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Londonas pirma karta pateko darbiečiy valdžion
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KRATOS ISPANIJOS GATVĖSE
►

Darbo partija laimėjo didžiu 
mą Londono taryboje

Didžiausias pasaulyj miestas pateko pilnon 
Darbo partijos kontrolėn

9.— Pir- 
istorijoje

LONDONAS, kovo 
mą . kartą Londono 
Anglijos sostinė ir didžiausias 
miestas pasaulyje pateko Dar 
bo partijos kontrolėn.

Vakar įvykusiuose Londono 
pavieto tarybos rinkimuose 
darbiečiai aplaikė labai svar
bių laimėjimų. Darbo partija 
ne tik nepralaimėjo nė vienos 
vietos, kurias ji laikė senojoj 
taryboj, bet dar pravedė 34

naujus atstovus, tuo laimėda
ma absoliutą didžiumą vietų 
paiveto taryboje.

Miesto reformeriai, kurie I 
valdė Londono pavieto tarybą 
be jokios pertraukos per 27 
metus, neteko didžiumos, pra- 
vesdami tik 53 savo narius, 
vieton buvusių 83. Visi šeši li
beralai nariai taipjau pralaimė
jo rinkimuose.

i

LIETUVOS ŽINIOS
Didelis ūkininkų strei
kas Užvenčio apylinkėj

NRA ruošiasi prade 
ti “Kodekso Aro” 

vają

Lakūnai surado ka 
ralienės Sabos 

sostinę

Ispanija pergyvena labai neramius laikus ir nuolatos kur-nors kila maži sumišimai. Po kiekvie
no (tokių sumišimų tuojaus gatvėse prasideda masinės kratos. Fotografija parodo tokią kratą 

Balbao miesto gatvėje.

Visi, kurie įrodys, kad jie pil
do NRA kodeksus, gaus nau
jus ženklus

^Dovydo šildytojos” sostinė su
rasta prie Tigris upės, dabar
tinėj Syrijoj

Siunčia miliciją prieš 
. streikuojančius

Pieno išvežiotojai at
metė algą kapojimą

Didžiųjų pieno
WASHINGTONr kovo 9. — 

NRA administracija ruošiasi 
pradėti didelį vajų, *kad laimė
ti publikos paramą NRA kodek
sams ir jų pildytojams.

Kad sustiprinti kodeksų rė
mimą ir jų pildytojų, taipgi nu
bausti kodekso laužytojus, NRA 
“mėlinasis aras” bus pakeistas 
nauju “kodekso aru”. Tą nau
jąjį ženklą galės gauti tik tie, 
kurie pilnai įrodys, kad jie pil
do kodeksą. Tito tikslu visi tu
rės pasirašyti naujus kodeksus 
ir pasižadėti pildyti ne tik esan
čius patvarkymus, bet ir bu
siančius—tolimesnį darbo valan
dų trumpinimą ir algų kėlimą, 
taipgi klausys skundų tarybos, 
kuriai pirmininkauja Clarence 
Darrow ir darbo tarybos, kuriai 
pirmininkauja 
nėr, įsakymu.

Iš tų, kurie 
kodeksus, bus
ženklai.ir jie bus atiditoti teis
mui. , <

Administracija pripažystas 
kad tokio vajaus pasisekimas 
priklauso išimtinai nuo publi
kos pritarimo, nes jeigu publi
ka pritars, tai niekas nedrys 
pasipriešinti.

senatorius Wag-

atsisakys pildyti 
atimti visi NRA

PARYŽIUS, kovo 9.—KapL 
Corniglion Molindier » ir Andre 
Malraux vakar pranešė tele
grafu4 iš Francijos Samoli že
mių, kad jie surado prapuolu
sią Sabos (Sheba) karalienės 
sostinę.

Jie sako, kad tą legendarį 
miestą jie surado pagelba lėk
tuvo ir jį nufotografavo iš oro. 
Jo bokštai ir maldnamiai vis 
dar tebestovi, sako jis savo pra
nešime.

Miestas randasi prie upės 
Tigris, šiaurrytinėj daly ‘ da
bartinės Syrijos, pakraštyje 
Roubat-el-Khali, taipgi vadina
mo Roubahi Kale.

(Paskilbusi savo gražumu Sa
bos karalienė yra minima bib
lijoje ir apgiedama Dovydo 
psalmėse. Ji valdė sabiniečių 
kraštą pietinėj Arabijoj, Mažo
joj Azijoj. Bet apleidusi sa
vo šalį ir veždamosi daugybę 
brangių dovanų ji nuvyko pas 
žydų karalių Dovydą, kuris ir 
taip tuTėjęs 1,000 pačių. Bet jis 
ir ją priglaudė ir ji ilgai pas 
karalių Dovydą viešėjo. Delei 
to maldaknygėse ji yra vadi
nama “Dovydo šildytoja”.)

4,000 Alabamos' angfiakilsių su
streikavo reikalaudami pri
pažinimo unijos

BIRMINGHAM, Ala., k. 9. 
—Trys valstijos milicijos kuo
pos tapo sumobilizuotos patru
liuoti streiko apimtą apygardą 
Walker paviete, kur streikuo
ja daugiau kaip 4,009 anglia
kasių, reikalaudami įvedimo 
“check-off” sistemos, kas reiš
kia pilną pripažinimą anglia
kasių unijos.

Milicija yra siunčiama pra
šant Walker pavieto šerifui, 
kuris sako, kad ginkluoti būriai 
streikierių vaigšto po visą apie* 
linkę ir trukdą streiklaužiams 
eiti į kasyklas, arba bando pri
traukti dar neprisidėjusias prie 
streiko kasykylas. Bet pati val
džia pripažys^a, kad streiko 
apygardoje ikišiol jokių sumi
šimų nebuvo.

Kartu su pėštininkai 
siunčiama kavalerija ir du 
tuvai žvalgybos tikslams.

yra
lėk-

usija deportuos 11 
“sabotažninką”

Nužudė savo žmoną 
ir pats nusižudė

7 sužeisti submari 
noje

MASKVA, kovo 9.— Atsiža
dėdama viešo teismo, slaptoji 
policija įsakė deportuoti 11 
svetimšalių, kurie dirbo Con- 
troll kompanijai ir kurie buvo 
areštuoti 
špionažą, 
mus.

Controll
vinėjimu liudijimų Rusijos ek
sportams j kitas šalis.

X

neva už ekonominį 
sabotažą “ir padegi-

komp.' užsiima išda-

AMSTERDAM, N. Y., kovo 
9.—Kastantas Bolis, 45 m., 
(lietuvis?) ' iš Lawrence, 
Mass., keli mėnesiai atgal pa
bėgo ir slapta apsivedė su Mrs. 
Julia Berneli.

šiandie jiedu susiginčijo iiž 
tai, kam priklauso farma ir 
Bolis savo žmoną nušovė, pas
kui ir pats nusišovė.

CHICAGO.
kompanijų pastangos nukapok 
ti pieno išvejžiotojų algas, su
silaukė smūgio kada 6,000 pie
no išvežiotojų susirinkę Ash
land auditorijoj kaip vienu bal
su atmetė kompanijų pasiūly
mą, kad darbininkai prisiimtų 
algų nukapojimą.

Kompanijos siūlė, kad darbi
ninkai dirbtų vien už komisą, 
garantuodamos mažiausia » $30 
į savaitę. Dabar darbininkai 
gaitoa $40 į savaitę ir komi
są.

Darbininkai pareiškė, kad da
bar, kuomet pragyvenimas da
rosi vis brangesnis, negali bū
ti ir kalbos apie algų nukapo
jimą, todėl vienbalsiai atmetė 
kompanijų pasiūlymą.

NRA kodeksai pla
čiai laužomi, kal
tina Mrs. Pinchot
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

9.—Mrs. Pinchot, žmona Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus kal
bėdama Bu4dd Mfg. Co. darbi 
ninkams, ’ pareikalavo, 
Jonhson nurodytų nors 
industrinį miestelį,

Mendieta šaukia ka 
riuomenę laužyti 
Kuboj streikus

,, (1 ■ 1 b ' 'I . " ‘ ,

Daromi yna masiniai darbinin
kų vadų areštai. 500 žmonių 
areštuota, daugelis jų bus de
portuoti

KAUNAS. — Pasirodo, kad 
streikuoja ne tik miestuose- j- 
monių darbininkai, bet ir ūki
ninkai naudojasi ta kovos prie
mone prieš darbdavius, štai, 
šiomis dienomis Užvenčio apy
linkėj, Zarasų apskr. sustrei
kavo daugiau kaip 500 to kraš
to ūkininkų gabenusių miško 
medžiagą.

Buvo taip: Zarasų miškų urė
dijoj Užvenčio girininkijoj vie
na Belgų firma pirko apie 25,- 
000 ktm. pušinės miško me
džiagos. Vietiniai žmonės tuo 
labai apsidžirfugė, nes tikėjosi 
uždirbti; čia žmonės, bendrai, 
esą ne labai turtingi, o pinigų 
badas didžiausias.

Belgų firma miške pastate 
lentpiuves ir dalį medžiagos 
pradėjo vietoj apdirbti, bet di
džiumą medžiagos gabeno į 
Saldutiškį—apie 25 klm.

Užvenčio ir Saldutiškio gy
venimas visai pasikeitė; iš už 
kelių dešimčių kilometrų ūki
ninkai suvažiavo miško veįtį 
ir kirsti, avižų centnerio kaina

Badas 
Vilnijoj

Badas lenką okupuo 
toj Lietuvoj—Vil

niaus krašte
Sriubą verda iš žievės, o duo

ną kepa ir viržių.— Vilniaus 
krašte badauja 20,000 kai
miečių

Varšavos laik-
Warszawska”

KAUNAS.— 
raštis, “Gazeta 
išspausdino žinias, atsiųstas ko
respondento iš Vilniaus, kur ap
rašomi labai liūdni dalykai. Ten 
rašo, kad Vilniaus vaivadijos 
apskrityse badauja 20,000 kai
mo žmonių. Tos žinios esan
čios surinktos lenkų valdžios 
ir apima Breslajaus, Dysnos, 
Švenčionių, Pastovių ir Vileikos 
apskritis. Korespandentas sa
ki), kad prie jų reikia priskirti 
ir Molodečno apskritį, čia jau 
keli menesiai, kaip žmonės ver
da sriubą iš medžių žievės, o 
duoėą kepa iš viržių (tokia žo- 

---f. ____ M*-r žnynių Indauja
nuo 5Z it. pakilo iki 12 lt., pa- jr Naugardo vaivadijoj.
brango maisto produktai ir t.t. 
Tačiau firma labai pigiai mo
kėjo. Už 1 ktm. 
Saldutiškį 6 lt. 
miško gabentojai 
skelbė streiką, 
brangiau mokėti.
tiko ir mėgino mišką vežti 
streiklaužių pagalba, kurių at
sirado nemaža. Bet streikuo
jantieji irgi veikė: jie pasto
davo kelią streiklaužiams, su- 
piausytdavo pakinktus. Išimai* 
še policija, bet vis tiek streikas 
tęsės*

Pagaliau firma nusileido: pa
kėlė atlyginimą iki 8 lt. už 1 
ktm. ir darbas užvirė —strei-1 
kas likviduota^.

Dabar ūkininkas su4 arkliu 
mišką gabendamas per dieną 
uždirba 8 lt.

Taip atvirai rašo lenkų sos
tinės laikraštis. Iš tikro pa
dėtis su maistu Vilnijoj gali 
būti dar baisesne, nes lenkams 
skelbti iš užimto krašto visas 
žinias nėra malonu.

nugabenimą į 
Ūkininkai -- 
susitarė ir pa 

reikalaudami 
Firma nesu

HAVANA, kovo 9. — Pre
zidentas Mendieta pasišaukė 
kariuomenę, kad sulaužyti dar
bininkų streikus, kurie supara- 
ližavo Havaną.

Jis įspėjo streikuojančius do
kų darbininkus, kad jei jie iki 
vakaro nesugryš į darbą, tai 
jų vieton bus pastatyta 250 
streiklaužių, kurie dirbs po ka
riuomenes apsauga.

Visi streikai busią sulaužyti 
“su pilna armijos apsauga”, jei 
bepasisektų juos sutaikinti ar* 
bitracijos' keliu.

Valdžia stvėrėsi griežtų prie
monių, kad sulaužyti telefonų 
darbininkų streiką, kuris su
stabdė telefonų veikimą visoje 
šalyje ir nutildė šešias radio 
stotis.

Darbo konferencijos vadai gi 
siekiasi visoje šalyje iššaukti 
generalinį streiką.

Havanoje šiaip yra ramu. 
Gatves patruliuoja kareivia*, 
Kubos marinai ir policija.

Valdžia skelbiasi gavusi pa
siūlymus 2,000 žmonių dirbti 
streiklaužiais. Daugelis 
esą unijų nariai. 

■ '
Amerikietis reorganizuos 

liciją -
Taipjau4 tapo paskelbta,

Havanos policija yra reorgani
zuojama. Tam darbui vado
vauja buvęs New Y’orko vals
tijos policijos kapt. Moore, ku
ris vakar atvyko į Havaną. Re
organizuojant policiją bus su
daryti speciali korpusai, pana
šus į Ispanijos smogiamąją 
gvardiją. Tie speciali korpu
sai bus sudaryti išimtinai iš 
ABC politinės draugijos na
rių.

Havanoje areštuoti 10 darbi
ninkų vadų. Bet visoje šalyje 
skaičius areštuotų darbininkų 
vadų šiėkia 500. Daugelis jų 
yra svetimšaliai ir jie galės 
būti deportuoti einant Mendie
ta dekretu.

