. Val-

liepos 1 d. 1924 m. arba kurie 
pasiliko nelegališkai, kuomet 
buvo įleisti tik laikinam apsi
stojimui. [FLIS]

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERl 

Pain-Ej 
U palenIr tasai tėvelis pagrasino, 

kad jau jis kitą sekmadienį ne
busiąs ir mes moterys nebetu-

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Draugija rengia kortų loši
mo ir “bunco” vakarą.

TRIM ERTO 
KARTUSIS VYNAS 

prašalina užkietėjimą 
gasus, nerviškumą, nemiga

GERE 
jos ir 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

į Suv. Valstijas tarpe 
29 d. 1906 in. ir birže- 
1921 m., gali legalizuo- 
apsisitojimą, prašydami

VYRŲ ČEVERYKAI IR 
OXFORDS

Įjfjįjk Stiprios odos čeverykai 
MoSk Del Pavasario.

Lietuviški 
Konfitūrai 

Gam)
Slyvų, pineapple, 
aviečių ir apri-

* kotų konfitūrai 
(Prane, Pineapple, Raspberry 

and Apricot Jams)
Lietuvių duonkepiam 

VISOJ AMERIKOJ
Pristatom žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūras. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

4830 W. 25 th Si., Cicero, UI. 
Induose nuo 15 iki 650 svarų, 

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

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Kovo 24 d. ir vėl aš buvau nu
ėjus į musų bažnyčią, kad pa
simeldus ir paklausius šv. pa
mokslo, kurį sakė tėvas Alfon
sas.

Tu svieteli mano! Tas tėvas 
Alfonsas nors neseniai pas mus 
tėra atvažiavęs, bet negali nė 
vieno pamokslo pasakyti be ba
rimosi. Bara vyrus, bara mo
teris, bara už laikraščių skai
tymą ir už kitus visus prasi
kaltimus.

Bet praeitą sekmadienį pir
miausiai išbarė merginas, o 
paskui pasitvėrė moteris. Kad 
barė, tai barė jas už kokių 
ten liežuvių nešiojimą, liežuva
vimą ir kitus dalykus. Tik ne
pasakė, kokie tie liežuviai bi*- 
vo sunešioti. Man atrodė, kad 
tai mane barė už mano raš-

SOIIO PITTSBURGH, PA.- 
Kovo 24 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj buvo su
rengtas dainininkui Stankūnui 
koncertas. Koncerto rengimu 
rūpinosi susidaręs tam tikras 
komitetas iš įvairių pažiūrų 
veikėjų.

Programe dalyvavo, be pa
ties Stankūno, šv. Jurgio pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Jono L. Senulio, Pittsburgho 
lietuvių mėgiamiausi daininin
kė p-lė Laura Paulekiutė it de- 
klamatorė p-lė Agnės Kuiziniu- 
tė. Didžiausią programo dalį 
išpildė dainininkas Stankūnas. 
Ir reikia pasakyti 
ninkąs tikrai 
savo užduotį, 
dainuoti ir jo 
blikai patiko.

Programą pradėjo šv. Jurgio 
parapijos mišrus choras po va
dovyste Jono L. Senulio. Gana 
vykusiai sudainavo 3 dainas. 
Publikos buvo iššauktas ir dau
giau dainuoti. P-no Senulio va
dovaujamas choras daro gan* 
malonų įspūdį 
rys jaunimo ir jau gerokai pra- 
lavintas. Ypač mergaites tai 
jau tikrai gerai išsilavinusios. 
Vyrai dar kiek silpnesni dai
navime, bet laikui bėgant pa
sivys merginas.

Po choro dainų dainininkas 
Stankūnas 
lei Mildai Virbickaitei 
navo apie 5 dainas, 
giausiai 
Paulekiutė, akompanuojant Jo
nui Senuliui, irgi sudainavo apie 
3 dainas, 
plojo. Po 
Stankunas 
jis įmaišė

VAIKŲ ČEVERYKAI
BOSTON KRAUTUVE LAIKO VISĄ EILĘ 

GERIAUSIAI ŽINOMU ISDIBBYSČIŲ

Poli, Parrot, Star Brand
V

Tūkstantis ir vienas 
Stylius.

Atsiveskite savo vai- 
kus pritaikyti čevery- 
kus ir gaukite dovanų

Apžiūrėkite Musų Langus 
Pirma

Federal Savi ngs
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1879
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUOHINSKAS, Raštininkas

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Western Society of Engineers

Leo Krumdieck
GENERALIS

STATYBOS
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI. PERSTATYMAI. 
STATYMAS GAZOLINO STOČIŲ.

OAK PARK OFISAS

946 N. Kenilworth A v.
Tel. Euclid 8422

Daug ateivių šioje šalyje ne
gali patikrinti savo legališką 
atvažiavimą į Suv. Valstijas. 
Tie ateiviai sulaikoma nuo pi- 
lietystės ir negali išgauti “su
grįžimo leidimą”, jeigu nori 
vykti užsienin. Dalis tų ateivių 
atvyko į šitą šalį nelegališkai, 
persikeldami iš Kanados arba 
iš Meksikos be jokio imigraci
jos inspektorių peržiūrėjimo. 
Kiti atvyko kaipo jūreiviai, ap
leido savo laivus, ir pasiliko 
Suv. Valstijose, nors jie buvo 
įleisti tik ant 60 dienų su jū
reivių kortele. Dar kiti atvyko 
kaipo svečiai ir studentai, bet 
nutarė pasilikti šioje šalyje be 
valdiško leidimo. Ir galų gale 
yra didelis skaitlius ateivių, ku
rie įleisti nuolatiniam apsigy
venimui, bet negali atsiminti 
dienos jų atvažiavimo arba var
do laivo, ant kurio atvažiavo 
ir todėl negali patikrinti lega-

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS : r
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Ir kokia čia bėda: “boba 
iš ratų, ratams lengviau”. Ne
bus jis, tai bus kitas, ir gal 
kiek razumnesnis, 
ant musų moterų tiek daug

— Magdė

metus, krikšto vardą, vardą, 
kuriuo atvažiavo, užsiėmimą 
ir t. t.) ir nuo aplikacijos die
nos (metus, ar vedęs, apsigy
venimo vietas Suv. Valstijose 
nuo atvažiavimo, ir vardus ir 
adresus darbdavių). Klausiniai 
apie aplikanto politiškas nuo
mones ir jo norą tapti Suv. Val
stijų piliečiu jau išbraukti iš 
naujos' formos, bet jis turi pa
sakyti, po priesiega, ar jis ka
da nors buvo areštuotas arba 
kaltinamas kokiu nors prasi
žengimu.

Kita permaina yra, vieton še
šių aplikanto fotografijų, tik 
dviejų dabar reikalaujama, ir 
nereik užlipdyti fotografiją ant 
form 659, kaip pirmiaus buvo 
reikalaujama. Top fotografijos 
turi būti 2X2 colių didumo, 
ant balto fono, ir aplikantas 
ant jų turi pasirašyti. Kaip

Lietuvių tautiškų kapinių 
draugija rengia kapinių nau
jai šv. Jurgio Tautiškos para- 
oijos svetainėj balandžio 7 d., 
7 vai. vak., kortų lošimo ir 
“bunco” vakarą. Pittsburgho 
biznieriai yra sudovanoję daug 
gražių dovanų dėl vakaro. Ge
resnieji lošėjai turės progos lai
mėti gražių dovanų.

O priegtam Pittsburgho lie
tuviai privalo remti tautiškų 
kapinių parengimą.

—- Koresp.

pirmiau, piniglaiŠkis ant $10 
vardu Commissioner of Natų-1 kantas 
.a.izat.’on and 
VVashington, D. C 
jasiųrCas su aplikacija. Aplika 
ija susideda iš dviejų kopijų tu po 
orm 659. Kitais žodžiais, ap
ykantas turi išpildyti vienodai 
Jvi kopijas šKos form 659 ir 
sykiu pasiųsti.

Ant Šitų aplikacijų reikia pa
našą uždėti ir prisiekti prie no- 
loro 
•egistruotu 
Oharge
Hijų Natūralizacijos ir Immi- 
gracijos ofisui. Sąrašą tų ofisų 
galima rasti ant ketvirto pus
lapio ant form 659.

Kiek laiko po i 
359, aplikantas kviečiamas ap- 
ankyti arčiausį imigracijos sto

tį dėl egzamino. Nevv Yorke 
toki išklausinėjimai laikoma 
ant Kilis Island. Du liudininkai 
turi atvykti su aplikantu ir pa
remsi jo rezidenciją Suv. Val
stijose nuo birželio 3 d. 1921 
m., o taip pat jo gerą apsieji
mą ir charakterį.

Jeigu aplikantas gyveno dvie
jose arba dauginus vietų ir vie
ni liudininkai negali tatai pa
liudyti, tai jis turi būti prisi
rengęs pristatyti kitus liudinin
kus kitose vietose.

Shirley Jean Frederick

Kansas City, Mo. — “Sesuo netyčia mane peršovė”, pa 
reiškė Shirley Jean Frederick ligoninėj, kur ji dabar jau sveiks 
ta. Ją peršovė jos 2 metų sesute, bežaizdama su revolveriu.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimminff pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis Iki 7 v. v.

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.
i ■ . ■ t ■

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Eschange Dept.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

CHICAGOS OFISAS

3654 S. Damen Avė 
Tel. Lafayette 0952—0953

lišką atvykimą į Suv. Valstijas.
Visi tokie asmenys, jeigu tik 

atvyko 
birželio 
lio 3 d. 
ti savo 
užsiregistravimo certifikato. Tie, 
kurie atvyko prieš birželio 29 
d. 1906 m. neprivalo siųsti to
kias aplikacijas, nors ir negali 
darodyti legališką įvažiavimą, 
jeigu jie tik gali pertikrinti 
natūralizacijos ir imigracijos 
viršininkus, kad jie ištikro at
vyko prieš tą dieną.

Užsuregistravimo certifikatų 
aplikacijos siunčiama ant form 
659, kuri buvo nesenai pamai
nyta ir šiek tiek palengvinta. 
Dabar turi tik keturis pusla
pius, vieton šešių, kaip pirmiau 
turėjo. Aplikantas turi paduoti 
nekuriuos faktus apie save nuo 
atvažiavimo dienos (tai yra,

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Go.f Ine.
120 S. La SaUe St.

Tel. Franklin 0576

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 

Mes mokam už kiekvieną dolerį dtyi- 
f dendus, pagal uždarbio. Praeityje

išmokėjome 4%.
Musų draugija yra viena iš tviiričiaų- 

šių finansinių įstaigų po Federal Val- 
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. Įstojimo mokėti 

v nereikia.
Kiekvieno žmogaus depositas iki

(Tasa iš Dusi. 2-ro)

F. STANKŪNO KON 
GERTAS

■ AUKŠČIAU
Jie yra geriausias pasirin
kimas iš batų industrijos.

NAUJAUSI STYLIAI 
PUIKIAUSIAS IR DID
ŽIAUSIAS PASIRINKI

MAS MIESTE.
NUSIPIRKITE PORĄ

PUIKUS IR MADINGI

Buvo padaryta 10 minučių 
pertrauka. O po to vėl choras 
dainavo, deklamavo Agnės Kui- 
ziniutė, dainavo Stankunas bei 
Paulekiutė pasimainydamu.

Koncertas dvasiniu atžvilgiu 
pavyko gana gerai, tik gaila, 
kad publikos buvo neperdau- 
giausiai. Mat, ščyrieji komu
nistai, vadovaujami Gasiimo, 
tą patį vakarą mažoje svetai
nėj buvo surengę savo kermo
šių neva vakarienę, kad paken
kus Stankūno koncertui. Ir 
žmones, einančius į koncertą, 
tempė už skvernų į savo ker
mošių, sakydami, kad jie už 
25 centus duoda vakarienę ir 
koncertą.

— Korespondentas.

SWIRLS
JUODI
RUDI-

NEPAPRASTAI GRAŽUS!!!

BOSTON’S YRA ŽINOMAS DEL SAVO ČEVERYKU KOKYBES 
NUSIPIRKĘ PORĄ ČEVERYKU PERSITIKRINSITE 

KAIP PUIKIAI JIE DEVĖSIS. •

BOSTON SHOE STORE

Kartais pasitaiko, kad apli- tarpe birželio 3 d. 1921 
kuris atvyko legališkai 

Immigration, nuolatiniam apsigyvenimui, bet 
turi būti kuris sykį negalėjo gauti at

vykimo certifikatą, antru kar- 
pilnesnio peržiūrėjimo 

valdiškų rekordų, gali įsteigti 
savo legališką įvažiavimą. To
kiuose atsitikimuose užsiregis
travimas nZra reikalingas ir 
mokestis $10 sugrąžinama apli- 
kantui. Taip daroma, jeigu ap
likacijos dėl kokios nors prie
žasties atsakytos, žmogaus pi
nigai nežūsta.

Galimas daiktas, kad Kong
resas neužilgo priims patvarky
mą, kuris (luos tą privilegiją 

j išgauti užsiregistravimo certi- 
špildymo form ' fi^atus ateiviams, kurie įvažia

vo į Suv. Valstijas nelegališkai

' fc. T- >* ' ■ < < V r" : ;x-!
■•. J i- » a.'- i.
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AR ANT YLOS ATSISĖDO? Nedaug laiko tepraėjo, ir

Edltor P. GRIGAITIS
Ji

IŠ LIETUVOS
„ 87.00
„ 3.50
— 1.75

3c 
18c 

- 75cSubscription Kates:
>8.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88jOO per year in Chicago 
3c per copy.

kad “Keleivio”
Bet

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South- Halsted Street
Tolephone CANaI 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Uiaakymo kalnas
Chicagoje — paštu:

Metams----- ----------- ......r..
Pusei metą
Trims mėnesiams _____
Dviem menesiams____
Vienam menesiui__ ___

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ______
Savaitei • ••• •••• •••• ■•••■■■» 
Menesiui

Suvienytose Valstijos^ he Chieagoj, 
pašte:

Metams ------...........__
Pusei metą------- -
Trims menesiams —«
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui -----------— 75c

Lietavon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ~
Pusei metą
Trims mėnesiams
Pinigus reilda siąstl pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Entered m Second Gass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

*

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
ID. Telefonas Canal 8500.

