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Neramumai Ku
boję Didėja

Streikai plečiasi visoje šalyje. Kareiviai 
operuoja traukinius. Yra ir 

sužeistų žmonių
HAVANA. Kuboj, kovo 8.-r 

Nežiūrint, kad prezidentas 
Mendieta suspendavo svarbiau
sias konstitucines garantijas, 
įvedė specialius .teismui nusi
kaltėliams prieš valdžių teisti 
taipgi uždraudė visokius strei
kus, darbininku streikai ple
čiasi visoje šalyje ir daugely 
vietų įvyko sumišimų.

Santa Clara ir Camaguey 
provincijose streikuoja geležin
kelių ir gatvekarių darbininkai 
ir tose provincijose gatvekarius 
ir traukiniui operuoja karei
viai.

Prezidentas ir jo kabinetas 
posėdžiavo visą naktį ieškoda
mas būdų streikus sulaikyti.

Keli žmonės liko sužeisti, ‘du 
jų gal mirtinai ir 4 areštuoti 
sumišime prie Santa Clara pro
vincijos rūmų.

Persišaudymų įvyko ir Cama
guey. Girdėjosi šaudant įr Ha
vanoje.

Streikitojantys Havanos do
kų darbininkai buk pranešę pre
zidentui Mendieta, kad jie su
tinka atšaukti stęęiką, jei vai- darbininkus.

RrA.-- ■*- • K.T.-*’'

Švedijos princas Sig 
vard apsivedė 

su aktore

džia iš dokų ištrauks kareivius 
ir jei samdytojai laikysis pir
mesnių susitarimų su darbinin
kais. Pirmiau samdytojai ta
rėsi laužyti streikų atsigaben
dami streiklaužius iš-provinci
jos ir pastatant juos dirbti po 
jurininkų apsauga.

Agitacija tebevedama visu 
smarkumu. Tapo paskleisti la
peliai, kurie sako, kad Orien- 
te provincijoj liko išsodinti 
Jungt. Valstijų marinai, kurie 
nušovę daug darbininkų.

Visas judėjimas prie preziden
to rūmų yra sustabdytas ir 
sargyba yra žymiai padidinta.

šiandie visai netikėtai, be jo
kio įspėjimo, sustreikavo 1,100 
darbininkų amerikiečiams pri
klausančios telefonų kompani
jos, tuo sustabdydami visoje 
šalyje susisiekimų telefonais. 
Darbininkai jau pirmiau pada
vė valdžiai savo reikalavimus, 
bet į tai valdžia neatkreipė do
mės.

Tikimųsi, kad šis streikas 
paakstins streikuoti ir kitus
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Lietuvos Naujienos
Kaip eina cukraus 

prekyba
KAUNAS.—Paskutines kam

panijos gamybos lietuviškojo 
cukraus iš 81,000 maišų jau yra 
likę tik apie 36,000. Visas ki
tas parduotas. Iš Anglijoje už
pirktų 30,000 maišų 20,000 mai
šų jau gauta ir iš jų likę jau4 tik 
6,000. Likusieji 14,000 taip 
pat jau parduoti. Paskutinieji 
užpirktieji 10,000 bus gauti šio 
mėnesio pabaigoje. Lietuviškas 
cukrus pardavinėjamas nuo 
fabriko j šiaurę tik ligi Radvi
liškio, toliau importuotasis 
Anglijos.

Atidaryta vartotojų 
bendrovė

iš

Civilinis lakūnas lietu 
vis lėks iš Prahos į

Kaunu
Lietuvis—pirmjasis svetimšalis 

lakūnas Čekoslovakijoje
v -

Prahoje civilinės aviacijos 
klube “Masarykova Lyga” iš
laikė civilinius lakūnų egzami
nus lietuvis Jiriius Kumpikavi- 
čius. Egzaminų komisijoje da
lyvavo “Masarykovo Lygos” pir
mininkas, viešųjų darbų minis
terijos atstovas ir karo avia
cijos atstovas.

P. J. Kumpikavičius yra ne
senai įsisteigusios lietuvių “Da
riaus ir Girėno” sekcijos sek
retorius; jau prieš tai turėjo 
keletą didesnių skridimų į Pra
hos apylinkes, o dabar, turė
damas lakūno diplomų, greitu 
laiku ruošiasi padaryti skridi
mą iš Prahos j Kaunu.

Pažymėtina, kad lietuvis 
Kumpikevičius yra dar tiktai 
pirmasis svetimšalis, kuriam 
Čekoslovakijos civil. aviacijos 
klubas “Masarykovo Lyga” su
teikė lakūno diplomų.

buvusio smarkaus sniego, kuris užpustė New Yorka ir visa Naujųjų Anglija, užėjęs staigus ( . ........ , ? w.. • . \. ...
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kalti’ 
Delei 
advo-

parapiijonis
Po to kai-

einantieji 
kiek pini
kai kurie 
Kas dau-

CHICAGO.— Paskelbta, kad 
pernai ugniagesiai buvo pašauk
ti gesinti 4,000 gaisrų, kurie ki
lo iš šiukšlių elese.

laikė 
lenk-

John- 
kad jis

8,000 skundų studijuoja legališ 
ki ekspertai. Johnson prisi 
pažysta buvęs perdaug nuo 
lankus

Chicagos saliunai visteik nega
lėsiu pardavinėti lalų prie 
ro, sako meras Kelly

180 
tokie 
kurie 
3 d.,

2 žmonių šeima, 
iki sausio. 10 d.,
3 žmonių šeima 

iki sausio 17 d. 
ir didesnių šeimų

Po buvusio smarkaus sniego, kuris užpustė New Yorka ir visą Naujųjų Angliją, užėjęs staigus t > * *■.,,»■, , ■
atodregis atnešė didelius potvynius. Viršuj užlietas kelias ties Amenia, N.z Y. Potvyniai at
ėjo daugiausia užsikimšus upėms ledo lytimis, kurios sulaiko vandenį ir vanduo todėl kila ir 
užlieja ištisas apielinkes. Apačioj — ledo užkimšta Delawarc upė ties Yardley, Pa- Kad ledą 
praliuosuoti yra naudojamas dinamitas.

Valdžia ruošiasi 
bausti NRA kodek

sų laužytojus
Pa., kovo 

karo vete- 
65 m., įsi- 
dvi jaunas 
beveik dvi 
50 poliais-

Gėrimo prie barų le 
galizavimas netie

sius Chicago

BAGASLAVIŠKIS, Gelvonų 
vai. Ukmergės ap.— Vasario 
,4 d. čia iškilmingai, atidaryta 
vart. b-vė “Saulė”. Kun. P. 
Bertulis perkirpo juostelę, pa
šventino ir pasakė keletą žo
džių pagindamas 
pirkti bendrovėje.
bėjo K. Skebera, K. Morkūnas 
ir J. Einoris. Visi ragino pirkti 
ir remti tik vart. bendroves. 
Atidarymo iškilmėse žmonių d a- 
lyvavo per .kelius šimtus. Griežta pinigų kontrolė 

ties Tilžės tiltu

Naciai areštavo 14 
Berlyno aristokratų 

už špionažą
ZURICH, Šveicarijoj, kovo 8. 

—Richard-von Falkenhayn, sū
nūs karo laiku paskilbusio ge
nerolo, tapo areštuotas Berlyne, 
kartu su lenkų baronu ir 12 ki
tų ąugštų aristokratų už špiona
žą.

Berlyno policija slepia areš
tus, tikėdamosi užklupti dau
giau inkriminuojančios medžia
gos pas kitufe nužiūrimus žmo
nes. • ,

Areštuotasis lenkas yra baro
nas Jurgis von Sosnowski, pir
miau tarnavęs Austrijos kavale
rijoj, o paskui Lenkijos armi
joj. Jis taipjau dalyvavo kartu 
su želigowskiu Vilniaus pagro
bime. Pastaruoju laiku jis gy
veno daugiausia Berlyne, 
arklius ir užsiėmė arklių 
tynėmis.

4 žuvo parako dirb 
tuvės eksplozijoj

KENVIL, N. J., k. 8. —Ke
turi žmonės liko užmušti eks
plozijoj Hercules Powder Co. 
dirbtuvėj. Eksplozija supurtė 
veik visą šiaurinę dalį New 
Jersey valstijos.

LONDONAS, k. 8. — Švedi
jos princas Sigvard, karaliaus 
anūkas ir vyriausias sūnūs sos
to įpėdinio, šiandie prieš tėvų 
valių apsivedė su gražia filmų 
aktore Erika Patzek, 23 m., 
duktere Berlyno fabrikanto.

Apsivesdamas su4 paprasta 
mergaite jis neteko teisių prie 
sosto, nes jis butų pasidaręs 
sosto įpėdiniu, jei jo tėvas bu
tų miręs, ar karaliui mirus, 
butų užėmęs sostą.

Jo tėvai ir karalius jo išsi
žadėjo, bet jaunavedžiai to ne
paiso. Ji apsivedė civilėmis 
jungtuvėmis.

Jo pusbr. irgi apsivedė su Va- 
prasta mergina ir gyvena lai
mingai. Karalius ir tėvai ir 
ant jo buvo užpykę, bet jau at
sileido.

WASHINGTON, kovo 8. — 
NRA nutarė pasišaukti teisingu
mo departamento agentus ir 
peržiūrėti 8,000 skundų dėl lau
žymo NRA kodeksų, kad 
ninkus atiduoti teismui, 
to yra žymiai padidintas 
katu štabas.

NRA. administratorius 
son pats prisipažino,
buvo perdaug nuolankus ir įki
štai nelietęs kodeksų laužytojų.

Tuo tarpu NRA viršininkai stu 
dijiroja* įvairių - industrijų pro
blemas, kad nustatyti kurios in
dustrijos gali pakelti algas ii 
sutrumpinti darbo valandas 10 
nuoš., kaip to reikalauja admi
nistracija.

Naciai vienam nukir 
to galvą, kitas 

nusižudė

Ispanijai gręsia ge 
neralinis streikas
MADRIDAS; Ispanijoj, k. 8. 

—Valdžia, kuri paskelbė grųsos 
stovį, dabar didina civilę gvar
dijų ir pagelbinę policijų. Val
džia prisibijo, kad socialistai 
planuoja paskelbti revoliucinį 
generalinį streikų.

Dideli politiniai ar net ir pa
silinksminimo susirinkimai yra 
uždrausti nauju valdžios dek
retu*. Valdžia ruošiasi paskelb
ti ir karo stovj, jei bus reika
las.

LUEBECK, Vokietijoj, kovo 
8.—Šiandie vietos kalėjime li
ko nukirsta galva Johannes 
Fick, 30 m., buvusiam nacių 
uždarytos respublikonų gvardi
jos, nariui, itfž tai, kad jis už
pernai kovoje su naciais viena 
nacį nudurė.

Kitas gvardietis, Kari Kaenh- 
ding, kuris irgi pasmerktas mir
čiai dėl to paties nacio nužu
dymo, pats nusižudė kalėjime.

Anglija nesusitaria 
su Francija dėl 

prekybos

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Satdė teka 6:13, leidžiasi 5: 
48

ATHENAI, k. 8. —Du Grai
kijos valdžios paskirti dakta
rai— uniierįsiteto profeeoriai 
egzaminavo Insull, kad nusta
tyti, ar jis gali keliauti be pa
vojaus savo gyvasčiai. Dakta
rai atsisakė pasakyti kokį nuo
sprendį jie išnešė.

t LAFAYETTE, Ind., k. 8. — 
Ekspertai sako, kad vasario šal
čiai sunaikino visų Indianos py- 
čių derlių.

PHILADELPHIA, 
8.—Pamišęs ispanų 
ranas Waltei; Bevin, 
viliojo į savo namus 
mergaites ir paskui 
valandas kovėsi su
tų. Mūšyje paleista daugiau 
kaip 100 Širvių ir mestos kelios 
dujų bombos. Bevin liko nuV 
šautas kai dujos ji išvijo iš na
mų. Abi rųergaites irgi lengvai 
sužeistos. Bevin įsiviliojęs į na
mus abi jas išgėdinęs.

New Yorke “teisė” 
Hitlerį; vokiečiai 

protestuoja

LONDONAS, k. 8 
ir Francija pastaruoju laiku 
buvo susikirtusičs dėl kvotų n 
importo muitų. Bet dabar su
tarė bandyti tų dalyką išspręs
ti ir išlygintu Visa eilė dery
bų prasidės Londone kovo 14 d.

GREENVILLE, S. C., k. 8. 
—Du plėšikai užpuolė vidur- 
miesty S. C National Bank 
pasiuntinius ir atėmė iš jų $50,- 
000. .

■4 .F .5 • f-"

WASHINGTON, kovo 8. — 
Vokietijos ambasadorius Lut- 
her įteikė valstybes departa- 
mentui protestą prieš New 
Yorke vakar įvykusį Hitlerio 
“teismą”, hįuris rado HUlerj 
kaltą “už piktadarybes prieš 
civilizacijų”. Luthėr jau ir pir
miau protestavo, kai tik tas 
“teismas” buvo paskelbtas, bet 
valdžia atsisakė maišytis, nes 
tas dalykas yra privatiškas, jo
kie “teisme” dalyvaujantys as
menys nėra surišti su federa- 
line valdžia ir ji negali varžyti 
savo piliečių laisvės' žodžio.

Tai buvo “civilizacijos byla 
prieš hitlerįzmų”. Prokurorais- 
liudytojais buvo 20 žymių as
ilėnų, jų tarpe buvęs guber
natorius Alfred E. Smith, me
ras LaGuardia ir Samuel Sea- 
bury.

CHICAGa;-~Mėras Kelly 
kar pareiškė, kad nors valstk 
jos legislatura ir legalizavo 
alaus pardavinėjimų prie baro, 
tas legalizavimas nė keik ne- 
paliesiųs Chciagos, nes Chica
gos saliunai neturi laisnio par
davinėti alų. Esami laisniai 
tinka tik pardavinėjimui * deg
tinės. Esą *tas buvo padaryki 
tyčiomis. Kitaip saliunai butų 
išsiėmę laisnius pardavinėti 
vien alų ir paskiri butų slapta 
pardavinėję degtinę. Tuo Chi
cago butų praradusi $2,000,000 
metinių pajamų iš laisnių.

O Chicagos įstatymai gi ne
duoda saliunininkui teisės par
davinėti svaigalus prie baro, jei 
bent kartu yra perkamas 
maistas, sako meras.

Du jaunuoliai užsi
mušė nelaimėj su

■ ■ .... ' ■'' ' — d .d-M'

motorciklete
CHICzAGO.—Joseph Katalick, 

22 m. ir Frederick Otto, 22 m., 
abu iš Willow Springs, pasisko
lino motorciklėtę ir išvažiavo 
pasivažinėti. Važiuojant Wil- 
low Springs Rd., arti 83 gt. mo- 
torciklėtč nušoko nuo kelio ir 
visu4 smarkumu atsimušė į me
dį. Abu jaunuoliai liko vietoje 
užmušti.

Tik po šešių valandų juos su
rado pravažiuojantis automobi
listas.

Du policistai užsimušė
Du policistai, Įeit. Cheney, 

m. ir policistas Kelelrman,
m., liko užmušti jų automobi
liui susidūrus su gatvekariit 
prie Cicero ir Bernice Avės.

Dr. Taylor, 33 m., gal mirti
nai suvažinėjo architektdrių Ed 
ward Rupert, 70 m., kuris laukė 
gatvekario prie 75 gt. ir Sto
ny Island Avė.

Franci ja svarsto kaip 
sulaikyti Vokietijos 

atsiginklavimą

TILŽĖ.— “N. T. K.” rašo, 
kad^ paskutiniu laiku per Vo
kietijos sienų išgabenama daug 
pinigų. Tokį išgabenimų, kaip 
vokiečiu laikraščiai rašo, yra 
reikalinga būtinai sustabdyti. 
Dėlto prie Tilžės tilto dabar 
bus labai aštri kontrolė daro 
ma. Nuo šio pirmadienio visi 
per tiltų į Lietuvę 
žmonės paklausiami, 
gų su savim turi, 
ir visai perkratomi.
giau kaip 10 markių su savim 
nešasi, gali didelių nesmagu
mų turėti.

Ir kitų kraštų piliečiai (Aus- 
laderiai) turi, .į Vokietiją į- 
keliaudami ir per sieną agtal 
grįždami, muitinėje užregist
ruoti, kiek pinigų su savim tu
ri. Tiems, kurie to nedarys, 
gali pinigai būti atimti.

600 įregistruotų bedar
bių laukia darbo

Lošdamas polo užsi
mušė pulkininkas
SAN ANTONIO, Tex., k. 8. 

—Pulk. Gordon Johnston, 59 
m., 2-ros divizijos štabo virši
ninkas, šįryt pasimirė nito žaiz
dų, kurias jis aplaike parkri- 
tus jo arkliui lošiant polo. Jis 
savo laiku buvo Tado Roose- 
velto tarnas. v

Lošiant polo jo arklys pa
slydo, išmetė iš balno ir griu- 
damas per j į persirito. Pulk. 
Jonhston kilęs iš North Caro- 
lina, gyveno Baltimorėj. Jis 
buvo, vienatims reguliarės ar
mijos karininkas turėjęs, visus

" i au&ščiąūsius Amerikos
JS. i 'y. .xt;, ■ e--;- ,v ■ ... ,

PARYŽIUS, k. 8. — Franci- 
jos kabinetas šiandie svarstė 
budus sulaikymui Vokietijos 
atsiginklavimo’ ir išlaikymo 
Austrijos nepriklausomybės.