Grižai;. : ’■■■

Farley pasitrauks iš 
į demokratą pirmi

ninko vietos
\VASHINGTON, k. 9— Bal

tasis Namas pakartojo pareiš
kimą, kad generalinis pašto 
viršininkas Farley pasitrauks 

|įš demokratų partijos naciona- 
Įlio pirmininko vietos kaip tik 
prezidentas Rooseveltas suras 
tinkamą žmogų užimti tą au’- 
gščiausią vietą partijoje.

Insultas gali kėliau 
ti, sako daktarai

LONDONAS, k. 9. — švedi 
jos princas Sigvard, kuris ap
sivogdamas su aktore atsiža
dėjo teisių prie sosto ir pata
po paprastu4 Sigvard Bernadot- 
te, šiandie su savo žmona iš
vyko į Berlyną.

ATHĘNAI, kovo 9. — Du 
universiteto profesoriai, kurie 
egzaminavo Samuel Insultą, kad 
nuspręsti ar jis gali keliauti 
be pavojaus savo gyvasčiai, 
pranešė vidaus reikalų ministe
rijai, kad jų nuomone, Insullas 
gali keliauti, jei bus atsargus 
ir rūpinsis apsaugoti savo svei
katą.

Bet kas bus daroma su In- 
sullu, vis dar neišspręsta.
,'lĮ lį Šilui.. i'Įiiih" I Iii. nUl^.Unįi.    ..." '

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, turie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą 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 sutelks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, 11..

kad 
vieną 

kuriame 
NRA kodeksai nėra laužomi 50 
nuoš. ar daugiau.

Ji perskaitė darbininkams 
laišką, kurį ji pasiuntė gen. 
Johnson ir į kurį ji reikalau
ja rimto atsakymo, o ne pa
šaipos. Laiške ji nurodo, kad 
dabartinė NRĄ politika leido 
stambiąj'am bizn’ui tvirčiau pa
sigrobti visą šalį. Didžiosios 
industrijos atvirai priešinasi 
valdžiai, kuri nieko delei to ne
daro, o tas grąsina sunaikinti 
NRA. ' ; '

Dar toli ne visos prakaitinės 
yra išnaikintos dr tūkstančiai 
tųkstančių darbininkų negauna 
nė minimum algų. Daugelfs 
darbininkų šalinami iš darbo 
už, organizavimą v u‘nįj ų. Darbi
ninkai' ir vartotojai ląbai ma
žai atstovaujami prie prižiū
rėjimo kodeksų pildymo. O tai 
yra NRA administracijos klai- 
.J* ‘ . į'1 ■ '■

SAN DIEGO, Cal., kovo 9.— 
7 žmonės liko sužeisti, keturi 
jų sunkiai, dviejose motorų 
eksplozijose Nautilus submari- 
noj. Tuo laiku su4bmarina bu
vo už 150 mylių nuo kranto ir 
plaukė pilnu greitumu, 
čiaus ji vistiek įstengė savo 
jėgomis pasiekti uostą.

Nautiluls yra viena iš 
džiausiu ir geriausių karo 
vyno submarinų.

■'1,1 *1'■.'' 'r
WAUKEGAN, III., k. 9* 

Paul R. Schlotman, kuris lei
džia laikrašti Grays Lakb 
Times, šiandie gavo perskiras 
nuo savo žmonos, kuri pabėgo 
į Chicago su kunigu James In- 
glis ir ten abu gyvena. Jų 
dviejų ramansas prasidėjo kak 
abu4 jie liko kvararitinuoti su
sirgus Schottmanų vaikui. Jie 
kartu išgyveno porą savaičių, 

to jiedu pabėgo į Chicago 
gyventi. / ■

Te-

di* 
lai

išsinešti prekių
. T • 1 t M

PANAKTINIS NUSOVfi 
JAUNĄ PLĖŠIKĄ

p 
■ 1

Panaktinis J.
Consolidated

3?41
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; tiek pat šalta.
Saulė teka 6:12, leidžiasi &:« 

49.

CHICAGO.— 
Daughenbaugh 
Freight Co. sandely, 
Shields Avė., nušovė vieną iš 
trijų jaunų plėšikų, kurie bu
vo įsilaužę į sandėlį ir bandė 
Išsinešti prekių. Nušautasis 
jaunuolis tebėra neidentifikuo
tas.

jŲ

po-

kad

da.

M ” S

WASHINGTON, k. 9. —Pre
zidentas tikisi, kad jam pasi
seks išvažiuoti iš Washington<> 
kokiai savaitei laiko žuvauti 
Floridos vandenyse.

NEW YORKO. k. 9. —Sia.i- 
die sustreikavo dar nenustatyr 
tas skaičius Parmalee taksi ka
bų šoferių. Išrodo, kad strei
kas gali persimesti ir į kitas 
taksikabų kompanijas.

MICHIGAN CITY, Ind., k. 
įĮ^Paul Harnell iŠ Wabash, 

kalėti 
Pįafcė- 
War-

nuteistas visam amžiui 
už žmogžudystę, šiandie 
go įš. valstijos kalėjimo 
ren farmos.

"■..t"1 -‘I" IMU I »

MEXICO CITY, k. 9.—Dar 
bininkų demonstracijoj Gųada 
lajaroj liko nulinČįubtas darbi 
ninkas Jesus Quiroz.

jb; * -Ji



gražų, sveiką jaunikj, kuris vis 
Javiniai, tobulinasi ir drąsiai 
ir energiškai žengia pirmyn j 
šviesesnę, 
ateitį.

NAUJIENOS, Chicago, m
"ffitsnss

(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

taip sau

visur

DABAR EINA

PROGRESS
veikalą

Tikros Vertes

$50 5 daliu BREAKFAST Setai

$70 Drabužių ^lovy^lės $'

Barbora Darlys

ir kai

geresnę ir gražesnę
l Norlh nuo

Rašo Dr. C. Kasputis 
Lietuvių rašto lopšys.

DIDIS UGNIES 
IŠPARDAVIMAS

chicagie
Rakaus

Pirk, 
Žmo- 
“You

$65 9x12 dydžio Kaurai $ 

$30 9x12 dydžio Kaurai .... 

$55 Gesiniai PEČIAI .... $'

$125 Seklyčiom Setai po *44 
$75 Seklyčiom Setai po

$60 7 dąlią VALGYKLŲ Setai

RADIOS .... $

KAMODOS $

FURN1TURE CO.
KRAUTUVĖJE

$120 Retrigeratoriąi ....

$25 Coxwell Lounging Krėslai

VISOS PREKĖS

arb.t 
literatūros 

tai buvo Mažvyd-

Paliestos danių, vandens ar 
stiklų—
DABAR PARSIDUODA Už

1/ ir net už 1/ dalį

riau prie jos
Nepajutome, kaip atsiradome 

viens kito glėbyje 
seniems pažįstamiems pridera, 
pradėjome garsiai su dideliu 
aplombu (nekarščiu) bučiuo
tis. Kiek bučkių iš viso buvo, 
dabar jau nebeatmenu. Na, tai 
jums, žinoti, , ir nebesvarbu.

Merijom Rakauskaitė.
Palikau redaktorius ir sėdau 

su Marijona pietauti. Jos pa
lydovo tai butą žinomo poeto 
ir literato p. Fausto Kiršos.

Marijona daro žavėtinų įspū
dį. Nei kiek nepaseno. Rodo
si, kaip ir pajaunėjo. Nors ir 
matosi .žilų plaukų, bet,tai ypač 
priduoda ypatingos grožės jos 
jaunyvam, gyvam veidui.

Kauno kultūringa > draugija, 
opera ir tinkamos jos sielai 
gyvenimo sąlygas padarė iš jos 
žingeidžią, patraukiančią, kul
tūringą ir pilnai subrendę 
artistę. . . .

Parduodam už pinigus ir 
ant išinokčjįnio su mažom 

pąlukpnj.

Plunksnos, plunksnos,

kritikai Barborai praneša gerą 

rodė* operoj,e ‘‘Gjpcondfl”.
Dabar mysų 

lietuviams pasirodžius, sumanė 
duoti ryt, >į yra sękipą$M 
kovo 11 d. ypatingą 4r turi
ningą koncertu/.

Tas koncertas įvyks “Chica- 
go Women’s Club” teatre, 72 
Eąst 1 įth kaw&s Mkbir
gan Avė. • ■- ■

Redaktoriui tai redaktoriai, 
bet tos jų plunksnos — tai ab
soliučiai yra ne vietoje. Kur 
jus matėte šiais laikais, kad 
redakcijos vartotų plunksnas, 
ir dar tokias iš žąsies sparno 
išsitraukę.. Vyručiai, jūsų 
plunksnoms ne vieta redakci
joje. Jos priklauso muziejui. 
Ten joms yra geriausi vieta.

(Bus daugiau)

159g P? v
1600 nv ^‘Kėdainių

$5.50 Metalinės Lovos ....

$20 Midget RADIOS ......

$20 Springsiniai Matrasai

$75 Console

|—“Naujienų” redaktoriai.
kad progra- Puikus vaizdas! Dainuoja jie 

savo redaktorių dainą, sutar-

$25 Gražios

ir šimtai kitokių dalykų 
kurių nėra galima suminėti 
rasite, jei tuojaus atsilanky

site į šį išpardavimą.

VENETIAN 
MONUMENT C0.

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzojėjų

Didžiausią Dirbtuvė
Chicagoje

Virš 5Q metų Patyrimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue

Phone SEELEY 6103 
CHICAGQ. ILL.

mano Margarytą ir mane 
mano seną, seną tėvynę į Bri 
glilon Park pas Jokųbkus, pas 
tuos geros širdies žmones, ku
rie atiduos tau viską bemylė
dami. Jų Baniuose, dar Chica-j 
goję man gyvenant, teko pra
leisti daug smagių vakarų su 
draugais. Nėra Chicagoje; to 
profesionalo, kuris nebūtų bu
vęs pas J,ok.uį)kųs. čia būdavo 
susirenka gerokas būrelis 
draugų, gerai pasivalgomc ir, 
atsisėdę prie stalo, būdavo 
pasidedame galioną ar du 
šnabės ir duodalųe pokerį iki 
vėlaus vakąro., g Galiopą-kitą 
degtinės išgert lįis laikais tai 
būdavo kai niekis.

“Naujienų” jlibiliejaus 
spektaklis.

Po vi.‘ko alsirgdoiųe erdvio
je Ashland Auditorijoje, kur 
įvyko visos 
kaip

dera, svajonėmis 
baigia.

Galop, mums 
nebelaukiant, bet 
sapnuojant 
Chicagos operos sąstate atsi 
rado kokia tai lietuvaitė dai 
nininkė

Ta žinia mus visus tiek nu
stebino, lyg perkūno trenks
mas giedrioje1 dienoje. Mane tai 
beveik visai pritrenkė. Aš ko
dėl tai visados maniau, kad čia 
gimusiam lietuviui lengviau 
tapti Suv. Valstijų prezidentu, 
nei lietuvaitei pakliūti į gar
siąją Chicagos operą.

Vieno balso tai karjerai ne
užtenka. Operos dainininkė, be 
balso,, privalo savyje dar turė
ti šimtą ir vieną kitų gabumų 
ir dalykų.

Jų paaugusiam išmokti ne
galima. Jie įgijami nuo ma
žens auklėjimu kultūringųjų 
žmonių ir apystovų tarpe.

Tiesa, būna išėmimai.
Girdėjau, Barbora Darlys gi

mė Anglijoje, apsišvietusių lie
tuvių šeimoje.

Chicagos anglų laikraščių

S.enąį 
esu buvęs' tokioje dide- 
r gražioje vietoje, žmo

gui, pratusiam lindėti mažuo
se bakūžės kambariuose, čia 
darėsi it nejauku; rodėsi vis
kas buvo perdidėjis, jaučiausi 
it girioje paklydęs. Čia rodėsi 
ir per daug vietos mano įva
žai esybei. Susiradę sau pato
gias sėdynes, laųkepię prad
žios programų — laukėme ne
kantriai ir žingeidaudami. 
Žmonės vis rinkosi, ir, nepai
sant šalčio ir pūgos lauke, 
prisirinko beveik pilna Audi

torija. Kiek jų tikrai buvo, 
sunkų pasakyti, — kokie trys 
tūkstančiui. Gražių žmonių, į- 

pilna,

a. rao \ .
PAMINKLŲ IšDIRBYSTĖ ZĘ

3958 West lllth Street
Tol. Bcverly 0005

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko dir 
džiausią paminklų išdirbystę Chica- 
goję. Didžia,usis pasirinkimas impoj> 
'.luotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug- 
ščiųu. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas iąus

Reformaciją įvesdami savo 
valstybėje, Prūsijos valdovai 
stengėsi žmones šviesti jų pri
gimtoje kalboje. Karaliaučiaus 
universitete lietuviams jie įkū
rė stipendijas ir ragino rašyti 
knygas religinio turinio lietu
vių kalba.

Manoma, kad Stanislaus Ra- 
pagelonis LituanUs ir A. Cul- 
vensis, abu iš didžiosios Lie
tuvos, Karaliaučiaus universi
tete profesoriaudami, pirmi 
giesmes ir psalmes išvertė lie
tuvių kalbom

Martynas Mažvydis, B. Vi
lentas ir Jonas Bretkūnas ver
tė katekizmus, evangelijas ir 
giesmes.

Klaipėdoje pas p. Stikliorių, 
kuris daug visokių senovės lie
tuviškų knygų beturįs, teko 
man matyti vieną originale 
Bretkūno parašytų ir išleistų 
knygų.

Pirmutinė knyga lietuvių 
kalboje.

Pirmutinė lietuvių knyga tai 
buvo Mažvydžio Martyno Liu
terio verstas katekizmas su 
elementorelių ir giesminėliu.

Ta pirmutinė knyga lietuvių 
kalba pasirodė 1547 metais.