> 88.00
. 4.00

PROPAGANDA PRIEŠ LIETUVA

Vokietijos “naciai” ir po jų įtaka patekę užsienių 
korespondentai, pranešdami apie mirties sprendinius 
Kaune, vis pabrėžia, kad nusikaltėliai tapo nubausti už 
tai, kad jie norėjo atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos. Tuo 
gi tarpu keturi asmens, kuriems teismas paskyrė aukš
čiausią bausmę, buvo nuteisti už žmogžudystę.

Šitokiais faktų iškreipimais ir panašiais propagan
dos triksais stengiamasi sukelti pasaulio opiniją prieš 
Lietuvą. Vokietijoje “nacių” minios, kurios girdi tiktai 
tą, ką jiems per spaudą ir per radio pameluoja “propa
gandos ir švietimo ministeris” bei jo klapčiukai, buvo 
taip įkaitintos, kad jos bandė pulti Lietuvos pasiunti
nybę ir konsulatus.

Bet kitose šalyse Hitleris vargiai galės suklaidinti 
visuomenę. Jo arogantiški reikalavimai, pareikšti Ang
lijos atstovams Berlyno konferencijoje, sužadino dar 
didesnį nepasitikėjimą dabartiniais Vokietijos valdo
vais. Kebliai daban turi jaustis net ir Lenkija, kuri yra 
padarius draugingumo ir nepuolimo sutartį su Berly
nu, nes, kaip neoficialiai šaltiniai paduoda, Hitleris rei
kalauja taip pat ir “lenkų koridoriaus” panaikinimo 
Prūsuose.

Gerindamiesi Vokietijai, lenkai, tur būt, tikėjosi, 
kad tas lenkiško Pamario klausimas bus neliečiamas. 
Bet kur tau Hitleris, iškęs! Taigi dabar jo grūmojimai 
Lietuvos adresu ir Varšuvos ausyse jau ne taip malo
niai skamba, nes Jį dgbar žino, kad, jeigu “naciams”; 
pavyktų apiplėšti Lietuvą, tai jų apetitai pasidarytų 
dar didesni ir jie tuomet kibtų prie Lenkijos.

“Vienybė” kalba apie išlindu
sią “ylą iš mšišo” — dėl to, kad 
“Keleivis” pasakė, jogėi butų 
geriau sušaukti “Lietuvos žmo
nių išrinktą seimą” Kaune, ne
gu niekeno nerinktą “viso pa
saulio lietuvių kongresą”,
surado toje pastaboje, kad so
cialistams Lietuva esanti “trep- 
na” ir kad jie tik žiuri, kas 
jiems naudinga, ir t. t. žodžiu, 
nušnekėjo, kaip jdurta tos 
“ylos”, apie kurią ji kalba. Ko 
ji karščiuojasi?

Tiesa, kad rašyti apie Lietu
vos seimo šaukimą sąryšyje su 
p. Skipičio atvykimu, yra ne 
vietoje. Jo misija, kaip buvo 
viešai pranešta, yra pepolitiška. 
Jisai neatstovaus jokiai parti
jai, aukų nerinks ir apie val
džios dalykus visai neketina 
kalbėti. Tai ką jisai turi bend
ro su seimo (parlamento) rin
kimu? Kultūrinius dalykus rei
kėtų stengtis nemaišyti su po
litika, nes kitaip, tai 
reikalas nukenčia, ir

Antra vertus, mes 
me, kad ir politinės
problemos gali šiandie būti iš
spręstos tokiu trumpu keliu, 
kaip seimo sušaukimas. Norma
liais laikais parlamentinė tvar
ka gali veikti sėkmingai, bet 
kada užeina aštrus krizis, tai 
net ir demokratinės šalys grie
biasi nepaprastų priemonių. Sa
kysime, kada 1920 metais len
kai užpuolė Vilnių, tai pats sei
mas nutarė savo teises pavesti 
mažesnei atstovybei ir nutrauk
ti savo posėdžius, iki nepraeis 
pavojus iš lenkų pusės.

Tai nereiškia, kad mes abe-

ir vienas 
kitas.
nemano-
Lietuvos

jojame apie demokratijos geru
mą. Mes tik norime čia nuro
dyti, kad seimas toli-gražu ne 
viskas ir kad politika priklau
so nuo aplinkybių.

Dėl šitų dviejų priežasčių 
mes matome,
pastaba buvo klaidinga.
nieko blogo nepasidarė dėl to, 
kad jisai Išreiškė savo nuomo
nę, ir “Vienybė” visai neturėjo 
pamato šokti jam į akis. Ar 
jau pas mus dalykai priėjo prie 
td, kad spauda negali nė dis
kusijų vesti?

“Vienybė” dagi prunkščia ir 
ant “Naujienų” už tai, kad jos 
pasakė, jogei Amerikos lietu
viai nori su p. Skipičiu pasi
tarti, idant paaiškėtų koopera- 
vimo galimumas. Ji mums pri
mena, kad amerikiečius riša su 
Lietuva “bendri lietuviški, rei
kalai”. Lyg mes to nežinojome 
arba bandėme tai nuneigti! Jei
gu nebūtų bendrų reikalų, tai 
nebūtų apie ką nė tartis.

Gaila, kad pas mus net ir 
rimtuose klausimuose laikraš
čiai ima karščiuotis ir bartis, 
pirma negu jie' suspėja išreikš
ti savo mintis. O kas dar blo
giau, tai kad, užuot klausimą 
svarstę, jie tuoj aus puola kits 
kito “dorybes” toleruoti, “Vie
nybe” prikišo socialistams ne
sirūpinimą Lietuvos reikalais 
tik dėl to, kad ji pamate dve
jetą nuomonių, kurios jai nepa
tiko (o socialistai, kaipo orga
nizacija, to klausimo dar visai 
nebuvo nė svarstę).-Tai yra ta 
taktika, kurią taip mėgsta mu
sų bolševikai: kai tik kas jiems 
nepritaria kokiam klausime, tai 
jie tuoj aus tą žmogų “numale- 
voja” už šėtoną biauresniu.

J. Baltrušaitis.

Poetas Mačys- Kėkštas

JAU KITA PASAKA

Prieš keletą dienų vienas Amerikos koresponden
tas pranešė iš Vienos, kad Austrijos valdžios žmonės 
vedą “derybas” su socialdemokratų lyderiais, 
pažadėjimais viliodami juos j savo “patriotišką 
“Naujienos” pareiškė, kai tai veikiausia bus 
gandas, “laikraštinė antis*’.

t>abar jau aiškėja, kad toje žinioje buvo

įvairiais 
frontą”.
tuščias

daugiau 
fantazijos, negu tiesos, nes tas pats korespondentas va
kar pranešė, kad Austrijos valdžia surengė karo ma- 
nievrus prie Vienos, norėdama nugąsdinti socialdemo
kratus savo karine pajėga. Iš to matyt, kad Austrijos 
klerikališkai-fašistiška valdžia bijo Vienos darbininkų, 
prieš kuriuos ji pavartojo tokį žiaurų smurtą Inetai lai
ko atgal. Iš to taip pat matyt, kad tarp valdžios ir so
cialistų tenai yra karo stovis, o ne derybos.

Ifaat

Apžvalga
PO LAIKO GAILISI

Komunistų organas Brooklyne 
kartoja Clevelando “milžino” 

r pasakoj imą, kad Grigaitis 
džiaugęsis dėl bolševikų bėgi
mo iš SLA. ir sakęs: “Kuo dau
giau narių išeis iŠ organizaci
jos, tuo ji bus turtingesnė”.

Ta pasaka yra, žinoma, ab
surdas. Narių pasitraukimas iš 
organizacijos negali padaryti 
ją turtingesne, bet gali tiktai 
padidinti tai, kas angliškai va
dinasi “solvency
ka organizacijoje 
skaičius narių, tai proporciona- 
liai didesnė turto dalis tenka 
kiekvienam nariui jo apdrau- 
dds užtikrinimui.

Tai buvo pasakyta “Naujie
nose”, kada bolševikai po Chi- 
cagos seimo nutarė trauktis iš 
Susivienijftoo, grasindami tuo 
budu j j sugriauti. “Naujienos” 
tuomet nurodė jiems, kad jie 
be reikalo taip grasina, nes jų 
pasitraukimas pirmoje eilėje

tie yra ar tai atgalciviai, ar i 
konseryatai. ,

Mačys progresavo visuomet. 
Iš romantiškų “Aušros” tau

tininkų po valiai eina jisai 
į aiškesnę plotmę, į .suprati
mą tautos ir tautiškumo, d 
tuo pačiu laiku ir į pažinimą 
klesų. Jis mato tautoje ne
vienodumą, skirtumą pagal 
turtą—klesų skirtumą. Kas 
to nemato? Visi tat mato. Bet ♦ 
kai kurie nenori matyt. Tie ir 
yra dideli, ar maži atgaleiviai.

Mačio tiktai rimtumas ir 
tiesos ieškojimas nesikeitė. 
Del to ir progresavo.

“Aušrai” gyvuojant, jisai 
buvo krikščioniu kataliku.] 
Tik be davatkiškumo, (žiūrėk 
eilėse “Pašaukimas”). Kuomet 
kunigai Vedė kovą prieš “Au
šrą,” bedieviška ją vadino 
(didižiuma tuomi jsavo numy
lėtąA lenkiškutoą apgindami), 
musų poetas nesekė pėskui 
kunigus. Jisai darbavosi “Au
šroje”, nes matė tiešą lietu
vių tautiškame atbudime; pats 
kilęs iš lenkuojančios šeimy
nos, atmeta savo lenkišku
mą, pamatęs prispaustųjų tie
są... Visi lietuviai veikėjai! 
tuomet buvo radikalai, visų 
kitų peikiami, pajuokiami, 
kvailiais vadinatoi, jokios 
karjeros tam užsiėmime ne
matydami ir negeisdami ko
vojo, kiek ir kaip kas galėjo 
ir mokėjo prieš. visas savo 
aplinkybes. Jaunas inteligen
tas Mačys eina tuo pačiu ke
liu. Sako jisai “Pašaukime”:

Tad meilės jausmą dūšioj 
man pakilo^

Širdis pajuto dvasios 
įkvėpimą;
Nuo tol stipriai žengiu 

keliais aš savo...
Mačio darbininkiškos eilės 

pradėjo 
čiuosę, rodos, tada, kada ji- 

'sai, pabėgęs nuo carizmo, gy-, 
veno Prūsų Lietuvoj, paskui 
Amerikoj. Net “Varpė”, tuo
met spausdintam Tilžėje* pa- 
tilpą jd yipnps kitos Jokios ei
lės. 'Bet :T$s kr^plids: eiles ra
šyti jis pradėjo/jau seniau, nė 
tik užsienyje gyvenant. Taigi 
so'cialižmo idėja jame seniai 
pradėjo užimt gryitol tautinės 
idėjos vietą.

Jisai kovojo už tautos išsi* 
Ii uosavimą iš po kitos tautos 
jungo. Tautinis išsiliuosavi- 
mas nekenkia klesiniam išsi- 
liuosavimui; dagi nenoromis 
paaiškina, pajudina klesų 
kovą.

Būdamas Amerikoj, Mačys 
inatė darbininkų daųnę tose I Kėkšto dvasia taipgi turi ką 
idėjtose, kurias tais laikais uo- pasakyti. *
liai platino socialistai. Jam Mačys, gyvėndatoas trumpą 
baigiant gyvenimą kiėtiįjų an- laiką Prūsuose, turėjo progos 
glių pramonės srilyj'e anglia- matyti vokietinimą. .
kasiai, neturit joktos savo Prūsija 1886 metais išleido 
orgaifizacijos, baisiai išnaudo- kolonizacinį įstatymą prieš 
j aini, sukilo. Ilgai tįsėsi jų Prusą lietuvius ir Poznaniaus 
streikas. Mačys dėjo visas lenktis. Iš Šių kfrhštų žintonių 
spėkas, kad pagelbėjus bėht žemes išpirkti arba kaip ki-

•* »>••• * • , u^so, 
. . tikrus vo-

> Lenkai to įstatymą 
laikraščio, laūk-1 veikalą pavadino ’HAKATA, 

godžiai] paimant pirmutines raidos
I'" l| *’ - --------- ---------V -------TC • ~T---------------------f

dalindavo daugel ėkzempAd-f koiottizacijos vykintojų —H. 
rių, tiesiog iš mašinos išėju
sių. *■

Streikas baigėsi rudeniop,’ 
1903 m. šiaip ar taip išlaimė- 
tasįiDarbininkai gavo bent; 
savb* darbo draugiją Cuniją).

Ėina jų paroda.- Tai jų. va
do Wcl|ėllib Diena. Rudenyj 
-^-politinių rinkimų V kursty
mas. -Ši diena įtovė 'darbinin
kų diena. Bet vieno jų vado 
d'ieiia ,'gauna reikštoę ponų 
politikos partijos dienos, — 
tų ipačtų ponų, kurie taip iš
naudoja darbininkus, priek 
kuriuos tik-ką baigėsi sunki, 
kruvina kova. darbininkai 
maršuoja gatvėmis... vedami 
tų, kūrie gilumoje yra jų ne
prieteliais.