Sujudinti Belgijos premiero 
]grafo de Brųųuille pareiški
mu, kad tik karas grili sustab
dyti Vokietjos atsiginklavimą, 
ministeriai daugiau kaip 1 per 
dvi valandas klausinėjo užsie
nio reikalų ministerį Barthou.

Po susirinkimo premjeras 
Doumergue ir Barthou^ sušau
dė vyriausią šalies gynimo ta
rybų, taipgi armijos, laivyno 
ir oro karvedžius, kad apsvars
tyti Anglijos nusiginklavimo 
pasiūlymus ir juos atmesti, jei 
Franci jai nebus garantuota ap
sauga nuo Hitlerio užpuolimo.

Francija taipjau reikalau
sianti bausti nusikaltėlius prieš 
ginklavimos aprybojimo su
tartį.

/ /, , ----------- -----
ROČKĘORD, IH., K 8. — Va

kar nusišovė Ward Brtaknell, 55 
m.,< pirmiau 
katę* i

6 apdegė gaisre 
North Sidėj

CHICAGO. —Penki vaikai 
vienas; vyras raudasi ligoninėj 
apdegę gaisre, kuris kilo name 
1314 George St., jiems mie
gant. Daugiau^ kaip tuzinas 
kitų vaikų ir suaugusių liko iš
gelbėti ugniagesiai, kurie juos 
išnešė kopėčiomis.

KAUNAS. — Vasario 5 d. 
Kauno m. savivaldybė* j viešuo
sius darbus priėmė dar 
žmonių. Į darbą priimti 
bedarbiai: viengungiai, 
užsiregistravo iki sausio 
asmens, turį 
įsiregistravę 
asmens turį 
įsiregistravę 
ir asmens 4.
nariai įsiregistravę iki sausio 
22 d.

Eiles laukia dar 600 įsiregis- 
trau’vsių bedarbių.

ALŽIRAS, k. 8. Alžiro ob
servatorija paskelbė, kad ji su
radusi dar dvi mažytes plane
tas, kurios priklauso grupei ae- 
terpidų tarp Marso ir Jupite
rio. Jos surastos tik fotografi- 
• . • JOJ.

BERLYNAS, k. 8. —KalbS- 
damas automobilių parodoje, 
Hitleris ragino visus vokiečius 
pirkti automobilius, kad Vokie
tijoje butų ne 500,000, bet 6,- 
000,000 automobilių, tada Vo
kietijos automobiliai galėsią 
konkuruoti ir užsieniuose.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivų ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St.
Chicago, II..
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TTSBURGH’O NAUJIENOS
Redaktorius*. P. DARGIS,

43 Strauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 0498

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
Paul Dargis 

įspūdžiai iš “N.” jubiliejaus
Pittsburghe

Jau prieš mėnesį laiko Pitts
burgho-lietuviai žinojo, jog čia 
įvyksta “Naujienų” jubiliejinis 
koncertas, tačiau niekas nesi
tikėjo, jog šiame parengime 
dalyvaus žymiausieji apylinkės 
ir kitų kolonijų menininkai ir 
visuomenės veikėjai. Net ir pa
tys rengėjai apie nekoriuos 
dalyvius sužinojo paskutinio- 
mis dienomis prieš koncertui 
įvyksiant, šis didžiulis paren
gimas buvo, lyg Pittsburgho 
lietuvių šventė, kuria net ame
rikiečiai buvo suįdominti. Prie 
paskutiniųjų suįdominimo dau
giausia prisidėjo panelės B. 
Li’učiskaitės — “Miss Naujie- 
i.u” atsilankvmas Pittsbur-

vi- 
Jo- 

pla-

Administratorius: STASYS BAKANAS, 
2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710

}

socialistams, bet ir pątiems ku
nigams nemažai prisieina nu- 
JceptĄtį. Jęi kantais klebonijoj 
ątįsitiiįka kas tokip negero, tai, 
žinoma, tas žinias niekas ki
tas neišnešioja po platųjį pa- 
sąų$, kaip tik dąvatkos. Kiek' 

. yr£ Mpoma, tai ir pats kuni
gas Misius yra nemažai nuken
tėjęs nito davatkų piktų lįežu- 

. m... Aei MĮCRS Misius neži-
, 7 no, kas yra davatkos, tai tu-

Kas norės , .dalyvauti yąka-^ysipirkti “Davatkų Ga- 
• ■ . . , ‘ dzinkas” ir perskaityti. Tada

toliąu lavintųsi muzikos srity- (siperka tikietys. Iš kulno ga-. daugiau sužinos apie davatkas' 
....  Įima gauti pas Domininkų1 Lr ateityje nepasakęs tokių 

Sandą, khu.be, ir pas jaesąmonių.
LAPĄ. 2 kuopos narius. ; {Tasai shįtm. Mi-

® # s . siūs s^yo kalboje .daug prikal-
Kunigo M. yal'ądkos įr ikim-Į bėję apie Vaičaitį, Ba-

V. VąįčąKąMto prakalbų! sąnąyįčią jr jkjįt^s (įįętuvių tau- 
mąr^r^tūs. < įl.ps didvyrius. Tačiau pasirodo,
Prakalbos bns sekančiose vie l'kad jisąi .perą $ęt skaitęs Ku- 

. . : MMtojS Jęi įkun. Misius
Trečiadienį, jčovo 14 d- ^udįiikos raštus,

vai. vakarę, įi^ietuvos Sinnų sve- Jiįs butų aužanojęs, kokios 
N. S. W tas garsusis

_____ z <ptypi’pįpink;ą8’.’ ąpie davatkas. 
Kovo 15 d?, 7:30 vai. vakaro,! fe fergiai but;ų drįsęs

tačiau4 savo gabumais jau .pa- , 
sižymčjus. Linkėtina, kad ji ir riėneje ir kortų lošime, lai nu-

j e. Perątątįomas jąunas pianis
tas Balevičius, plačiai pasižy
mėjęs itąi'pe amerikiečių, kuris 
tikrai artistiškai paskambino 
piano solo. '

Scenoje'pasirodo tvirtas, Jyg 
ąžuolas, mąloniu lyg miško ai
das bąlsu, -Clevelando daininin
kas Julius Krąsnickas, ku'ris 
savo baritonu žavėjo susirin
kusius. Jo malonus, gaivinan
tis balsas plito plačioje svetai- 
nėję ir, radęs atbalsį žmonių p^tabu^i" p™ 
krūtinėse, iššaukė jų veiduo
se malonių prisiminimų džiau- w Orr St./RūyąiIjkąB PT.ie didvyrių,
gsmo šešėlį, štai scenon ižen- _ Reporteris.

neje ir, j 

krūtinėse, iššaukė jų veiduo-

tose ir dįeposę:

tainėj, 818 Belnionl St

Penktadienis, kovo 9, 1934

atvykus, vietiniai ameri- 
laikraščiai, kaip tai. 

Press”, “Pitts- 
ir “Pittsburgh 

per tris die-

ghan.
Jai 

kiečių 
“Pittsburgh
burgh Post 
Sun Telegraph 
nas talpino su plačiais apra
šymais jos paveikslus, tuo pat 
sykiu garsindami ir patį “N.” 
jubiliejinį parengimų Pittsbur- 
ghe. Neužteko to, didžiulės 
Radio stotys VV.C.A.E. ir W.J 
A.C. paminėjo “N.” jubiliejų; 
šeštadienį net pakvietė pačia 
“Miss Naujienas”, kuri per 
Radio kalbėjo į plačiųjų Pitts- 
burgho visuomenę anglų ir lie
tuvių kalbomis, pasveikindama 
jų Chicagos lietuvių vardu.

.Ta pačių dienų (šeštadienį) 
Pittsburgho majoras p. McNair 
ir miesto kontrolerius oficialiai 
miesto salėje priėmė’ p. Lau- 
čiskaitę, pareikšdami jai ir vi
siems lietuviams savo linkėji
mus. i

Koncerte
Sekmadienį, 8 vai. vak., Lie

tuvių Mokslo Dr-jos svetainė
je įvyko “N.” jubiliejiniam va
karui pritaikinta programa, su
sidedanti iš dainų, muzikos ir 
kalbų.

Vakarų atidarė ir vedė St. 
Bakanas. Programų išpildė vie
tiniai, clevelandiečiai ir chica- 
giečiai. Mėginsiu atpasakoti ja 
iš eilės.

Perstatomos “Naujosios Au
šros” nares panelės — Estei!*) 
ir Jadvyga Phrkiutės, kurios 
akompqpuojant p-lei O. Vai- 
kauskaitei puikiai sudainavo 
keletu liaudies dainelių. Kalba 
P. Dargia, apibudindamas lie
tuviškų laikraščių, jų tarpe 
“N.”, atsiradimų ir svarbų lie
tuvių tautos, o ypatingai iš 
eivijos gyvenime.

Blumberio 
užtraukia 
maršų, po 
skaitė, jos 
ponuojant,
tautinių dainelių. Scenoje pa
sirodo simpatiškasis daktaras 
Vitkus iš Clevelando, kuris sa
vo liuosa palyginamųjų kalba 
pralinksmino pittsburghiečiu^. 
Mat Dr. Vitkus žino, kad šiem?, 
depresijos laikams reikalinga 
kai kada prašypsinti rūpesčiais 
iškreiptus veidus. Na, štai ir 
vėl clevelandiečių atstovė, pa
nelė B. Rasiliutė, akomp. M. 
Virbickaitei, maloniu konlraįb 

rto sudainuoja liaudies melo^i- 
5 ją paremtų, dainelę, kuri visus 

klauąbvite .taip išjudino, kąd 
f p-lei ’Rasiliutei prisiėjo dar sy

kį sudainuoti. Ištikro ctevelah- 
diečiai gali didžiuotis turėda
mi savo tarpe taip malonią pa
nelę su lakstutes balsu, štai Įr

armonikų duetas 
galingų j j lietuviškų 
kurio p. S. Zalenau- 
sesutei piano akom-

padainuęja porų

musų muzikos žvaigždė Savic
kas, kuris savuoju verkiančiu 
smuiku, akomp. Mįldąi Vįrbic- 
kaitei, sugriežia porą klasines 
muzikos dalykėlių.

Ant pagrindų, grąusmingai 
publikai plojant, pasirodo “Sun 
Telegraph” laikraščio ir Radio 
stočių — W.C.A.E. ir W.J.A.C. 
atstovas, advokatas L. Kauf- 
man, kuris širdingai sveikino 
susirinkusii.’s “N.” jubiliejaus 
proga. Maloniai dainuoja jau
nuolė V. Paulekiute įr vetera
nė dainininkė p. Grinienė, — 
joms akomp. p-lė Virbickaitė. 
Reikia pasakyti, jog šios ener
gingos dainininkės jau per iš
tisų eilę metų mus linksmina 
savo gražiais balsais.

Perstatoma nenuilstanti 
suomenės veikėja daktarė 
hana Baltrušaitienė, kuri
čiai nušviečia lietuviškos spau
dos reikšmę, pažymėdama “N.” 
nuveiktus darbus; baigdama 
kalbą, ragino lietuvius paremti 
lietuvių kambario įrengimą 
Pittsburgh’o Universitete. Pa-, 
baigus daktarei kalbėti, per
traukos laike buvo renkamos 
aukos minėto kambario įren
gimui. Aukų surinkta virš vie-1 
n uolikos dolerių.

Laike pertraukos Jono Vai
nausko simfoninis orkestras 
grojo įvairias .melodijas; vieni 
iš susirinkusiųjų pasiliko sve
tainėje klausytis muzikos, kiti 
gi nuėjo žemutinei) svetainėn 
užtraukti durnų ir pasišnekėti, 
žinoma, ir aš atsidūriau tarpe 
,pypkorių.

Kalbėjimo tema kaip ir su
kosi apie atvykusių gražuolę. 
— “Miss Naujienos”, kiekvie
nas teiravosi, kada ji pasiro
dysianti .publikai. Išgirdę, jog 
tuoj po pertraukos, pypkoriai, 
nebaigę ištuštinti pypkių, ėmė 
grūstis svetainėn, kad patekus 
į pirmąsias svetainėje eiles ir 
kad iš arti pamačius Chicagos 
lietuvių pažibų — “Miss Nau
jienos”. Pasigirsta maloni val- 
co melodija, uždanga iš lengva 
keliasi; visų akys atkreiptos į 
sceną, visi kažko Jaukia. Taip, 
laukia, laukia ne ko kito, ka»p. 
tik šio vakaro simbolio — “Miss 
Naujienos”.

Neapsivilta. Uždangai pasi
kėlus, scena sužiba šviesa ir 
apšviečia gražuolę —
Naujienas”, su jos palydovė 
mis, panelėmis: 
Jadvyga Plukiutėmis, 
Virbickaitė ir Vladze Paulekiu
te. Pasigirsta grausmingi aplo
dismentai, visų žvilgsniai sie
kia sceną. Užviešpatauja did- 
žiau'sia tyla, ir toje tyloje pa
sigirsta malonus p. Laučiskai- 
tės balsas, sveikinantis Chica
gos lietuvių ir “Naujienų” var
du Pittsburgho lietuvius. Ir vėl 
griausmingas plojimas, štai jau
nutė mergaitė, p. šimku4naitė, 
įteikia p. Laučiskaitei gyvų rau
donų rožių bukietų, kaipo iš 
raišką džiaugsmo ir prisiriši
mo prie “Naujienų”, kurias ji 
šiandien simbolizuoja. Tikrai, 
naujicuiečiai ir plačioji lietus 
vių visuomenė neapsiriko iš
rinkdami p-lę Laučiskaitę “N.” 
simbolizuoti, šauniuose apda
ruose, malonia šypsena ji ‘ tik
rai majestotiškai atrodė, taip 
kad ir tikra karalienė, butų jai 
vargiai prilygus.

.Uždangai nusileidus dar il- 
ghi, ilgai plojama, dar dauge
lio žvilgsniai siekė scenos link, 
ir tik tada publika nusiramino,, 
kada p. Laučiskaitė išėjo pu- 
blikųp. ir tarpe jos įsįm^šviū 
su šavo palydovėm 'ataisedpr 
x Programa tęsiama' toliau. 
Jaunute panelė Milda JMepiu- 
tč, akomp. M. yįrbičkaitei, pa
grojo smuiku solo. Pdė Lie- 
piutė nors dar vįsąi jaunuty

Miss

Estella ir
Mikl‘1

gia, pražilęs, tačiau pilnas en
ergijos, nors septintas kryžius 
jau pečius prislėgęs (anot poeto 
Maironie?) visų mylimas, dėdė 
Pauleika, kuris savo paprasta, 
tačiau širdinga kalba pasveiki
no “N.”, primindamas, jog jos 
tūkstančiams darbo žmonių per 
20 metų savo gyvenimo buvo 
tikroji mokykla, auklėjanti mu
sų suvargusių išeivija, rodanti 
Aikrųjį dai’bo žmonėms kelių į 
šviesesnį rytojų.

Ir vėl Blumberio armonikų 
duetas savo garsingomis armo
nikomis užtraukia žemaitiškų 
polkų, kurių balsai ne yienąm 
priminė maloniai gimtajame 
kaime praleistus subatvakariais 
“nibringus” pasilinksminimus.

Perstatomas šio vakaro kal
tininkas, -kuris yra priežastim 
ne tik “Naujienų” , kaipo laik
raščio išugdymo, bet ir šid va
karo surengimo.r Juo yra ne 
kas kitas, kaip ttk.-^“Naujięnų:’’ 
redaktorius Pius Grigaitis. jP.. 
Grigaitis savo turiningoje ir 
vaizdžioje kalboje nušvietė 
“N.” kūrimosi aplinkybes ir jų 
darbų bei tikslus bėgyje 20-lies 
metų, pabrėždamas, jog joms 
svarbiausia bu4vę prisilaikyti 
teisingumo, nuoširdumo ir ki
tų įsitikinimas tolerancijos. 
Nesiimu čia plačiau apibudin
ti šios plačios ir širdingos kal
bos, tačiau turiu pasakyti, jog 
tie, kurie girdėjo P. Grigaitį 
kalbant, įsitikino, jog tik to
kia šviesi ir nuoširdi asmeny
bė galėjo “Naujienas 
tyti toje aukštumoje, 
šiandien jos stovi.

štai ir vėl malonus 
svečias iš tos pačios 
kos Chicagos, susirišęs 
pačiom “Naujienom”. Tuo sve
čiu bu‘vo energinga p. Jurge- 
lionienė, kuri nuoširdžia, trum
pa kalba pasveikino pittsbur- 
ghiečius. Ponių Jurgelionienę 
tik šiuo laiku teko susitikti ir 
pažinti ir turiu4 pasakyti, jog 
tokio nuoširdumo ir energijos 
ne daugely moterų mes rasi
me. O.kaip jos musų lietuviš
kam pasauly reikalingos!

Taip programas užsibaigė, 
uždanga nusileido, tačiau tos 
širdingos kalbos, tie nuoširdus 
pasikalbėjimai dar ilgai, ilgai 
pasiliks musų širdyse. x

— Reporteris.

MNnrau

Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių švento Jurgio Para- 
pijos salėj, 105 So. 19th St., . 
S. S. Pittsburgh, Pa. .r J

Visose viršminėtose vietose į 
kalbės kunigas M. Valadka iš r*
Lawrence, Mass., ku4n. V. Vai-J Anothęr concert success and 
čekaiiskaą, iš Scrąnton, Pa.,i anather Naujienos success. 
kun. X. M. Žukauskas, vieti- pittsburghj last Sunday, did 
nis šv. Jurgio Tautiškos para-' themselvęs proud at the Nąu-. 
pijos klebonas. Įžanga nemo-i I j ienos 20th Anniversary con- 

, karna j visas virš minėtas pra-|cert, plenty bf fine music and 
kalbas.