Taigi pra-pramotina 
lietuvių rašliavos 
pradžia 
žio liuteroniškas katekizmas.

Pasirodo, kad lietuvių rašto 
lopšys — tai Mažoji arba Prū
sų Lietuva.

Neminėsiu 
mių Mažosios Lietuvos 
tų iš vėlesnių laikų, 
K. Duonelaičio.

Tas garsus lietuvis 
pastorius, eilėmis aprašė labai 
gyvai ir gražiai Lietuvos so
džiaus gyvenimo nuotykius. 
“Rudenio gerybės, Žiemos rū
pesniai, Pavasario linksmybės, 
Vasaros darbai”.

Du'onelaitis gyveno 1714- 
1780 metuose. Jo poezija gėrė
josi ne tik lietuviai, bet ir sve^ 
timtaučiai, ypač vokiečiai.

Didžioji Lietuva.
Didžioje Lietuvoje pirmieje 

lietuvių kalba raštai pasirodė 
maždaug gale 16-to šimtme
čio.

Lietuviai, negirdėdami “Die
vo žodžių” savo kalboje iš len
kiškų arba sulenkėjusių kata
likų kunigų, griebėsi skaityti 
lietuviškas, Mažoje Lietuvoje, 
išleistas knygas.

Karštas Lietuvos reikalų gy
nėjas, vyskupas Merkelis Gie
draitis, kad užbėgus reforma 
ei jos platinimuisi Didžioje Lie
tuvoje, pavedė kun. Mikalojui 
Daukšai išversti lietuvių kal- 
bon katalikų katekizmą ir po
stilę.

Tai buvo pirmos lietuviškos 
knygos, kurios pasirodė Did
žiojoje Lietuvoje. *

Kad jums duoti supratimą, 
kaip tas Didžiosios Lietuvos 
pirmasis rašto ir literatūros 
kūdikis išrodė ir kalbėjo — 
paduodu čia nuorašą iš origi
nalo: — Kathcchismas arba 
mokslas kiekwienam krikszczo- 
nii priwalvs. Paraszitas per D. 
Jakuba Ledesma Thecloga So- 
cietatis jesu. Ižgulditas iž Lię- 
žuwio Ląnkiszko ing Lietuvvisz- 
ka per Kunigą Mikalojų Daug- 
sza Kancniki Zemaicziu. Tž- 
spautas Wilniuje Metusę už
gimimo VVieszpaties 1595.

Tai matote, kaip gramozdiš
kai ir juokingai andai išrodė 
vienas tų musų pirmųjų raš
liavos ir literatūros kūdikių 
16-to šimtmečio pabaigoje.

Šiandien, .kaip žinote, tas

ne tik visai 
ir sapne ne- 

užgirdome, kad

čia daugelio žy
li t era- 
apart

Ją tėmijau. Tai “femina”, 
kuri j save atkreipia visų dė
mesį. Ar tu žmogus nori, ar 
nenori, visgi patėmyti ir į ją 
pažiūrėti turi.

Tai tipas, kuris ryškiai iš
siskiria iš pilkos minios savo 
užsilaikymu, elgesiu ir elegan
cija.

Veidas atrodė lyg ir maty
tas, pažįstamas. Jinai mane 
taip pat patėmijo- ir prasišyp
sojo viena tų šypsenų, kaip tai 
gali padaryti aukšto pasaulio 
ir artistiško temperamento po
nios.

Nagi, vaje, “po šimts ispa
niškų ‘carrambų’!” Tos ponios 
tai butą ne kokios kitos, kaip 
tiktai musų buvusios 
tės, pačios Marijonos 
kaitės.

Staiga, kokio tai 
pagautas, palikau redaktorius 
— ir žaibo greitumu atsidu- 

dainos divos.

S, C L
PĄGRABŲ VEDĖJAI IR BAU S AMĄ V O TO J AI

Pagrabų kainos atatinkn depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, simpatiškas, patarnavimu.

Chicago, III. Cicero, III.
143:9 S. 49th Court
^ęįęfopas Cicero, 5927

Ųabai mąlonu buvo man 
klausytis jos gražios, į taįsyk- 
lingos lietuvių kalbos su ypač 
ŽyęįniaŲ maloom ir intriguojan
čiu akcentu.

PriipiniatU jai, kW Ghi- 
cagoje su ja gėrėjomės opera 
“Carmen”, kurioje tada vado
vaujančią rolę dainavo ir lošė 
Ina. Burskaja, viena geriausių 
“Carmenčitų”.

Beje, prie progos galiu pa
sigirti. kad vėliau turėjau gar
bes ir i^alojiump ypatišl^į sy- 
ąįpažiidįi ir su l^a Burskaja it 
amžiai sų ja praleisti laiką 
vienoje labai jaukioje kompa
nijoje.

Marijona, tada Inos lošimu 
sužavėta, man drąsiai pareis 
kė, kad laikui bėgant jinai bus 
neblogesnė už Iną “Carmenci- 
tos” rolėje.

Aš tada sau skeptiškai pra
sijuokiau ir, 
greičiau juokais pavelijau ja\ 
geros jos ambicijose kloties.

Nesapnavau, kad Marijona 
kada nors, ypač Amerikoje, 
savo troškimus pasieks.

Z

Kaune Marijona operoje 
“Carmen” debiutuodama išsyk 
užkariavo Kauno publiką.

Teko man girdėti, kad nese
niai Marijona, dešimties me
tų savo Kaune operos darbuo
tės sukaktuves švęsdama, tiek 
sužavėjo publiką “Carmen” ro
lėje, kad iššaukė net “pasiu
čiausių” ir dyr nematytų ova
cijų.

Tai tiek jums apie musų my
limą buvusią ebieagietę Mari
joną Rakauskaitę, kuri Chica
goje, manau, kaip ir kitos pra
žūtų arba temptų savo balsą 
triukšmingose čia lietuviškose 
svetainėse, šliaužantiems ir rė
kiantiems vaikams pritariant.

O dabar — tai truputį apie 
kitą musų žvaigždę, kuri visai 
netikėtai ir mums visai nelau
kiant staiga pasirodė ir švie
siai užžibėjo Chicagos artistiš
kame horizonte, arba, lietuviš
kai,. — akiraty.

Barbora Darlys.
Daug, daug musų daininin

kų ir dainininkių svajojo ir 
svajoja kaip nors patekti į gar
sios Chicagos operos sąstatą. 
Bet svajones, kaip joms ir pri- 

taip ir. pasi-

Truputį vėliau Vilniuje pa
sižymi jėzuitas Konstantinas 
Sirvydas, kuris lietinių, kalba 
paraše pamokslas, iy žędyuą- 

1737 m. jėzųitąj. išleido lie
tuvių kalbos gramatiką.

Reformatai, galingų tada 
Radvilų palaikomi, išleido li£<* 
tuvių katekizmą 
postilę 
Nabažnystes Knygas” — 
m. ir nepabaigtą Biblijos vęy* 
timą.

Apie 17-to šimtmečio vidu
rį, kaip prof. M. Biržišką sa
ko, viršų paėmė katalikų reak
cija su jėzuitais pryšakyjė. 
“Išnyko taip pat Lietuvos vi
suomenėje ir paskytipiai at
balsiai kilusių prieš tai poli
tinių ir tautinių-kulturinįų pa
stangų bei siekimų”.

“Visuomenės suirute 17-18- 
tame šimtmetyje nuslėgė lie
tuvių raštiją. Ji atgijo tik 19- 
tajame šimtmetyje”.

Tai tiek trupinių jums iš 
lietuvių kultūros ir raštijos 
pradinių žingsnių.

Platesniam bei nuodugnes
niam susipažinimui perskaity
kite prof. M. Biržiškos žingek 
dų, platų ir gerai apdirbtą — 
“Iš Musų Kultūros ir Litera
tūros Istorijos

Musų žymesnės daįnininkės.
Iš literatūros permoksime da

bar į dainą. Dar geriau4 į ope
rą. čia taip pat iš musų operom 
trupiniai. Kas musų ne taip 
jau seniai galėjo arba drįso 
sapnuoti, kad turėsime' savo 
operą — ir dar ne \ bile kokią, 
bet geriausią iš visų Baltijos 
kraštų.

“Si, signori
“avanti!”
Vieną gražų priešpietį, man 

su vieno Kauno laikraščių re- 
daktoriais pupšmaipe/ “Laęty7 
vos Viešbuty” besmaguriau- 
jant, patėmijau elegantišką 
ponią su vyru einant.

Tarpe stalų ir svečių daugy
bės jinai gracingai žengė lyg 
ir grakšti gulbe plaukte plau-

Išęina ayt estrądos šypso
damas aukštas i? biskytį pa
linkęs vyras, p. Kleofąs Jur- 
gejionU (Kalėdų Kaukė). Jis 
“Naujienų” jubiliejaus pro
gramų kūrėjas ir vedėjas šių 
spektakliu. Priėjęs prie garsia
kalbiu aparatų, sveikina visus

kas jam butų svarbu pasimu- mi dideles plunksnas rankpse 
kinti.

Kleofas sako, 
mas greif prąsidės ir audito 
rijoje turi užviešpatauti tyla, tinai vaikščiodami ir didelė- 
nes vaidintojų balsai nebus mis plunksnomis mosikuoda 
padidinti, kaip kad jo yra pa- mi 
didintas. Taip'ir reikia, kitaip plunksnosi 
negirdėsjpe,

“Kai pasakysiu viens, du, 
trys—visi turi nutilti,” sako 
jis. Viens... du... trys!...

Kleofas nutylęs žiuri ir lau
ku’., įmonių balsai nusileido, 
it (as paskutinis sniegas kren
tantis iš Chicagos padanges — 
visi aptilo. Rytų pusėje dar 
girdėjosi šnipždejimas — pa
skutiniai garsai.

“Toje pusėje dąr neramu,” 
—tarė vakaro vedėjas rodyda
mas pirštų lipk kalbančių. Da
bar visi' nutilo, it lavonai ka
puose. V

Išeina dvi mažytes mergai
tės, “Naujienų” pardavinėto
jos. Paskui dar daugiau mer
gaičių ir jaunų vaikiukų išei
na eilėmis iš abiejų pusių — 
visi yra “Naujienų” pardavi
nėtojai. Gražiai ir sutartingai 
dainuoja. Jų melodingi balsai 
sujudina mano jausmus. Pri
simena man jų sunkus dar
bas gatvėje, kur jie pardavi
nėja žmonėms laikraštį, ir 
kiekvieno praeivio prašo, kad 
tas pirktų.

“Extra!!... Naujienos!!... Ex- 
tra!... Tik trys centai... 
tamsta, tik trys centai.’ 
gus nueina nenupirkęs 
stingy!” sako vaikiukas. Pras
ta pasekmė, susitraukęs ir 
drebėdamas nueina vaikiukas 
tolyn-

Paskui išeina keturi vyrai 
gražiuose kostiumuose, nešda-

V , . .J" w

Peckelioja Dr. R. G, Lyoųions
(Tęsinys)

“Tai, tur bub-jižusjįĮe šūviai, vairių žmonių 
Repeticijos po rep,eUeijų iki 
vėlumo nakties, bet...” Čia po
nia Kvedarienė kaip su kir
viu, nebaigus dalyko, nukir
to. čia, rodos, man širdis lept 
ir iškrito. Ru4 su viltam, taį 
vienas dalykas, bet kas turė
jo sekti žodį ‘‘bet,” buvo ne
aišku.

a ' 1 '■ > : . / ‘ . ■

Po pietų Alinauskąs nuveža1 svečius, susirinkusius ąyditori- 
į joje. Kalba labai įspūdingai.

Aš, įtempęs visas savo klausa- 
mojo aparato jėgas, noriu pa
gauti kiekvieną jo žodį, čia 
maų dingt į gaįvą n,aivi min
tis: vietoje ką luokipausi lie
tuviškos gramatikos, mąn ge
riausia butų buvę, jei bučiau 
išsimokinęs trumpraščio,—bu
čiau galėjęs viską susirašyti. 
Žmogus, mat,, negali žinoti,

Dešinė Akis žvairi Dešine AJkis i Atiitieata 
SPAGAMS PASIUUJIMAS KŪDIKIAMS; DU TREATMKNTAl DYKAI, 
MANO KAINOS YKA LABAI l’KlfclNAMOS fcENGV........BiAny >o > , , .foaiAMJNACHA4 • Pasitarimas „ _

OK. C. MICHEL, 0.D
Lietuvis - |

4654 South Ashland AvenUe 
<174vs ant Šitie gatves. Antros Lubos ^Kuaibarys .203

Atidėsiu žvairas 
akis be peilio—be 
operacijos ir be 
chirurgijos; be 
skausmo; be su
gaišties.
Atsiveskite savo kū
diki ir pasinaudokite 
Dvejais Treatmentais 
—ir patys pasidžiau- 
gkite rezultatais. 
—......... —

I **..!■■* h, i-tfuMl J l.. .............. — •»> ....................

“ ■ . Mąnąy, kąd j&u vienas tu
jinai ypač ffWi PW kio nepaprasto Chicagos lietu- 

gyvenime» įvykio smalsia 
lietyviais viyš- 

minėtą teatrą.
j Ymč tajty v^inąmieji musų 
inteligentai privalo, tai musų 
naujai Ivąjgždei paduoti, kaip 
amerikonai sako—“glad hand”. 

Taigi ryt plosime ir šauksi- 
jne“Bravo* Barbora!” 
• * (Bus daugiau)

. —■ ■     i u ,ii       

Lietuvon Vikingų Keliais

TURNITURE(>
3222-24.»i South 

Haisted Street 
Tel. Victory 4226

/ Kalediilskas, J. Kamanas, 
Vedėjoj.