Turbūt apie! šitokį momen
tą Mačys rašo eiles “Šitokioj 
Valandoj”, kurių pirmą sąvo
ką padavėme pirmame šio 
rašto skyriuje. Tai yra kal- 
bapiu Ūpie Svietą, draugus 
abelnai: “priglaust prie krū
tinės”; bet “Vietoj miėiųjį^ 
'. i

radau priešų gaują”. Antroj Nedaug laiko tepraėjo, ir 
gi sąvokoj poetas kalba jau Lietuva, ir Lenkija tapo ne- 
apie darbininkus, šiaip: |priklausomomis valstybėmis.

Ir mus poeto priešhakatinis 
prakeikimas dabar tęsiasi ir 
ant lenkų vadų, ant lenkiškos 
“hakatos”, kuri daug bjaures
niu, negu anos gadynės prū
sišku btoftli, paglemžė lietuvių 
Vilniaus kraštą, ir smurtu, 
varu juos1 bando sulenkinti.

apie darbininkus, šiaip:
Norėjos man ašarų gailių 

lašus,
Ką sunki dalis nuskriaustų

jų likimo,
Lyg sulą iš beržo tas kirvis 

aštrus,
Teb’spaudžia iš manęs sau 

be sustojimo,
Suliet SU kitėis tokiais 

perlais tarpintais...

Bet kad arčiau tiemsienls 
lūšams blizgantiems Lietuvoj grįžo žiema

Žiurėjau,—pažint apgavimą! 
tarėjau.

—o—
Mačys-Kėkštas prataašayo

I Lietuvos nepriklausomybę, kas 
galima matyt iš kelių jo išsi
reiškimų.

Vincui Kudirkai (jam mi* 
ruš) rašo Mačys:

Greitai toes išvysim 
Laisvę tau taip 'brangią.

San'dūrbininkiii Jonui V. 
sako:
Kad suiikų jungą busim 

nu'vertę, —
Pats tavo darbas virs į 

paminklą.
-Kodėl Mačys taip* manė?
“Tai, dvasia amžiaus”. Taip 

jisai pasakė jau dešimt metų 
pirmiau. TsėkmUi, eilėse “Bau
smes”, parašytose 1891 m., 
sako prispaudėjams:

Neklausot verksmo, šauks
mo mus, varguolių...

ei

pasirodyt laikraš-

Vasario pabaigoje Lietuvoje 
buvo labai atšilę orai, 
po visas sniegas, 
ledai, 
riška

Sutir- 
išejo upių 

Visur jautėsi pavasa- 
ntiotaika. Parskrido 

daug paukščių iš šiitų kraštų.
Upėmis prasidėjo laivų susi
siekimas. Bet kovo pradžio
je vėl prasidėjo šalčiai, iškri
to sniego, upėmis pradėjo 
eiti nauji ledai. Parskridu- 
sieji šiltųjų kraštų paukščiai 
labai nerimastauja dėl orų 
pasikeitimo. žmonės kalba, 
kad tokios keistos žiemos jau 
senai nebuvo. Jau šiemet 
trečią kartą užšalo upės. Tsb.

Lietuva pasikeis politi
niais kaliniais su 

Lenkija

J, v

Lietuvos Raudonasis Kry
žius, tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui tarpininnaujant, 
jaU nuo užpernai vedė dery
bas su Lenkija dėl politinių 
kalinių pasikeitimo. Buvo 
susitarta, kad poltiiniais kūli
mais reikalinga pasikeisti, 
bet pačioje derybų pabaigoje 
lenkų vyriausybė pastatė Lic- 
tuvai. nepriimtinas sąlygas ir 
todėl pasikeitimas buvo atidė
tas. Dabar šis reikalas vėl

Ir, suminėjęs spaudojų 
gėsius, poetas sušunka 
Vienok šiukštu, terionai!

girdit,
Koks šauksmas artinas 

baugus?
Tai dvasė amžiaus... jai 

n’jstengsil
‘Nė kalavijais, pančiais, nė 

gėlžim...
Prieš ją ir jus syk sprandą 

lenksit,
Ir jums reiks stot teisybei po 

akim.

tas.
svarstoma ir tikimasi susitar
ti. Lenkų katėjimuose yra 
kalinama apie 50 lietuvių, ku
rių dauguma kenčia tik, už
tai, kad dalyvavo ir aktingai 
veikė okupuotojo krašto lic- 
tuViškose organizacijose. Lie
tuvoje gi yra suimta kelesde- 
Šitots 'lenkų šnypų, kuriuos 
dabar norima pakeisti į lietu
vius,. sėdinčius Vilniaus, Gar
dino, GrUdziondzo ir 'kituose 
kalėjimuose. Tsb.

t

apyskaitą štato* ir vėl į viltį 
kelia, kad darbo vaisiai 
žus.

Kelk, drauge santauli!
Jau švinta lauke.
Be pertrūkio dirbti 

Sukibkim drauge!

(Tęsinys) “J
Valsįčiujc sekretoriaudamas, 

jisai skleidė tarp žmonių susi
pratimą. Jį žmones mylėjo, 
kad buvo teisingas patarėjas 
ir nebuvo kyšių lupikas.

Virbalyje ir Vilkaviškyje 
būdamas, pagelbėdavo perlei
sti lietuviškus raštus iš Prūsų; 
slaptus valdžios dokumentus 
pasiųsdavo į užsienį, kur jie 
patilpdavo lietUvhį laikraš
čiuose.

Neūpsakotoni jam įkyrėjo 
valdininkijos gyvenimas, — 
gyvenimas puikiai kvailas, be
tikslis, beidėjinis, be šviesos, 
visuomeniniu žvilgsniu visiš
kai aklinai tamsus. Tokiose 
aplinkybėse, neišvengiamai tu
rėdamas draugaut «U valdi
ninkija, įprato gerti. Džiova: 
laipsniškai jo kubą 
Gal būt, džiovos Dykulį 
j ant degtine budūvo 
giau nors tam katfui. 
gėrė be susivaldyme, 
lios mėtė valdininkiją pačiam 
1’9-to šimtmečio gale ir su’ 
pluoštu caro valdžius doku
mentų, liečiančių lietuvių ra
dikali judėjimą, atsidūrė Til
žėje.

Keletą mėnesių Mačys reda
gavo pirmeivišką Prūsų lietu-: 
vtių gotiškomis raidžmis Jac
kaus leistą laikraštį “Salilėte- 
ką”. Neužilgo tapo pakvies
tas į redėktorius prie “Vieny-j 
bes Lietuvininkų”, Plymouth,! 
Pa. jo redaguotas -šisai sa-į 
vaitraštis žmonėms patiko, dri 
skaitytojų būrys huo 4—5 šito*! 
tų padidėjo iki 700.

Jis, •sirgdamas džiova ( 
buvusio gyvenimo slogučio' 
atminimias, redagavo tą laik
raštį per dvejus metus iki mir! 
ties. Mirė gruodžio 15 d„ 1902 
to. Jo kūnas palaidotas ugnyj 
jo Fresū Pond krematorijoj 
Brooklyne. Tai, rodos, pirmu
tinis lictūvis taip palaidotas,

ne
“Tai dvasia amžiaus...”

\ •

Tai prispaustų tautų ir pri
spaustos klėstos išsilidosavimo 
dvėsia. Toksai amžius; tokia 
gadynė.

Dabar, musų laikais, ta ga
dynė lyg keičiasi į blogesbę 
pusę.

Kada hitleriztoas traukosi 
ant virvės, nori pasikeist ir, 
pult Lietuvą, pavergti ją ir 

į “jot” toliau į rytus,

Nekrupsėk, j og žūsim, 
Įnykę kovot, 
Jog svietas mus mįslių 
Negali suiriot... 
Dorai tik darbuokis 
Ant gentės dirvos, 
Tik mandagią mislį 
Rarstykie ant jos!... 
O ką iš to busiant —- 
Išvysim paskiaųs...
Tai nags‘ darbuotis 
Sukibkim aštriaūs! 
Atkartotinai šaukia ,f 

darbo, prie kovos, šaukia ne
bijot žuvimo kovoje, nes jos 
tikslas, yra ir geras, ir gražus.

Kas tave, paukšti

Tvarkomos kelionės po 
Lietuvą

tai Čia

prie

Lietuvoje yra daug gražių 
ir istorinių vietą, kūrins gau
siai lanko ir patys Lietuvos 
gyventojai. Bet ligšiol kelia
vimas po Lietuvą gerai nebu
vo sutvarkytas. O tai skau
džiai pajusdavo patys keliau
jantieji, kurie norėdavo su
linkti kuo daugiausia žinių 
apie žymiąsias vietas. Kelio
nių sUtvarkyniU po Lietuvą 
dabar labiau susirūpino Lie
tuvos sporto rūmai, 
rtd t įlojau . išleisti 
kelionių vadovų”,

Džiova:
apenie.

užlie-;
sma-

Ir jis 
Paga-

raštais tiems nelaimingiems taip išvilioti žemės 
žmonėms. Minios žmonių rte-|dint ant tų žemi . 
bijojo Mačio redaguojamu Į kiečius, 
“bedieviško” ] 
davo jo gatvėje ir 
skaitydavo, kuomet jiems pa-!| pavardžių trijų vokiečių, tos

seni nariai, išėję iš SLA. ir 
įsirašę į kitą organizaciją, pra
žudys savo sumokėtus pinigus 
ir turės mokėti aukštesnes 
duokles.

Aišku, kad šitoki išvadžioji
mai visai nebuvo paskatinimas, 
kad bolševikai bėgtų iš Susi
vienijimo. Priešingai, tai buvo 
nurodymas, kad jie daro neiš
mintingai, bedami lauk. Todėl 
tai, ką parašė fašistų laikraš
tis, o pakartojo komunistai, 
visai neatatinka tiesos.

Paėinęs už gryną pinigą savo 
dvasios pusbrolių, fašistų, pa
saką, BrooklyUo laikraštis pa
stebi:

“Butų galima skaniai iš to 
visko pasijuokti, jei tai nebu-i 
tų taip skaudu — škūudu 
tūkstančiams SLA. darbinin
kų, mokėjusių per ilgus me
tus duokles.” /
: _ ■ ■■ ■ >■ • .,1 • ■ ' *

Taigi tame ir dalykas. Bet 
kodėl mūsiškiai “proletariatą 
vadai nenorėjo to suprasti, ka
da jie agitavo už SLA. skaldy
mą? “Naujienos? juos įspėjo, 
kad jie daro didelę skriaudą or
ganizacijos nariams, kalbinda
mi juos iš jos bėgti, bet jie 
nėklausė.

Jie ma- 
Lietuvos 
kuriame 

bus smulkiai Aprašyta žymiau
sios Lietuvos vietos, nurodyta, 
kutiūo kėliu ir kaip jas gali
ma lengviausiai pasiekti. Be 
to, runiai organizuoja tam tik
rus kelionių punktus, kurių 
vadovai keliautojams duos 
kito išsamiausių paaiškini- 
litų apie visas apylinkes. Gre
ta to, prie kelionių punktų 
bus įrengtos tani tikros nak
vynės vietos keliautojams, 
kad jie be Vargo ir be dides
nių išlaidų galėtų pernakvoti, 
pavalgyti ir gauti reikalihgų 
■žinių. Toks kelionių po Lie
tuvą sutvarkymas jau seniai 
reikalingas, nes kasmet Lietu
vą tlanko vis daugiau kitų 
kraštų turistų. Tsb.

Tave nutildys 
Smertis vien!

Mačys atvirai kalba apie sa
vo netoliese esančią mirtį, bet 
žmonijos idealų nestumia į 
šalį, dainuoja apie juos, apie 
jų grožę. Tik smčrtis jį nu
tildys. Tuomi pasakymu jišai 
agituoja ir kitus veikėjus, 
kad rankų nėndleistų, nebijo
tų \nėt žūti kovoj ir kad ko
votų iki mirties. >

Kas iš to bus, išvysim pas
kiau. . ( '

Čia yrį lyg abejonė; bet: 
tikrai savo tiksle mato tiesą,į 
o kur yra tiesa, ten abejonė 
hegal gyvuot sėkmingai.'

Paskutiniais saVo ‘gyvenimo1 
metais Mačys atlankė savą 
seną draugą Andžiplaitį. Pas
kui parašė ?K.dlhįndi>*’ eiles, 
kur. nu!sim|nimą patremia. 
“Kalnėnas”—tai Andžiulaičio 
slapyvardė. Ir tose eilėse jis 
gaivina viltį, kad* “tamsoje 
gal laimės rytas užleket”.

Mačys-Kėkštas progresavo.
Jisūi keitėši. Kėitė savo iide- 

jas. ' iiiekvietias Žmogus kfei- 
čia savo idėjas. tBet kai 
keičia į atgalią pusę. Nepro- 
.gt’esųoja, puolip ši

Jeigu' palie-
mažesnis

Viena ryškipoeto ypatybė 
matyt perdėm jo eilėse: ska
tindamas save .ir kitus prie 
idealų, neslepia to darbo pa-! 
šėkų mėnkmn o, aiški ai jų1

l^ačys rašė “Atsakymą liė 
»tUvio”: Tai Čilės I •
rašinio pradžioj minėjom.

Bastėsi čia gaujos 
Vokiečių Viliokų;
“PardUok, žmogau, žemę, 
Tuoj ^muštiniais moku.” 
šios ilgbs eilės labai sklan 

džiai -skaitomos, aštriu 
kyhm baigiasi:

Imkit sau talioHlis, 
Vokiečiai padūkę! 
išgama ūš bučiau, 
Kad „parduočiau -ūkę.