” pasta-
kurioje

svečias, 
lietuvis- 
su tom

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

sipging, some really interest- 
Į ing aęįdresses and au enthus-. 
iastic .audience. Miss Rasiliute 
ąpd Mr. J. Krąsnįckas of Cleve- 
land were well received and 
their voices continue to find 
favor with admiripg Pittsbur
ghers.

Mr. P. Grigaitis, editor of 
the Naujienos and principai 
speaker of the evening, ex- 
plained cjuite forcefuįly the 
early, at$: J^tęr ^flfįjs /ęf.,.puh- 
lisliing a Litįniąniąn dąįly and 

putlined the policies of the‘ 
paper. Mr. Frank Bolavich, 
whęse brother a member of 
the fąmed Army Band and who 
resides in Wilmerding, 
played his talents as a piano 
soloist and many were the com- 
njents from the apdience that 
this artist shęųld be heard 
from męre freųuently at f vyt
ure Lithuanian concerts. Praise 
also mušt be giyen Miss Milda 
Virbickas who, while not ap- 
pearing on the program as a 
soloist, played the piano ąc- 

1 companiifient for the visitors 
from Cleveland as well as for 
four or five Pittsburgh mu- 
sicians and singers. Dr. Vitkus 
of Cleveland also adressed the 
audience.

. We were pleased to uote 
that ,ą large .percentage of the 

. . , _ „ , . . people present wereboję pasmerkė Reporteri, fo]k and<tWs

— Repoyteris.

Lietuvos nepriklausomybė 
ir davatkos

Jau 
se” ir 
t u* vos 
metų 
apvaikščiojimą, kuris įvyko .vū" I 
sario 18 d., Lietųvįų Piliečių, 
svetainėje, .kunigas J. M,$iW 
pašventė kuone .pusę savo kal-J 
bos Ręporterio kritikai jr gąr-J 
binimui davatkų. Pagal kųp. J.. 
Misiaus kalbą išeina, kad tik 
ačiū4 davatkoms Lietuva gavo, 
nepriklausomybę. Na, o I^epųr- 
teris gavo vėjo už tai, kgd jis* 
išdrįso pajuokti davatkas vie
noje savo ■]

žinoma, Reporteris jaučias! 
gana patenkihta^, ,kad įr .dva
siškos asabos pradėjo Repor
terio raštus skaityti įr per pra-. 
kalbas juos net kritikuoti. ljrr 
tai ne per paprastas prakalbas, 
bet per Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių prakalbas 
Todėl Reporteris sk Ai to sau už 
pareigą kiek plačiau4 padisku- 
šuoti su dvasiškais tėveliais da
vatkų klausimą.-i ’

Kunigas J. Mišius savo kal-

Lietuvių Ąugščiausios Prie
glaudos 2 kuopa rengia va- 
karienę ir kortų lošimo va
karą.

McREES ROCKS, Pą. — Te
ko sužinoti, kad LAPĄ. 2 kuo
pa (kpvo 22 d. -savo svetainė- 
je rengia Šaunią ;:vąkąrięuę, ir 

.lošimo •’ yA'Harfi.:(įžanga 
vakarienėj ir kortų lošimui tik 
50 '-centy.

Dėl vakarienės *bus paruoš
ta skanių valgių, o kortų lo
šėjai laimės daug gražių do
vanų.

buvo rašyta “Naujieno- 
“Keleivyj”, kad per Lie- 
nępriklauspmybės 16-kos 
sukaktuvių paminėjimo

Mr. Frank Bolavich r

dis-

kas and myself and then 
driven to home of Mr. and 
Mrs. Dargis where our 
visitors were guests during 
their sojourn here. Mrs. 
M. Jurgeloniene of the 
Naujienos staff was chap- 
eręne.

SA’ąjRpĄY.
10:00 A. M. Welcomed to the 

City of Pittsburgh by Ma- 
yor Wm. McNair at his 
office and esęorted throUgh 
the beautiful suite of of- 
fįces apd reception rooms.

10:20 Met by other city of
ficials and pįiotographed 
by tfye Press.

11:00 Visited the new 
thedral of Learning.
R. C. Mitchel] of the 
versity of Pittsburgh ex- 
plained briefly the plans 
for the Lithuanian Me- 
morial Room and then in- 
spection 
site for 
made.

12:15 P. M.
people of Pittsburgh in 
Lithuanian and English via 
GĮobetrotter L. L. Kauf- 
man’s program at Station 
WCĄE. More pietures by 
Sun'-Telegraph photo- 
graphers.

12:50 To homė of Dr. J. Bal
trušaitis for lu‘ncheon. > . It..!-’

2:00 Sbopping tour with Miss 
Marthą Platakis and Mrs. 
P. Dargis.

8:30 to 2 A.
at hęme of Mr. and Mrs.
S. Bakanas. Among those 
pijesent: the Plukis sisters, 
George Ivanauskas, Anne 
Walkąųs.kąs, J. Vytautas 
•Virbickas, Charles Savic
kas ap<jl his yiolįn, Paul 
Maceikas, Mr. and Mrs. 
Miller. Vąried evening of 
discussion, singing, cards, 
dancipg and music.

2:10 Sees a first class Pitts
burgh fog.

SUNDAY.
3:00 P. M. Quiet stroll af;ter 

Jots of sleep.
8:15 Ąt Nauįienog ąnniver- 

sary concert at Lithuanian 
1 lall, Orr St. Many “ohs” 
and “ahs” and prolonged 
applause upon presentation 
of the Queen of the eve
ning.

MONDAY MORNING.
1:00 to 4:30 A. M. Sightsee- 

ing (?) trip around Pitts
burgh and breakfast ąt 
home of Milda Virbickas. 
Entranced by 
Pittsburgh lights 
Washington.

9:45 Bids farevrell 
burgh and we 
sorry to see her go.

Mrs

Ca- 
Mrs. 
Uhi-

of the proposed
the room was

Addressed the

|KORESPONDENCIJOS|

Benton Harbor,

metų sukaktuvės ir po- 
Mikaločienės išleistuvės

M. Reception

view of 
from Mt.

to Pitts- 
are all

the

yourg 
™„|f01k and ;tMs i encouraging; 

tasai drjso minėti davatkos Lf t|)e LiU]^nian irit is to 
vardu. Po to pradėjo aukšta- L an(l exert

i davatkystes stoną n- paša- futu,.e, generations it is ite 
koti, kad davatlsps pagimdžni- Lec thal the nt
sios vsus Vetufcų didvyrius, u geueration form tfte
kaip tai: Valaiti, Kudn;<ii, Ba- utl lliall habit d.
sanavicnj ,r kitfe Tik, esą, . ,Litlnianian functions ig onfc 
ačiū davatkoms L.etuva atga- f the b f means of attain. 
vo nepriklausomybę. L this objective. . !

Reporteris pirmiausiai turi ____ _______
pasakyti kuniguf. Misjūi, kad lCQngretuialions> Chicago. G,._ 
jis nežiną ką kalba Tur būt, yolu. very con)l„el)dabW choice 
geriausiai žino ne tik Bcpor- of the Queen uf įhe žoth An. 
teris, bet ir visį -heti^viai (iš-1 
skiriant kum Mišių), kad da
vatkos nieko negimdo ir neatP 
gina. O jei ir ^asįtaiko kada 
pagimdyti, tai t|ts atsBikimąs 
yra laikomas diliausioje pa
slaptyje. Q kas įlindo ir augi
na, tai tas moteris plekas da
vatkomis j^uadį^v

Pas lietuvius yrą vadinamos 
davatkomis tos ipoterjs, kurios 
negali ar nenofį. ųpsįvėsti ir 
lieka senmęrgemis, pąąkyd 
kas^.Mi^fclanko bažnyčią ’ apsi-J 
karščįųsįba yisokiomįs broątvp- 
mis, ■ .ištikimaį tarnauja k u ui- FRIDĄ Y EVENING. 
gų politikai ir ti4;i lobai ilgus 8:30 ..ęįii’ęęlęd at tbe Benna. 
liežuviui J. • • Slatįon by the Bakanas,

• dafytyįj kliūva and iPąrgis fąmilięs, Milda, 
ne tik viatikiciig.ted»ian>ž, ir'1 Virbiekis, Cluulcs Sąvie-

(Congratulations, Chicago, o

4

niversary Gelebrations of the 
Naujienos. “Miss Naujienos” 
whom ithe LauČiskas family of 
South Atlantic Ayeųue ip Chi
cago nameęl Birutė about 18 
years ago; ęertainly deserved 
lall thei praise we Pittsburghers 
heard about her prior to her 
arrival to our i’air city. Just 
to gi ve you an opportunity to 
know what Biri/te, o r Berty 
to some of us,! went through 
during her stay here this it-, 
inerary is included:

Last Sunday, prior to 
Naujienos concert, the Lith- 
uanian Chamber of Commerco 
of Pittsburgh headed by Mr. 
P. Pivariunas sponsored a sup- 
per at the Southside Hali. Mr. 
Lelonis was toastmaster and 
,the guests included Severai 
prominent city officials, who 
špoke to the assemblage. Mr. 
A. Onaitis, mentionęd in this 
column lašt week, was called 
upon and his speech dealt with 
the newly formed voters league. 
It appears that the Lithuanian 
voters are being? orgąnized so: 
that perhaps thėy can do some 
collective bargaining.

Vienų 
nios

Praeito mėnesio 20 d. suka
ko lygiai vieni metai, kaip pa
simirė Antanas Mikaločas. Tų 
dienų velionies moteris, p-ia 
Rožė Mikaločienė, iškilmingai 
minėjo vienų metų sukaktį. Iš 
ryto buv(į atlaikytos pamaldos 
Benton Harbor airių bažnyčio
je. Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia. Tai vis buvo nabašninko 
giminės, draugai, pažįstami bei 
kaimynai.

Vakare ponios Mikaločienės 
farmoje įvyko vienų metų mir
ties sukaktuvių paminėjimas. 
Kadangi nabašninkas Mikaločas 
buvo visų gerbiamas, kas tik jį 
pažino, tai į sukaktuvių pami
nėjimų susirinko labai daug 
žmonių. Kai kurie atvyko net 
už šimto mylių. Vadinasi, ne 
tik gyvas būdamas jis turėjo 
draugų, bet tie draugai neuž
miršta jo ir dabar, nors jo gy
vųjų tarpe nebėra. Dalyvavo 
tiek lietuviai, tiek kitų tautų 
žmonės.

Iš lietuvių man teko paste
bėti šie: ponai Augustinavičiai, 
nabašninko kaimynai, kurie tu
ri gražią fąrmą, ponai Rakau- 
skiai, Šovai, p-ia Bačiunienė 
(p. J. Bačiuko motina), p- J- 
Valskis ir daug kitų, kurie man 
nėra pažįstami. Atvyko nema
žai svečių ir iš Indiana Harbor 
bei Chicagos. Viso galėjo būti 
apie porą šįmtų žmonių.

Nežiūrint tokio didelio skai
čiaus, p-ia Mikaločienė visus 
rūpestingai pavaišino. Svečiai 
maloniai prisiminė nabašninką 
ir lųikė^o šeimiiuiikei kuo ge
riausios kloties. Dalyviai išsi- . • 4 . ■ • • • . , , I f į /
skirstė tik .auštant.

Tenka pasakyti, jog p-ia Mi- 
kaločienė yra gana ^pažangi mo
teris. J,i skaito “Naujienas” 
nuo pąt jų atsiradimo. Jeigu 
neklystu, nabašninkas buvo 
“Naujienų’'’ šėrininkas.

Išleistuvių siurprizas
Kelioms dienoms praėjus po 

metinių sukaktuvių minėjimo, 
p-ia Mikaločienė rengėsi apleis
ti farmą, kur ji išgyveno apie 
šešioliką metų. Mąnau, neleng
va jai ibuvo skirtis su ta vieta, 
kur teko praleisti pusėtinų sa
vo gyvenimo dalį.
, Kai sužinojo kaimynai (ku
rių dauguma yra vokiečiai), 
kad p-ia Mikaločienė rengiasi 
apleisti farmą, tai jie tuoj su
bruzdo ir iškirto siurprizų. Kai
mynystėje gyvenantys f armė
nai visai netikėtai sugarmėjo 
pas p-ių Mikaločienę su viso
kiausiais valgiais bei gėrimais. 
To ji visai nesitikėjo. Susida
rė labai linksma ir skaitlinga 
kompanija. Visi vaišino p-ia 
Mikaločienę ir apgailestavo, kad 
ji
jiems buvo prarasti gerą kai
myną.

P-ia Mikaločienė jau apleido 
farmą, kur išgyveno šešioliką 
melų. Tai nemalonus dalykas 
ir tiems chicagiečiams, kurie 

i vasaros metu* važiuodavo ap
lankyti vaišingų ponų Mikalo 
čių farmą ir .ten tyrame ore 
smagiai praleisti laiką. (Jaila ir 
man tos vietos, kur tiek daug 
malonių valandų teko pergy
venti. Kai būdavo ateina va
sara, Ąąi .aš dr .traukiu Michi- 
gan link j ponų Mikaločių far
mą pakvėpuoti 
tąip šūkaut, įgyti daugiau en 
ergijps. Dabąr jau* pebebus kur 
prisiglauąti, kai ateis vasara.

— Žilas Senelis.
'4 ' s ■ ' , c*

juos apleidžia. Nesmagu

liežuvius. z. •.
. ' 41 ' * '.r.' ;i’r 1

&
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The Lithuanian Mėmorial 
Room Fund is growing slow 
bu’t sure. The ęollections made 
at the concert of the Lith- 
uąniurr Independenęe Anni- 
versary added $84.30 to the 
fund and the Naujienos Cele- 
bration nętted $18.08.

In answer to aęveral reąuests 
•thiš Q?ittsbu;rg$A s\ction ąppearš 
in each Frįday editiop of the 
Naujienos and ttye address of 
the writer of this column , is 
205 Sęneca Street, :Pittsburgi), 
Pa

tyru oru ir.

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

Edward Baltrušaitis.
: . 3j;, ■ A- ‘
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Ar esi Altass nariu?
r



Iš Draugijų Veikimo
Iš Rockfordo į Chicagą ir atgal

(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

mo
Peckelioja Dr. P. G. Luomoms

CICERO

AČIŪ!
pui

WAREHOUSE
sveiks

FIREHtOOF FUNO WAREHOUSE

IŠPARDAVIMAS!

IPraeito

4352 S.

Proof

BELL OF NELSON Proof

TOM HARDY (Sat. only) 90 Proof

CRAB ORCHARD 93 Proof

KAVATOMY DAVIS 90 Proof

KING’S GIN 90 Proof

SvarasSHAVVNEE CLUB 90 Proof

RUM JAMAICA TYPE
Pak,

•Pakelis

‘Midwest'

DIENŲ 
bandymui

ketina 
naudai.

Didelės
Galvos

Svaro 
Kenas

pra 
pus

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

Pradėkite mokėti 
Gegužės mėnesy.

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj 
Kovo 9 ir 10 d.

Tavorščiai naudoja 
visokius skymus iš

naudoti Draugiją

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Iš Lietuvių Politikos 
Klubo Chicagoje

Kviečia i Lietuvių Mo 
terų Draugijos nares

Mes priimame 
■r* ‘

Pašalpos
Orderius

Įmokė 
jimo

neilgai ke 
K. A.

OCTAGON MUILAS
■ milžiniški,
3 šmotai

North Sidės A. L. T 
A. S. S. skyrius pra

dėjo darbuotis

riai M. čepulevįčius, J. Grigai 
jtis, K. Navickas, F. Yenušai

Už parduotus ženklelius pri
davė pinigus Ig. černauskas 

Morning 
įteikė kasieriui 

$15, t. y. likusį pelną nuo su
rengto ALTASS naudai vaka-

Lietuvių Motery. D-ja Ap- 
švieta kviečia lietuves įstoti į 
organizaciją narėmis ir tam 
tikslui sumažino įstojimo mo
kestį. Patogiausia proga įsto-

Andrulis” laukė 
laukė masių, ale 

nesulaukė

Brick Cheese & l'"S"

NORTH SlDE 
trečiadienio vakare North Sidės 
ALTASS skyrius turėjo susi
rinkimą Morning Star Kliube. 
Skyrius rengia didelį vakarą 
tuojąus po -Velykų ALTASS 
naudai. Diena ir vieta busian
čio vakaro bus pranešta vėliau.

Patapo naujais ALTASS na

tai tik 
atmin- 

Gyva lietuviškų dainų

Diskusijos apie 
teris

pinigus
Račiūnas $5

Star Kliubas

“Midwest”
Riekutės ar Pusės
Dideli No. 2% kenai

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p

(Tęsinys)
Vakarop prieš išvažiavimą 

buvo pradėję sniegutį barsty
ti. Dėl to aš jaučiaus kiek ne
ramus ir maniau sau, kad jei
gu prisnigs ir pasidarys pūga, 
tai bus — amžiną atilsį musų 
važiavimui. Bet rytmetį atsi
kėlus — sniegučio tik biskutiS 
ant žemės. Padangė kiek pa
niurus ir tamsi; saulutė neža-' 
dina; oras apišaltis. Atrodo vi
skas gerai važiavimui.

Susirinkę visi, sėdame į Ali- 
nausko “Buicką“, ir apsikloję- 
apsisukę kaldromis iki ausy, 
išvažiuojame.