Puodame gražius, radio pro- 
gramus kąs nedalią, 11-tą v 
prieš pięt iš stoties W. G 
E. S., 1360 kilocyclcs.

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS 

: DUODAMI
K EM1 AN D ES įlp BEKORDl.:

HALSTEO EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
' ' Nuryu l'KDERAL

INSURANCE KUliPUHAUlJOS

Universal Mortgage and Investment Co
Not Ine.

Skolinau) ant Pirmų Morgičių.
Pęriįm Uėfcmąj Bonus.
Kęjektuo.iaro morgičių,s ir nuošimčius.
Insurinam per geriausias kompanijas.
tts®’ “Z0 ir Ekk,r0S bŲ0SV. M. ANTONISEN „

3320 So.Halsted St. Tel. Yards 5215
.» ' »•? . ,‘i __________________ _
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BIRUTE
Garsinkitės Nau jienoseKovo 10, yra subatoje

WHATS DOING TONITE?

Barbara Darlys

ma

Pianą

you any
akiniu išpardavimas

kad mirė širdies

Klaidos atitaisymas

165.00

HMILV UW1

STERILIZUO

GIMINĖMS SENON

PROSAI (Ironers)

Refrigeratoriai

Iš Chicagos Lietuvių 
Liuteronų Padanges

$14.50
$59.50
$59.50
$99.50

. $99.50
$215.00

sočiai 
will be 
of the

nutarė nu- 
Tai padarė

PASIŲSKITE PINIGU
VELYKOMS SAVO

Illinois Emergenty Relief Com 
mission perima visus darbi 
n i nkus

syk tiek išsiplėstų tarpe musų 
lietuvių, neišskiriant tikybų at 
kitokių pakraipų...”

Rado lovoje negyva 
lietuvį Petrą Kai-

įvyko coronerio tyrinėjimas.
Velionis buvo nevedęs, bet, 

berods, paliko brolį, Miką Kal
vaitį, kuris užlaiko valgyklų 
prie 47th ir Western avenUe.

Kiti APEX Produktai
Dulkių Valytojai

this, you 
A young

nepagerėjo.
vai. šeimi- 

girdėjusi jį 
vieno kamba- 
Po to viskas

Vakar, apie
Bernice

dainininkas”. Jis yra

CWA užbaigia visas 
operacijas Ill-juj 

kovo 31 d.

laughter, singing and et<C
Sounds likę one gay. good 

time. So don’t miss being there 
for you won’t regret it. And 
you* d o want to be able to say 
you vvere there and i n the 
midsl of everything.

1’11 be there. Will you? O. K. 
see you tonite then.

žinioje apie 15-to wardo Lie
tuvių Demokratų Klubų, kuri 
tilpo vakar dienos laidoje,' klai
dingai pažymėta, kad klubas 
remia J. Egano kandidatūrą į 
ward committeemanu^.

Be to, pirmadienio laidoje 
žinioje apie tautiškas kapines 
klaidingai pažymėta, kad “že- 
braitis — 
kalbėtojas

apie Lie-
Liuteronų svarbesnius

Sako, darbininkai 
uždirbsią kiek 

1929 met.

Daleiskite parodyti jums daug 
darbo sutaupymo vartojant 

APEX

Klauskite musų apie šį 
DOUBLE DASHER.

Jūsų skalbimui mašina su 
APEX DASHER atliks antra 

tiek darbo.

WCFL, 970 k. Nedaliomis gražus programas nuo 1 iki 
1:30 vai. po pietų.

WAAF, 920 k. taipgi Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. 
Kaip tik pasibaigs programas iš WCFL stoties pasukite 
radio dial ant 920 kil. ir išgirsite naują pusvalandį lie
tuvių programo. / . ’

Yes, you are all invited, one 
and all, to attend Birutės So
čiai tonite.

WheTe? The New National 
Hali, 3310 So. Morgan Street.

What time? Oh! any time 
after 8:30 tonite, until?

What to expect? Besides a 
very good time, there are plenty 
of surprises in store.

First “Birutės” Membership 
Drive will come to a close an I 
the prizes will be awarded 
Second, the Midget radio will 
also be given to the lucky one.

The attractions above could 
complete an evening by them- 
self, būt Birutė believes in see- 
ing that her guests enjoy 
themself. Therefore, there wili 
be dancing to the strains of 
“Paul Benny” and his orches
tra until the wee, wee hours 
of moming.

According to oUr plans no 
sočiai can really be complete 
without refreshments. So on

14 Vpright 
Planų

Vinį žinomų Ifi- 
dirbysč-ių. var
toti. Parduoda
mi tik ui caah 
Juru panirinki- 
mui — po *9

Musų Lakštutė Bro 
nė Drangelienė - 
Barbara Darlys

William S. Knudsen, Gene
ral Motors Corporation vice
prezidentas, kalbėdamas į su
perintendentų ir foremanų or
ganizaciją, šiomis dienomis, 
pareiškė, kad automobilių įmo
nių darbininkai uždirbsią šįmet 
tiek pat, kaip 1929 metais, jei
gu automobilių pareikalavimas 
nesumažės ateityje.

Dabar jis yra netikėtinai di
delis, ir, kad visus dabartinius 
užsakymus išpildyti, reikėsią 
dirbti be paliovos pilnu tempu 
per 60 dienų. Be to, jis pareiš
kė, kad vidutinė darbininkų, 
(kurie dirba valandomis) alga 
yra 60% didesnė, negu* reika
lauja automobilių pramonės 
kodeksas. O kodeksas reika
lauja 43c minimum alga.

(Sp.)

DIDELIS * L—
PASIRINKIMAS \^—***** 

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

SOUTH Šfo'E 
5-tą valandą ryto p 
Kumčiauskienė, šeimininkė, ra
do lovoje negyvą Petrą Kal
vaitį, 47 metų amžiaus, kuris 
pas ją gyveno, 5944 S. Kostner 
avenue. Spėjama, kad jis mi
rė nuo širdies ligos.

Jis negalavo keletą dienų. 
Dirbo kaipo “meat cu’tter’is” 
Swifto bendrovėje. Pirmadienį 
pasijautęs negerai 
eiti pas daktarą, 
antradienį.

Bet matyt jis 
Vakar, apie 2-trą 
ninkė pasakoja, 
vaikščiojant iš 
rio galo į kitą 
nutilo ir tik vėliau rytą, kai 
pabudo rado jį negyvą.

Jo kūnas buvo nugabentas 
į J. F. Eudeikib lavoninę, 4605 
South Hermitage avenue, kur

Spėja
buvo apie 47* metų amžiaus

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

Halsted at 42 Street - CHICAOO
■ / > •• 

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 vaL ryto iki 3 vai. po 
.piet. Šeštadieniais nuo 9 y«l. ryto iki Ž vai, po piet.

Kovo 31 d., CWA (Civi) 
Works Administration) užbai
gia visas operacijas Illjnojuj 
ir Illinois Emergency Relief 
Commissiori pradės rūpintis 
visais buvusiais CWA darbi
ninkais, reikalingais pagalbos, 
nuo balandžio 1 d. Tai yra pir
mas žinksnis vykinime BOose- 
velto naujo bedarbių šelpimo 
programo.

Nežiūrint to, balandžio pra
džioje, Ulinojuj dar tebebus 
115,000 CWA darbininkų, 65,- 
000 Cook apskrityje, 50,000 ki
tose valstijos dalyse. Tie dar
bininkai tebedirbs prie reika
lingų darbų, bet jais rūpinsis 
vietinės valstijinės ar apskri
čių šelpimo organizacijos.

Turbut didžiausia laime žmo 
gaus gyvenime — tai atsieki 
mas tikslo. Ponia Bronė Dran 
gelienė 
beveik pusę savo amžiaus šie 
kė vieno tikslo 
la dainininke. Ir ji dabar 
tokia yra.

Keletą sykių teko man 
dėti ją dainuojant. Tiesiog 
lonu* ir jauku klausytis jos 
navimo. Ji gyvena savo 
noje.

Besilavinant ji daug pridė
jo triūso ir energijos, kad pa
siekus tobulumo dainoje ir pa
tekus į operą.

Tą savo augščiausį tikslą ji 
jau atsiekė. Reikia džiaugtis 
ir linkėti, kad ji kuodažniau 
šiai palinksmintų lietuvius sa
vo maloniai ir gražiai skam
bančiomis dainomis.

Rytoj įvyksta jos koncer
tas. Norėčiau, kad kuodaugiau- 
siai susirinktų lietuvių, dailės 
mylėtojų, į tą pirmutinį jos 
koncertą. Tokių koncertų mes 
retai teturime. Reikėtų juoš 
įvertinti ir pagerbti.

Lietuviams yra žinoma kom
pozitoriaus Kelpšos daina: 
“Mano sieloj šiandien šventė”. 
Aš žinau, kad ir ponia Dran- 
gelienė-Darlys, duodama šį kon
certą, jausis: “Mano Sieloj 
Šiandien šventė!” Netik jos 
sieloj bus šventė, bet ir visų 
klausytojų sielose bus ta ph- 
ti, o gal dar didesne šventė. ■

Jos koncertas įvyks rytoj, 
kovo 11, 7:30 vai. vakare, Chi- 
cago Women’s Club Teatre, 72 
E. llth St., prie Michigan Avė.

Aš ten busiu, norėčiau, ka< 
ir mano visi draugai šiame 
gražiame koncerte butų.

— Antanas.

FIREPROOF PIANO VVAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI

Ware>iouac Kaina

VIDURIAM PA
GELBSTI BE JOKIŲ 

NESMAGUMŲ
“Riverside, III., Vas. 2. — Aš var

tojau visokias pigulkas gydymui už
kietėjimo viduriu ir visuomet turėjau 
skausmus po jų priėmimui. Dabar 
mano teta man patarė priimti 
TRINERTO KARTŲJĮ VYNĄ 
ir tikrai ši pastebėtina gyduolė vei
kia be jokių nesmagumų, p-lė Mild- 
red Vėlės.” Triner’io Kartusis Vynas 
kaipo švelnus ir netvirtas liuosuoto- 
jas niekuomet ne įrituoja inkstus. 
Per 44 metus milijonai kenčiančiųjų 
rado ji esant geriausiu vaistu nuo 
užkietėjimo vidurių, blogo apetito, 
gazų. galvos skaudėjimo, ir nemie- 
gės. Visos vaistinyčios ji užlaiko. Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

tuvių ir kitu tautu. Turės tu 
rėti ir naujoj vietoj pasek 
mės. Vietinis.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Looia Avė. Tel. Kedzie 8902

V ano., Hetav. h drneko* *aon« 
rtrimming poo» ■

Ruiika ir turkiška pietį* motenme ‘4 g
eertdomh iki 7 t. <• ' '

būti tobu-
jau

atidarymas “Stella’s Ta- 
vern”, 5225 So. Ashland Avė. 
S. Sinkus ilgą laiką buvtfei 
18-tos apielinkės biznyje, tu
rinti daug pažinties tarne Ii p-

Dabar

89.50

the menu. we have everything 
from soup to nuts.

Let your memory wander 
back to “Birutės” lašt sočiai 
and you no doubt can’t help 
remember what a gay time was 
had by all.

We take leave of the sočiai 
for a few lines to remind you 
that “Birutė” now holds re- 
hearsals twice a week, on Mon- 
days and Tliursdays at San
daru, 814 W. 33rd Street.

So if you wish to be in 
“Eglė, žalčių Karalienė”, come 
down and join us on these 
days. For soon the offer to 
join in this work vvill not be 
extended.

Right now at “Birutės” re- 
hearsals, young fellows and 
girls can be seen smiling and 
enjoying themself. Whether it 
is working on the music of the 
Opera or dancing during in- 
termission, they all seem to 
be happy and enjoying them
self. How could a person be 
otherwise with such a gay 
bunch of your people.

I assure you that you will 
not regret joining “Birutė”. So 
come down and see for your- 
self whether I am wriitng the 
truth. lt won’t cost 
thing.

Just for proof of 
have the following: 
fellow joined lašt Thursday and 
“Birutė” appealed to him so 
that he brought along three 
new members with him to the 
next rehearsal. So how about 
coming down and seeing what 
attractions “Birutė” really has 
for these members.

Now, back to the 
again. I think you all 
able to find the place 
big doings that are going off 
tonite. Surprises, prizes, re
freshments, , dancing, music,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Wešt 35th Street Telefonas Yards 1829

Skelbiame Didžiausi Atpiginimą
PASAULY ŽINOMŲ

SKALBIMUI
MAŠINŲ 

Jus galite sutaupyti iki $20.00, jei pirksite 
APEX DABAR

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St

Siųskite pinigus senon tėvynėn per Droyers Pinigų Siun 
tūno Skyrių. Pasiuntimas nebrangus per:

> CABLEGRAMAS.
RADIOGRAMAS

DRAFTUS
Mes jums ^patarnausime greitai ir mandagiai —- nežiu 
rint ar jūsų siuntinis bus didelis ar mažas.

NAUJAS PHILCO RADIO 44
pagauna programus iš Londono, Paryžiaus, Berlino, 
Maskvos. Kaina už 4 daiktus ................... Ę A
Stalelis, Pasaulio Globas ir Radio Log . VVivU

PHILCO BABY GRAND RADIO QQ
Visai naujus radios visų Amerikos žinomų išdirbysčiij 
jus rasite BUDRIKO Krautuvėje

PHILCO TŪBOS po

Pereito mėnesio pabaigoje į- 
vyko Lietuvių Liuteronų Pa
šalpos Draugijos susirinkimas 
bažnytinėje svetainėje, po ad
resu 2225 West Cermak Road. 
Aptarus visus bėgančius drau
gijos reikalus, nariai vienabl- 
siai priėmė atsišaukimą nu'o 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungos, ku
riame organizacija buvo kvie
čiama' prisidėti prie skridimo 
finansavimo darbo.