Prieš tą .pačią vokiečių 
mačią fJ. Kėkštas patašė

kurias šio

Atsa-

uz- 
ir 

vokiškas eiles <(žittr. “M.U<. 
Eiiėše” 67 piįsfe) “Die Ant
svori der Raecher” (Keršyto
jų atsakymas) ♦ Tarp kilo ko 
sako: “klausyk tu, •žemės gro
bike! šios žemės sūnus se
naisiais ^karžygiais virsta, iš- 
naikįs taVė ;kaip beina tani... 
nepasiseks tau daugiau pu- 
glemž'ti lietuvių bočių Že
mės.”

Reikalaukite '“NAU
JIENAS** aht bite kam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savu sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo ttetel. . vi

ir

v
v

M® r
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KODĖL-GI PANAIKINO “PULKIM ANT

Lietuvių Rymo Kataliko bažnyčiose lietuvių nu
tautinimas sužiniai siekiamas.

35th PI., savininkas švariai ir 
gerai užlaikomos “Bučernės- ir 
Grosernės“, atostogauja “Mia- 
mi, Floridoj“. Jis žada grjšti 
j savo biznį prieš Velykas, *su 
nauja energija, kad nuoširdžiai 
patarnauti savo klijentams. Da
bartiniu laiku binzį prižiūri jo 
žmona.

t
ir “Draugas“

Pereitų savaitę “Naujienose“ 
Šv. Jurgio parApijonas iškėlė 
aikštėn lietuvių kalbos naiki
nimų Rymo katalikų bažnyčio
se.

Ištiesų, tai yra musų lietu
vių gyvybės ir mirties klau
simas šioje šalyje.

Mačiau, kad
atsiliepė apie tų, tik iš kitos 
pusės. Jis sako, kad Naujie
nos bando šmeižti lietuvius ku
nigus ir meta jiems neužpel
nytus kaltinimus.

Tai yra didelė neteisybė, kų 
Draugas kalba.

Paimkime tik šv. Jurgio baž
nyčių. J irk čia ne tik panaiki
no lietuviškus pamokslus be
veik perdėm. Čia taip pat prieš 
Sumą yfa panaikintas giedoji
mas lietuviškai šventos gies
mės “Pulkim ant kelių”. Lie
tuviai skaito Šv. Jurgio baž
nyčių už savo bažnyčių, o da
bar toj “savoj“ bažnyčioj lie
tuvis nebegali lietuviškai pasi
melsti ir nebegali savo šventų 
giesmių giedoti.

Juk rodos šv. Jurgio bažny
čia turi labai didelį vargoni
ninkų. Jis yra parapijonų ap
mokamas. Jeigu jis yra lietu
vis ir jeigu klebonas jam ne- 
draudžią groti vargonais “Pul
kim ant kelių“, tai kodėl-gi ta 
lietuvių graži giesmė prieš su
mą nėra giedama? Visi lietu
viai mėgsta giedoti tų giesmę 
Ją giedodamas kiekvienas lie
tuvis jaučiasi, 
kalba su savo 
tuvių kalboje.
dingiausia lietuvių šventa gies
mė. Ir tokių giesmę lietuvių 
kunigai panaikino lietuvių baž
nyčiose. 1 .

Lietuvis katalikas nieko ne
supranta kų tas kunigas ten 
lotiniškai skaito, arba kada 
choras gieda lotinišk'as gies
mes, jų nesuprazdamas. Net 
patys kunigai dažnai nesupran
tą lotiniškos kalbos. O kų jau 
kalbėt apie parapijonus. 
tuvis katalikas nori, kad 
ras su vargonais giedotų 
tiktai lietuviškas giesmes 
ton lotiniškų.

Taigi šv. Jurgio bažnyčioj 
ne tik vaikų nubovijimui įves
ti angliški pamokslai. Ten yra 
varomas nutautinimas visų lie
tuvių. Juk tai nuo senų iš Lie
tuvos atvažiavusių lietuvių ka
talikų yra atimta jų brangiau
sia giesmė “Pulkim ant kelių 
visi krikščionys“. Juk tai se
niems lietuviams katalikams 
yra atimtas religiškas pasiguo
dimas, kokį jie turėdavo gie
dodami lietuviškas šventas gies. 
mes.

Dabar šv. Jurgio bažnyčioje 
vaikų mišios yra laikomos 9 
vai. ryto sėkmadieny ir Evan
gelija ir pamokslas sakoma an
gliškai. Ir tai tiems vaiku
čiams, kurie lanko šv. Jurgio 
parapijos mokyklą. Na, ar tie 
vaikučiai nesupranta lietuviš 
kai? Juk jie visi namie su tė
vais kalba lietuviškai. Patys 
kunigai, kada agituoja už pa
rapijines mokyklas, tankiai pri
mena, kad ten vaikai išmoks 
!|ietutfiš|<ai. O štfji bažnyčioj 
jau jiems tik angliškai kalba
ma. Jeigu jau tas kardinolas 
yra toks geras, kad neverčia 
kunigų sakyti angliškus pa
mokslus ir Evangelijų skaity
ti, tai kuriam nelabam jie an
gliškai tauzija ?

Toliau kitos mišios btfna 10 
vai. ryto. Ir toms mišioms taip 
pat yra angliškas pamokslas 
ir Evangelija.
susirenka jau iš mokyklos iš
ėjus jaunimas.

Toliau eina 
tai ant sumos yra sakomas pa
mokslas ir Evangelija skaito
ma lietuviškai. Ir tai viskas 

.kas beliko iš lietuviškos baž-

kiekvienas lie- 
kad jis tiesiog 
Dievu* savo lie- 
Tai yra įspu-

Tik vienas pamOkšlė- 
E vangeli j a. Ant sumos 

lietuviško giedojimo, 
“Pulkim ant kelių“.

nyčios. 
lis su 
nebėra 
nebėra

Panašiai dedasi ne tik šv.
Jurgio bažnyčioj, bet ir Cice
ro j, ir Marąuette Parko baž
nyčioj ir kitur.

Kokių teisę turi klebonai, 
neatsiklausę parapijonų, įvesti 
angliškus pamokslus ir evan
gelijas j lietuvių užlaikomas 
bažnyčias?

Lietuvių kunigai pasirodo 
labai dideli demokratai, kada 
eina koks klausimas apie svie
tiškus dalykus. Bet pasirodo 
baisus autokratai parapijų rei
kaluose, nesiskaito su savo pa
rapijonų teisėmis, nesiklausia 
jų valios.

Mes, atvažiavę į šių laisvų 
šalį, subruzdome statytis savo 
bažnyčias (nors užrašytas Ry
mo vyskupui), kur galėtupie 
nieko nekliudomi savo kalboj 
melstis, pamokslų klausytis ir 
lietuviškas giesmes giedoti.

Bet ar ilgai mes ta j a laime 
džiaugėmės?

Nepraėjo nei 25 metų, kaip 
iš musų pačių pastatytų baž
nyčių musų 
nigai 
dus.

Ant 
dėkų
kad teikėsi taip svarbų klausi
mų pakelti. Aš tikiuos, kad vi
si kiti katalikai, kurių para
pijose lietuvių teisės yra pa-

miekintos, kur lietuvių kalba 
yra varoma lauk, pradės kel
ti protestus prieš musų kuni
gų pasiryžimų nutautinti mus 
ir musų vaikus.

Tikiu, kad “Naujienos“ ne
atsisakys tokius dalykėlius vie
šumon kelti ir suteiks savo 
dienrašty vietos.

— Katalikas.

Ypatingai gerai jautiesi, kuo
met geras “barberys“ švarina 
veidų. Kiekvienas būna paten
kintas patarnavimu, kas tiktai 
užeina pas Mr. Rumšą, 3420 
Lituanica Avė. Jis per keliolikų 
metų užlaikė barbernę Marq- 
uette Parke, bet šiomis dieno
mis atpirko kitų barbernę, mi
nėtu antrašu, o pirmosios—vi
sus gražius fikčerius parduoda 
labai pigiai.

ligoninės j savo namus, 6028 
S. Albany Avė., ir dabar po 
truputį eina sveikyn.

’ Ligonė dėkoja visiems drau
gams už jų atsilankymų ligo
ninėj ir už jai prisiųstus linkė- 
jimu’s. Jos kambarys buvo pil
nas žydinčių gėlių.

“Atrodo, kaip vasara“, išta
rė ligonė, apsidairiusi, “kur čia 
neišgysi!“

IiPAGRAŽINKI! SAVO NAMUS
NAUJAIS RAKANDAIS

Parlor Setai
ir virs

Filmai apie gimdy 
mą Lietuvių Dakta 
rų D-jos susirinkime

daro
pačių lietuvių 

nutautinimo

noriu išreikšti

ku
li z-

pa-galo
‘Naujienų“ dienraščiui

Lie- 
cho- 
vien 
vie-

Ant tų mišių

suma. Tai tik-

“Naujienų” “News 
boy” apie Bridge- 
porto Biznierius

BR1DGEPORT.— Pripuolamai 
užėjau |as J. Ramančionį, 3214 
Halsted St., Bridgeport Hard- 
ware and Wall Paper Store. 
Patsai J. RamančiOnis ir* kitas 
“painteris“ bemalevojų baltai, 
tamsiai rudas, krautuvės lubas. 
Aš apie pi.'svalandį žiopsojau ir 
stebėjau, kad jų balta maleva, 
gražiai ir gerai, iš karto užden
gia tamsių spalvų. P. Raman- 
čionįs turi naujai išrastų 
maleva, kuri, kad ir baltų spal
vų dengia iš karto. Kad patik
rinti jos kokybę, jis patsai pir
miausiai išmaliavojo savo krau
tuvę.

Pas J. Ramančionį gausite 
viską, kas tiktai reikalinga na
mų dekoravimui, taipgi įvai
riausių sportininkams lazdų, bo- 
lių ir žuvavimui pabūklų.

Stabtelėjau pas pp. Pūkščius, 
3108 S. Halsted St., “Fancy 
Goods Store*. Tarp įvairių dro
binių, rankdarbiams medžiagų, 
net ir “Lietuviškas Ratelis“ iš
statytas. Tiktai vienų tos rų- 
šies krautuvę man teko matyti 
visoje apielinkeje. Moterys, ku
rios mėgstate rankdarbius ar 
tai dėl kambarių papuošimo, ar 
dėl “suvenyrs“, dideliausį pasi
rinkimų rasite pas pp. Pūkš
čius.

J. Rūta, inteligentiškas, man
dagus biznierius, užlaiko užei
gų, 3267 So. Halsted St. Pas j j 
susirenka linksma draugija, nes 
jo patarnavimu daugumas 
patenkinti.

esti

Banis Stiidio, 3200 So. Hal
sted St., gerai fotografuoja. Jo' 
studijos lange pastebėsite įvai
riausių pavyzdžių, šokėjų, lo
šikų, sportininkų, mokyklų, ves
tuvių, šeimyhų grupių ir pa
vienių. šiomis dienomsi Mr. 
Banis specialiai nupigino kai
nas dėl pilietybės popierų ir 
pasportų fotografijų.

-—“N.“ Newsboy.

Labai įdomus krutamieji pa
veikslai ^įpie gimdymų, “The 
Physiology of Fertilization in 
the Human Female“, bus rodo
mi Lietuvių daktarams.

Penktadienį vakare įvyks 
Lietuvių Daktarų Draugijos su
sirinkimas, adresu, 6641 So. 
Western avenue. Ten, po filmų 
parodymo, įvyks diskusijos.

Dr. J. J. Kowarskas, Drau
gijos raštininkas kviečia visus 
gydytojus susirinkiman atsi
lankyti. Jis prasidės 9 vai. 
vakare. .•

Per keturiasdešimta mėtų mes 
aptarnavome rakandais dau
gelį namų Chicagojc ir musų 
pirkėjai buvo pilnai patenkin
ti. Kai jus perkate rakandus 
nuo mus—jus perkate su Co- 
lien’s Bros, garantija ir tei
singu patarnavimu. Musų len
gvas išmokėjimų planas duo
da jums galimybę išrėdyti sa
vo namus dabar!

Mes neimain jokių pridėti- 
nių mokesčių ir neimame nė

UlJ nuošimčių už ant išmokėji
mo pirkinius.

Pasirinkit sau rakandus musų krautuvėje. Rasite čia sau 
tinkamus rakandus. Yra didelis pasirinkimas tinkamų jū
sų skofflui rakandų. Kaliuos yra labai prieinamos ir jus ir 
jūsų šeima busite pilnai užganėdinti. Musų kostUmeriai 
pataria savo draugams pirkti rakandus musų krautuvėje, 
nes mes visuomet užganėdiname musų kostumėrius.

Ligone A. Sadaus 
kienė dėkoja 

draugams
Apalionija Sadauskienė, 

kentėjusi pavojingų operacijų, 
kurią sėkmingai padarė Dr. A. 
J. Manikas, buvo parvežta iš •

iš

TRINER’IO
KARTUSIS VYNAS 

prašalina nevirškinimų 
galvos skaudėjimų, štokų 

energijos

ŽIŪRĖK! «
Į ŠIAS ŽEMAS KAINAS!
Pirkinėk'“Midwest Stores“ ir Taupyk

IŠPARDAVIMAS .v
Pėtftyčioj ir Subatoj, Kovo-Marčh 29 ir 30I I T Al “MIDWEST”

MILI AI 5 Si19c a fJI® j
1/5 didžio, kenai 50 

2 svarų pak.

“MIDWEST”

“MAXWELL HOUSE” KAVA skX 
“BAKĖIvS” čocoa ...............
“C & H” CUKRUS .......ZZZZZ
Jaunos Minkštos Pullet
VIŠTOS Ištaisytos ....'.....
švffiži Kiaušiniai Rinktiniai..