NAUJIENŲ” 20- TIES METŲ JUBILIEJAUS 
ATSIMINIMAI

THEANCHORINN
3503 SO. HALSTED STREET

This advertisement is not intended to offer whlskey for salo or delivery in 
any statė or community wheroin tbe advertising, salo or ūse 

thereof is unlavvful.

“HARDING’S

Corned Beef Hash

Sąlygos $1.50 
| į Savaitę

Pradėjus važiuoti, p. Petrau
skas jausmingai pareiškia, kad, 
esą, ar jis savo amunicijos tik 
nepalikęs namie. Graibosi apie 
kišenius. “Kokios, velniais, ten 
amunicijos jam dabar reikia,“ 
— mąstau sau. Juk ne į karą 
važiuoja — tai kam amunici-

Klubas gyvuoja berods tre
čius metus. Jo priešakiu įsibrio- 
vė ir diktatoriauja staliniškai' 
tūlas komunistėlis, kuris su sa
vo pasekėjais mindo teises na
rių, juos meta laukan, kaip už
simano ir iš klubo daro tikrą 
parodiją.

štai, vas. 23 d. pasirodė, kad 
tie tavorščiai, susirinkę į kokį 
tai “egzekutyvį komitetą^’ pa
naikino sausio mėnesio nutari
mus ir suspendavo vieną narį 
už tai, kad jis kėlė aikštėn ne
dorus raudonųjų darbus.

Mane “nuteisėte“, kaip savo 
laiku jūsų bendri “nuteisė” Dr. 
Naikelj, bet aš galiu raginti 
rimtesnius, progresyviškesnius 
narius reikalauti aiškesnes at
skaitos — paaiškinimo iš pra
eito bankieto komisijos.' Esu 
buvęs komisijos narys, bet man 
neleido atskaitą nuodugniai 
peržiūrėti, ir, dargi po diktato
riaus “ukazu“ klubas paliko ne
išmokėjęs man $3 išlaidų.

Vargas su tais Maskvos agen- 
tukaįs

TOMMV DAVIS — 90 Proof

NORTH SIDE. — čia 'sčyrie- 
ji bimbiniai turėjo surengę ma
sinį susirinkimą 2034 Milwau- 
kee avo. svetainėje. Kalbėtoja 
turėjo būti Mrs. Jonikienė, kal
bos tema turėjo būti “bendras 
frontas vyrų su moterimis“. 
Per kelias dienas bimbiniai gar
sino savo laikraštyje kalbėto
ją ir temą. Ale kai atėjo pra
kalbų laikas,11 iri laukė, laukė 

masių iki 'devintos valandos ir 
niekaip negalėjo sulaukti. Sve
tainėje buvo tik du komisarai 
ir du puskomisarai su žmono
mis ir visos mases.

Kalbėtoja gavo šaltas kojas 
— nepasirodė. Jos vietą Užėmė 
vienas iš komisarų ir spjaudė į 
tuščias sėdynes kiek tik norėjo. 
North Sidės bimbiniai visi vir
to sklokininkais. Dingo Andru
lio masės — gaila. —N.

10 Vprljfht 
Planų

' Zisi Kerai ži-
1 notnų išdir- 

Ji I t> y r čių. ne 
■ j nauji. Par- 

ilnigns— luodami tik- 
■ ' ' cash

Oranžiai

. ' Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelčtl ko

jos rietą, iisinarinti ranką ar gauti 
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus 
ii eroto varo, tai išsitrinkite bu 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir aodengkit 
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes? skausmas pranyks 
ir palengvinimas bw» laimėtas.

Per suvirs 60 metų Ancbor Pain- 
Expelleri8 buvo it yra vyraujančiu 
naminiu vaistu gruitam? skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c: ir 70c.—ekirtiugo.didumo bonkutCs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

norėjau pasiskaityti is- 
apie pasaulio baltųjų 
prekiavimą, bet visi 
mane vadinti davatka,

YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

Automobilių pasidalintas dy
kai; jeigu jtjs važiuojate 
automobiliu, tai atvažiuo
kite hii visa savo fieinia_lr 
Kalėsi t o pasidėti čia auto 
dykai.

-'••avalu* «• •.«■«»

PUIKIAUSIOS KOKYBES MAISTAS — ŽEMOMIS KAINOMIS!
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE

vardą tarp
Apšvietos i 

ja turėj 
garsino, bau kietą ir šokius po 
No. 9346 Cottage Grove Avė. 
Kalbėjo J. Pakaušis, pirm, 
draugijos, taipgi svetis Sala- 
veičikas, buvęs Darbininkų Su
sivienijimo kasierius. Jiedu 
abudu kvietė narius dauginus 
darbuotis dėl Draugijos labo, 
žinoma, nariai, kurie pr i jaučia 
draugijai, darbuojasi kiek iš
galėdami ir nori, kad draugi
ja augtų nariais, bet yra ke
letas tavorščių, kurie kaip įma
nydami melžia draugiją dėl sa
vo ypatiškos naudos, šitas va
karas bu‘vo rengiamas tokioje 
vietoje, kad jiems patiems bu
tų iš to nauda. Ta vieta ne 
tiko jokiems parengimams, 
nors jie skelbė, kad bus ban- 
kietas ir šokiai. Visį buvo skau
džiai apgauti. Mat, kiekvienas 
atėjęs turėjo eiti pirma per 
aludę ir pamatyti patį savinin
ką, kaip jis išrodo, o po to 
tiktai galėjo matyti draugijos 
vardu surengtą vakarėlį. Ren
gėjai sakė nariams, kad pel
nas bute dėl draugijos labo, bet 
pasirodo, kad draugija tiktai 
panaudota dėl kelių' ypatų. O, 
žinoma, geriausiai laimėjo alu
dės savininkas.

Ligoninės ir gydytojai visuomet vaito
jo skystus liuosuotojus. Ir žmonės greit 
grįžta piie skystų iiuosuotojų. Ar jus 
žinote kodėl?

Skyst) liuosuotoją labai lengva yra 
numieruoti. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo ne priprasite: 
Jums nereikia imti '‘dvigubą kiekį" die
na ar dvi vėliau. Ir ivtlnųs skystas liuo
suotojas nt irituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
iivalys jūsų vidurius be jokių nesma
gumų laikę iiėjimo arba vėliaus.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite! Ir priprastas būdas vartoti įri
tuojančias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug žalos.

Tiktai savaitė su tinkamai prireng
to skystaus liuosuotojo panašaus į Dr. 
CaldsveH’s Syrup Pepsin pasakys jums 
labai daug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
vt’uriai gali būt “i 
Irkrodys"’ Dr. Caldvell’s 1 
sin yra užgirtas skystas liuosuotojas ku
ri užlaiko kiekviena vaistinyčia priren
gtą vartojimui. Jis padaro ideališką 
liuosuotoją dėl visos šeimos; veikia ant 
visokio amžiaus žmonių ir galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.

štai kaip rašo anglų laik
raštėlis “The Calumet Index“, 
Feb. lOth, 1934:

“Banquet and dance was 
given by L. E. Soc. at 9346 
Cottage Grove Avė. Entrance 
through Tavern. Space so small 
members couldn’t dance, ex- 
pect over the bar... It is bet- 
ter for a tavern party, not for 
a dance and banquet of a 
lodge.”

Nors laikraštėlio reporteris 
nežino kas dedasi draugijos vi
duje, bet jisai matė iš pavir
šiais gana gerai. Tai taip meš 
patys save garsiname tarpe 
svetimtaučių.

Per tai mus ir vadina že
mos rųšies gyventojais. To
kiais keliais mes 
liausime.

North Sides ALTASS sky
rius pasidarys didelė organiza
cija, nes ir katalikų veikėjai 
pradės sykiu dirbti bendromis 
jėgomis. Northsidiškiai 
sukelti $1000 AUTASIS

“Midwest”
Puikios Bartlett 

SlvS Dideli No. 2% kenai

ti busianti organizacijos 27-tų 
metų jubiliejinėse iškimčse, ku
rios įvyko kovo 11 d., Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street. Iškilmes sudarys 
vakarienė su įvairiu progra
mų* ir šokiai. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga—50c.

rengimą musų 20-tų metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga. Tas pokilis įvyko Com
munity Hali, Cicero, 111., vas. 
3 dieną.

Visiems pasidarbavusiems, vi
siems giminėms, draugams, pri- 
sidėj usiems prie šio pokilio, 
kurie dalyvavote ir kurie dėl 
kokių priežasčių negalėjo daly
vauti, tariame širdingą ačiū.

Taipgi dėkojame už suteik
tas dovanas, kurias įteikti 
tame vakare ir vėliau. Dar kar
tą ačiū visiems draugams, gi
minėms, geraširdžiams, širdin
giausiai ačiū.

Paul ir Ksevcra Atkočiūnai.

“LINCOLNŠEIRE”
T AKINTAI RAŠYTI ■LjAoIIN LAI sv. Ceiip pakelis

“Ne, neužmiršau,“ jis sako 
.ir išsitraukė bonką spirito. Ak, 
Spiritas, — ta stebuklinga sub
stancija, kuri palhiosuoja žmo
gų nuo visokių civilizacijos 1- 
varžymų, padaro liežuvį lank
stesniu ir smailesniu, širdį jau
tria, meilę karštą ir svajones 
gilias, painias. Esu pats susi
tikęs su šiais gyvenimo po
būdžiais, pasibovijimais, tai ne 
iš piršto išlaužęs ir kalbu.

“Sveiks, Untunai“, vėl pra- 
bila Stasys, atsikreipdamas į 
Jankauską. Sveiks, 
sveiks... Amen.

Paskui, kad pradės musų 
Stasys dainuoti lietuviškas dai
nas, senas ir naujas, - 
klausyk. Tai, sakysiu 
tis! 
enciklopedija. Kad aš galėčiau 
turėti tokią gerą atmintį. Vi
sokių dainų musų Stasys pri- 
dainavo.

Ir taip, sakysiu, nuvažiavo- 
me-nudainavome į Chicagą. Aš 
dar vis 
tori ją 
vergių 
pradėjo 
tai ir lioviausi skaitęs.

Privažiuojant Chicagą, 
dėjo atsakančiai snigti ir

^77- 3 15eValytojas w sv. I vv
EXTRA KENAS 1c SU KUPONU

Galutina kidno-^Ihinalnykite buvo Beną Pianą.

“Tai čia dabar aš eisiu ii 
purvinsiuos, atkarta man. Ge
rai.

Galų-galc jau ir Chicagoje. 
pas ponus Kvedarus apsisto
jame. Pasidėję paltus ir kiek 
atšilę draugiškai šnekučiavo
mės. Klausėme Kvedarų, kaip 
maždaug geras buš “Naujie
nų“ baliaus programas, nes 
žinojome Kvedarų dukrele 
Velta dalyvaus programoje, 
tai, beabejonės, ponai Kveda
rai turėtų žinoti ką nors apie 
patį programą.

(Bus daugiau)

SPICED HAM Mi,lw€st

Alinauskai, užsidėk Ic 
taip reguiiarilki kaip ciugus ant ratų,— bus bloga

3 Syrup Pep-|..į qnLni,
L., t‘I5* SUKUU.

BuTnsįdę Apšvietos ir Dai
lės Draugija laikė savo susi
rinkimą kiek laiko atgal. Drau
gė 1 M. Macukevičienė, kaipo 
draugijos kasierius pakėlė triu
kšmą, kam apie jąją ir josios 
notas rašoma “Naujienose“ ir 
duoda įnešimą, kad butų skai
tytos tos tilpusios korespon
dencijos, kaipo šmeižiančios 
vardą draugijos. Bet pirm. J. 
Pakaušis pastebi, kad draugi
jos niekas nešmeižia ir nėra 
jokio pamato korespondencijos 
skaityti. Jeigu kas rašė apie 
kasierių, tai rašė tikrą teisy
bę, kuri yra žinoma visiems. 
Tokie teisybės žodžiai nelabai 
patinka pačiam kasieriui.

Kasierius vienas tiktai gali 
viską žinoti, bet ne kiti, na
riai. štai kitas negražus daly
kas padarytas paties kasie- 
riaus. Išduota (J. Orintui) 
$300 dol. draugijos pinigų, ir
gi be jokių notų, betgi nariai 
apie tai nieko nežinojo, iki mi
nėtos korespondencijos nepasi
rodė. Dabarties nariai žino, 
kaip draugijos turtas yra var
tojamas, giminėms arba savo 
geriems draugams galima vis
ką, bet kitiems nariams tai ne 
ant pirmųjų morgičių neduo
dama. Jeigu šitaip bus daro
ma ir toliaus, tai draugija ne
galės gyvuoti, nes nebus iš kc 
apmokėti pašalpos ir pomirti
nės, o nariai nemokės ekstra 
mokeščių. Kaip nors reikalin
ga geresnė tvarka pas patį ka
sierių.
Kaip gerai garsina Draugijos 

le syetimtaučių
ir Dailės Draugi- 

surengusi, kaip jie

Penktadienį, kovo
9 d., yra Moterų Diena. Tą die
ną, kaip tik ir įvyks diskusijos 
apie moteris Liuosybės svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Kodėl 
moterys švenčia tą dieną, mo
terų vieta industrijoje ir kiti 
panašus klausimai bus nagri
nėjami—E. A.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT
arti St. Louib Avė Jei Ketine 8°0?

VanOB. Icerauf ’» oru»fcc« »int»»
«wimmiDg pooi

Rsdika k rorkįika pno* 
Mndomit iki / v. r. _ ___

širdingai ačiū utž taip 
kaus ir netikėto pokilio su

Žirniai 2 15c
DEGTINES IŠPARDAVIMAS

RED SEAL

nYTAlVA “WARD’S” Nauja
VIn Cracked Wheat Kepalas

Bitter Sweet Chocolate
Svaras

PuiniKilt/ ‘AbIiJUiIiI liįve. gatvenuo .k! •auiOM
KETVIRTADIENY, PENKT. ir ŠEŠTADIENY 

Atdara nuo !» vai. ryto iki 1> vnl. vakaro.

GERMAN SWEET CHOCOLATE
4 uncijų pakelis » už

TIKRASIS dėl KIETO VANDENS
COCOA MUILAS “ ™

Visai Nauji
GRAND

®r*nkon«- PIANO5 I J!
Specialiai pa 
tie! innžu a- 

arba namų 
vietos.

T^ŪTT' , ...
a Gauiate savo

STORES■-VI V ii t > Krautuvių.
I rrtiirftt

Queensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų į dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.

FRANK

l/l A II Al Ali A I ŠVIEŽI! No. 1 kokyb.1KIAUŠINIAI

“Baker’s”
BREAKFAST COCOA 1/5’is kenas

BLEACH 
kvort. 
bonka 
Plūs 5c depozitas už bonkas

MIDWEST
300 ’*°****n*rV1r

COOKIES _ Fingers

“Paul Schulze” 
PARADISE SODA CRACKERS 
MALTED BRAHAM CRACKERS 

“GRAPE NUTS” 12 ““

“Snider’s”
RnrimlzaiRaikyti Svaro DUl UAdl stiklinis džiaras

v “Midwest”
Nnndloc Tyrų Kiaušinhi 4 E livUUlUo Svaro cello pak. | Q

‘ “Midwest”
TYRAS 8 unc. džr. 10c "y

IvlvllUo ig uncijų džiaraą | Į
“LIPTON’S” YELLOW LABEL ARBATA

Black Tea “r’c ,,.k 19
“Midwest’

Agurkai unC. džar, į į
“MIDWEST” Puikiausi GOLDEN SANTOS 

Svaro 4
Maišelis I wl

Penktadienis, kovo 9, 1924 ——-1 1 1 .. ...... . .... ....

Taupykite pervežimo 
IfilaldaB. J citrų jus arti
moj ateitį krauRtyHitfiB 
mes galim paimti jutui 

I eeną piana ir atvežti 
I naują į junų naują vietą PIANO^ii 

Didelės Dirbtuvės {sakė Išparduoti j

“Sinclare”

Lima Beans kenai 2už 19c

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. W AVįl 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, ▼ ■ F 
Benčius ir Rolės. Kg U
PaBtebftina Vertybė, ne nauji, bet verti 

du ar trys syk daugiau,

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ Ai H
Warehou«e Kaina

Visai Nauji Maži M

PIANAI JĮJĮ
I Sąlygos $1.00 į Savaitę Į| ■ Taupykite

L Pirkite tkvn.UB A, U.
ifi warehouflo. Jūsų duuuo pianas arba muzikaliu |3O 

instrumentas bus priimtas kaip jrnokčjimas. —
Sic pastebėtini nauji 
instrumentai yra pai
mti ifi reguliaraus ata- 
ko, su pilnu, tųrtlnru 
tonu, artistu 
ir Kražiai i 
nioB mados 
Upritrht pianų 

trukcijos, 
udavoti 
lartiucntų 

su mažai

ĮJOS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

BANKAS
LIETUVIAMS

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL 

KORPORAI
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NAUJIENOS
Fhe Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Uisteakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams------------- --------...... $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams__ _ _____ 2.00
Dviem mėnesiams_________ 1.50
Vienam minorini  .75

Chicagoj per HneHotojua:
Viena kopija - 8c
Savaitei ...............-...... ,,,,,,......... 18c
Mėnesiui 75c

Subscription Ratee:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
38.00 per year In Chicago 
3c per copy

Entered aa Second Clase Matter 
tfarch 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago. 111 under tho act of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiem) Ben
drovė. 1789 S. Halated St. Chicago. 
III Telefonas CANal 8600.