Bet ši organizacija nepasiten
kino vien tuo. Tuojau nuta 
re surengti vakarą • skridimo 
naudai ir tam tikslui išrinko 
komisiją iš John Shereikis, 5819 
•S. Whipple st., ir George Bick- 
neris, 2520 West Pershing 
Road.

Toliau, antras atsišaukimas 
buvo gautas iš “Naujienų”, ku
riame buvo prašoma, kad drau
gija išrinktų 3 atstovus daly
vauti “Naujienų” jubiliejinėse 
iškilmėse (jos jau įvyko vas. 
25 d., Ashland auditorijoje). 
Delegatais buvo išrinkti! Adam 
Palait, 3114,(3014?) West42nd 
st., John Kasper, 4343 So. 
Maplewood avė., ir Martin Nąu- 
jok, 5604 S. Campbell avė.

Tai tiek šiuo kartu 
tuvių 
darbus

— Jonas Kasparaitis.
Kitoje korespondencijoje apie 

organizaciją, J. Boltz, raštinin
kas, sako: “... musų draugija 
nutarė remti morališkai dien
raštį “Naujienas” kaipo pa
žangiausi lietuvių, visuomenės 
laikraštį Amerikoje. Podraug 
velijo, kad “Naujienos” dar du-

Mrs. S. Sinkus alų- !vyk 
dės biznyje

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED

Automobilių nn> 
llMntymaR Dykai 
Jeigu Jijh važiuo
jate aiuomobillu. 
tai atvažiuokite 
nu vl«a buvo Sei
mo ir gnl^Bit pu- 

^HlBtatyti dykai. ________ _____ _
Atdaru šiandien — SubatoJ nuo 0 ryto iki 0 v. 

Ir NedėlioJ nuo 1 v. p. plet Iki fl v. vak.
Paimkite Anhland Avė. galvokai-} iki 

.............. TryRdeMrnt,-Septinto* gi. ,

SPECIALUS 
KAINOS 

rūbų gręžimo 
Mašinų 

Dabar po

*39.85
ši puiki skalbimui mašina: SKALBIA 
—DAŽO—GRĘŽIA 
JA ir DŽIOVINA

Didelės Dirbtuvės įsakė Išparduoti
VISAI NAUJI 'X1*
Maži Upright $ ® 

pianai
Sąlygos $1.00 į Savaitę I

Roosevelt Furniiure Co
IPfiDINUI CITY FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760

Ple paBtebCtini nauji instrumentai yra pa-
i w imti IA rogulInraUB Btako su pilnu, tur

tingu tonu,, artiBtiftku dezainu ir Kražiai iAbąiati. Tau- 
bykitc. pirkite f. o. b. iA vvarehouBc. Naujausios mados 
Orand ir Ulpright pianų konstrukcijos. Specialiai paburta- 
voll ari malu „.mrtmernu ar m.m, M. mnJaį vtoteį Nomu8,o< K.l»ra_H.lm»ln,kH. -va .....

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI
|Sąlygos $1.50 į Savaitę Į

H A m M H /Rk fe Taupykite rervet.lmo Klaidas.
Skania ha O W M bes iRL“11 NK Jei,ru fu'ibmj ateity manote

O Mg iH elntyii jums naujo po to kaip
ajSffi įĮMĘ&įĄ 0H| BM W |l)s perHllnaust v-ite namon vie-

MOS®

BANKS

i' y " į C' • -• .Į : *

____________________________________________________________________________________

30 
Dienų 

BANDYMUI

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento. Be

Pratekite Mokftl 
OEOUŽRB 

MftNKSY
įmokė- 

JIMO
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Fhe Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sundayr z ■ „ ‘ *
17M South Halsted Street

Telephone CANal 8500
Editor P. GRIGAITIS-~

_______ Z____ 22... ‘ j by 
fhe Ūthuanian News Pub. Co., Ine.

Subscription Ratea:
$8.00 per year ta Canada
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UžataakyMo kaina*
Chicagoje — paltu:

Metams
Pusei metu • • • ••••«■ ••• •••«•«••*•««•<
Trims mtoesiama ............
Dviem mfineaiama 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per ilneiiotojui:
Viena kopija ---- ------------
Savaitei ...... .. ..............
Minėsiu! .. , , ........ ■,

Suvienytose Valatljoae. ne Chicagoj, 
paltu:

Metamo___ _____ —______ $7.00
Pusei metu
Trims minesiams —------  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!___ .75

Lietuvon ir kitur nisientaooe 
(Atpiginta)

Metams ---------------------------- $8.00
Pusei metu................... ......... — 4.00
Trims minesiams ...—2A0 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

$8.00 
. 4.00 

2.00 
. 1.50

.75

LONDONĄ VALDYS SOCIALISTAI

Par-Pirmą kartą istorijoje Londoną valdys Darbo 
tija.

Užvakar, renkant Londono kauntės tarybą (county 
council), absoliučią daugumą laimėjo darbiečiai. Jie at
laikė visas savo senąsias vietas taryboje ir įgijo dar 34 
naujas vietas. Tuo gi tarpu municipalinės reformos 
partija (susidedanti iš konsęrvatorių) nusmuko nuo 83 
atstovų ant 55, prakišdama 28 mandatus. Liberalai pir
ma turėjo 6 vietas taryboje, o dabar neteko nė vienos.

Taigi didžiausiąjį pasaulyje miestą, galų gale, už
kariavo socialistai.

|domu yra pažymėti tai, kad šitoje didelėje Angli- 
komunistaL 
nė viename

nelaimėjo 
aldermano

Britanijoje neturi jo-

jos darbininkų pergalėje nieko 
Jie dar iki šiol neturi nė vieno 
Britanijos mieste.

Šis faktas, kad komunistai 
kios įtakos tarpe darbininkų, yra svarbiausia priežas
tis, kodėl Britanijos darbininkų judėjimo jėgos taip 
sparčiai auga.

Juk vos apie trejetas metų, kai Anglijos Darbo 
Partija buvo skaudžiai sumušta parlamento rinkimuo
se, ir jos priešai tuomet pranašavo galą socialistams 
Anglijoje. Darbiečiai buvo suskilę, kuomet MacDonal- 
das, Snowdenas ir Thomas persimetė į buržuazijos pu
sę ir sudarė kartu su konservatoriais bei liberalais 
“nacionalinę valdžią”. Atrodė, kad darbininkų judėji
mas Anglijoje bus suparaližiuotas ilgiems metams.

O betgi jisai atgijo. Kiekvienuose naujuose rinki
niuose Darbo Partija ne tik atgauna savo senąsias po
zicijas, kurios buvo laikinąi prarastos, bet iškovoja vis 
naujas. Jeigu Anglijos darbininkus butų sudemoraliza- 
vę komunistai, tai šitoks greitas darbininkų judėjimo 
atsigavimas nebūtų buvęs galimas.

Socialistai pralaimėjo Vieną Austrijoje, bet laimė
jo tris kartus didesnį Londoną Anglijoje!

bininkus tarptautiniuose kong
resuose;

3. Sekti visus pakitėjimus, 
įvykstančius laikui bėgant dar
bininkų gyvenimo sąlygomis, 
turėti juos galvoje ir aiškinti 
priežastis, dėl kurių jie įvyko;

4. Reikšti savo nuomonę ir 
duoti projektų valdžiai ir savi
valdybei pareikalavus socialiais, 
politikos ir kt. klausimais ir 
sumanymais, tiesiog liečiančius 
darbininkų reikalus.

5. Rengti darbdaviams ir dar
bininkams pasiūlymus, turint 
galvoje jų ekonominę gerovę ir 
savitarpio sugyvenimą;

6. Tirti, kurios priemonės yra 
pageidaujamos kovoti su ne
darbu ;

7. Organizuoti parengimą spe- 
cijalistų kadro atskiroms ga
mybos šakoms, atsižvelgiant j 
krašto pareikalavimus. f 
Generalinės atstovybės sudėtis:

Generaline atstovybė yra 
nuolatinis krašto darbininkų at
stovaujamas organas. Ji suda
roma iš pirmininko, — narių ir 
kandidatų. Narius renka kraš
to gamyklų ir šiaip darbinin
kų (tarnautojų) konferencija 
paprasta balsų dauguma dviems 
metams. Nariai negali būti ne
pilnamečiai ir bausti už valsty
bės išdavimą..

Generalinės atstovybės pir
mininkas vyr. darbo inspekci
jos organų skiriamas asmuo ne 
jaunesnis 30 metų amžiaus, nu
simanąs apie ekonominius ir 
socijalinius dalykus ir kaip rei
kiant susipažinęs tiek su dar
bininkų padėjimų, tiek su tų 
gamybų šakomis, kur jie dir
ba.

Visiems darbininkams vieny
ti ir turėti su jais kasdieninius 
santykius generalinė atstovybe 
steigia Lietuvos 
sivienijimą.

Susivienijimo 
reikalus tvarko
3 narių, 3 kandidatų Jr pirmi
ninko.

Valdybos narius ir kandida
tus renka generalinė atstovybe 
2 metams. Pirmininko pareigas 
eina atstovybes pirmininkas 
ba jo pavaduotojas.

Darbininkų susivienijimo 
ganizacijos nariais galį būti
si be lyties skirtumo Lietuvos 
darbininkai, kuriems jau yra 
sukakę ne mažiau kaip 18 me
tų amžiaus.

Susi vieni j imo organizaci j os 
narius priima valdyba dviem 
sąjungos nariams rekomenduo
jant.

Susivienijimo organizacijos 
nariai, kurie nepildo valdybos 
nutarimų, parodo blogą elgesį 
valstybiniu ar moraliniu požiū
riu, skleidžia neteisingas žinias 
apie organizaciją ir apskritai 
kenkia darbo žmonių medžia
giniams <ar dvasiniams reika
lams, valdybos nutarimu iš or
ganizacijos pašalinami.

Valdybos pareiga:
a) rūpintis, kad darbo

muo ir darbo energija ( butų 
tinkamai įvertinami ir gerbia
mi; b) kelti dorinį savo narių 
susipratimą, e) rūpintis darbi
ninkų auklėjimu, mokymu, la
vinimu, d) sudaryti kultūrines 
poilsio sąlygas, e) rūpintis na
rių butų higiena, f) rūpintis fi
ziniu narių lavinimu ir steigti 
dvasines ir fizines kultūros įs
taigas;

ekonomišku pažiūriu:
a) rūpintis darbininkų atly

ginimo gerinimu, b) rūpintis 
darbo sąlygų gerinimu, c) šelp
ti savo narius įvairioms nelai
mėms ištikus, d) steigti savi
šalpos ir kooperacijos įstaigas, 
e) būti tarpininkais profesijos 
konfliktuose, f) dueti atsaky
mus soči j alinės, civilines ir kr i’ 
minalinčs teisės klausimais ir 
teikti juridinę pagalbą nariams.

Generalinės atstovybes lėšas 
sudaro: a) narių įstojamieji 
mokesčiai, b) menesmiai* narių*, 

i mokesčiai, c) pajamos iš laiko
mų įsįaigų surengtu. pramogą, 
įvairių rinkliavą, auką, Valsty- 

2. Atstovauti Lietuvos dar? bes primokėjinią etc.

darbininkų su-

organizacijos 
jos valdyba iš

Apžvalga
b- - - -

BANDO SUFAŠISTINTI LIE
TUVOS DARBININKUS

Kada Italijoje Mussolini įs
teigė savo diktatūrą, <tai buvo 
uždraustos visos laisvos darbi
ninkų organizacijos — socialis
tų partija, darbininkų unijos 
ir t. t., ir valdžia ėmė versti 
darbininkus dėtis į fašistų kon
troliuojamas sąjungas. Pana
šiai elgiasi ir Hitleris Vokieti
joje: darbininkai yra verčiami 
stoti į “nacionalį darbo fron
tą”, kurio priešakyje stovi Hit
lerio paskirti asmens.

Dabar užsimanė Italijos juod- 
marškinius ir Vokietijos “na
cius” pamėgdžioti ir Lietuvos 

"tautininkai. “Lietuvos žinios” 
rašo, kad Kaune miesto darbo 
inspektorius Liutermoza įsteigė 
“generalinę darbininkų atstovy
bę”.

šituo tikslu -tasai valdininkas 
sušaukė Kauno miešto policijos 
nuovadoj (puiki vieta organi
zuoti darbininkus!) įvairių, pra
monės įmonių darbininkų “at
stovų” susirinkimą. Liutermo
za susirinkusiems paaiškino, 
kad jie esą pakviesti “suvienyti 
darbininkus ir išrinkti rimtus 
ir patinkamus atstovus, su ku
riais butų galima tartis ir ge
rinti darbininkų būklę”. Darbi
ninkai turj užmiršti tokius “pa
senusius” dalykus, kaip strei
kai, ir dirbti kartu su vyriau? 
sybe. Darbininkų atstovybėje 
neprivalą būti jokios* politikos.

Paskui valdininkas paklausė, 
ar susirinkusieji pritaria tam. 
kad darbininkų atstovybė Uetų 
suorganizuotu. Kadangi susirin-

kime dalyvavo daugiausia jo 
kviesti “ištikimi” darbininkai, 
tai dauguma jų, žinoma, pakė
lė ranką už Liutermozos suma
nymą ir netrukus “Lietuvos 
darbininkų generalinė atstovy
bė” tapo sudaryta. Į ją išrink
ta 14 asmenų. O “atstovybės” 
pirmininkas bus paskintas val
džios (darbo inspekcijos). Pi
nigų tai organizacijai veikti 
duosianti valdžia.