. sv. 26c 
Tuz. 256 ;

“Pillsbury’s” KEKSŲ MILTAI 44 unc. pak. $$0 j 
“Sūn-Maid“ Rinktinės RAZINKOS .... 15 unc. pak. -100
GRUŠIOS Galit Bartlett kMM1 f gc ;

—to————Mto——I       <to»

SRIUBOS “Midwest” Tomaičių ar Daržovių No. 1 kenai 2 už 13c ; 
“Natfisco” TUNĄ ŽUVIS šviiesi Mėsa 7 unc. kenai 1S^ 
“Hostess” 'SARDINKOS Aliejuje 2 kenai_lS0 į
^TiUAIT AT LIMA BEANS, “Justice’’ Brand No. 1Qa 

KIDNEY BEANS ^kenai :
MORKOS IR ŽIRNIAI, MAIŠYTOS DARŽOVĖS___________
“Midvvest” Puikus KOPŪSTAI did. 2% keliai 2 užJT70 
“COMET” KV’žIAI ......................  svaro pak7~2 už 190
“EaKle Brand” CONDENSUOTAS ŠILKAS kcnas~ T90
ARGO STARCH......... ........... sv. pak. 7c
SALDAINIŲ KIAUŠINIAI Chocolate Tuz. kartone 10i^ 
‘‘Lnxurie’' PEANUT BR1TTLE ČANDY Vi 8V. dėžutė TOČ II
<<Midwest>’ MUSTARDA 3 Skonių  ............ 12 unc. stiklas 13c
LbAF CHERESE American or Brick sv.

“Rlue Label” 0REAM CHEESE
" ... ..... .............. . ............—»■ —

3 unc. pakeliai .............. 2 už 17c
PUIKUS CREAMED COTTAGT] CHteESE (Vafškč) 

udrTkTL’tCTtt

2 «V. 15c

Ull/Jbljl _________ į^icĮžio Tuz. ;
RINKTINIAI NUNOKpANANAI ....,.,.....^^ ^700 * 
feideli Be Grudelh/GRAPĖFRUiT .L .Z... 4 už 150 j 

... 5 sv. 190 " 
pundelis 50 ?

SV. 290

VILIMUI OBUOLIAI bideli U. S. 1 ~
ŠVIEŽIOS MORKOS Californijos .......
“holsom” PALTIS LAŠINIŲ .'................
'“0rexcl Fanus” BAKfeD MEAT. EoAF
VIRTA SALAMI DEŠRA 

“LA FRANCE” ................
“SATINA” ........ ...... .

s V. 210
• sv. 810
. pak. 80

3 pak. 140
DYKAI! 1. Kenas su Š SUNBRITE Cleansėr 3 kenai 13c "J
SPECIALIAI! DIDELIS ĖNAMĖLIUOTAS MAIŠYMO INDAS 
IR 1 DIDELIS PAK. CRII^SO 
2 DIDELI ŠMOTAI P & G MUILO 
2 ŠMOTAI CAMAY MUILO 
1 VID. ŠMOTAS IVOttY MUILO

Refrigeratoriai
REFRIGER ATOKIAI parduodami ant išmokėjimo arba 
cash. Vieno meto patarnavimas be extra primokėjimų. 
LEONARD Refrigeratoriai pilnai įrengti—moderniški— 
ekonomiški—ruimingi—lengvai pritaikomi—patęgųs. =?ERA:..»99.00

ir virš.

SUGRĄŽINSIME PINIGUS JEIGU NEBUSITE UŽGANĖDINTI

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

’ 1401-3-5-7-9 SO. HALSTED ST.
Krautuvė atdara UtarninkaiB ir Ketvergais iki 9:30 , 

vai. vakaro. Nedėlioj iki 5 valandos po piet.

Mes nemokam ren- 
dos. Ji eina kostu- 

miėriu naudai.

40 metų šioj apie- 
linkėj, po ta pat 

vadovybe. 
į-

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės-May 25 d., 1935

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

l KLAIPĖDA
MotorlaiViu

“GRIPSHOLM”

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys,

$1.05 VERTĖS ;

» «> 69 c
“8EMINOLE“ BATfiHOOM TISŠUE ....... < 4 rolės 25*

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
—..................................................  - v. ■ ■ _______________i*.. >

PASTAįW “T Stotei” turi ir mrtot įkyrint, 'kur
'fflttt pirkti ffttį mfrę, ptaikititną it tt, ui Žttniautias kajndtl J

PteK NUO NES pigiAu
d

k

Z?
€

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen- 

; tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no.

Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vietą ant 'laivo.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
Tek CANAL

i........... i i.ii> i Ii » ...... i.

1739 SOUTH HALSTED STREET
■IIIUI llll i... .  ........... ......... ............. .........'...................... ■

į H

I J

W.
Atostogauja Floridoj

Mr. A. Zigmontas. 930 Garsinkitės “NAUJIENOSE’



Kontestantų Kopėčios8837 IIous

8732 Hous-

So. Phillips

♦

Wash

South

South

Bal-

KETVIRTAS LAIPSNIS
2

Veterano biznis 2

Prairi

IIoxie

So. Prai-

John
Mar- 
kuris

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St.

Mačiulis, 
Prescott sL.

Wųukegan, III.
riti širdingai ačiū. Reikalui 
priėjus šaukite telefonu Ga
nai 8500 arba laiškais.

— Senos Petras.

per mane

šie žmonės darė biznį per

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO
6

ANT. NARBUTAS

1033 W.’103rd St

860 balsuRoseland

1070 balsu

>•

gražus 
taipgi

A. RAŽAITIS 
8408 S. Halsted St

Tel. Rock. 4295 
790 balsu

Pocaitė, 644 N. State 
užlaiko gražų taver- 

vakaras groja 
dai- 

ir

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, kovo 29, 1935
f.................. ......ni.M...—....................... - ' ' ' , - ' m " ■ .. ...»...............     »...........   ■■■

Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
.     .    , . . . . . -  ■ 4- - -■■ - --  -   -■ -    - - -  ... .... ______________

8—Antanas Danialavičius, 9 
—Antanas Zakarauskas, 10— 
Petras Jurgaitis, 11—Jokūbas 
Jokubauskas, 12—Jonas Ma
riajai lis, 13— Antanas Kap- 
turauskas, 14—Antanas Mar- 
čiukus, 15—Antanas Balis,
16— Alex Stasevich, žinomas 
kaipo Alex tavom užlaikyto- 
jas po antrašu 144 South 
(icnesee st., Waukegan, III.
17— Wm. Gabris, gerai žino
mas visiems vienas iš seniau
sių \Wauk|e^a;no
kuris užlaiko drabužių krau
tuvę po antrašu 73(^ McAllis- 
ter avė., VVaukegan, Iii.

Visi VVaukegano ' lietuviai 
rašykites dabar 
Naujienas.

—Juozas 
906

Ant. Kaulakis, 
ton avenue.

L. Skrebutėnas, 
ton avenue.

J. Butkus, 7909 
avenue.

K. Baltas, 7133 
mont avenue.

Paul Burba, 5958 So. Park 
avenue.

J. Lucas, 9238 So. Paxton 
avenue.

B. Caplis, 9333 Woodlawn 
avenue.

G. Shestokas, 1743

P. Prftnskus, 1049 W. 59th 
st., kuris turi mūrinį namų 
pardavimui.

Marijona Janulevičienė, 
5617 \V. 63rd PI., kuri užlaiko 
dvi gražias tavernas; antroji 
randasi 5758 W. 65th st.

A. Šokas, 6456 So. Cicero 
automobilį, avė., kuris užlaiko gąsdino 

“žvaigždės kon- stotį ir geros rūšies gasolinų 
kaip praeityje bu-'ir aliejų. Lietuviai, važiuoda- 

nepai- nii Cicero avė. keliu, neuž: 
mirškite A. Šoko stotį.

J. šeštokas, 5652—\V. 641 h 
PI., kuris užlaiko tavernų ir 
dabar da įeina į antrų biznįĮburn avenue.

ivineji- V. Baltrušaitis, 2907 
Liųuor Lowe avenue.

A. Povilaitis, 10051

Bridgeporto “N-nų” 
Newsboy

J .A. Sinkus, tikisi, kad jam 
nors ir su nedaug balsų yra 
progos laimėti Naujienų kon- 
testantams paskirtų didžiųjų 
dovanų: Pontiac

Kadangi 
testantai”,
vo rašyta Naujienose, 

. so automobilio, bet rengiasi 
keltis į stratosferų, tai jiems 
bus reikalingi baliunai. Tuo
met automobilį laimėti palie- 

. ka mažiau balsų turintiems 
kontestantams.
norite laiku gauti Naujienas 
remkite J. A. Sinkų, nes pės
čias tegaliu apeiti tik Bridge- 
portų, o jei laimėsiu Pontiac, 
tai galėsiu aptekti po visų 
Chicagų. Praneškite į Naujie
nas, o aš pribusiu paimti pre
numeratų arba skelbimų.

J. A. Sinkus,
1739 So. Halsted St., 

Tel. Canal 8500

Visi kas tikimo Clearing Winc,
& Beer Co., 

Visiems, kurie darė nors La Šalie Street.
kokį biznį per Senų Petrų ta-1 O. Nausiediene,^ 8651 
riu širdingai ačiū. Reikalui timorc avenue. ,

B. Barniškis, 
9424 Burnside a ve., 

Chicago, 111

Seno Petro biznis 
“Naujienų” konteste

P. M. Smith, 4177 Archer 
avė., kuris užlaiko gražiai iš
puoštų tavernų, yra 
kambariai svečiams, 
skanių užkandžių.

Emma
st., kuri 
nų, kur 
muzika 
nuoja;

kas 
ir dainininkės 

skanus užkandžiai 
mandagus patarnavimas.

J. Bertulis, 1343 So. A vers 
avė., kurie yra draugiški 
žmonės, ir kaipo Juozas tai 
turėjo per Jitozapines daug 
svečių, kur ir Senų Petrą pa
šaukė per telefonų.

Ch. Kasiliauskas, 3364 So. 
Halsted st., kuris užlaiko gra
žių tavernų ir turi namų par
davimui arba mainui.

F. šeštokas, 1033 So. Mich- 
igan avė., kuris užlaiko gra
žių tavernų ir yra draugiški 
žmonės.

A. Ilevkh, 8626 So. Carpen- 
ter st., tai yra sena “Naujie
nų” skaitytoja draugiška mo
teris ir gera tautietė.

P. Mikeliunas, 5701 So. 
Carpenter st., kuris užlaiko 
gražių bučernę ir grosernę, 
kurioje visados randasi švie
žio maisto reikmenys. t

Wm. Dambrauskas, $17 W. 
341 h st., kuris Willow Springs 
turi gražų daržų ir rodauzę; 
daržas nuomuojamas pikni
kams bei išvažiavimams

PENKTAS LAIPSNIS —REIKIA 8,000 BALSŲ
TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ

3

B. Barniškis taria 
ačiū visiems

Ačiū visiems, kurie mane 
parėmėte kontesto laiku užsi
rašydami Naujienas per ma
ne. Štai mano rėmėjai:

M. Miliunienė, 1735 
ren blvd.

Joc Kosaitis, 8042 
avenue.

W. Junkaris, 10627 
avenue.

J. Romoška, 6038 
rie avenue užrašė į 
giminėms.

A. Jablonskis, 818
Street.

M. Valantiejus, 8826 Hous- 
ton avenue.

Juozas Mačiulis ta
ria ačiū savo rėmė
jams Waukegan, III.

Tariu ačiū šiems drau
gams, kurie per mane užsi
rašėte Naujienas ir parėmėte 

War- mane kaipo kontestantų, kad 
galėčiau laimėt didesnes duo
damas kontestantams dova
nas šiais 1935 met. 1—Ignas 
Pavilaitis, 2—Juozas Marti
šius, 3—Jonas Gelminas, 4— 
Juozas Petrauskas, 5—Stanis 
Jankauskas, 6—Antanas Bi- 
tumskis, gabus Waukcgano 
biznierius ir veikėjas, kuris 
užlaiko grosernę ir bučernę 
po antrašu 711—8th St., Wau- 
kegan, III., 7—Petras Pačius,

Užsirašo Naujienas 
Kundrotas, 2347 W. 
ąuette Rd., siuvėjas, 
yra per daug metų patyręs 
savo profesijoje siūdamas 
naujus ir taisydamas senus 
drabužius, , K. Marozas, Joc 
Stacevvicz, K. Grigas, S. But
kus, John Milius, K. Vicas, P. 
Didžius, J. Apkevičius užrašė 
į Lietuvę 15 mėnesių, D. Lau
cius, J. Peciukėnas, K. Mi
liauskienė, V. Yurkshans, D. 
Yucius, A. Jokubauskas, Lco. 
Augustinas, St. Rayniond.

širdingai ačiū visiems, ku
rie darėt per mane bent kokį 
biznį. Reikalui esant pašaukit 

Anlon Kazaitis,
3408 S. Halsted st., 

Tel. pockwėll 4295

8283 balsu

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted St.
6599 balsu

DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

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

šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, kurs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31sf St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tų gražųjį Pontiac De 
Luxe automobiliu, už kurį Naujienų kontestantai dabar pradeda varžytis.

REIKIA 5,500 BALSŲ
ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ
—   ■ , .U ,    M.     — ■ ■ ■■— ■■ I Į

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ
2 3

DZŪKAS

3

K. MATEKONIS
3437 Jackson Blvd.

Nevada 8416

2160 balsų
w ■ . >

1-mas Laips.