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paltu:

Metamo.......... ...................... $7.00
Pusei meti 8.50
Trims mėnesiams ..... ......... — 1.75
Dviem mėnesiams ______ ___ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur aitieniuoM 
(Atpiginta)

Metams .....---- --------- --- - $8.00
Pusei metu___ _  4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJA NRA KAMPANIJA

Su prezidento Roosevelto pritarimu, NRA adminis
tratorius gen. Johnson pradėjo naują kampaniją, ku
rios tikslas yra sutrumpinti darbo valandas dar 10 
nuošimčių ir pakelti darbininkų algas 10 nuošimčių.

Tikslas labai pagirtinas. Tik trumpinant darbo va
landas, bus galima žymesnį skaičių bedarbių sugrąžinti 
j dirbtuves. Bet jeigu darbo valandos butų trumpina
mos, kartu nukapojant ir atlyginimą už darbą* tai aiš
ku, kad darbininkai negautų jokio palengvinimo. Visai 
teisingai prezidentas Rooseveltas pasakė, kad, taip el
giantis, butų tik uždėta nauja- našta ant pečių tiems 
žmonėms, kurie ttrri mažiausia jėgų ją pakelti. Trum
pinti darbo valandas, kartu numušant darbininkų al
gas, reikštų paskirstyti tą pačią atlyginimo sumą- tarpe 
didesnio skaičiaus žmonių.

Reikia pagirti federalinę administraciją/ kad ji 
reikalauja ne tik nekapoti algų, trumpinant darbo lai
ką, bet dar jas pakelti. Šituo budu bus suteikta j dir
bančiųjų masių rankas daugiau pinigų. Masių perka
moji jėga sustiprės, iš ko bus nauda visam krašto- biz
niui.

Tačiau butų apgailėtina, jeigu valdžia, pradėdama 
šitą naują kampaniją kovoje su depresija, nepasisteng
tų išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos, įvedant 
NRA. Stambiausia klaida buvo ta, kad dideliems ir ma
žiems bizniams buvo taikomos daug-maž vienodos tai
syklės.

Amerika turi i milžiniškų pramonių, kurios gerais 
laikais darydavo šimtus milionų dolerių pelno kasmet. 
Jos da ir šiandie turi stambius kapitalo rezervus. Su
prantamas dalykas, kad toms pramonėms nebuvo sun
ku pakelti atlyginimą už darbą ir šiek-tiek sutrumpinti 
darbo valandas. Visai kas kita yra su smulkiomis įmo
nėmis, kurios ir gerovės laikais tik šiaip-taip išsivers
davo, o atėjus depresijai atsidūrė ant bankroto kranto. 
Šitie mažieji bizniai vargiai begalėtų mokėti savo dar
bininkams daugiau, negu moka dabar.

Reikia atsižvelgti da ir i kitą dalyką. Kai kurios 
stambiosios pramonės aršiausiai išnaudoja darbininkus. 
Pavyzdžiui, tekstilė (audimo ir verpimo) pramonė yra 
pagarsėjusi žemomis darbininkų algomis. Iki pereitos 
vasaros toje pramonėje suaugusių žmonių darbą daž
nai atlikdavo vaikai. Kita pramonė, kuri visuomet 
žiauriai apsieidavo su darbininkais, yra plieno pramo
nė. Dar neseniai plieno trusto dirbtuvėse darbo laikas 
tęsdavosi į 10 ir 12 valandų per dieną, ir daugelis dar
bininkų neturėdavo pasilsio net sekmadieniais.

Šitas ir kitas panašias pramones, kurios sukrovė 
savo savininkams neapsakomus lobius nežmonišku dar
bininkų išnaudojimu, valdžia turėjo sutvarkyti pirmiau
sia. Bet kiek buvo matyt spaudoje, tų pramonių’atsto
vai mažiau nusileido NRA patvarkymams, negu kiti 
darbininkų samdytojai. Jeigu gen. Johnson ir dabar ne
sugebės paimti tą bulių už ragų, o tik spalis tuos biz? 
nierius, kurie duodasi spaudžiami, tai visuomenė bus jo 
pastangomis nusivylusi.

Ir ekonominis tikslingumas, ir teisingumas reika
lauja, kad sunkiausioji našta butų uždėta didžiomsioms 
kapitalo ryklėms, o ne smulkioms griužėms.

žmogžudišką fašizmą Aust
rijoj. Dar daugiau. Tūkstan
čius simpatizuojančių arba 
bešališkų darbininkų ji pada
rė komunizmo priešais! Ji 
privertė tūkstančius darbi
ninkų pastatyti komunizmą 
greta su viskuo, kas yra su
gedusio,( nešvaraus ir neatsa- 
komingo darbininkų judėji
me. Ji diskreditavo komu
nizmą taip, kaip joks prie
šas nebūtų galėjęs jį diskre
dituoti !”
Pasmerkdama chuliganišką 

oficialių komunistų darbą, ko
munistinė opozicija tačiau pra
šo, kad darbininkai nekaltintų 
dėl jo palties komunizmo.-

“Unijistai darbininkai 1 So
cialistų partijos nariai!” — 
skaitome tame opozicijos pa
reiškime. — “Neįvertinkite 
komunizmo pagal tą begėdiš
ką oficialus Komunistų- Par
tijos pasielgimą! šitie žmo
nės tepajėgia parodyti ko
munizmą tik blogoj šviesoj 
ir jį išniekinti. Mes prašome j 
kad jus komunizmą vertintu
mėte pagal nusistatymą ir 
taktiką Komunistinės Opozi
cijos, kuri šiandie tik viena 
išlaiko didžiausias komuniz
mo ir leniniZftio tradicijas.” 
šitie žodžiai visą- opozicijos 

pareiškimą sugadina; Nes kas 
gi yra tasūi ^lėninižrtias” ir ko
munizmas, kurio “didžiausias 
tradicijas” Opozicionieriai gar
bina?

Ar Leninas pripažindavo žo
džio, susirinkimų ir organizaci
jų laisvę? Ar ją pripažįsta ar
ba kada nors pripažino komu
nistiška RtisijoS valdžia?

Visi žino, kad ne. Lc-iiirias, 
kuris iš socialdemokrato persi
krikštijo į “komunistą”, sunai
kino socialdemokratų ir kitų 
socialistų spaudą ir organizaci-

jas, kai tik i jo rankas pateko 
valdžia. Socialistus ir šiaip ne
priklausančius komunistų parti
jai darbininkus jisai areštavo, 
šįudė ir gabeno į koncentraci
jos stovyklas — lygiai taip, 
kaip dabar kad daro Vokietijo
je Hitleris ir Austrijoje Dollfu- 
ssas. Ir tai begėdiškai kruvino 
smurto politikai visuomet pri
tarė ne tik Rusijos komunistų 
(bolševikų) partija, bet ir vi
sas komunistų internacionalas 
(kominternas).

Todėl kam čia niekus pasa
koti, buk “komunizmo ir leni
nizmo tradicijos” esančios ko
kiu nors atžvilgiu geresnės, ne
gu dabartinė “oficialių komu-’ 
nistų” taktika? Amerikos ko
munistai vartoja tą patį smurtą 
prieš Amerikos^ socialistus ir 
kitus komunistų partijai nepri
klausančius darbininkus, kurį 
Rusijos komunistai nuo pat bol
ševikiško perversmo vartojo 
prieš Rusijos socialistus ir dar
bininkus. Visas skirtumas tik
tai tas, kad Amerikos komunis
tai neturi valdžios, todėl jie 
negali ' sutrempti darbininkų 
laisvę šioje šalyje mašininėmis 
kanuolėmis ir žvalgyba. Jie yra 
priversti “leninizmo principus” 
vykinti savo kumščiomis/ krės
lais, plytgaliais, lazdomis ir 
peiliais.

Labai gerai, kad komunistinė 
opozicija šiandie jau smerkia 
tuos smurto ir pilietinio karo 
metodus, kuriais oficialiai ko
munistai demoralizuoja darbi
ninkų mases (seniaus patys 
dabartiniai opozicionieriai elg
davosi lygiai taip pat, kaip 
Hathaway ir jo chuliganų “gen- 
gė”). Bot kada ji liepia darbi
ninkams tikėti, kad leniniškas 
komunizmas esąs geresnis ar
ba švaresnis, tai ji sąmoningai 
juos apgaudinėja!

Joseph Simonet. j

Kaip aš praleidau šventadienį
kyti už ją ir afišuoti jai savo 
tikrą pagarbą.

N&likėta daincį sugadino 
gėrimą.

Gerai pasimaudę ir pasi- 
' mankštinę nutapėme rengtis 

' . Bet prieš išva-

-—-----------

Apžvalga
SMERKIA KOMUNISTŲ 

CHULIGANIZMĄ

Komunistų Opozicija išleido 
viešą pareiškimą, griežtai pa
smerkdama komunistų partijos 
ir jai priklausančių organizaci
jų kriminali ei ges j Madison 
Sųuare Garden mitinge; įvyku
siame vasario* 16 d;

Kaip žinome; tą mitingą bu
vo surengę socialistai kartu su
įvairiomis darbininkų unijomis? <• 
Jo tikslas buvo išnešti protestą 
prieš fašistiškus Austrijos* bu
delius, .kurie paskerdė daugiau 
kaip tukšthntį nekaltų darbi
ninkų, ginkluota jėga užgrob-,

darni Vienos administraciją ir 
sunaikindami konstitucinę kraš
to tvarką. Į tą protesto mitin
gą buvo atvykę apie 20,000 
žmonių.

Bet komunistai atsivedė sa
vo gaujas į Madison Sąuare 
Gardeną ir suardė mitingą, iš
šaukdami kroviniais muštynes 
publikoje I

šitą chuliganišką komunistų 
žygį pasmerkė ne. tik darbinin
kų organizacijos, kurios rengė 
tą protesto susirinkimą, bet ir 
opoziciniai komunistai. Pasta
rieji savo pareiškime sako.%

“Ką gi oficialė Komunistų
, Partija4 tdkiit
taktika? Ji suardė tarptauti- 
nio solidarumo mitingą. Ji 
neleido organizuoliehiS New 
Yorko darbininkams garsiai 
pareikšti savo protestą prieš

(Tęsinys)
“Old Bachelor” paėmė laik

raštį į savo rankas, ir vieną po 
kitos pradėjo studijuoti mer
ginų fotografijas. Taip greit, 
kaip jis spėjo peržiūrėti, taip 
greit ir sako: “tu žinai, man namų link. Bet prieš išva- 
šios 3 fotografijos vienodai žinosiant pasisiulinome išgerti 
patinka, t. y. 2, 8, 39. Vienok, pO butelį trimalto. 
jeigu man reiktų daryti pasi
rinkimą, tai aš pasiimčiau'atsisėdome prie stalo. 
8tą.” |

Tiek pasakęs, padėjo laik
raštį o patsai paėjęs kelis 
žinksnius į šalį, ir lyg tas ver- 
bliudas ant smėlio išsitiesė.

Būrimas.
Bet tuo dar gražuolės rinki

mas nepasibaigė. Aš sumaniau 
burti. Tikėjimą į burtus jau 
savaime mane pastūmėjo pra
eitos nakties sapnas, kuris 
taip “tikrai” išsipildė.

Aš paėmiau, paklojau ant 
lygaus smėlio mergaičių sąs
tatą* ir ant visų keturių ker
čių uždėjau po akmenuką. 
Kad- lengvam vėjalini dvel
kiant nekilnotų jo lapų. Dabar 
paėiniau 51mą žirnio didumo 
baltus akmenėlius (nes tiek 
kontestančių yra), a ^vienas iš 
jų r buvo raudonas — “burti
ninkas”. Na, i ir nežiūrėdamas 
kokį paimu dedu iš eilės vis 
po vieną ant kiekvienos foto
grafijos. Ir ant galo, ar jus 
tikėsite? “Burtininkas” pasi
taikė ant No. 2-ro, — Panelės 
Stellos Chernauskaitės foto
grafijos 1

Dabar man buvo aišku. Aš 
tik dar k^rtą pažiurėjau į jos 
pilną simpatijos mažą veidelį, 
ir ką aš matau? — Jos akutes 
tarsi lyg virus dafigus — Švie
čia linkksmar ir gražiai; o< lu- 
pUtės lyg gėlelės teikia malo> 
nų nusišypsojimą.

Ką aš galėjau bedaryti ir 
pats sau bėsipriešiiiH; — bu
vau tįkras, kad gražesnės-už 
ją nebėra ir man daugiau nie
ko nebeliko; kaip tik pasisa*

Nuėjome į tą patį saliuną ir 
“Old 

|Bachelor” mostelėjo pirštu *>į 
camarerą, o šis, pildydamas 
savo pareigas ir prisilaikyda
mas tam tikros disciplinoj 
priėjęs mandagiai 1 pasilenkė..

1—Prašau man atnešti du 
buteliu tropicolo, du trimalto 
ir dvi copas stiprojo konjako.

—Ar tu padūkai,—sakau aš, 
—juk tiek išgėręs, tai ir na
mon nebeparjosi. O kaslink 
manęs, tai aš pasitenkinsiu su 
vienu buteliu trimalto.

-—Nesirūpink, —sako jis. 
Jeigu tu ir nepadėsi, tai

ti. Na, o aš, žinoma, juokai Aš, važiuodamas plentu, ku 
damas sekiau jį.

Suprantama, tai ne dainos ir išsiblaškiusius
Žodžiai jį išvarė, bet patsai įvažiavau mažą, bet švarų, upe- 
dftinos ir muzikos trenkimas. IĮ. Mane perdaug sužavėjo gam- 
Įr stebėtinas iš jo žmogus, — tos grožybė ir aš čia ant va- 
baisiai nemėgsta muzikos. landėles apsistojau.

Jis kartais sako: “Man pa- Upelis teka pro kalnus, o 
tinka klausytis muzikos, kai vietomis ir per lygumas^ o kai 
ji būna švelni, tyki, kuri ne- jam pasitaiko bėgti nuo aukš- 
e?zina jausriių ir negadina tesnes vietos, tai itada jis su- 
nervų. Bet klausytis muzikos, daro labai gražią melodiją. Iš 
kuri pasižymi žviegimu, cypi- dviejų , pusių stovėjo kokių 500 
irtu ar knarkimu, aš negaliu.” pėdų aukštumo kalnai, kurių

Tai, žinoma, tikra tiesa. To- viršūnes buvo apaugę tankiais 
kios muzikos Kuboje yra daugeliais krūmais, o kiek žemiau, 
ir kai eini pro šalį tokios vie- hyg tos kyšančios piramides, 
tos, kur ją griežia, tai tik no- stovėjo tiesios aukštos palmės, 
risi užsikimšti ausis, kad ne* bpatsai slėnis yra įdomus tuo, 
girdėti. kad jis pilnas tokių augalų, 

Važiuojam. kad hį laPai ta*P riebi ir stori,
. .. jog juos pramušus sunkiasi/ 

Pasikinkę savo bėrius , Lpjenas„ geriau sakant, 
pradėjome slinkti namų link. Idai Jd tas pienas paten. 
PIe"tat ’y?“8 lr ? 87a«U! ka ant sveiko kūno, tai jį greit
važiuot.. Kubos d.d.ej. plentą. H nepadaro,
ir vieškeliai yra meksfaltuoti, 
todėl jais važiuojant dulkių' 
kaip ir nėra. Dabar, kai “žie-1 
mos” laikas, tai ir oras vėses
nis. Gamta labai puiki; Saulė 
pasisukusi iš ekvatorio dau
giau į vakarus, linksmai juo-' 
kiasi dangaus mėlynėje, o len- 
lengvam šiaurės vėjeliui pu
čiant sudaro * gaivinantį vėsu
mą.

Mudu važiuojame greta vie
nas antro ir neperdaūg skubin 
darni leidžiartie savo mašinas 
pirmyn. “Old Bachelor” pra
dėjo skųstiš, kad jam dviratį 
minti nelabai patinka, bet, gir
di, yra daug geriau, negu pės
čiam.” Aš į jo skundus visai 
nekreipiu domės, tik karts nuo 
karto išmetu pro dantis vieną 
kitą anbkdoltą ir važiuoju pir
myn.

Privažiavome mažg miestu- 
ką ir čia mano kointmnjonasĮ8" ‘̂nj'""bu^ tikĖtiš,"kad to- 

Į nutarė pasilikti kelioms valan- h - ......
doms ir pasisvečiuoti pas savo
giminaitį. «irdi, jei nori, Pa- Lpį^ pusę aštuonių vakaro sve-

£jtainėje jau buvo koks šimtą* 
su viršum žmonių, 
rifikoSi 'daugiau.

. Taip dalykams esant, nutar
ti buvb programas išpildyti. 
Pirmiausiai Dr. J. T. Vitkus, 
vakaro. vedėjas, trumpai paaiš
kino parengimo tikšlą ir pi*i- 

L | štate kalbėtojus bėi sofistus 
Nors publika turėjo pusėtinai 
vkrgo, kol li£i svetainės dasi- 
gavO, bęt ji. iiei kiek nfesigaf- 
lėjo. Progrėmu ji bu'vo. dau
giau. nei patenkinta. Teko nė 
nlio vieno girdyti/ kūd clėvė- 
landiėčiai jau senai beturėjo

ris vingiuojąs! po ganai didokus 
kalnus, pri-

bet 
jeigu patenka ant žaizdos, tai 

*|tada jau reikalinga skubi gydy
tojo pagalba;

♦ (Bus daugiau)

liiiiiibtfh

■ “burti

KDRESPONDENCJJOSI
i

Cleveland,Ohio
Aviacijos ptakalbos ir 

konCėrtdš

Kovo 3 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko aviacijos prakalbos 
ir koncertas. Tą dieną tuoj po 
pietų pradėjo smarkiai lyti. Ir 
beveik be jokio sustojimo li
jo ligi pat vėlumos. Rengėjai 
jau buvo' nustoję vilties, kad 
galės įvykti parengimas. Iš tie-

bet visvien jį 
pavykusiu, ka- 

susidarč tik 8

p. Stonio res-

asmenys: J. R. Kudirka; J.* šū
kis, A.' Ručinskienė, S. Nemo- 
nis ir K. Nemonis. Be to, 
ALTAS& nariais įsirašė seka
mi: adv. P. V. Chesnulis (da
vė- $5.00), P. Maliolis ($5.00), 
t)r. Š. T. Tamošaitis ($2.00), 
J*.Sadauskas ($2.00) ir sesu
tėm Kūlbickiutės ($4.00).