Po susirinkimo įvyko ir pir
mas “atstovybės” posėdis. Čia 
paaiškėjo, kad jau yra iš anks
to paruošti ir “atstovybės” įs
tatai. Pagal juos visą galią tu* 
rėš vyriausybės skirtas pirmi
ninkas, o “atstovai” bus tik jo 
pastumdėliai. Kai kuriems to
kia tvarka nepatiko, bet Liu
termoza (kuris pirmininkavo 
ir “atstovybės” posėdyje) nelei
do įstatų balsuoti, tik pareiškė, 
kad jie jau “priimti” ir bus 
įteikti apskrities viršininkui 
įregistruoti.

Baigdama 
“generalinė 
vybė” nutarė
tos vadą” Smetoną ir iš polici
jos nuovados numaršavo į pre
zidento rumus.

Kad skaitytojams butų aiš
kiau, kaip šitą tautininkų or
ganizuota fašistiška “darbinin
kų atstovybė” tvarkysis ir 
veiks, paduodame čionai jos 
konstituciją. Jos tekstas toks:
Lietuvos darbininkų generalinės 

atstovybės ir suvienytos 
sąjungos įstatai

Tikslas:
1. Atstovauti darbininkus

ar-

or- 
vi-

Atstovybės narius renka kon
ferencija. Pirmininką '(sky
riaus) skiria generalinės atsto
vybės pirmininkas. Generalinės 
atstovybės nutarimu gali būti 
sudaryti susivienijimo organi
zacijos skyriai vietose- Pirmi
ninkus skiria generalinės atsto
vybės pirmininkas.

Jei genėralinės atstovybės 
valdybos narys parodys blogą 
elgesį valstybės, atstovybės, su
sivienijimo organizacijos ar jos 
narių interesų požiūriu — at
stovybės pirmininkas gali jį iš 
valdybos pašalinti; jo vietą už
ima iš eilės atstovybės organij 
zacijų valdybos kandidatas.

Jeigu atstovybės narių dau
guma parodys elgesį, kuris ga
li pakenkti darbo1 žmonių inte
resams arba ‘gali būti pavojin
gas soči j alinei santvarkai, tau
tinės ekonomijos gerinimo rei
kalui, tai atstovybės pirminin
kas paleidžia atstovybę ir 6 sa
vaičių laikotarpy šaukia visuo
tinį gamybos darbininkų atsto
vų susirinkimą susidariusiam 
padėjimui apsvarstyti.

Atstovybės pirmininko pasiū
lymu susirinkimas ranka naują 
atstovybę. Iki bus išrinkta nau
ja atstovybė, jos pareigas eina 
atstovybės pirmininkas.

Atstovybę ar susivienijimo 
organizaciją likviduoti galima 
tik atstovybės pirmininkui pa
siūlius %• balsų dauguma.

Generalinė atstovybė ir su
sivienijimo organizacija dirbda
mos savo darbą laikosi bendrų
jų reikalų supratimo principo 
ir tautos reikalus laiko aukš
čiau už organizacijos, grupės 
ar klases reikalus.

as-

[korespondencijosĮ

komunistai gali 
visai subankrutyti,

Waukegan, III.
------------- j—

Waukeganas rengiasi iškilmėms 
kovo 18 d.

ALTASS skyrius Waukegane 
rengiasi prie didelių iškilmių. 
Kovo 18 d. ten įvyks nepapras
tas parengimas^ koncertas, pra
kalbos, bene pirmas toks vaka
ras Waukegano lietuvių gyve
nime.

Jis 
vo 18 
rija, 
Įžanga 10 centų. O parengime 
dalyvaus lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas, kuris šią 
vasarą žada skristi į Lietuvą, 
Dr. Antanas Montvidas ir Po
vilas šaltimieras iš Chicagos. 
Apart to dalyvaus keletas vie
tinių solistų, dainininkų, muzi
kų ir šv. Baltramiejaus choras.

Beveik visos vietinės draugi
jos prisidėjo prie šio darbo. 
SLA 262 kuopa, Lietuvių Lais
vės Mylėtojų draugija,! šv. Bal
tramiejaus draugiją, Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos klubas. 
Kviečiamos ir kitos organiza
cijos, kurios iki sol neprisidė
jo. Jos raginamos išrinkti at
stovus arba įgalioti valdybą, 
kad jie galėtų draugijas atsto
vauti kovo 18 d. Lietuvių Au
ditorijoje. —Juozas Mačiulis.

ivyks kaip minėjome ko- 
d. Vieta Lietuvių Audito- 
laikas 2 vai. po pietų.

posėdį, pirmoji 
darbininkų atsto- 
pasveikinti “tau*

JT 
rūpintis jų reikalais prieš* val
stybę įstatymų leidžiamosiose 
įstaigose, o taip pat savivaldy
bėse;

Visi Arnoldo ir New Ken- 
singtono bei apylinkių lietuviai 
esate kviečiami artailankyti į 
SLA. 192 kuopos balių. Savo 
atsilankymu jus ne tik parem- 
site drąsuolį Janušauską, kuris 
yra pasiryžęs nugalėti Atlanti- 
ką, bet tuo pačiu laiku turėsite

progos linksmai laiką praleisti.
Laikas labai parankus, o 

įžanga visai maža, — tik 25 
centai asmeniui. Todėl tiek se
ni, tiek jauni — visi atsilanky
kite. —Jonas Swipfls,

Rengimo Komisijos narys.

Joseph Simonet.

Kaip aš praleidau šventadienį

mininkatfti, Pradėjo ne jų pa* 
žvalgos nariams ligos pašalpas 
nemokėti ir, žipoma, tokiu bu
du teko ne vieną kartą ir teis
me atsidurti. Tai draugijai pa
dare nemažai išlaidų. Daug na
rių, pasipiktinę tokiu komuni
stų elgesiu, visai pasitraukė i2 
draugijos.

•Juto toliau jie tą draugiją 
kontroliavo, juo draugija labiau 
silpnėjo. Nariai, pagalios, pa
mate, kad 
draugiją
todėl šiems metams valdyba pa I 
sirinko iš pažangesnių žmonių,; 
o komunistams davė saktį. Da • 
bar pirmininku yra K. Jaki
mavičius. Kiti valdybos nariai 
irgi nepučia į komunistų dū
dą, todėl ir draugija darosi gy
vesnė.

Dar komunistai gal nebūtų 
silsilaukę tokio didelio smūgio 
šioje draugijoj, jei ne viena 
moteris, tos draugijos nare, 
kuri tiek trubelio padarė vien 
tik dėl komunistų žioplumo. 
Komunistams būnant šios drau
gijos valdyboje ir turint pil
ną kontrolę, ta narė, kurios 
pravardė yra Kanaff, susirgo, 
bet nežinia kodėl jai pašalpos 
nemokėjo sumoje 70 dolerių. 
Ji patraukė draugiją į teismą, j .tais stiprus vėjas ir įstengia 
Draugijai kaštavo apie 400 doJ jos stiebus' pajudinti, tai jie 
lerių, o ta narė atprovojo $250. | taip tingiai kečiasi ir. į ūda vi
liai draugija pralošė bylą, val
dyba nutarė tą moterį suspen
duoti neva su trečiųjų teismo 
pagalba. Kai ta moteris pano
rėjo savo dtiokles užsimokėti, 
tai jau jie nepriėmė. Ji vėl pas 
advokatą, Jos advokatas per 
paštą prisiuntė draugijai jos 
duokles, Jie duokles sugrąžino 
atgal. Tada jos advokatas prieš 
draugiją Užvedė naują bylą už 
nario išmetimą. Ta bylą tęsė
si gana ilgai, 
vasario 15 d. šių metų. Drau-| 
gijos advokatai, matydami, jog 
draugija nelaimės bylos, dėjo 
visas pastangas, kad susitai
kinti teismą nebaigus. Moteris 
sutiko taikintis už 300 dole
rių. Dabartinis pirmininkas K. 
Akimavičius, matydamas, kad 
draugijai susitaikymas atsieisi 
pigiau, negu bylinėjimąsi, — ■ 
susitaikė. Ta moteris atsisakė 
nuo narystės teisių. Taigi ta 
viena narė iš draugijos ištrau
kę apie 800 dolerių. Ir jei ne 
butų susitaikę, butų ištraukus 
dar daugiau1.

Komunistai tikrai žioplai pa
sielgė įsiveldami j bylas. Tai 
turėtų būti pavyzdys ir kitoms 
organizacijoms, kad nebandytų 

, taip pigiai parius braukti lauc 
iš organizacijų, ypatingai Mi- 

. chigan valstijoj. Taip pat rei- 
, kia atsiminti, kad organizaci- 
. jos gerumas pareina nuo to. 
. kokius viršininkus turi išsirin- 
, kę. Komunistai, pasirodo, yra 

prasčiausi gaspadoriai.
S. Naudžius.

pasibaigė tik

Grand Rapids, Midi.
II IIJ|l|l|ĮĮyĮĮĮlj|įll-.’ '

Kaip komunistei gaspadoriau- 
ja pašelpinėse draugijose.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija prieš karą ir karo 
laiku buvo stipriausia paselpL 
nė draugija musų mieste; tu* 
rėjo apie 600 narių, ^avo avė* 
tainę ir keletą tinstančių dor 
lerių pi,pigų banke, žinoma, to
kia draugija — tai kaip kep-

(Tęsinys)
Tarpe tų biaurių augalų 

pasižymi vienas kaipo bjau
riausias, kuris turi beveik tą 
pačią formą, kaip lietuviškas 
valerijonas, kuris auga Lietu
vos kaimiečių vazonuose. Gerai. 
Tai toki pat žole auga tame 
slėny. Tik, žinoma, ji savo mil
žinišku kunu ir klasta visai 
skiriasi nuo tos nekaltos Lietu
vos žolelės. Ji taipgi yra bjau
riai pieninga, o jos stiebai taip 
aštrus, kaip britva. Tas bjau
rus žalias kupstas visad stovi, 
kaip negyvas, nes vėjas, kad ir 
gerokai pučia, bet jos šakų pa
judinti neįstengia. O jeigu kar-

na-
vėl

sai panašiai, kaip to slibino 
arai: tai prasižioja, tai ir 
susičiaupia.

Patsai upelis atrodo švarus 
ir nekaltas, žinoma, tik toje 
vietoje, kur vanduo skubiai bė
ga, bet kiek toliau, kame susi
daro jo sparnai ar įsikišimai, 
ten galima matyti visokiausių 
biaurybių.

Iš šalių auga tankus vijok
liai, kurie yra taip ilgi, kad iš

vienos pusės upelio persimeta 
į antrą pusę ir tuo sudaro ele
gantiškai gražų stogą. O ieigu 
braidai po upelį, tai žmogus 
jautiesi kaip kokiame dailės 
tunelyje, arba tiesiog kokiame 
misteriškame pasaulyje.

Aš, žiūrėdamas į šias ža- 
vėjaučias gražias gamtos de
koracijas ir prisiminęs, kad ne 
visi žmonės gali jomis gėrėtis 
bei džiaugtis, dalinai iš malo
numo, o dalinai ir iš nusimini
mo ir juste nepajutau, kaip 
užtraukiau tikrą lietuvišką dai
nelę. Jai gaidą pritaikiau tą pa
čią, kaip kad: “iz za ostrova 
Nasteržen na prostor riečuoj 
volny”, o dainelę, kurią daina
vau, buvo ši:

Vandens upių ir upelių 
Kur jus bėgat taip skubiai? 
Kodėl mums jus nepasakot, 
Ar ilgai da spaus vargai? 
Mano gražios lietuviškos dai

nos garsai prasimušė, nuskam
bėjo pro paimu šakas, ir pra
nyko ten aukštai kalnų viršū
nėse.

Pasižvalgęs, pasigrožėjęs ir 
truputį pailsėjęs, skubiai pasi
leidau pirmyn.

(Bus daugiau)

VELYKOMS
Naujos Mados Philco Radios

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DABAR PARSIDUODA UŽ LABAI 

ŽEMAS KAINAS. 
NUO 

20.00 m 100.00
o

Peoples Rakandų Išdir- 
bystės Krautuvės yra di
džiausios radio pardavė
jos šioj apielinkėj. Ne tik 
Philco radio, bet ir visų 
kitų gerųjų 
kaip tai,
Crosley, Majestjc, Atwa- 
ter Kent, Philco, Sparton, 
Stewart Warncr, Zenith 
ir kitų — kurie čia parsi
duoda mažiausiomis kai
nomis mieste

išdirbysčių, 
RCA " Victor,

New Kensington, Pa

. — tai kaip kep
tas karvelis bolševikams pakvi
po, ir jie dėjo pastangas, kad 
ją k°kiu; nors budu, pasigauti 
savo: kontrolėm , Rodosi, apie 
19£0 jiems pavyko pastatyti 
savo- žmones į valdybą, 
mįninku' K. Margį, iždininku 
A. Daąkšą ir kitus. Kaip tik 
draugija pateko j jų rankas, 
tuoj jfc pradėjo savotiškai š?i-

pir*

Atvaizdas Naujo Philco 
Midget Radio

SLA 192 kuopa remia antrą 
skridimą

Smagu pranešti visuomenei, 
kad Šio miesto lietuviai remia 
antrą skridimą į Lietuvą. Jau 
tapo išrinkta ir komisija iš pen
kių asmenų, kuriems pavesta 
kokiu nors budu pinigų sukel
ti. Bus surengta kokia pramo
ga, kurios pelnas eis antrojo 
transatlantinio skridimo parė
mimui, Nėra abejones, kad ge
rai pasidarbavus bus galima 
sukelti kelis desetkus dolerių. 
Tokiu budu ir mes prisidėsime 
prie to, kad sekamą vasarą p. 
James-Janušauskas' galėtų lai
mingai į Kauną nuskristi ir 
ten Amerikos lietuvių vardu 
pasveikinti musų tautiečius- 
Tai suteiks džiaugsmo ne tik 
lakūnui, bet ir mums visiems, 
kurią savo centais prisidėsime 
prie kelionės finansavimo.