J, SINKUS
1739 S. Halsted St.
Tel. Canal 8500

1100 balsu

S. NORGAILIENĖ

4459 S. Richmond st
Laf. 5647

1820 balsu

1739 S. Halsted

1590 balsu
MIKE STURONAS

4329 South 
California Avė. 
Lafayette 1527 

1340 balsų

B. BARNIŠKIS

9424 Burnside Av.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, ,111. 
1230 balsu

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
880 balsu

10 161514

M. BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI.

600 balsuJOHN RIMKUS
520 balsu

1980 Canalport

740 balsu 629 balsu

191817

Racine, Wis.

11 12 13

20

v

J-'
iO

'■‘ii

J.’ SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Avė.
100 balsų

B. VAITIEKŪNAS
5211 S. Kildare Av

A. FRENZELIS
262 Logan Avė. 

Toronto, Ont. Can.

280 balsų

M. KEMftMS
812 West 33rd S1 
Tel. Victory 6406

250 balsų

S. MOCKUS

1224 Herrick Av. ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

J. F. VILIS

2135 N. Spaulding 
avenue

440 balsų

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

400 balsu

MRS, FRANCES
DAUGINT t

359 Jefferson Avė, 
Aurora, III.
360 balsu

ADELE
MIščIKAITIENfi 

312! S, Morgan st 
347 balsu

A, L. SKIRMONT 
15723 Lathrop Avė.

Harvev. Iii 
840 balsu

ST. BARTA ši U S

131 Adams St.

Westville, III

209 balsu
K. G, URNEŽIS 

1607 S. Tftlman St 
200 balsų

21 24

TILLIE 
PABARŠKA

4424—17th Avė.

Kenoeha, Wis,

200 balsu

J. MAKSVITIS

638 Plumtper St 
Hammond,^ Ind.

118 S. Hespsria St 
Collinsville. III.

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

300 balsu

AL. SAVICKAS 
719 IJncoln Avė. 

Rockford, III.
160 balsu

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irvinu Av

330 balsu

25 26 27
■ K ■’

■• -'• ■ •

t

‘ ■ f “

w. BOURNAT

>

P. LAPENIS
A. KAVALIŪNAS

121 Seneca St • 1 ’ i'i . *

. x ■ f f f

• ' t ?' ;*■':'' ■ <

724 W. 18th St
Toronto, Canada

*

Utlca, N. Y. 87 balsų
20 balsu•

balsų • ?

•V . . ‘ ‘ V '

■ t • <
* •

' 1, \ ■
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palikti dovanas AL 
TASS bazarui

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Didžiulis bazaras ALTASS 
naudai įvyks šeštadienį ir sek
madienį, bal. 13 ir 14 d.d. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 
Dabartiniu laiku yra renkamos 
dovanos tam parengimu*!.

ALTASS Bazaro komisija 
šiuomi kreipiasi į Chicagos ir 
užmiesčio lietuvius, prašydama 
jų prisidėti dovanomis prie ba
zaro. Priduoti ar prisiųsti bet 
kokį atliekamą daiktą, kurį bu
tų galima sunaudoti tam tiks
lui. Kokį rankdarbį, išsiuvinė- 
jimą, knygą, lempą, etc., etc.

Lietuviai gyveną už Chicagos 
yra prašomi dovanas siųsti 
ALTASS bazaro komisijai, ad
resu Universal Club, 812 West 
33rd Street. O chicagiečiai ga
li dovanas palikti vienoje iš že
miau paduotų stočių. Kam ne
patogu tai padaryti, kviečiami 
pašaukti ALTASS centrą, CAN- 
al 8500 arba Victory .6406 ir 
pranešti. Viena iš komisijos 
narių atsilankys ir dovaną pa
ims:

Dovanų Stotys:
BRIDGEPORTE:

M. Kemėšis, 812 W. 33rd St.
Aleksį imu kriaučių šapa. 911 

W. 33rd St.
A. Miščikaitienė, 3121 Mor

gan St.
TOWN OF LAKE:

P-a Kareivienė, 4644 S. Pau 
liną St.
MARQUETTE MANOR:

Kartano aptieka, 2557 W.
69th St.

N^orvidas Bakery Shop, 2424 
\V. Štoh^t.
\VEST SIDE:

J. Mackevich Real estate 
fice, 2324 S. Leavitt St.

18 APIELINKe:
Miežis tavern, 1901 Canal- 

port Avė.
“Naujienos”, 1739 So. Hal

sted St.

(Laimės ieškotojas Naujoje 
Zelandijoje)

Mokytojas neduoda man ra
mybes. Prisispyręs įkalbinėja, 
kad aš būtinai ir greitai va
žiuočiau pas tą turtingą pirklį.

—Tu neturi pinigų; esi vi
sai neturtingas, žinai, kad už 
neturėjimą pinigų šioje šalyje 
žmones yra baudžiami, taip 
kaip ir už sirgimą.

Ar jis tiesą sake, nežinau. 
Bet aš susirupinau. Na, o jei 
iš tikrųjų baudžia už neturė
jimą pinigų? Aš pinigų netu
rėjau. Reiškia, gali mane dar 
labiau nubausti ir niekuomet 
iš kalėjimo nepaleisti. Be to, 
jis dar pridūrė:

—Karalienė išreikalavo iš 
karaliaus tau liuosybę ir pen
siją. Tu busi greitai paliuosuo- 
tas. Užtai tau teikia tokių pa
lengvinimų, kad tu turi dailų 
ir baltą veidą. Vienok, jei tu 
pasipriešinsi, atsimink, kad tau 
bus blogai.

Ką aš turėjau daryti? Ar aš 
norėjau, ar ne, turėjau sutikti 
važiuoti ten, kur mane veš.

Visą naktį negalėjau užmigti. 
Tie mokytojo žodžiai maišėsi 
man galvoje. Ką jie su manim 
toliau darys? Kam jie mane ve
ža iš šio kalėjimo? Aš čia jau 
pripratau. Man beveik čia ge
rai...

si Lietuvių Moterų “Bowling” I 
lyga. Grupe turi 24-ias nąresf siąs pilnaL 
kurios lošia kas pirmadienio 
vakarą J. Yaneliuno “belinėje”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
name, 3133 So. Halsted Street.

Lošimo sezonas tęsiasi nuo 
rugsėjo 30 d., iki balandžio 30 
d. Iki šio laiko geriausiai at
sižymėjo p. O. Yaneliunienė, ku
ri yra pirmoje vietoje; 
Budrik—- antroje, ir L.
—trečioje.

Lygos kasiere yra p. 
lock-Malakauskienė, iš 
apielinkės.

Yra graži? pasižiūrėti kaip 
moterys ir merginos savo švel
niomis mažomis rankutėmis pa
ima didelį rutulį ir jį taip tai
kiai paleidžia, kad dažnai vie
nu šuviu paguldo visus stovin
čius “butelius”.

kas serga. Jis vargiai pasveik-

of-

BRIGHTON PARK:
Yuškos tavern, 2324 W. 43rd 

Street.
B. Norgailienė, 4459 So. Rich- 

mond St.
A. Zabukienė, 2605 W. 43rd 

Street.
NORTH SIDE:

Ripkevičienė, 1517 W. Ir 
Avenue.
čepukas, 153.4 N. Oakley

ving
K.

Blvd.
C. Kairis, 5128 George Street.

ROSELAND:
A. Laurutėnas, 10530 India

na avė.
A. Jocius, 135 E. 114 PI.
Pučkorius,. 10049 Perry Avė.

CICERO:
Deveikis, 1518 S. 48th Court.

ENGLEWOOD:
B. Bitautiene, 6642 S. Pai

nei! Avė.

* *♦
Rytą metą, prisiartinus pus

ryčių laikui, Saulute atidarė 
duris ir įnešė pusryčius. Aš žiū
riu į ją; ji tokia nusiminusi.

—Labą rytą, Saulutė! Ko
dėl tokia nusiminusi šįryt? 
Kas atsitiko?

—Aš girdėjau, kad tave* ke
tina greitai išvežti. Aš nema
nysiu tavęs daugiau... KodęljJię 
tokie negeri. Aš buvau maniu
si, kad tu čia visuomet pasilik
si. Kai iš kalėjimo išeisi, apsi
gyvensi šiame miesite. O dabar..

Jos akyse pasirodė ašaros. 
Man irgi be galo gaila pasida
rė. Pribėgau prie Saulutes, ap
kabinau, glosčiau, raminau ją. 
Ji taip mane prispaudė prie sa
vo krutinės, kad aš vos tik kva
pą galėjau atgauti.

Nežiūrint tokio didelio, Sau
lutės prisirišimo prie manęs, 
mes turėjome atsiskirti. Kaip 
tik pavalgiau pusryčius, atbė
gęs sargas pasakė, kad aš tu
riu greitai rengtis kelionėn.

Saulute garsiai pradėjo, rau
dota:

—Nepalik manęs, imk sykiu 
ir mane. Kur aš pasidėsiu liku
si viena be tavęs?...

Lietuvių moterų 
“bmvling” lygai 

gerai einasi
Lošia kas pirmadienį ;turi 

24 nares

BRIDGEPORT.—čia jau nito 
kurio laiko yra susiorganizavu-

P-1C S.
Selenis

O. Me-
18-tos

Sunkiai serga Rose 
landė pp. Kiseraus 

kas, Pakaušis
Roselandiečiams žinomus 

nierius ir veikėjas

Jurgis Pakaušis užlaiko val
gomų daiktų krautuvę. Pereitą 
vasarą susirgo, 
gavęs plaučių 
kaipo buferis sušilęs turi įeiti 
į šaldytuvą. Greit ir gauni šal
tį.

Bet tai paprastas dalykas bu 
čeriams sušilusiems įeiti į šal
dytuvą, bet gal kokis kitas da
lykas pakenkė sveikatai, tai ir 
peršalimas visai sveikatą pa
kirto.

Dabar Golden Star kliubo pir
mininko vietą užima vice-ftirmi 
ninkas, Julijonas Viliunas.

Persikėlė biznierius
Povilas Samulionis aludės biz

nį perkėlė į naują vietą—daug 
patogesnę. z

Dabar Samulionies aludė ran
dasi ant pietryčių kampo 103 
ir State gatvių. Gražiai viskas 
įrengta—visi aludes rakandai 
nauji. Tai puiki lietuvio biz
nio įstaiga.

Sako, buvo 
uždegimą, nes

šviežiu vaisių ir daržovių. Kiek
viena. namu šeimininkė turi atsi
žvelgti ir savo šeimos sveikata ir 
neužmiršti su kiekvienu valgiu pa
duoti kuodaugiausia vaisių ir dar
žovių.

Jūsų apielinkės “Midvvest Stores” 
turi dideli pasirinkimų (vairiausių 
sezoniniu vaisių ir daržovių. Daur 
gelis jų atgabenta iš Californijos ir 
Floridos ir iš kitų šiltų valstijų, 
šios prekės atgabenamos refrigera- 
toriais aprūpintuose karuose, kurie 
priklauso Midvvest Stores, o paskui 
greit pasiunčiamos ir visas apielinkės 
krautuves.

Atsilankykit i artimiausių savo 
apielinkėj Midvvest krautuvę. Pa- 
matykit dideli pasirinkimų pavasari
nių vaisių, ir daržovių ir nusipir
kite kas jums patinka — sutaupysi
te nemažai pinigų. šios dienos lai
kraščio laidoje telpa šios organiza
cija skelbimas. Perskaitykite ji ati
džiai ir pasirinkite kas jums ge
riausiai tinka. Kainos yra priena- 
mos ir prekes yra šviežios ir geros.

Apskelb.

VELYKOMS DOVANŲ
JuLbl U V V1M

Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi
nigų Siuntimo Skyrius malo
niai jums patarnaus.

biz

ROSELAND. — Antradienį 
apie pietus staigiai susirgo 
Kazimieras Kiserauskas. Pirmą 
pagelbą jam suteikė Dr. I. Ma
karas, kuris ligonį skubiai nu
gabeno į Roseland Community 
ligoninę ir dabar ligonį prižiū
ri. Susirgimas esąs pavojingas.

K. Kiserauskas yra senas 
Roselando gyventojas ir turi 
plačią pažintį su vietos gyven
tojais, nes per daugelį metų 
jisai užsiėmė barzdaskivtyklos 
darbu. Užlaiko gerai įrengtą 
barzdaskdtyklą prie 105 St. ir 
Michigan avė.

Serga Golden Štai* Klubo 
pirmininkas

Jurgis Pakaušis, Goldėn Star 
klubo pirmininkas jau senas lai.

Pavasarinis Išpar 
davimas!

Pavasaris jau čia pat — jau lai
kas pradėti namų valymų. Reikės 
daugeli darbų atlikti namuose ir 
apie namas kai valymas prasidės ir 
jums bus reikalinga gauti muilo, 
pauderio, šepečių ir kitų tam darbui 
reikalingų įrankių.

Geriausia vieta pirkinėti visas 
tuos dėl namų valymo dalykus yra 
jūsų artimiausia “Midwest Stores” 
krautuvė. Ten jus rasite ne tiktai 
reikalingu jums dalykus, bet ir su
taupysite pinigų ant pirkinių. Mid- 
west Stores visuomet apsirūpina se
zoninėmis prekėmis. Dabar kaip 
tik yra geriausias laikas nusipirkti 
visus tuos reikalingus namų apva
lymui dalykus.

Taipgi dėl šio sezono ”Mid'west 
Stores” turi spegiųlj išpardavime

Siutai ir Topkautai
DEL VELYKŲ $4 0 A
PADAROM ant Kgl
UŽSAKYMO I VMlV 

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

ANT 
PIRMU 
MORGICIU 
1-2-3-JV i J 
I’AGYVK. 
NIMV.

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO 
; IR 
; MOPERNI- 

ZACIJOS 
NAMU.

VYTAUTO 
Building and Loan Ass’n. 