Nors oras ir sutrukdė gra
žų parengimą, 
tenka skaityti 
dangi išlaidų 
doleriai.

Po koncerto
lorane ant- greitųjų buvo su
rengta vakarienė, kurioje da
lyvavo daktarai, advokatai, 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, solistai ir rengėjai. Sma
giai besikalbant ir besilinksmi
nant, vakarienė užtruko ligi 
ankstyvo ryto.’ Kiek teko pa
tirti, nuo vakarienės irgi liks 
keli doleriai antram skridi
mui'.

Prie pabaigos tenka primin
ti, jog ne visi tegalėjo paren
gime dalyvauti net iš komite
to narių. Pavyzdžiui, inž. P. 
žuris biznio reikalais buvo iš
važiavęs iš Clevelando. Jis pri
siuntė telegramą, apgailestau
damas, kad negali būti prakal
bose. Pp. Liuze ir p-lės Sala- 
ševičiūtės ■ atvyko ir atsiprašė, 
kad negalės dalyvauti. Pitts- 
burghiečiai pranešė, jog dėl 
blogo oro jie negali atvykti, 
kadangi- keliai- pavojingi auto
mobiliais važiuoti.

Tai tiek apie musų paren
gimą. Gal ne pilnai viską ap
rašiau, bet tai įvyko todėl, kad 
į parengimą truputi pasivėli ■ 
nau. —• Vietinis.

kiame biauriame ore1 kas nors

silik, alaus užteks abiems, ; 
ne, tai važiuok. O aš — sakote 
jis—pasiimsiu vėliaus automo
bilių, nes su tuofįVelniu nebe
turiu mažiausio noro eiti im
tynių.

Aš nepasilikau, tik ant grei
tos rankos ten pat prie baro I 
sumušėme po stiklą alaus ir’ 
pasakęs jam “good bye” pra-i 
dėjau skubėti, nes man rūpėjo 
dar šiandien ir su naujieniė- 
čiais pasikalbėti, t. y. parašyti 
truputį į “Naujienas.” 

Kalnai ir Upės.
Reikia pasakyti, kad Kubos 

teritorija yra be galo kalnuo
ta. Vietomis pasitaiko tokių 
kalnų, kurie yra susidarę iš 
gryno akmens, ir ant kurių už
lipti be tam tikro praskinto 
tako negalima, hes jų pavir
šius apaugęs aštriausiais erš
kėčiais, į kuriuos tik driežai! 
ir gyvatės įlysti tegal. O jų čia 
yra galybės. Tur būt, kad tuk- j 
stančiai!ir milionaij kurie jau
čiasi kaip tikri kalnų viešpa- 

|čia’i. Didžiausias driežo prie-|siog„sužavėjo' jnibliką. Panelės ........ . - se;:.
bei p., J.

Wilkes Barre, Pa.
Wycmingb klonio lietuviai rengs 

aviacijos dieną, — Laikinis 
z ALTAŠS komitetas suorga

nizuotas.

- ir vis dar

landiečiai jau senai beturėjo 
įtoklp šaunaus ir turtingo pro- 
grafno. Viškas taip sklandžiai 
ėjo, jog. niekas* nei nepastebė
jo, kaip prisiartino ir vienuo
likta valanda. Nežiūrint vėlaus 
laiko, pu’blika nenoriai skirstė
si. Na, o kai kurie pareiškė, 
jog nebūtų buvę gaila ir 75 
centus įžangos mokėti už to
kį programą.

Koncertinė programo dalis 
kilniausiai pavyko; Solistai tie-

šas yra juodasis špokas, kuris H. Grigiutė, £. ’ RaSiNutė; 
daugiausia jais ir maitinasi, putės Ktdbfčkiutės I
Jis yra didelis žvalgas ir greit įKrū^niekas po‘kelis kartus bu- 
juos pamato, o landyti po tuoslvo išššHikfi; Solistams akompo- 

rtdVd p-ia A. ^ilkettenč i?‘ p-1e: 
H. YifeĮfėI«Iuftė5 .
i Kalbėtojai ifeįr labai nuosa
kiai išdėstė" ahtrojo skridimo 
reiidlus. jfe nurodė; kad‘ jo
kios pblitikod* su skridimu nė- 

į ra Vardina. TodėF visi primeti- 
Įmai bei priek&ištai, kuriuos da
ira fcarpiūdr rieturi mažiausio

aš 
kaip ir visad vienas juos iŠ- 
“S’UratrtiH stulas 
nanuoštas gražiais maltais bn- ia1, .Jo kūnas tam darbui yra 
lėliais. Tfeišybę , pasakius, o jis pats*ne-
priveikiau išlehkti du buteliu, L „J ,n P * ®
6 “mister ištužtino kituJ8^’, ?°
du ir dar dvi eopSs konjako, p]^81108 laiP klct08’ kull»

<■., SS “ISŽL-Sl’-HS, w. >. r.firaŠvli spaivų rųsis; ravyzuziur: jeigu KatDCJO* 1/r. U. r. VUKUS,
Išttištinuš butelius, jau jis j* šPoWs “įdegina” W aukd^jien^^torius P Gri- 

- •' •*•• *tai .tarp žalių lapų ir per ku- gaitis, advokatas’ B. V. Ches-
riuos jis šaudamas nuo pavo- nulis ir-p-ia Ona Mihelečiene, 
jįuttš turi* taip pat gražią žalią Pastaroji savo kalboje tiesiog 
odds spalvą, kaip ir tie lapai, pareikalavo, » kad vietinis laik- 
Bet jeigu tuo pačiu kartu jam raštis atšauktų savo šmeižtus, 
priseina nukristi ant žemės, ka- kuriuos jis paleido prieš an- 
me būna daug sudžiuvusių gel- trąj į* skridimą bei Clevelando 
tonų lapų, tai ten jis automa- komitetą. Publika pilnai tam 
tiškai pasidaro geltonas. O jei-1 pritarė ir karštai plojo. Pažiu- 
gu. jam priseina vaikščioti po rėsįme, kaip dabar Kaziukas ir 
grynai juodą, žemę, tai ten jis šoferis elgsis.
būna juodas. Šitas jo smarkus Kadangi įžangos nebuvo ima-

Vasario 25 d. įvyko dviejų 
apskričių valdybų posėdis. Nuo 
SLA. 7-to apskričio dalyvavo 
V. Kamarauskas, M. Banilienė. 
J. Andriušitfs, A. Galinskas ir 
St. Žukauskas. Nuo LRKSA. 
4-to apskričio dalyvavo S. Mo- 
rožas, A. Ambrozaitis, J. Ces- 
kis, P. J; Stravinskas ir M. Zu- 
jus, “Garso” redaktorius. Nu
tarta vienbalsiai rengti avia
cijos dieną dėl Juozo R. James- 
JlanušauUko ateinantį pavasa
rį. Laikinis Tranzatlantinio ko
mitetas išrinkta iš keturių na
rių. Nuo SLA. 7-to apskričio 
V. Kamarauskas ir St. Žukau
skas; nuo LRKSA; 4-to apskri
čio S. Morcžas ir A. Ambro
zaitis.

Laikinis komitetas turėjo su
sirinkimą vasario 27. d. ir iš
rinko laikiną valdybą. Pirmi
ninkas S. Morozas, sekr. St. žu- 
kat^kas.

Kad- darbas- butų pasekmin- 
gesnis, - nutarta- šaukti visų 
draugijų, kliubų, parapijų at
stovų suvažiavimą kovo 18 d., 
2 vai. po pietų, Redington 
Hotėl, Markėt iroPėnn Avė., 
Wilkes Barrc, Pa. Kožna drau
gija gali prisiųsti du dėlega 
tu; turi ti/rčti mandatą, kokią 
brga nižaci j ą atstoviu j a.

šiame susirinkime bus iš- 
rfiikth pastovi1 komiteto valdy
ba ir nustatyti planai,, kad bū
tį galima pasiekti kuo geriau
sių pasekmių. Todėl malonėki
te visi, nežiūrint skirtingų pa
žiūrų, prisiųsti delegatus į su
važiavimą.

s —. st. Žukauskas, laik. sekr.
buvo beužšimojęs šaukti dau
giau, bet laimė, radio pradėjo 
vemti įvairiasjneįodijas, o pro 
jo “Alto parlantes” ėmė verž
tis ši dainelė:
“No matter what anyone says,
No matter what anyone 

thinks;
If you wani to be hąppy the 

ręst of your life,
Dbn’t marry a man if he \

drinks,” \
Ar tu gįrdi, ką sako radio / keitimas kartais špoką ma, tai rinkta aukos antram 

-^klausiu jo. O jis titojaus dt- suklaidina, ir! špokas jo nebe- skridimui. Rodosi, . smulkiais 
. . • .M 4 1 . ( T*) * 1 » r i&Li -1)9 4 ) < Y 4' I O 1AO CIO /"» VA 1 r »A VA <%. J 11L 4t<V .. 4 A T 1 4 1 ' ' Z"1 Z A 1 ZA , 1 <1 W V •« * A x _

Įšum. Po dolbrį aukavo sekami Į

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks* 
10 ir litetaturOs žurnalas, 
kurio iik keletą numerių 
kas mehuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. nUm. Jame telpa 
jiĮomiu, Wksliškų straips
nių5 ir šiaip pasiskaitimo; 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

sistojo ir sako: “Bėkime!” Ir pamato ir jam pasisenka paJ Surinktą trylika dolerių su vir- 
pasičmęs!, ..

■’ '.r ' ' r ' f V ■ '•
■ V • Garsinkite® “Nnose”
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Lietuves AkušeresDr. Weeks, Succeasor to

yra

va

Oppotlte Dn v ’ < Store, 2d Fluor

Graborai

ii 'įJUik*

Goodman

Tibbett dainuos Tonio
Nors

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

gurno JOHN B. BORDĘN

piet iš 
j Tau-

AmbiHance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Metropolitan per 
statys ‘‘Pagliacci’

5919 
2343

:0 SO*
> sąryšių

MIRTIES
VĖS

Martinei!! dainuos Cąrųso jam 
paskirtoje Canio rolėje. — 
Popukiriška Leoncavallo ope
ra bus transliuojama šį šeš
tadienį.

prieš s 
kuri?! 

bari tom},' 
“Ridi, >a-j 
užvardini’ 

i daug-.

Plaza 3200

Lafayette 3572

Muzika irgi labai patrau- 
Ridi, pa- 

gliacci” ji turi grąžių choro

il.—8:30 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Tel. Boulevard 2800 
6515 So. RacktotU fa

Tel. Repoblk $723

Riverside, III. 
kandida-

2422 W. Uarųutttt Rd. 
kampai 67tb ir Artėliau Ava 

------ ‘ “1 1595'
ryto nuo 2-4

Kodėl bu ve parašytas prologas
“Pagliacci” geriausis išverti

mas į anglų kalbų butų “Juok
dariai”. Pradžioje ši opera bu
vo pavadinta “Pagliaccio” — 
vienskaitoje, bet puikaus artis
to Victor Maurel parinkimas į 
šią rolę, kaipo originalis Tonio. 
jo pageidavimu ta dalis buvo 
padidinta dviejais atžvilgiais.

Dėl jo, pabaigus operą, Leon
cavallo parašė garsų prologą, 
kuris dainuojama Tonio 
uždangos pasikėlimą, 
yra taip mėgiamas 
kaip tenorai mėgsta 
gliaccio”. Dėl jo ir 
mas buvo pakeistas 
skaitos forma.

Giovanni Martinelli sako

Haltttd Strtti 
CHICAGO. ILL.

SIUSKITPER
NAUJ1KHAS
PINIGUS LIETUVON

tSARSINKim 
NAUJIENOS*

. MONTVID. M.
Wtit Towo Stat* Bank Bldf 

2400 W Voduon St 
iki 3 oo pietų. 6 iki •

Tel Stele, 7330
Namų relefona* Bnioavick 059

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakar* 

kątiųrttdumo

Gydytojas ir Chirurgas 
OfisMr *645 S. ASHLAND AVĖ 

qfisu *al.» Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

yak. Ncdėlioj pagal sutarimu 
Ofiso TeLi Boulevard 7820 

'Namų Tel. Proipca 1930

GRABORIUS ir 
BĄLSAMUOTOJAS 

Paiatnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didele ir gra£: 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV 
f 9 t f • < U***

Valandos ąoo 9 |ki 11 ryto nuo 2-4 
it r o po phtn. iicedomii po pietų u 

aedėliomii pagal susitarimu.J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktprjus per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitągę Avenue

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

♦ 142 ARCHER AVENUP 
Velefonat Virgiui* 0034

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ib chirurgas - 

Valandos nuo 2 ild 4 ir nuo 7 iki <9 
vai.. Nedaliomis nuo 1,0 iki 12 

8343 @outb Halsted St.
tel Boulevard 1401

Lietuve kiekvieną 
pirmadieni per 

radio

DVIEJŲ M ET
SUKAKI

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS 
• JRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimai geras it nebrangu!

718 W. 18th St
Tel. Monro* 3377

SVEIKATA YRA TURTAS
Aš turiu daugelio metų patyrimo 

gydime ir praktiškoj psychologijoj. 
Visoki goiteriąi, Jrupturos, vericose 
gyslos, tumeriai, silpni nervai, rhe- 
matismas ir t. t. lengvai pagydomi.

D. B. POPOVICH,
Ofiso valandos: 9—12 v. ryto
2360 Clybourn Avė., Chicago.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Sptci(ditt<u 
s Palengvini akių {temt . ' 
priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo.
akių karštį, atitaiso trumparegyste ir to- 
hregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suos* atsitikimuos* egzaminavimas daro
mas tu e’ektra. parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikui. kreivos akyi atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 

I dėlioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per pusę pjglaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai 
A metiko* Lietuvių Daktaro Draugi jo* 

Nariai.

kuria eiti

nervuotnmo. skaudama

rūpesčius man.

2506 Wetrt 63rd St 
T.L RBPUBUĮC M00

Leoncavallo tragiškos operos 
“Pagliacci”, perduodamos Me
tropolitan Opera Company šį 
šeštadienį, Canio rolė, yra Ca- 
ruso man paskirta.

Kiek metų laiko atgal, kada 
as į New Yorką atvykau, jos 
nežinojau ir nemaniau jos mo
kintis, nes visuomet Caruso ją 
dainavo. Ref vedėjams prašant, 
aš tą rolę išmokau ir buvau1, 
kaipo Caruso pavaduotojas ir 
dainuodavau porą trejetą kar
tų per visą sezoną. Bet po jo 
mirties tą rolę aš dainavau 
dažniau, negu bent kokią kitą 
rolę, išskiriant Radames rolę 
“Aidoje”.

Ar ne įdomus klausimas? Iš- 
tikrųjų, ka žmones perka? Atsa
kymas irgi yra svarbus ir įdomus 
tiems, kurie tuo klausimu įdomauja, 
ir už savo pinigus nori gauti pilną 
verte.

Paimkime pirmų apie pirkimą 
maisto. Daugelis namų šeiminin
kių pirmiausia pažiūri į kainas, bet] 
neatsižvelgia i maisto rūšį, vardą ir 
gera reputacija sankrovos, taipgi į 
išdirbčju vardą ir firmą.

Lengva yra nusipirkti pigų mais
tų. už pigia kainų. Bet pirkėjas iš 
to turi mažai naudos. Taigi, kodėl 
yra tiek daug namų šeimininkių, 
kurios maistą perka tik dėl žemos 
kainos o ne dėl geros maisto pušies. 
Yra tūkstančiai išdirbėjų, kurie ant 
ųiarketo turi be galo daug tokių 
produktų, kurie per ilgus metus ži
nomi ir pagarsČje, kaipo geriausi. 
Tie produktai .gerai žinomi todėl kad 
per daugeli metu buvo gerai išgar
sinti kaip išdirbeju taip ir sankro- 
vininkų.

Jums reikia tiktai užeiti j “Mid- 
west Stores” sankrovų ir jus atra
site dideli ir gerų pasirinkimų augš- 
čiausios rūšies produktų. Tie pro
duktai yra gryni, pilno svarumo ir 
gerai sudėti. Jums nereikės abejoti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

V4mdoit 1—3 Ir 7—8 
eredomb ir nedėliomii pagal' soti 
Inidtaciio 6631 So. CalifornU A 

Telefonas Rtpūblfc 7868 ~ ~

Jieniau c 
<335 So.

r, SOULFVĄRI

Helen Bartush, artistė-dai- 
nininkė, dabartiniu laiku dai
nuoja kiekvieną pirmadienį iš 
stoties WAAF. Laikas 4:15 
P. M.