Išrinktoji komisija turėjo sa
vo susirinkimą ir nutarė su
rengti aviacijos balių. Balius 
įvyks balandžio 14 d. ukrainie- 
čių svetainėje, 14th avenue, 
Arnold, Pa. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Atvaizdas Naujo Philco 
Modernistic Radio

- . .... . .•

nuo

8.50 
195.00

Duodame didelę nuolai
dų už senus radios j mai
nus ant naujų.

Suteikiame lengvus iš
mokėjimus pagal pirkėjo 
norą.

, Didžiausios ir Saugiau
sios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje.

4179’83 Archer Avė
Tel. Laf avelio 3171

. CHICAGO, ILL.

2536-40 W. 63rd St
Tol. Henilock 8100



PRANEŠIMAI

Sekretorius

nieko nępęl

Trump

Lietuves Akušerės

DR. C. M1CHEL

Grahoriai

Avė,
Rengimo Komisija.

ekono

Senas Pet^ąs

Lafayette 3572

0994

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
IMU

Yards 1,138. Utw

progą, 
trečią 
tikrai

Am Aulose Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modernišką Koplyčia ir Vargonai Dykai!

K. Kanapeckui ya< 
giliai išlaužė duris

žmoną, 
sunite 

ir dvi

Prisirengdamas įvykiui, Senas 
Petras nevalgo ir negeria per 
tris dienas

WEST ENGLEW00D.—Ko 
vo 8 <L, rytą, kai Kazys Kana

Bęt laimei, » jų nęląim«b 
šeimininkas išgirdęs bildesį pa
budo, Tuojau pasileido laiptais 
žemyn. O vagiliai išgirdę jį 
ateinant, paliko išlaužtas du
ris ir pabėgo

>110 
ttefonai 
Cmtrd

New Deal Cafę 
valgyk ir gerk 
kiek nori-$1.00

Mirė senas lietuvis 
vaistininkas Motie

jus Zimmerman

Dakrarii Orą ■tuo*

Adeline Zim-
Nonnan ir 

dukteri, Mary

Bus laidojamas pirmadienį 
sirgo trumpai plaučių užde

GRABORIUS ii 
3ALSAMUOTOJA8 

Pamainau ja Cbicaąojr 
ir ąpielfokeje 

Didele ir graž> 
koplyčia dykai. 

4093 ARCHER A V

V M ANDOS 
ano 
1OO

ytojas ir Chirurgai 
yriSkų, Vaikį ir visą?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Crane Co. dirbtuvės 
mažai dirba

OtUo Tel Victary 6898 
Re». Tel Drexel 9191

kovo 25 d., 6:80 vai. vak. 
tymo šokiai prie Geo. Ste-

Stato scenoj “Graži 
Magelona”

DR. a. n vuška 
2423 W. Margutttt Rd. 

kampai 67cb ir Arteaian Ava 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos ano 9 iki II ryto nuo 2-4 
it 7 9 po pietą, eeredomif PO pistų 4i 

aedėliomis pagal susitarimą.

Vietinė namų savininkų ir- 
ganizacija, “Town of Lake 
Improvement Klubas” šešta
dienį, 8 vai. vak., rengia šei
mynišką vakarėlį, bunco par- 
ty, bažnytinėje svetainėje. 
Įvairus prizai, dovanos lau
kia svečių. Visi prašomi da
lyvauti* Įžanga 25c. M.

(Rengia “Bunco Party 
. skridimui

i Ryt, kovo 11 d., Brightoą 
Parko Hollywood Inn svetainė
je, 2017 West 43rd street, įvyks 
iškilmingas bankietas, kurį Lie
tuvių Moterų Apšvietos Drau- 
gija rengia pažymėjimui savo 
27-iU motų jųbilįejąu^.

Į bankietą įeis ilgas, margas 
programas, kuriame dalyvauja 
eilė SiOljsĮbų, solisčių ir grupė 
“jaunosios Birutės” šokėjų. Va
karo pradžia 6 vai. Įžanga 50 
centai asmeniui.

Privažiavimas prie salės pa
togus. Iš Wes.tern avė. gatve? 

(kario reikia išlipti prie 43-čios. 
Tuojau matytis ir svetainė. 
Rengimo komisija, K. Ketura- 
kienė, V. Kriščiunienė, P. Juš- 

|kienė, Ą. Bložienė, A. Miščikąi- 
tienę visus kviečia atsiĮapkyti.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
A Pš VIETA 

RENGIA BANKETĄ 
Su gražia programa ir Šokiais 

NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 11 d., 
HQLLYWOOD INN SVETAINĖJE, 

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

įžanga 50c.
Visus kviečia atįTlankyti Apšvietietės

Kitas parengimas Town 
of Lake

Liet. Socialistą Sąjungos Chicagos 
Centrais kuopa rengia perstatyti juo
kinga 2 aktų komedija “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj. 3138 So. Hal- 
sted St.
Po pers . . . .
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. Jurgelio
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi
lerienė, A. Zavistaitė, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas. Kemėšis, Ma
kalu Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juokų puotos vakaro. Kvieslys.

vąl. Nedil no© 10 iki 
Tdsįphoas Plaz* 3200

TOWN OF LAKĘ. — Gar-
Varto TowV Q.f 

Lake, Draugija šį sekmadienį, 
kovo 11 <L, A,, česnos s vėtai- 
ųėye, 4501 Šo. Pauliną st., ren
giu bunco party, kurios pelną 
skiria - antro lietuvių transat
lantinio skridimo nąucjai. Pra
džia 3:30 vai. po piėt ir įžan
ga tėra 25c. Atsilankiusiųjų 
laukia daug išlaimėjimų, tarp 
jų — pasivažinėjimas “Litu- 
anicoje Antroje” su kuria bus 
skrendama per Atlantiką. Vi- 
si kviečiami atsilankyti. — K.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. RJBPUBLię 3100

Girdėjome visokių daininin- 
kų-dainininkių; girdėjome jų 
iŠ Maskvos Imperatoriško ter 
atro, girdėjome iš Milano La 
Scalos, Kauno valstybinės ope
ros ir iš kitur. O ryt—

Paklausysime ką mums už
dainuos musų pačių operos ir 
musų pačių dainininke, solistė 
Bronė Drangelienė.

Jos koncertas įvyksta Chi- 
cągo Woman’s Club Theatrę, 
72 East llth Street, netoli Mi- 
cihagan Avenue. 7:30 P. M.

į programą įeis daugelio lie
tuvių kompozitorių, kaip Tallat- 
Kelpšos, Gruodžio, Vanagaičio,

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Rankiotam© h 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago. TU 
Phone Boulevard 7814

SIMON M. SKUDAS 
•RABORIUS IR BALSAMUOTpJAS 

Patarnavimas geras it nebrangūs 
718 W. 18th St 

Tel- Monro* 3377

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 th S t
Tel. Bouleyatd 5203 it 8413

; 1327 So. 49th Ct
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai

Tel. Cicero 2109 U 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West I5th St 

CICERO. ILL.

širdingai ačiū visiems, kurie 
kokiu nors budu prisidėjo prie 
sėkmingo rengimo šio vakaro, 
kuris davė $175 pelno;’ ačiū 
visoms Auxiliary Ųnit narėms, 
kurios pasidarbavo, ypatingai 
p. K. 'Stulpinienei, kuri parda
vė 100 tikintų m p. M. čaikau- 
skienei, kuri įardavė 45 tikie- 
tus ir surinko daug gražių do
vanų.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi... *64> S ASHLAND AVĖ 

Ofisu eal.t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I 
vak. Nešiltoj pagal sutarimą 
Ofiso Trio Boulevard 7820 
Namą Tri-' Pto>P«ct 1930

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Phone Canal 6122

DR S, MIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandas*

Telefonas' Repoblic 7868

naujienybę, 
nustebo įr, 
šią

Kūnas pašarvotas randasi 
5944 So. Kostner Ąvę.

Laidotuvės įvyks antradieny 
kovo 13 dieną, 2 vai. po piet 
iš namu bus nulydėtas Tau
tiškas kapines.

Visj ą. a. Petro Kalyaįlis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiiii kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brolis, Pusbroliai jų 
šeimynos, Giminės 
ir Draugai

Laidotuvčse patarnauja gra- 
borius J. F. Eųdeikis, Telefo
nas Yards 1741.

18ta Apielinkė — S. L. A. 129 
kuopos susirinkimas jvyks nedėlioj 
kovo 11 d., 1 vai. po pietų G. Cher- 
nausko svetainėj, 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
išklausyti parengimo komisijos ra
porto, taipgi nepamirškite atsivesti 
nauju narių prirašyti prie S. L. A. 
129 kuopos. Valdyba.

- 1. , ,
Aplaikytas labai svarbus laiškas 

iš KRAŽIŲ — nuo Laisv. Etjnės- 
Kulturos Draugijos Kražių skyriaus.

Meldžiu Chicagos ir apielinkės kra- 
žiečįus ir kražietes ateiti mano ofi- 
san 13310 So. Halsted St., Chicago, 
III. j Ofiso valandos kas dieną nuo 
6 ilp 8 vai. vąk.

f Dr. A. L, Graičunas.

Lachavich ir Sūnūs
VIĘTUVIS GRABORIUS 

Pąęunąaja laidotuvėse kuopigtausiai 
Reikale ' meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busitt užganėdinti 
Tf). tanai 2515 arba 25 U 

w W 23r^ Pi- Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 (?t, Cicero, Ui 
Tel. Cicero 5927

SQŲTH SIDĘ 
pasirgęs plaučių uždegimu, už
vakar nąfctį mjrė senas lietu
vis vaistininkas Motiejus Zim
merman, 5341 So. McVickers 
avenue. Vėlionis buvo apie 51 
metų amžiaus, atvykęs į šią ša
lį iš Lietuvos.

Savo laiku jis turėjo vais
tinę prie Archer avenue ir 
Kedrie, bet pastaruoju metu 
dirbo “Red Cross” vaistinėje, 
kurią užlaiko vaistininkas p 
Mališauskas, 4550 So. Ashland 
avenue.

Velionis bus laidojamas pir
madieni j Holy Sepulchre ka
pines, patarnaujant graboriui 
J. F. Eudeikiui.

Paliko 
merman, 
Matthevv 
ir Anna.

DK. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tel Boulevard 1401

West Pullman t- Sekmadienį, ko
vo 11 d., 2 vai. pq pietų West Pull
man Park svetainėje jvyks S. L. A. 
55 kuopos paprastas susirikinmas. 
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
darbės, tai ateikite ir pareikalaukite 
paskolos iš Centro. Paskola iš Cen
tro šiuo laiku yra galima gauti. Tik 
reikia ateiti i kuopos susirinkimą ir 
pareikalauti. Sekretorius.

RADIO
Nedėlioję, Kovo 

11 dieną
Nuo 8:45 iki 9 vai. ryto 

Iš WCFL Stoties 
970 kilocycles

Bus labai įdomus lietu
vių programas iš Biblijos 
apie Karalystės PalaimįnL 
mą žmonėms.

Panašus programai bus 
duodami kiekvieną sekma
dienį nuo 8:45 vai. ryto. 
Prašome nepamiršti pasi
klausyti. J. L.

Phou* Boulevard 74)42

DR. C. Z VEZEL’IS 
Dentistąa

1645 So. Ashland Avė. 
am ♦Zrb StKW 

balandos ui|p 9 i]y $ rąkan 
Strtdoj pągąl ^tąrri

Rm 6600 South Ąrl
Phone Prospect 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So Haltttd Str««t 
CJHCAGO. IŲL

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS s V i plie *

Telefonas State 7660: Valandoa O iki 6
W. Side: 2201 W. 22 St. (CermakRd.)
PanedSUo. Seredoe tr P3tayčio» v»k. 8 Iki «

Telefonas Canal 6122

A. MONTVID. M 
tyegt Town Sars Bank Bld» 

2400 W Modisoo St 
1 iki 3 po pietų. 6 •

Tel Steley M30 
Namą telefoną* Brou«widi 059

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aągščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
*»8 W I8th St. TeL Cond 6174 

CHICAGO 1LL

Mrs. Anelia K. Jarusz
Pbvsical Therao-

6109 South Ąthar>u 
Avenuf 
Pbone

5"'Hemloct 02<i 
Patarnanp pri* gini

‘ $f dvmo namuose ar Ii 
goninėse duodu <na 
®saRf eleetrie creat 
raen’ h magnetu 
blankett ir t t- 
Moterim* ir tnergi 
norai patarimai 
vąnai

Te>. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso TeL Boolrvard 5913 
Rez T<1. Vieton 2343 

DR. BERf ASU
766 W. 35th St

.Cot of 15t|> 0 Halsted St*.) 
OfW> vaiandos ono 1-3 o*o 6t3O-t»3O

Nedčldierisi* pagal intarti

Gerai lieųivjarąr žinomas per «• 
tos kaipe OįMPV d>ir«cą*»
akušeris

Gydo staigias u chroniškas liga* «vrų 
moterų ir vaikų pagal oanjanain* ase 
todns X-Ra» kitokio* elekuo* ori*
< Aiąp*

)fwa* ir Laboratorija
1034 W. L8tb Sta netoli Morgu? SL 

Alantos nu© 10- -12 pietų tr 
yoc' 6 iki 7«30 »al vakaro 

Tol Canal 
Rezidencijo* i 

fltad* P4FA 6755 v

Kovo 10 d., New Deal Cafe. 
kurią atidarė T. Aleksynas iš 
Grand Rapids, Mich., ir F. 
Račkus, 2023 So. Ashland Avė., 
rengia nepaprasta parę. Ęa- 
daugi žmonės, sako, mažai pi
nigų turi, o nori turėti “good 
time”, tai savininkai nutarė 
duoti kiekvienam valgyti ir 
gerti kiek tik žmogus galės pa
nešti už $1.00.