V. p. PIERZYNSKl, Secretary 

4559 So. Paulina SU 
Phone YARDS 0149

Siunčiame Gėles Telegramų i 
t pasaulio dalis.

viso

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

- 5- -

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

natftabams.
3316 S. Halsted St. /

Phone Boulevard 7314. Chicaco, I1L

ir

JONAS GAPšIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 27 diena, 9:40 valanda 
ryte 1935 m., sulaukės puses 
amžiaus, gimęs Kauno rėd« 
Raseinių apskr., Girkalnio pa
rapijoj. Paoebirvio kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliudimę 

moterj Monika do tėvais Jo- 
ciukė — du sūnų — Povilą ir z 
Joną, broli Viktorą ir girnių 
nes.

Kūnas pašarvotais randasi 
4511 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
kovo 30 diena, 8:30 vai. ryte 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielai o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kaži-

■ miero kapines.
Visi a. a. Jono Gapšio gi

minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, SunaL Brolis 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, tel. 
Canal 2515.

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

keisas ...........................1 ■ **
My Old Pal. 8 mėnesių 

senumo, 90 pr. $ 1 O E A
keisas ....................... ■

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $17 
keisas t.................. ■ • ■****

Parduodam visokių degtinę, ko^- 
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja,

INTERNATIONAL

WINES &LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
'• 11 111. "" 1 -

XXXXXXXXXXXXXXXI3XXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3DnaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M 
M MUSŲ PIRMAS

Sukaktuvių Išpardavimas
TĘSIS TIKTAI VIENĄ SAVAITĘ

Nuo Kovo 28 iki Balandžio 4.

SPECIALES dovanos
1 ELEKTRIŠKAS PROSAS SU 

KORDU
1 RŪBAMS KREPŠIS
i RŪBAMS KABINTI VIRVfi

100 RŪBAMS KABINTI PAGALIUKŲ
3 SKRYNIOS RYNSO '

SPECIALUS KAINOS VISOMS PLOVIMO MAŠINOMS 
Gera mokestis už jūsų seną mašiną

K U P ONA S
Su kiekviena plaunama 
mašina gausit specialę 
dovanųt arba 10% nuo
laidos atsinešė ši * ku
poną.
Mažas pirmas imokeji- 
mas.

M

DYKAI DYKAI
perkant 

Plaunamų 
mašinų

kiekviena 
skalbykla

SKYBROCK HOME UTILITIES CO. - »•■>
4353 Archer Avė.

Pirmiau vadinos Arctier Kedzie Maytag Sfcop 
HWWWTIXlXWIX«XXXX«XnOmaiXXŽlXMa>MrXl>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonas Mes taisėm 
visokiąs 

inasfinas

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
Alfabeto tvarkoje ”

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų me
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

COAL

$5.25

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump $54
Nut ........... -
Mine Run

perkant nemažiau 4 tonu.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas SaK. 4900 

įsteigta 1913 metais.

KAILIAI
FURS

KAILIO
Jakets, Skarfos, čokeriai 
VELYKOMS

$5.00 ir Aukš.
Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
pelerina (cape).

PAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Palerinaų,

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave^ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo Šaukit ....
Tel. LAFayette 5723

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

I ■> !■■■■!■ I ■■■■■■    ■ ,!■ ■■■   .................. . Iiaay

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti. Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitų instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

8:30 vai. ryto 
RadioStotis 
WGES 
1360 kilocycles

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

JEUus 2% Illinois taksiu
No. 1. Nut* Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir U. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

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

Maliorius-Dekoratorius . 
PAINTING & DECORATING

T

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

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Šituo laiku ir išt šitos 
radio stotieo kiekvieną

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

AUTO Patarnavimas
. > AUTO SERVICE

Panedėli 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną, seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

■V.

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

Gerkit ir Reikalaukit

>4>->«»»«-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky* 
Bourbon

Lietuviškos 
Degt filis

NATHAN
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391 
EXTRA SPECIALI 

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyyą. Viskas už
6 kvortas arba Q9fi
1% galiono 
Vartojame išskirtinai 100% Sinclair 

Produktus. __
ATDARA VISA NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus. Tilo,* Irnirnttnni rlorA11

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugara; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša • 
palengvinimų. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 NMHermitoge Avė., Chicago III.

PIENINE
D AIRY

LEMONT D AIRY CO. 
840 W. 31 SU 

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

—... ...................... .......................... ......................... .......... ......................... .. .II'...........................

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo.
Boileriu taisymu ir nitavimų 
sekanti syki paveskite mama 

AV«aWJaLU VU.
1462 S. Wabash Avė, 

Telefonas diena Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

BUD, Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

rnus.’ Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
r dengystė.

ba cash,|w.....................................

3358 Šo. Lituanica Avė.
t Tel‘ SoMlevard ^27,
Į GYDUOLES

MEDICINE

„ PAGELBA INKSTAMS
- Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
: pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 

pųo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekviena valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

i WALDEN DRUG CO. 
į 336 B. 4M StM
į( r.

KNYGOS
BOOKS

Statom naujus ir taisom senus na- ‘ ' •» <r_  Z-l —X _ •„
Lengvi išmokesčiai ar- 

Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų.

W. SCHAULER’S STORAGE
4644 N. Westem Avė. _ 

Detalia rakandų skyrius. >450 varto- 
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—445. Cash 
ar i^noV. VakarMs iŲ, », 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS &. BODUERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25<* 35%

Lengvi išmokėjimai nuo. 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY ca

1635 W. Diviaion SL 
kampas Marshficld

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtorv 4^65.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STOtlE ’ 
Lietuviu Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmoksimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo-

Shills atvažiuos pas jus. 3856* Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.
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Penktadienis, kovo 29, 1935

J. J.Bagdonas‘nusiplauna rankas’Kelly turto skandale
“Jis reikalavęs teisėto at 

lyginimo už laidotuves”

Susirūpinęs, ką žmonės kalba apie jį; 
ar ateities nebeturi?...

ir tvarko dalykus taip, kad lūžusiam ir purvinam baksiu- 
butų man apmokėta Už laido
tuves, tai ne mano biznis kada 
ir kur jis jį rašo.

“Jeigu AVaitchiui ar But
manienei atrodė, kad aš pa
dariau per didelę sąskaitą už 
laidotuves, galėjo tam prie
šintis, arba paprašyti kitą

gutes, ant kurių buvę pažymė
ta apie $45,000.00. Ir Ii? visi 
pinigai jai priklausą. Aš But- 
Uianienę klausiau ar ji tikrai 
žino, kad Kelly neturi gimi
nių, arba šiaip kokie žmones 
negali kibti prie to turto. But- 
maniėnė atsakė, kad ji Kelly 
pažinus per tris su virš me-

teisę reikalauti tus. Ir per tą laiką jis pas ją 
gyvenęs ir ji tankiui su juo 
kalbėdavusi.

“Ir Kelly jai pasakodavęs,

patariau paimti adv. Julių 
AVaitches. Ji sutiko. Aš įsa
kiau savo asistentui Nikode
mui Radis pašaukti adv. 
AVaitches. Radis pašaukė te
lefonu ir paprašė, -katf AVait
ches atvažiuotų į mano kop*

21-mo Wardo Lietuvių Piliečių 
Sąjunga laikys savo antrą susirin
kimą pėtnyčioj kovo 29-tą d., Dievo 
Apyeizdos parap. svet., 18-tos ir 
Union Avė. lygiai 8:00 vai. vakare. 
Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
gyvenantieji Westsaidėj ar 18-tos 
apielinkėj yra kviečiami neatbūtinai, 
atsilankyti ir prisirašyti. Mokes
tis tik 25c. j metus. Bus keletas 
labai svarbių pranešimu.

Laikinoji valdyba:
Steve Maezes, pirm.
J. A. Pikiel, ižd.
Frank L. Savickas, rašt.

CLASSIFIED ADS

Helpr Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti į 
Lunch Room, valgis ir guolis ant 
vietos. Atsišaukite po antrašu, 
2909 So. Union Avė, 1 lubos iš f ro
to, nuo 12 iki 5 vai. po piet.

(“Naujienų“ reporteris F. palaidoti velionį sidabriniam 
Bulaw nuvyko į Cook apskri-.grabe—aš tų ir padariau. Aš 
čio kalėjimą ir pasikalbėjo su užmokėjau savo pinigais už 
7 lietuviais, suimtais dėl Kel-!grabą nupirkau puikiausius 
ly $160,000 turto. Pirmesniuo-; drabužius. Pažadėjau pastaty
si “N.” numeriuose jau tilpo ti gražų paminklų ant velio- 
pareiškimai suimtųjų lindi-'nio kapo. Ir jau buvau susi- 
ninkų, Jono Dailydes ir kun. taręs su paminklų kompanija, 
Povilo Zalink. Taipgi tilpo koks paminklas turi bu t pa- 
pasikalbėjimas su Bella Būt-' darytas. Už visa tai man rei- 
maniene. Žemiau seka tęsiyns kčjo savo pinigais užmokėti 
pasikalbėjimo su 
J. J. Bagdonu).

Tačiau,
nui buvo tai, kaip jis galėtų įves.

Juk pats gerai žinai, kad 
žmogus turi 
atlyginimo už patarnavimą, 
kiek kas nori. Bet jei klijcn- 
tas tiek nemoka kiek nuo jo 

visai j kad jis neturįs jokių giminių * a • a v,

graborium Ir aš maniau, kad turiu teisę 
į pareikalaut, kad palikimų 

svarbiausia Bagdo- teismas užmokėtų už laidotu- 
. Bet aš nieko bendro ne- 

pasiliuosuoti iš kalėjimo. Pra-1 turiu su testamento klastavi- 
taręs, “Aš nekaltas”, pradėjo *mu, ne su suokalbiu pasisa- 
išmetineti, kodėl niekas jotvint Kelly turtų. Nes aš nesu 
negelbsti. Kodėl niekas neuž-. pasirašęs ant testamento ir 
stato kaucijos? Reporteris at- nicjkur nėra ’■ pažymėta, kad 

vra žinoma man daugiau pinigų priklau- 
Tai 

dabar

Aš nekaltas”, pradėjo *mu, 
“1, kodėl 1 J *

sakė, kad jam 
jog jo žmona p. Pearl Bagdo
nienė ir Barbora Pocius rūpi
nasi kaucijos ir paliuosavimo 
reikalu.

“Aš negavau nei vieno, nei 
vieno laiško nuo savo žmo
nos“ atsakė Bagdonas. “Aš 
nežinau kodėl?” Ji turi žinot, 
kad rytoj jau paskutinė die
na ir jei kaucijos neužstatys, 
aš negalėsiu išeit iš kalėjimo 
per metus laiko. Aš žinau, 
kad ji galėjo užstatyti kauci
ją, bet kodėl ji to nedarė?

“Apeliuosiu, šauksiuos“ 
nors ir patį prezidentą aš ži
nau, kad mane paliuosuos, ba 
aš esu nekaltas. Aš nieko ne
žinau apie testamento rąšy- 
mą. Aš nebuvau nei suokal
byje pasisavint Kelly turtą. 
Mane Butmanienė paprašė

so apart už laidotuves.
kokiems paibeliams
čia mane uždare.“

reikalauja, lai tuomet 
kitas dalykas.

“Na, o man Butmanienė 
pažadėjo užmokėt, tiek kiek 

|aš prašiau. Ji sakėsi esanti 
‘bosas’ ant Kelly palikto tur
to. Jai priklausę visi pinigai, 
nes Kelly prie jos akių pasi
rašęs ant testamento blankos. 
Bet ar Kelly sakė, kad kas 
nors testamentą rašytų, kada 
jis numirs ir bus paguldytas j 
grabą aš to nežinau.”

“Kelly mane prašė, kad aš 
jį palaidočiau kada numirs. 
Kada jau sunkiai sirgo ir bu
vo labai silpnas, tai net paža
dėjo man nupirkti $4,000.00 
vertės ainbulansą. Bet jis po 
kelių dienų staiga mirė ir ne
išpildė savo pažado.“

“Kada Kelly mirė“ tęsė Bag
donas“, Butmanienė pašaukė 
mane telefonu ir pranešė, kad 
Kelly esąs tikrai negyvas ir 
paprašė, kad aš atvažiuočiau 
parsivežti lavoną į koplyčią. 
Aš tai padariau. Kada lavonas 
buvo parvežtas, išbalzamuotas 
ir jau pašarvotas gulėjo gra
be, tai ir ponia Butmanienė 
ir jos sūnūs Thomas atvažia
vo tartis, kaip ir kada Kelly 
turi būti palaidotas.

Kas ivyko Bagdono 
koplyčioj

Mes koplyčios ofise 
jomės apie valandą 
Butmanienė pasakojo

“Sakai, kad nieko nežinojai 
apie testamento rašymų, bet 
yra tvirtinama, kad adv. Ju
lius AVaitches rašė testamen
tų jūsų ofise, kai Kelly gulė
jo negyvas grabe, pertraukė 
reporteris.

Bagdonas “nusiplauna 
rankas”

“Tai ne mano dalykas kada 
advokatas rašė testamentų“, 
pareiškė Bagdonas. “Jei advo
katas butų pasigriebęs ir ne
šęs Kelly lavonų iš koply
čios, tai aš gal kų ir bučiau 
sakęs, nes man biznį gadintų. 
Bet kai advokatas atėjęs į
mano ofisų rašo testamentą rino, kad ji radus Kelly’o su-

kalbe- 
•iaiko. 

ir tik

pasaulyje, Tuofnef buvo aiš
ku, kad Kelly^pUlikinias ati
teks Butmanienei. Ir mes nu- 
važiavom į baįlkus patikrinti 
ar ten yra tiek pinigų, kiek 
pažymėta ant Wdnko knygu
čių. Buvo paUna, kad tiek 
pinigų randasi. į

“Mes sugryžonie namo ir 
aš pranešiau Butmanienei, 
kad ji negalės be palikimų 
teisino išsiimti pinigų iš ban
kų. Bet čia staiga reikėjo pi
nigų velionio palafidoj’imui. 
Bet buVo žinoma, kad reikės 
ilgokai palaukti iki palikimų 
teismas paskirs pinigų laido
jimo lėšoms atmokėti. Nebu
vo galima taip- ilgai laukti ir 
laikyt negyvą Kelly koplyčioj.