Ji yra viena iš geresnių dai
nininkių Chicagojej' pasižymė
jusi ne vien tarp lietuvių, bet 
taipgi tarpe amerikonų. Ji yra 
dainavusi operoje 
Art Theatre, kur visus sužayė 
jo savo balso gražumu.

Taigi, norintieji išgirsti įdo 
maus, gražaus programo, neuž 
mirškite laiko ir stotį.

Jos programas'duodamas var 
du Diane Bartush. —A. B.

fta 0600 fioatb Artim 
Pbone Proipect 6659 

OfUo T>L Canal 0257

PR. P. Z. ZALATORIS

atsukite savo radio ant 
kilocycles ir išklausykit 
programo. šis programas 
patiks.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wtutrn Avtntu 

Tel. Lafayett* 4146
VALANDOSt 

nuo 9 iki 11 valandai ryta 
nuo 6 iki 9 valandai *akare

VALERIJONAS 
KENSTAVICIUS

Palikes beturčiu persisky
rė su šiuo pasauliu po ilgos, 
sunkios ligos kovo m. 1934 m., 
sulaukęs 48 m. amžiaus; gimęs 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
liūdime du pusbrolius Vaclovą 
ir Juozapą ir daug draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. J. Bagdono koplyčioj, 2506 
W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 10 d., 1:30 vai. po 
koplyčios bus nulydėtas 
tiškas kapines.

Visi a. a. Valerijono 
tavIČiaus i.‘ ‘ y.
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Pusbroliui ir Draugai

Laidotutvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telef. 
RĮepublįc 3100.

Lalaotuvoniis rūpinasi ir ko- 
lektuoja pinigus nuo geros šir» 
dies lietuvių ppį JogminienS 
ir Katauskienė.

Prašomi pasirūpinti laidotuvių 
ir apdraudos reikalais

Jeigu Norite Dailumo
Ląi^atuvėse^..;... P

RiĖPublię 9340
KedzieAvenue < 
su firma tuo pačiu vardu)

apie šių produktų gerumą ar blo
gumų, nes kiekvienas dalykas yra 
“Midwest Stores” sankrovų garan
tuotas ir jūsų pinigai bus sugrąžinti, 
jeigu nebusite užganėdinta.

Jums lengva bus pirkinėti “Mid- 
weqt .Stores” sankrovose. Regųlia- 
riŠki išpardavimai šiose sankrovose 
paskelbiami laikraščiuose . Susiieš
kokite ši skelbimų šios dienos lai
doje. Visi šiame skelbime išvar
dyti produktai yra geriausios rūšies. 
Kainos yra prieinamos ir jus be 
abejų galėsite nemažai pinigų su
taupyti, jeigu jup pirkaite “Midwest

J j Kens- 
giminės, draugai ir

Siunčiame Gėlės Telegramų j viąo 
pasaulio daUs.

L 0 V E I K I S
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabąjns

Pristatome i visas .miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. UI.

Phonę Boul evard 7314

Šį vakarą Radio Kliubo 169 
inksmas programas. Stotis — 
WWAE, 1200 k. Laikas — 6:15 
iki 6:45 v. v.

Vakarienės laiku nėra kitų 
stočių ant šių bangų. Jei tik 
jus atsisuksite savo radio, tai 
aiškiai, be trukdymų, girdėsite 
musų programą.

IPrograme dalyvauja geriau
sia musų smuikininke p-le Va- 
erija čepukiutė ir pianistė-dai- 
nininkė p-lė Alena Pečiukaitė- 
?rogramo vedėjas visuomet 
Antanas žymonias.

Taigi apie šeštą valandą 
karo 
1200 
musų 
jums

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ai $25.00 ii augičia*

Moderniška koplyčia dykai
W \3th St. TtL C»n»l <• 74

CHICAGO ILL

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

Ofiso valandos 2 iki 6 ii 6 Iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Ofiso Tel Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. Ą. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Mot.rift'. VyrUky. V a i k, (r .1., 
chroniškų ligų 

Qfiiąs 3102 So. Halsted .St 
arti 81st Street

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

dįepa.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct 
.Cicero 3724. Koplyčia dvkat

Phon» Bankvard 7042

DR C. Z VEZELTS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
<rtt 4.7tb 

valandoj nuo 9

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Franciacoav

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th St 

ęCoi ot J5th M Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė

Tel. Victory 5904
Hito <alandos» nuo 2-4 ano 7 

N«dėidienuie pagal sutarti

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phon. HEMLOCR 782b

105 W. Monro® Si., prie Clark 
Tele5oaa» Slate 7Q00: Valandoe 9 11d »

Side: 2201 W. 22 St (CermakRd.) 
aned&ho. Seredoe ta- Wtnyčioa rak. « iki 8 
• 1 ~ -'.Telefonas Ganai 6122
•Namai: 6459 S. Rockwell StreetjSfifosoo“' 7 ®

Lachavicli įr Šonus 
LIETUVIS GRABORIUS 

^Patarnauja laidotuvės; kuopigtauiiai

ai 2515 arba 251e
28rd PL Chicago 

s. •"8T,a« m
Tel. Cicero 5927

Užvakar Cook County ligoni
nėje mirė 70 metų amžiaus lie- 
;uyis Nikodemas Kritfša, 2416 
West 45th Place, Brighton Par
ke. Jis mirė kentėjęs apie du 
menesiu, po to kai apsiplikino 
su verdančiu vandeniu.

Spėjama, kad Chicagoje gy
vena jo gipiinės, p. Krausienę, 
Atlantic apielinkėje, apie 46th 
ir Wentworth ir pp. Kampikai, 
Bridgeporte. (giminės prašomi 
susižinoti su graborium J. F. 
Sudeikių*, 4605 South Hermi- 
tage avė., YARds 1741, laido
tuvių ir kitais reikalais.

Velionio kūnas randasi gra- 
boriaus lavoninėje.

Telefonai Yards 1138
Stanley P. Mažeika 

Graborius ir 
Balzamuotojas

. v ***’^ tDo’““vTuno automobiliu* visokiem* reika 
lams ' Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO ILL

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

erzinimų. Gaukite bonkų Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
riiežėjimui paŠalipti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1,00. •

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po oiątų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

“Pagliacci” ir '“Uayąlleria pagliacci” ir ;nėT,a mano mė- 
Rusticana” buvo dainuojama giąmiausia opera, bet Canio 
taip tankiai tuo pačiu įkartu iv role yra viena iš geriausių ir 
tokiomis piniginėmis pasekme- tinkamiausių tenprui. 
mis 
“DangjčKais 
gybūs operų vedėjų

189Q metais čfĮaącagni su dainų. Neddos “Paukščių Dai- 
“Cavalleria Kusticana” .laimėjo ną” jr Ęeppes serenada pirma- 
[Ricordi prizą už yiąno veiks- me veiksme. Ir ypatingai pa- 

s antrame veiksme 
šokis, kuris paseka 

mažo veikalo veikimą. Pilnoje 
žodžio prasmęje, ši opera yra 
“geras teatras’’.

Be manęs los šioje operoje 
dar sekanti: Queena Mario kai
po Nedda, Alfio Tedesco kai
po Beppe, ir G<eorge Cahanov- 
sky kaipo Silvio. Vincenzo 
Jellezza vadovaus.

LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas ' 
akis ištaiso be ope* AK. \ 
racijos. Pig i o m i s /■Lgga 
kainomis, lengvais įKMli 
išmokėjimais. P r i* 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

prie 47th St. ant 2 lubų, 
Tel. Boulevard 1242

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu 

Kreivai Akia 
litaiio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki I 

Nedėltomis 10 iki 12 vai. ryto

A. L Davidoms, M.D.
4916 So. Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107

J. L. Tupy, 
gyventojas paskelbė 
tuosiąs į kongreso atstovų bu
tą. Nomįnacijos įvyksta bal. 
10 d. Jis yra bohemų kilmes. 
6-tas distriktas apinpa vakari
nius Chicągos priemiesčius, 
kaip Riverside, Berwyn, etc.

?  r.- J — r    -T- - » ..-.U.,..-.. ..

Ką Žmonės Perka?

v Al A N DOS
ano
auo

4p«r. įvenrcdienio

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAUK
♦63». South AthlanP Av«nu» 

Ofiso valandos:
Nuo 1.0 iki 12 dieną 2 iki i po pim

’ iki » vai. NedH nuo 10 iki 11 ‘ 
Rez. Telepbo:

POVILAS PILKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 diena kovo mėn. 1932 m., 
sulaukęs pusės amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Josephine dukteris Ele
na įr Christina.

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangaus vyro ir tėvelio 
Marąuette Park parapijos baž
nyčios bus laikomos Šv. Mišios 
10 diena kovo mėn. 1934 m., 
7:45 vai. ryto. Kvięčianąe vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas.

Nors . Maėjo jau du metai, 
bet ipes kįelcvieną valandą apie 
Tave mastome ir Tavęs^paštyg* 
štame. Liūdnas musų gyve
nimas; skaudu, kad Tu pas 
mus jąu nebesugriŠi. Ilsėkis 
ramiai musų brangiausias vyre 
ir teveli, t

Nubudę lieka.
Moteris ir Dukterys.

jie -yra .pavadint
Dvynukais” dau- kianti, JBe prologo

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Prašomi atsišaukti 
velionio Krušo

Tei 5oal**ar<> 
Ra Vjtl V ir tor| 

DR. BEKTASH
W I5tl> SI 

vot ot ’5tb * Haltretf Su 
.» «ndo> *o« • < «•<> * 30 • 

*<į*M ■••• ’■*■**!

UIZAPAS [80CIKI

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Therap*

6100 South 
Avtnur 
Phon*

Hemlock 925 j
Į Patarnauja prie gim

dymo . oamuose ar 1i> 
goninėae. duodu ma- 

: ’«8e treat-
men* *f mapnetk 

' blanket* ir t. t. 
Moterim* ii tnergi 
nomt patarimai tr> 
vanai

J. J. BAGDONAS
Inoje valandoje paveskite savo

mo opera. Dviem jnetais vėliau traukiant 
Leoncavallo laimėjo dovaną iš tlavotte 
kitos Sonzogno .spaustuvės su 
“Pagliaccj”.

Leoncavallo parašė netik mu
ziką, bet ir operos žodžius. Nors 
šis apsakymas ir nėra origina
lus, bet paimtas iš jo paties 
miestelio įvykio, kuris įvykę 

[jam esant dar mažų berniuku 
ir jo tėvasxbuvo nelaimingo as
mens teismo teisėju.

“Pagliacci” apsakymas
Vaizdas įvyksta mažame kai

me Dangun Jwumo šveųtės iš
kilmėse. Būrys keliaujančių lo
šėjų pasistatę kilnojamą teatrą 
šiame kaime, prisirengimui prie1 
perstatymo. Canio, grupes va
das, geria užeigoje, kada kup
rotas juokdarys Tonio prie 
Canio gražios pačios Neddos. 
ši u‘ž jo tokį elgesį, su bizųnu 
gerai apmuša, kuris pabėga pa
siryžęs jai atkeršinti.

Apie ją šnipinėdamas Tonio 
pastebi, jog ji rengiasi pabėg
ti tą naktį su Silvio, turtingu 
ir gražiu ūkininku. Jis išduo
da meilužius Canio. šis pavy
do pasiutime, atbėga jau per- 
velai užtikti jos meilužį. Bū
damas geru “Vaidyla” jis pri
siverčia save lošti tą vakarą 
paskirtame perstatyme, seno

biškoje italų juokingoje kome
dijoje. Ir čia jis dainuoja gar
siąją “Ridi, pagliaccio” — 
“Juokis, juokdary, juokis” — 
kuri priveda pirmąjį iš dviejų 
veiksmų prie galo.

Antras veiksmas yra veika
las veikale. Komedija turi tą 
pačią lemą, kaip ir tikrerji tra
gedija. Nedda lošia neištikimą 
pačią, o Canio prigautą vyrą. 
Drama pasidaro tokia realisti
ne, jog Canio užsimiršęs savo 
rolę, reikalauja Nedda pasaky
ti savo meilužio vardą, žiūro
vams linksmai džiaugiantis 
šiuo perstatymu, kuris jų nuo
mone tik graži komedija, Ca
nio užmiršęs visą pavydo už- 
sikarščiavimą, su-varo peilį į 
Neddos širdį. Silvio išbėga iš 
žiurovų tarpo jos pagalbon, gi 
Canio nužudo ir jį. Uždanga 
nusileidžia, kada z sumišęs Ca
nio surinka “La commedia e 
finita” — “Veikalas jau baig

L4eui*ia* Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAI

Persikelia* | erdveiuf u patogesni viet. 

3325 So. Halsted St.
Valandos auo 10 ryto iki 2 po put’ 

ir auo 6 iki 8 rakar* 
tventadieoiau auo 16 iki i? 

i>bon« Boakvard 8483

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Gnio d paropos ir oil orahtihųoję 
tmojoj oittoį.

VALANDOS 10 12 A M 2-6 P |A 
T o h ii Sekmadieniai* ir ketvirta

«o«itaruM 
ahted St

Penktadienis, kovo 9, 1934

RADIO

<K*ai lietuviam* tmoma* pe» m* 
tu* kaij>r parvre* gydv*op» biratąa' 
akušeris

Gydo įtaigia* it cbroniika* liga* *vrų 
moterų ir pas»* naujausio* me
todu* X-Ra* i* kitokio* dektro* ori*
• *«*n> 

Uisat n Laboratorija
1034 W. 18th ŠL, netoli Morgan SL

* lando* ano ii) 12 putų ir 
6 iki 7:30 vakaro 
Tel Canal H10 ‘ 

Rezidencijo* telefonai
riya* Path 675^ «* Central

Itching

žemo
D R . S K IN i fi R i T M Tl O N s



n cmgfo m. Penkfailirnis, kovo 9, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ALTASS ŽINIOS
Joliet lietuviai auko 
ja $19.50 J anų ša u s 

ko skridimui
Per pasidarbavimą lietuvio 

George Rimkaus, Joliet, III., 
ALTASS buvo sukelta ir pri
siųsta $19.50. Pinigus aukavo 
sekami:

SLA. 167 kuopa —$5.00.
šv. Juozapo Draugija, Rock 

dale,

So. Ilalsted atremt, William 
Walters, 942 N. Lawndale avė., 
Sofija Svirskienė, 665 W. 18th 
st., ir George Patris, restau- 
rantų savininkų sąjungos sek
retorius. Bombininkai tvirti
na, kad pastarieji du samdė 
juos bombarduoti restaurantus 
ir saliuinrs.

Be to, sulaikytos ir dvi lie
tuvaitės, kurios ankščiau buvo 
paleistos. Jos yra, Fern Yates, 
726 West 21st st., ir Anna Pn- 
caitė, 19, 1808 So. Halsted St. 
Jos laikomos kaipo liudininkės.

Lietuvė Svirskienė, kuri už
mokėjusi bombininkams $40.00, 
kad jie išlėkdintų Chas Mikuc- 
kia alinę, vakar buvo prieš tei
sėją Padden Felony teisme 
preliminariam tardymui.

III. $5.00.
Rimkus—$5.00.
Gertas—$1.00.
lysinis—$1.00.
Franskaitis—$1.00.
Rimkus—$1.00.

Smulkių surinkta $.50 .
Viso $19.50.
Ačiū! Ryt ir kitomis dieno

mis tilps sąrašai aukotojų iš ki
tų kolonijų, kurios prisiuntė pi
nigus.

K.

Trys čikagiečiai šeš
tadienį išvažiuoja į 

Westville
Važiuoja lakūnas James R. Ja

nušauskas, Dr. T. Dundulis 
ir Frank Bulaw.

Sesi asmenvs arės 
tuoti ryšy su 
bombų mėtymu

Dvi lietuvaitės sulaikytos, kai
po liudininkės; Svirskienė 
prieš teisėją

Kovo 10 d., kaip 4 v. ryto, 
minėti trys čikagiečiai išva
žiuoja j Westville, III. James 
R. Janušauskas ir ALTASS 
garbės narys, Dr. Tadas Dun
dulis, ’ 
villio 
gini o ‘ 
villėj, 
Bulaw, 
reikalu.

Jie apsistosią pas 
tuviams gerai žinomą veikėją 
p. J. Deltuvą, ir VVestvillėj pra
leisiu apie porą dienų.

važiuoja tartis su1 
veikėjais reikalu 
“Aviacijos Dienos” 
balandžio 29

, “Naujienų

West- 
suren- 
West- 
O, F.

kontesto

vietos he

Išviso jau šeši asmenys yra 
areštuoti ryšy su mėtymu bom
bų, kurios pastaruoju laiku pra
dėjo sproginėti prie restauran- 
tų, ir kliudė lietuvio Chas Mi- 
kuckio alinę, 671 W. 18th st., 
net du kartu.

Suimtieji yra Frank Curran- 
Kurauskas, Harry Fritzel, ku
ris dirbo politikieriau's, buvusio 
kongresmano vaistinėje, 1913 
So. Halsted st., John Evorick. 
hardware krautuvninkas, 1726

Liga, kurią lengviau 
pradėti, negu su-

Ji yra — — 
sius” 
koja.

bet lai “No- 
jums apie ją papasa

THE FAIR
MILWAUKEE AVĖ. ai WOOD ST.

už 
mane vidun, 
nebijok, pa

bei sustoję

_ Musų $4 French 
Procesą

Permanent Wave
Atsineškite ši skelbimą

Ta, kuri atsineš Ši skel- > 
bima, sralės Kauti vie- 3 
na reKuliari $4.00 ver
tės Permanent Wave 
tiktai už ......................

THE FAIR
MILWAUKEE AVENUE 

Krautuves Balkone.

Trečiadienio vakarą turėjau 
reikalą užeiti i Universal K11- 
bą, pasimatyti su J. Kemešiu 
Paspaudžiau durų skambutį, 
atidarė p. Kemėšienė duris, žiir- 
ri į manp ir be saiko kvato
ja. Pasijutau nejaukiai, nejau
gi kas pas mane netvarkoje? 
Nespėjus save apsižiūrėti, 
skverno ir tempia 
Sako: “Eikš, eikš 
sijuoksi ir tu.

žiuriu; susėdę
grupė apie 12 ypatų, visi pa
žįstami, nematyt nieko nepa
prasto, o visi taip nuoširdžiai 

Įkvotoja, juokiasi, lyg čia pats 
Į Charles Chaplinas fones jiem 
| krėstų. Pasižiūri vieni į kitus 
j ir vėl iš naujo plyšta. Kadan
gi nežinau kame dalykas, tur 
būti dėl to ir aš nebegaliu s 
silaikyti irgi sykiu* kvatoju. 

‘Ir tas užbrėžtas juokas tęsėsi 
per kelias minutes.

Kiek aprimus, Kl. Jurgelio
nis kreipėsi į grupę ir aiškina, 
kad juokas esąs savos rųšies 
liga, kurią galima užkrėsti di
džiausią minią žmonių į trum- 
piau'sį laiką ir jis yra sunkiau

GERIAUSIA DEGTINE CHICAGOJE
Mes parduodame 64 rųšis degtines. Labai daug parduo
dame O. F. D. 90% maišyta ir Chief Black Bird :— 100% 
degtinė (straight whiskey). Taipgi parduodame 4 rųšių 
romą. Pristatome į visas dalis miesto. Del kainų, rųšies 
degtinės ir Romo, pašaukite musų atstovą BRUNO VEN
CKŲ, jis jums maloniai patarnaus.

Parduodam tiktai alinių savininkams (wholesale) kai
nomis.

OLD FORT DEARBORN
Wine and Liquor Co., Ine.
4250 Archer Avė., Tel. Lafayette 2114

Thia advertirament is not intendod to offer whiakey for sale or dellvėry In 
ony etato or community wherein the advertisinr. aale or ūso 

thereof Is unlawful. , ,.

JAUNOS, GRAŽIOS LIETUVAITES

1WzS

Valerija Slazas, Veda Budrick, Florence Shimkus, Betty 
Stradomskas ir Aldona Bastis, penkios lietuvaitės, kurios da
lyvavo vasario 16 d. iškilmėse Medinah klube. Iškilmes rengė 
“Sandara”.

sustabdyti negu pradėti. Pa- Pirmadienj prasidės 
maniau sau; tai kai tik man.) nr IK
sena “džiulapė”, kurią seniau 
vadindavau autu.

Vėliau paaiškėjo, kad tai 
esama repeticijos juokingos 
komedijos “Piršlybos”, kurią 
Lietuvių Socialistų Chicagos 
Centralė kuopa rengiąsi pasta
tyti scenoje Lietuvių Audito
rijoj, kovo 25 d., šių nelaimin
gųjų metų.

Na, pamaniau sau, blogi me- 
ar ne, bet jau tos puotos 
nepraleisiu nepamatęs.

— Nosius.

tai 
tai

Gėlių Darželis

jus prie ALTASS klausimo 
svarstymo, tūlas asmuo atsisto
jo ir ugniniais žodžiais ėmė 
agituoti prieš skridimą. Vienok 
federacija nutarė skridimą rem
ti. Nors truputį vėlokai, bet 
kaip patarlė sako, “geriau vė
liau, negu niekad.”

Ten buvęs.

ai, Frank D. Chase, yra 
camos:

Kovo 8 — 148,500
Kovo 15 — 137,500
Kovo 23 — 126,500
Kovo .30 — 115,500.

Protestuoju!
Šis vyras mano, kad ir 

mos" turi kartais ui 
griekus alpakutavoti

Tnu-
levo

Aš, “Naujienų” skaitytojas, 
pareiškiu nedidelį protestą 
prieš tėvus, kurie yra kaip tas, 
apie kurį buvo rašyta trumpą 
laiką atga 1 (Už Mamos grie
kus Tėvas atpakutavoja). Bu
tų biskį ir sarmata duoti vi
siems žinoti, kad tiktai tiek 
tėvas galėjo nuveikti ir “ma
ma” sugebėjo jį Jie didelio 
vargo į “cipę” atiduoti.

Čia, tėvai, tik visas mamas 
paskatinai, joms daugiau ener
gijos pridavei. Jos dabar 
geriau žinos ką daryti su savo 
“tėvais”. Už mažiaus) prasikal
timą tuojau į “cipę”. Pašaukia 
dėdę, o tas dėdė ima tėvą už 
kalnieriaus, į. karietą, ir užda
ro. O išeidamas tėvas turi duo
ti “cipės” ponams ant cigarų. 
Kartais ir mamom butų nępro- 
šalį. —Teisybės Mylėtojas.;

CWA. darbininkų 
kvotos Cook aps
kričiui kovo mėn.

Pirmos Pagelbės 
Savaitė”

-----rnr-
Pirmadienį Chicagoje, taip 

“ pat ir visoje šąlyje, prasidės 
“Pirmos Pagalbos Savaitė” — 
“First Aid W(ę^K”, kuri pabrė
žia prisirengimą ii* mokėjimą 
suteikti pirmąją, pagalbą žmo
nėms, kad jie nekentėtų berei
kalingai, ’ kiibBįięt l^ejitfejiipis 
galima išvengti. “Savaitės” vei
kime aktyviai dalyvaus 60,000 
vaistinių Chicagoje ir kitur.

Šią penktadienį Gėlių Dar 
želio nariai jau susirinks nau
joje vietoje, būtent, p. Be'lia- 
jaus baleto; mokyklos patalpo 
se adresu 3259 S. Halsted St.

Malonu yra pranešti, kad 
p-nia , Staneliutė-Voight jau 
grįžo prie Gėlių Darželio ir vėl 
mokys dainuoti po senovei.

— Jurginis.

Jaunas Algirdas
Shaulitis mikliai 

auga
Kastantas , ir Barbora Shau- 

lieeiai, 6707 So. Artesian Avė., 
susilaukė gražaus sūnelio, va
sario 22 d., Švento Kryžiaus li
goninėj. ;

Gimęs didvyrio Jurgio Wa- 
shingtono dienoje, gal ir jau
nas Algirdas ShaiVlitis užaugs 
sekti4 didvyrio pėdomis.

Laimingai! Sp.

North iWest Moterų 
Kliu bas turės Bunco 

Party ALTASS 
naudai

Mažins darbininkų skaičių 
5,000 kas savaitę

CWA darbininkų kvotos 
Cook apskričiui ir Illinois val
stijai, kaip skelbia CWA ad
ministratorius Illinois valsti-

Penktadieniais 
6:15 iki 6:45 
vai. vakaro

Pavojingas visuomenės aptar
navimo įmonių reguliavimas

Viename straipsnyje William 
A. Prendergast, buvęs pirmi
ninkas Public Service Cdmmi- 
sSion of Ncvv York, nurodo 
kaip politiški puolimai prieš 
visuomenės aptarnavimo įmo
nes ardo ir stato pavojun val
stijų reguliavimo sistemą įmo
nėms. Neapgalvoti, triukšmin
gi politikierių puolimai prieš 
įmones, kartais. Jiems ir atne
ša balsų, bet kartais tokiu ke
liu į vietas įsigauna asmenys, 
kurie Suardo tai kas sutverta 
ir pirmiau “kovoję kovas žmo
nėms” palieka jų aršiais prie
šais. — (Sp.)

Ir Marąuette Parke 
naujas demokratų- 

lietuvių klubas

kolo- 
Klių- 
Jono

NORTH SIDE. — šios 
nijos North ,West Moterų 
bas rengia bunco party 
Grigaičio svetainėje, 3800 Ar-
mitage ave„ kovo (March) 18 
d. vakare. Visas uždarbis eis 
naudai ALTASS.

Tenka pasakyti, kad šios ko
lonijos moterys yra darbščios, 
ir jeigu jos ką sumano, tai ir 
padaro. Reikia tikėtis, kad jų 
parengimas pilnai, pasiseks Ir 
padidins ALTASS iždą. —-N.

1 ' "» 1 y i ‘ '
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is stoties 
WWAE, 1200 k. 
Radio Kliubo 
Gražus Programai

t

E.k> k'OBIhlSOIS.

se*| Went Pullman — Sekmadieni, ko
vo 11 d., 2 vai. po pietų West Pull- 
mnn Park svetainėje jvyks S. L. A. 
55 kuopos paprastas stisirikinmas.

■ Visų narių pareiga atsilankyti ir at
sivesti bent po narj prirašyti prie 
kuopos. Patariu nariams nesiduo
ti suspenduoti, kurie negalite už
simokėti mokestis iš priežasties be- 
paskolos iš Centro. Paskola iš Cen
tro Šiuo laiku yra galima gauti. Tik 
reikia ateiti i kuopos susirinkimą ir 

pareikalauti. Sekretorius.

Kvotos Cook apskričiui kovo darbės, tai ateikite ir~ pareikalaukite 
menesiui yra sekamos:

? Kovo 9
Kovo 16 — 80,000
Kovo 23
Kovo 30

Kas savaitę CWA darbinin
kų, Cook apskrityje, skaičių 
mažins 5,000-iais.

85,000

- 75,000
- 65,000.

PRANEŠIMAI
LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA 

APSVIETA 
RENGIA BANKIETĄ 

Su gražia programa ir šokiais 
NEDALIOJE, KOVO-MARCH 11 d., 
HOLLYWOOD INN SVETAINĖJE, 

2417 W. 43rd St.
Pradžia 6 vai., vakarienė 7 vai., 

įžanga 50c.
Visus kviečia atsilankyti Apšvietietės

Roseland — Penktadieni, kovo 9 
d., 7:30 vai. vakare, K. Strumilos 
svet, 158 East 107 Street, jvyks 
kliubų ir Draugijų Susivienijimo pa
prastas susirinkimas. Bus jame 
svarstoma svarbus reikalai, visų na
rių pareiga atsilankyti, atsivesti bent 
po vieną narj prirašyti prie Susivie
nijimo. Sekretorius.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj ko
vo 9. Amalgamated Centro name 
383 So. Ashland Blvd 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti visi, nes bus 
svarbių reikalų aptarti.

Kviečia visus Valdyba.

Susirinkimas Greater Pullman Lie
tuvių Geresnes valdžios kliubo įvyks 
pelnyčio j kovo 9 d. vakare, 8:30 vai. 
bažnytinėje svetainėj, 108-ta gatvė 
ir Wabash Avenue. 
bus labai svarbus.
valdybos 
ir tt.

Susirinkimas 
Bus 

indorsąvimai kandidatų

Victor Petkus, rašt.
J. P. Waitches, pirm.

Aplaikytas labai svarbus laiškas 
iš KRAŽIŲ — nuo Laisv. Etinės- 
Kulturos Draugijos Kražių skyriaus.

Meldžiu Chicagos ir apielinkės kra- 
žiečius ir kražietes ateiti mano ofi- 
san 3310 So. Halsted St., Chicago, 
III. Ofiso valandos kas dieną nuo 
6 iki 8 vai. vak.

rinkimai

.......... ................. .......... . ...—><
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Business Service
u, JBi$niol .Patąrnąviipąs 

Tel. Yardt 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, UI 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NEW YORK ...
LOS ANGELES ____________
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylią 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

.. $ 7.00

... $25.00

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.* 
Pirkite popietį per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

namus.

ŠIUOMI PRANEŠU gerinamiem 
lietuviam, kad aš kaipo masažistė 

j dirbau Benton Harbor daug “ -
dabar dirbu North Avenue 
nėse, 2039 W. North Avė. 
lietuves atsilankyti. Busite 
dintos mano patarnavimu. 

Tel. Humboldt 7276 
MRS. BRUNDZA

metų, o 
maudy- 
Meldžiu 
užganė-

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! Jono Platiekio, iš 
Worcester, Mass. Kas žino jo ant
rašą, malonėkite man pranešti. Juo
zapas Babaliauskas, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.Dr. A. L. Graičunas.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840 Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaisai
--^*^WW»aR^WlWWWWW*«»WWWWW^#*^#l*^**^*^****<**^*l****,*«*l**,‘

CASH arba ant. išmokėjimo Sto- 
rage išpardavimas. 3 kab. Įrengimas 
$79. Įskaitant kaurus—-arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
428-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

—o—

Help Wanted—Malė 
Darhininkų Reikia

15 VYRŲ, gero karakteriauš gaus 
apmokamą darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite.
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
iki piet

203 No. Wabash
-.w.w v- | - —•• tf vJ 
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REAL ĖST ATE
Biznis pamatuctM teisingumą

NSURANCB,. NOTARY PUBLIC 
>>FRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ROBINSON NOTŲ 
SAVININKŲ 

ATIDAI!
Pažinkite tiesą. Nemėtykite daugiau 
savo pinigus. Be išlaidų jus dabar 
galite sužinoti tiesą apie Robinson 
Patent Suits. Kiekvienas Robinson 
Notų savininkas turėtų žinoti apie 
Šią svarbią informaciją be jokio ati
dėliojimo. Prisiųskite tiktai savo var
dą ir adresą ir mes ją prisiusime 
jums reguliariškai be jokio atlygini
mo, Adresuokite:
Lock Box 695, Chicago.

Pnurašykitt i matą ipalki 

CBL LAPAYBTTB 1083 

2608 West 47th St.,

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
U MUS PRISTATYMAS

14 pėdu Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. ‘Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St Monroel710

Furnished Rooms
Tel. CANAL 4674

NANCY’S 
BEAUTY SHOPPE

PERMANENT WAVING 
Musų Specialybė. Taipgi pilnas 

Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

RENDON fornišiuoti kambariai 
dėl pavienių vaikinu. Pigiai.

3540 So. Halsted St.

For Rent
RENDON saliunas su visais nau

jais paisymais.
Stanley, 10419 So. State St., 2 lubos, 
tarpe 5 ir 6 vai. vakaro.

Pelninga vieta.

MARQUETTE PARK. Trum
pą laiką atgal Marąuette Parke 
susiorganizavo Lietuvių Demo
kratų Klubas 15-tam warde, 
kuris jau turįs ? ir bųrj narių. 
Klubas žada įstei&ti pilietybės 
piokyklą ir pagelbėsiąs gauti 
pilietybes ‘ popierius-, ; Jis rem
siąs Al Kumskio kandidatūrą į 
County CommiSsionierius ir J- 
Egano j ward committeemonus.. 
Klubas laiko sutrinkimus kas 
tretį penktadieni' J- Miškinio 
svetainėje, £640 West 68rd St.

B. 2.
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“Pilypas iŠ kanapių”
, ........

Kiek laiko ątgal Brighton 
.Parke įvyko R. K. Federacijos 
r u važiavimas, kindame dąlyVii- 
vo keli šimtai delegatų. Prie-

UŽ $1.00
Gerkite alučio kiek tik norite, 
valgykite kiek patinka pas

New Deal Cafe
2023 S. Ashland Avė.
Sūbatomis kovo 10 ir 17 dd., nuo

8 iki 2 vai. ryto.
ŠOKIAI — DAINOS ir tt.
Kviečia

ALEKSYNAS IR RAČKUS

----------------------...n ................. --- ----------------------- |--------------------------------------------------

Jus širdingai esate kviečiamas 
atsilankyti |

IŠKILMINGA 
ATIDARYMĄ

Stella’s Tavern
5225 S. Ashland Avė.
šeštadienio Vak.,

Kovo 10,1934
Karšti Užkandžiai Muzika -

.ProgxamK. ..pJa..^Sigite.
RonuhHft88268

SmmMI 
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
ulturos Draugija.
| narius priimami vyrai ir mo- 

erys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
oafialpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai istoje Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—vaįsti- 
ioj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
ulankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
os daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisų svar
esniais Draugijos reikalais re- 
erendumo budji. Draugijos narių 

.kaičius yra 1,800. piniginis tur
as virš $30,000.00. Draugija yra 

priežiūra Illinois valstijos.
Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši

os skaitlingos ir stiprios organiza- 
•ijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
si per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
;agos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nilo 4 iki 7 v. v. Arba 
relefonuokite, kad musų atstovas 
iteitų: i namus. Tel. Canal 0117 
-klauskite Mickevičių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 
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PARDAVIMUI Meat Market ir 
grosernė. Gerai einąs cash biznis. 
Fikčeriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, piaustyti, vogos, etc. 
$1,500.00 už fikčerius ir staką skai
tant marketo kaina.

Phone Lafayettte 0470

TAVERN pardavimui, geriausias 
kampas visoj Chicagpj. Nėra arti 
kito tokio biznio. Kreipkitės Box 
85, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučeriškas iceboxis 
8x8, dvejos Dayton scales ir maši
na kilbasatns kimŠt, didelis barge- 
nas, 1904 Canalport Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Landas mašinos, gerame sto
vy, parduosiu pigiai. '

2555 W. 43th St.

Real E’itate jp'or Sale 
NamaLŽemS Perdavimui

2 FLATŲ cottage pardavimui arti 
mokyklos ir bažnyčių, kaina $3000. 
John Klemik, 3814 So. Hamilton Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, . 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo išbaigimas, kieto medžio grindis,

w1 — M 2 kanj garadžius. Padarykite pn-Garsmkites N-nose”"’-* MeJ,ai8kis-2562 w-
•-į *' - . j • 4 'į.; ;' • . c*.