“Mes nutarėm Kelly iškil
mingai palaidot. Aš pažadė
jau savo pinigais nupirkti si
dabrinį karstą ir šiaip visas 
laidojimo lėšas padengti. Už 
visų tai ir už patarnavimų aš 
padariau sųskaitų $4,500.00 ir 
Butmanienė sutiko tiek atino- 
keti, kada palikimų teismas 
paskirs tuos pinigus.

Adv. Waitčhes rolė
/

“Aš Butmanienei pasakiau,” 
tęsė Bagdonas. Vkad tiek pi
nigų negalima rizikuoti ir ji 
turi žinot, kadPšu' palikimų 
teismu viskas 'btitų tvarkoj. 
Tuomet ji paprdšė visų reika
lų perduoti

REIKALINGA moteris dirbti ho- 
tęlį —_kad butu atsakominga iršaukiamas Didelis Groserninkų .. . « , . , --Mitingas Universal Grocery Co. Ine. (blaiva. 2126 So. Halsted St. 

kuris iv.\ks nedėlioį kovo 31 dieną j 111 ............... .

V A I A k173.s Help VVanted—Male-FemaleSo. Ashland Avė. Visi Chicagos ir r 1 ,,.
apielinkės groserninkai esate prašo
mi atsilankyti i šį svarbų mitingą 
kuriame bus stambių fabrikantų kal
bėtoju ir bus aiškinta kaip jus esate 
skriaudžiami jūsų kompetitorių ir 
kaip galima atitaisyti grosernės biz
nis ir bus nurodyta vieta kur bus 
Universal Grosery Co. urmo sande
lis ir kiek kainuos renda ir daug 
kitų svarbių dalykų. Ant vietos 
bus kalbėtojų ir lietuviu. Atsilan
kykite, busite užganėdinti Iš pra
kalbu ir organizacijos stovio.

Frank Brogiel
Joseph Buczinski

Direktorius ir organizatorius.

advokatui.

Tikrai.mes baramės dėl visko apart Old Golds
sako VICTOR McLAGLEN EDMUND LOWE UI

©P.LorilUtd

BM

(' AR TAIP? Ką tu manai sakydamas, 
/Y APART Old Golds? Turbut pa
miršai visus musų barnius, iki aš tavę ne- 
prispyriau nusipirkti savo Old Golds!”

“Tu nenaudėli—tu čia stovėsi ir man sa-

Golds negu aš?”

“Ir dar kaip! Aš juos nupirkdavau, o tu 
juos rūkydavai! Tai buvo geras dalykas, kad 
juos nusipirkdavau. Aš galėjau kalbėtis su 
tavim viename kambaryj beto, kad nepaskęs* 
ti tavo kosuly.”

“AR TAS TAIP BUVO? O tu sudarky-

i galėjau kalbėtis su 
kambaryj beto, kad nepaskęs-

Neiiuriat KAIP argumentas nepasibaigi—faktas palieka, 
kad abu VICTOR McLAGLEN ir VDMUND LOWE 
Šiandien ruko Old Golds, Taipgi kai ir kitos kratomųjų 
paveikslu, scenos ir radio iviagides, kurių darbas reika
lauja, kad jų gerkite butų nepaleistos.

niaaU. AMERIKOS CIGARE TAI

N.B, Old Gold argumentas yra Jis:
Geresnio Tabako ne auga nei kad vartojama Old 
Gold. Jis yra tyras. Lengvas ant GERKLES ir 
NERVU. -

 Darbininkų _ Reikia
• VYRAI IR MOTERIS rinkti orde
rius pataisymui namu. Gera mo
kestis sulig Federal Housing aktu 

2445 W. 47 'St .

For tRent
IEŠKAU mažo flato Urba apart- 

mento pietinėje miesto dalyje, vedu
siai porai. šaukite dienomis. 
Vaišvilas. Tęl. Boulevard 1144.

ant šios testamen- 
ir ar Kelly mate 
liudininkai, Jonas 
kun. Povilas Za- CLASSIFIED ADS

Business Chances
Pardavi mui Ęti zniai

TAVERN t>arsiduoda, savininkas 
turi du biznius, renda pigi, prie 
dvieju gatvekarių linijų.

5915 So. Wentworth Avė.

ČEVERIKU TAISYMO SAPA 
pardavimui, pilnai įrengta, pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

P. Za- 
testa- 

ofise”,

ly palikimo dokumentus. Adv. 
Waitches sutiko ir už puses 
valandos atvažiavo.

“Kai AVaitches atvažiavo, 
Butmanienė buvo antro aukš
to ofise, čia ir AVaitches atėjo. 
AVaitches patikrino dokumen
tus. Jis paėmė ir testamentą 
nuo Butmanienės, ant kurio 
buvo valkatos Kelly parašas 
ir dviejų liudininkų. AVaitches 
tada paklausė Butmanicnę ar 
ji ir tie du liudininkai tikrai 
matė, kai James Thomas Kel
ly pasirašė 
to blankos 
kai tie du 
Dailydė ir
link pasirašė?

“Butmanienė atsakė, ‘kad vi
sų parašai yra tikri ir vieni ki
tus tikrai matę.’

“Ar J. Dailydė ir kun. 
link, kurie pasirašė ant 
mento buvo tada jūsų 
pasiteiravo reporteris.

“Abiejų liudininkų mano ofi
se tuomet nebuvo“, atsakė 
Bagdonas“. Ir adv. Waitches 
patikėjęs Butmanienei, atsakė, 
kad viskas bus tvarkoj ir pa
rašė testamentą blanko j c, ant 
kurios Kelly ir tų dviejų liudi
ninkų buvo pasirašyta.

“Bet palikimų teismo teisė
jas O’Connell surado“, paste
bėjo reporteris, “kad testamen
tą adv. Julius AVaitches para
šė ir testamento liudytojai P. 
Zalink ir J. Dailydė pasirašė, 
kai Kelly buvo miręs. Abu 
liudininkai prisipažinę prie kal- 
ties? Ir tie du liudininkai pa
sakę teisėjui,. kad juos Nikode
mas Radis prašęs pasirašyti ir 
jiems pažadėjęs už pasirašymą 
užmokėt po $1000 ir $100.“

(Ryt tęsiamas pasikalbėjimas 
su Bagdonu ir adv. AVaitches)

Žagariečių Kliubas 
rengia Bunco parę
BRIGHTON PARK — Rytoj 

vakare, Gramonto svetainėje, 
4534 S. Rockwell Street, įvyks 
žagariečių Kliubo Bunco parė.

Kliubas kviečia visus žaga- 
riečius, joniškiečius ir visų ki
tų apielinkių lietuvius atsilan
kyti į šį vakarą, nes žagarie- 
čiai pasistengs, kad visus ge
rai pavaišinti. Bus daug gražių 
dovanų išlaimėjimui, taip kad 
kiekvienas dalyvis turės progą 
ką nors gauti.

Bus užkandžiai, bus gera Ke
turakio muzika šokiams.

žagariečiai nepamiršo 
nų ir jie galės palošti 
mis ir įsigerti alučio. •

Nepamirškite, kovo
7:30 vai. vakare,, Gramonto sve
tainėje. Įžanga — 25 centai. ,

Rengimo Komisija.

Business Service
_______Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI I..
Musu biuras suteiks nutarimus namu k‘z".’ p uu'
savininkams reikale nesusipratimu ?u PigiaL Atsišaukite laiš-
rendauninkais. Maža narinė mokestis. | "ox *34, 1/39 b. Halsted St.
Expertu patarimas visose namų savi, ■ '■ "" '
ninku ir rendauninkų reikaluose. Mes PARSIDUODA bučemė ir groser- 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo nė U£ mažą pasiulijimą, savininkas 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie- turi du biznius.
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 34OI So. Lituanica Avė. 
namai originalio ir vienintelio na-1;................... ..... .................. ....... ...........
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Divisoin St.

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

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimą 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESČIAL
4

Visokios lazdos. Žemos kainos.
Darome apskaitliavimus. 

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

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

lome ir pataisome uždangalus.

iu, 
pa- 
va-

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums • padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

vaiki- 
korto-

30 d.,

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS

Lietuvių Tautiškos Parapijos 
tingas su prakalbomis įvyks — 
madienį kovo 81 dieną, 2 valandą 
po pietų Sandaros svetainėje, 814 
W. 33rd Street. Bus kun. kalbė
tojas, kuris daug svarbių žinių 
praneš, bus ir - daugiau gerų kal
bėtojų.

Kviečiami visi tautiečiai atsilan
kyti, nes turim, daug svarbių da
lyku aptart parapijos reikalais.

ĮCviečia Komitetas.

Visi Lithuanian News Loan and 
Building Association (Naujienų spul- 
kos) nariai malonėkite priduoti savo 
mokesčiu knygutes dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia sekretorius.

QUICKI.Y <

' ^flRED
» REDDENI D ■ 
•WtYES .

RECOMMĖNDED 
f0« 40 Vi ARS

TAVERNAS —■ biznis gerai iš
dirbtas ir tinkamai įrengtas. ’ Par- 
dosiu visa arba .priimsiu pusininką 
jeigu patyręs biznyje. Gera proga 
geram žmogui. Priežastį patirsite 
vietoj. Kreipkitės: 1725 W. 63rd St.

TAVERN parsiduoda, gera vieta, 
laisnis yra ant visu metų. Sienos 
gražiai išpuoštos su paveikslais. 
Priežastį pardavimo patirsit vietoje. 
1434 So. 49th Ct.. Cicero, III.

......... , • į, ,, , , ■ -.r- ■ »

TAVERN ant pardavimo — pilnai 
i renetas, pigri renda. priežastis nesu
tikimas tarp partneriu.

4539 So. Marshfield Avė.

KAS NORIT įsigyti biznį Meat 
Marketą ir Groseri. Vieta gera. 
Parduosiu už teisingą pasiulijimą. 
Atsišaukite į Naujibnų raŠtyne, Bok 
236. 1789 S. Halsted St.

PARDAVIMUI “Shoe Repair” ma
šinos su Visais įrankiais ir “staku”. 
Jei nemokate amato, išmokinsiu. Sa
vininko matykite vakarais ir nedė- 
lioj visa diena. A. G. 4049 South 
Talman Avė.

TAVERN pardavimui su visais 
įtaisymais. Geras biznis, per ilgą 
laiką išdirbtas, su laisniu arba be 
laisnio. Atsišaukite

3114 S. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS mo 
derniškai iišrengtas. Priežastis — 
du bizniu. 10314 Michigan Avė.

ČEVERYKU Taisymo šapa par
davimui. Landis mašina, parduo
siu pigiai. 6645 So. Mozart St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi
mus duodame dykai. ' 

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

TAVERN PARSIDUODA pigiai— 
Priežastis liga — Biznis išdirbtas 
per du metus, po antrašu

10455 So. Michigan Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai •— Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpi nam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE

Farms for Salė
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIU FARMA — 60 my
lių nuo Chicagos. stakas ir įrankiai. 
Norime 2 flatų mūrinį namą.

200 akerių — 12 kambarių na
mas, gasolino stotis, pasiranduoja už 
$1000 i metus. Prieina prie Lin
coln Highway. Parduosiu už mor- 
gičiu.

N. DUDIAK
7401 S. Union Aev.

GREEK AMERICAN STORE 
FIXTURE CO.,

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago, III.

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio sU' Coil Baksals ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. .Pamatykite mus 
pirm negu, pirkslte kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

LABAI GERA PROGA
Kas myli išeiti ant ūkės. Aš ren- 
duoju ūkę, tik trečių dalį jūsų savi
ninkas gauna. Kas nori randuoti 
80 akerių žemės, labai puiki vieta. 
Parsiduoda 2 arkliai, 5 karvės, nau
ja mašina pieną išskirstyti nuo 
Smetonos; taipgi ir kitokios maši
nos, kaip šieną plauti ir t. t. Kam 
reikalinga gali patirti per laišką

JOHN RINUS,
R. 1, Pentwater, Mich.

Dabar gali iki kovo 29 d. pasi
matyti Chicagoje.

8545 S. Union Avė., 
1 augštas,

nuo 4 iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė, 2 
mylios nuo miesto. Gera žemė ir 
budinkai. Pilnai įrengta. Del pla
tesniu žinių rąžykite J. S. Daw- 
gintis, R. 1, Dowogiac, Mich.

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir L t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam į Mainus.

* 1607-11 So. State St 
VICtory 8870

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Keal hstate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

5 FLATAI ir 1 krautuvė, mūri* 
nis kampinis nąmas. Kaina $3500 
cash.

6 kambariu medinis cottage, 60x 
125 frontas. $1700 cash.

Tavern ir rastaurantas. Storas ir 
2 flatai. Kampinis namas. $10,000 
— $5,000 cash.

N. DUDIAK
7401 S. Union Aev.

REIK ALINGAS vyras ant ūkės 
katras supranta gerai darbų. Mo
kestis $8 i mėnesi, geri namai. Ra
šykit Box 285. 1789 S. Halsted St.

BIZNIAVAS mūrinis namas 8 Da
tai ir Storas, parduosiu arba mai
nysiu. Agentams komisas.

1049 W, 59th St.