Išgirdęs tokią 
Senas Petras net 
kad pasinaudoti 
nevalgo ir negeria jau 
dieną, kad šįvakar jau 
atsivalgius ir atsigėrus 
tik už $1.00. Nebloga 
mija!

ANDREVV SHIM.AITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną, 10:25 valandą ry
to 1984 m., sulaukęs 16 metų 
amžiaus, gimęs Harrisburg,

PETRAS KALVAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną, 7:30 valandą ry
te 1934 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių ap. 
Kražių parap., Budraičių kai
me.

Amerikoj išgyveno 25 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

broli Mykolą, du pusbrolius 
Joną Stankų ir jo šeimyną ir 
Viktorų Stankų ir jo šeimyną 
ir daug kitų giminių ir drau-

X. K. Rutkaiishas, VL-D 
*♦42 South IVvsttrr. Avinu, 

Tel Lataverr* ♦»4».

i^elefonas Yards IHb 

ey P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
i Moderniški 4 Koplyčia Dovanai 

' Puriu automobilius visokiems reika 
laras Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: n m 

Nuo 10 iki 12 M ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. NeiįHįliomio nuo 10 ikj 12 
Valąndaphon^'MIDW4r 2SM

Ofiso. Tel. Lafayette, 7081
Dr? V. E. Siedlmskis

DENTISTAS 
4143 Archer avfc kamp Francinco a*

Uetuviąj Daktarai
Amrrthn. ‘ ivruvią 

Nariai

DR. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

97*- ¥ 
VALANDOS*^ 
’ o P M. Sakmadtenuis u 

iiuuau nagai «amtariasą.
.4335So. Hal8ted Si 

•• r-i soulbvard «m

A L Davidonis, O. 
i9H> So Michigan Avenue 

F ei Kanjvpod ' l ,07
M ♦ NDOS

nuo 9 iki 11 »alaoda. cjfm 
ano 6 Uit 8 valandai vakar* 

«p«r. ivvnradMnso u taWirtadmn<o

DR. RUSSELL
Lietuvya 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 ik) 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemloch 6141

I F FIIRFIKK Va 1 •
Laidotuvio Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. a. Andrevv Shimaitis a. a. 
tėvas, Simonas Shimąitis pa
ėjo iš Nemakščių parp,, Pabal- 
čių kaimo, Raseinių apskr.

Patiko dideliame nuliudimo 
motiną Teklę, po tėvais Ki- 
montaitė, 2 seseris Sophie Yan- 
dik ir Helen, švogerj Anthony. 
tetą .Oną Bružienę, dėdę Fe
liksą Bružą, 3 pusbrolius, pu- 
seseres ir gimines, o Lietuvoj 
dędę, tetą, pusbrolius, pusse
seres ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3253 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks panedėlyi. 
kovo 12 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio oarapijot* 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bų$ nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Andrevy Shimak 
tis gimįnes, drąugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvočiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį pątaŲ^ayupą 
ir atsisveikinimą. f

Nuliūdę liekame,
— Motina, Seserys, Švogeris, 

/-f Teta, Wd& P|įriW»Ū»l.
t Pussesere Ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gru- 

bonus S. P. Mažeikų, Tel.

Amerikos Lęgijpno 
liary Darius-Girėnas Unit šir-l 
dingai dėkoja visiems biznie
riams, kurie .aukavo dovanas 
lįiURco ir card party, kuri įvy
ko vasario 22 d. Taipgi ačiū 
Progresą Furniture Co., A. Va
nagaičiui, Jos. F. Bu'drik ir 
Peoples Furniture Co. už pa
garsinimą per radio. Ačiū p. 
J. Yuškai, 2419 W. 43rd St., 
kuris davė svetainę veltui, Kųn. 
F. McNamara, šv. Adrian’s 
parap. klebonui už staliukus ir 
kėdes, graboriams S. Mažeikai, 
S. D. Lachavičiui ir Butkui už 
kėdes, pp. J. Baranaufekams, 
7333 S. Oakley Avė. už auka 
$5.00.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

DR. C K SUAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon. HEMLOCR 7823

9 iki I i falaodai erų 
ft tki « ralanda* »aharr

LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- AB 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais ĮKgf|| 
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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th St 

,Co» oi >5th 8 HaletM) Su-> 
Gyvenimo vieta 8189 S. ŲoW 4^® 

Tel Vieton 5904 
*iao talandos: ouo 1-4 ano ’ 

V«dėldi<nuu paga' «nuru

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Oplomttricallv Akių Specialūtai 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, neryuatumo, skaudamą 
akių karšt}, atitaiso trumparegystf ir to* 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkrejpiąm Į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Ąkinių kainos 
per pusę pigiaus. kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.
. Phone Boulevard 7589

MOTIEJUS ZIMMERMAN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 8 dieną, 5:05 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs 51 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno .25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Adelinę, no tėvais Kę-, 
met, sūnų Nonnan ir sųnų Mo
tiejų, 2 dukteris Mary ir An
na ir giminės. *

Kūnas pašarvotas raudami 
5341 Šo. JįcVickers Avė. apie 
6100 Wcst on Archer Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
kovo 12 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų į St. Camielia, 55th ir S. 
Loelcwood St. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingas 
pamaldos už vėlionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į Holy 
Sepulchre kąpines.

Visi a. a. Motiejaus Zimmer- 
mano giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navime ir' atsisveikinimą

Nuliude liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys

pas Xą^4s 1741.

Nors laikraščiai daug rašo 
apie gerlaikių grįžimą, ir sa
ko, kad jau darbai eina geryn, 
bet didžiulių Crane Co., dirb
tuvių darbininkai nieko apie 
tai nežino. Nęrs mažas nuo
šimtis darbininkų ir liko prie 
darbo, bet didžiuma atleista į

“ant Dievo 
vaįįos”. Tebedirbantieji dirba 

tai vagiliui, po tris dienas į savaitę, o už- 
du’ris kdąrbis įrgi nekoks.

Putras.

JOSEPH J. GRISD 
Uetu¥i» Advokatas

T0WN OF LAKĘ — Teat- 
italų, Verdi ir kitų kompozito- rališkas Klubas “Lietuva” ko
rių kuriniai. j vo 11 d., 7:30. vaį. vak., S.chool

Hali svetainėje, 48th ir Honore 
sts., stato veikalą “Grąži Ma
gelona”, kuriame dalyvaus 

i rinktinės klubo *> artistinės jė- 
| gos. Veikalas esąs gražus, 
vaidinimas irgi geras, tad at
silankiusių laukia įdomus va
karas. Įžanga — 35c., asme
niui.

Teatrališkas klubas “Lietu
va” yra ALTASS garbės na
rys, prisidėjęs su $25.00 auka.

Jeigu Norite D;
j^dotuvėąą

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime KU firraa ttt0 Pa^u

Šeštadienis, kovę ‘ 10, 1034 t
, .......................... .............. . i..j iįhiiji .i t  iniiį Į JI į     101,1 -ĮI,Wll|l.liĮ«!Į!l'l"l,4'ą'JJ !.

7"111 i.... . įį peckas uždarė savo alinės, 1535' bedarbių eiles
Wcst 03rd Street, ęlurįs, 
sa šeima sumigo 
stengėsi išlaužti alines 
ir išvogti kas reikalin

~ ,.j ,'.j. u

UOZAPAS EUDEIKIO

uiemviMj Dah tarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAI 

Percikeluu | «tdvesnf u patoąe«n» viąh 

3325 So. Halsted SL 
Valandos ouo 10 ryto iki 2 po pusti 

ir ouo 6 iki S vakars 
lunuditouu ouo 16 iki 13 

phpn. Boalrvąrd 6483

Įvairus Gydytojai

DU UERZMAA



CLASSIFIEDADS

ALTASS ŽINIOS

Furnished Rooms

'>.00

RADI O

For Rent

MORTGAGE BANKERS
CLASSIFIEDADS

Automobiles

^^laikkitės jos tvirjar .'■p'l

jum d

Braceville, III

Suknia paveikslui paskolinta Jay-Thorpe, Ine,

Muzika

viZatlM. AMERIKOS CIGABETAT

•WE

2.00
10.00

1.00
1.00
3.00

GARSINKITE
NAUJIENOSE

linigims tur- 
Jraugija yra

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00

3.00
2.00
2.00
1.00

1.00
1.00

metų, o 
maudy- 
Meldžiu 
užganė-

$6.25 
$6.00 
$4.75
2 tO-

Ji ’‘" 'M

Ne auga goresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska* 
nlnlmo) ;

REIKALINGAS virėjas (cook) 
vyras i aludes biznį. Turi būti 
patyręs. #

Priminimas Radio 
Klausytojams.

Farms For Sale 
rTki«l Pardavimui

Real Ėdate For Sale 
' ’ Nanmi-žemž Pardavimui

2 FLATU cottage pardavimui arti 
mokyklos ir bažnyčių, kaina $8000. 
John Klemik, 8314 So. Hamilton Avė.

REAL ĖST ATE
Biznis pamzturtas teisingam* 

lY PUBLIC
;us BONUI
l LIETUVA

ALUDE—Tavern, išrenduoju pi
giai su bšrais ir visais įtaisais. Ren- 
da pigi, tarp dirbtuvių. 4800 South 
Wood St. Tel. Virginia 1564.

HruiraAykttt imdią ipnlk* 

fEL LAFAYETTE 1083

PARDAVIMUI Tavern, geroj vie
toj, išdirbtas biznis per daug laiko 
Parduosiu pigiai arba priimsiu part
nerius Rašykite Box 72, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

Yra daugelis labai puikių ciga- 
retų. Jus patįs turite nuspręsti 
kuri rūšis jūsų skoniui geriau 
atatinka.

Jei cigaretai kurius dabar rū
kote jus pilnai užganėdina . . .

bukite jiems ištikimi. Bet jeigu 
nepatinka, kodėl nepalikti juos 
ramybei per keletą dienų? Ir iš
mėginti pereinąs visas švelnumo 
ribas, medaus švelnumo OLD 
GOLDS.

KAS TURITE nedideli Sedan 31 
ar 32 metu gerame stovyje automo
biliu. praneškite laišku ar ypatiškai. 
Chasx Dvarionis,5530 S. Albany Avė. 
Basementas.

NEW YORK .......... ........ ........ $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00
Į visas kitas vietas žemiausios ratos

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
828 So. State > St. Tel. Harrison 6072

PARANDUOS1U saliuną su 6 
kambariais. Fixteriai ir barai. Išdirb
tas, gerai varomas biznis. Savinin
kė 944 W. 35 PI. 2ros lubos iš už
pakalio.

Bridgeporte išrinkta 
pastovi ALTASS 

valdyba

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Frank Poszka ............
Joseph H. Kirk ..........
Joe Valuzis ................
Frank Varnagis ........
Walter Zoris .......•.....
Dr. J. Mockus .... .......
Henry Beck ................
P. K. Malela ..............
Stanley Lovick ............
John W. Zacharewicz . 
Frank Gudas ----- ......
Joe Kiselius ................
Louis Yourgai'tis ........
James Steponavičius .. 
Stanley Mažeika ........
K. Laucius .................
James Petrauskas .....
Joseph M. Azukas ....
S. iP. Ewald ................
Mrs. Elizabeth James 
Universal Mtge & Tnvest 

ment Co..................
Dr. Anthony Juozaitis 
Joseph A. Rizgen .......
Dr. Matas Žilvitis .......
J. P. Varkala ...............
Mike Vaitkus ...............
Frank Shemet ...............
Frank Diksas ...............
J. Kavalausky ...............
S. Nedvar .......................
William Nainis ....1..........
Stanley Martinkus .......
Mrs. Agnės Wogman ....

tNSURANC
’FRKAM L
’UNČIAM

AIVAKURČJU AGENTŪRA

RENDAI kambarys vyrui arba mo
teriai. su arba be valgio; maža šei
myna; gali vartoti garadžių. Tel, 
Hemlock 0010, 6609 S. Campbell Avė.

ALTASS SUSIRINKIMAS
CICEROJ

Pagliacci” ir “Salome 
per radio

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
tjiavą viena iš dvieju namu, pilnai 
jlu Įrengta alude. Atsišaukite 

1828 Canalport Avė.

PAIEŠKAU moteries prie biznio 
Kaipo .pusįnink^ arba ąpsivedimui, 
kad butu kiek pasiturinti. Esu ne
vedęs. gerai atrodau. Rašykite Box 
86, 1789 So. Halsted. Chicago, I1L

LABAI PIGIAI
Pardavimui 10 akeriu žemės su 

namais, gyvuliais ir paukščiais, 60 
myliu nuo Chicagos.

Savininką galite matyti kas vaka
rą po antrašu 6648 S .Washtenaw 
Avė., 1 floor, arba norint važiuoti, 
galite imti R. R. 4 iki Braidwood, 
III., iš ten pirmas kelias — pasukite 
i kaire 1 mylią iki farmos; arba ga
lite važiuoti su savininku. Savinin
kas kas subatą važiuoja i farmą.

JOHN RAMPSCH, 
R. R. 1 Bok 48

Remkite šavb apielinkes 
. biznierius

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

2555 W. 48th St.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempeliu knygas pristatome i namus. 

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

KAMBARYS vaikinui arba mer
ginai. 4508 So. California Avenue. 
l-mos lubos.

RENDAI kambarys švariam vai
kinui prie mažos šeimynos, 3329 S 
Aubum Avė., 2 lubos užpakaly.Ryloj-Nedėldienį, 11-tą die

ną prieš piet, Progress Furm- 
ture Co., 3224 So. Halsted St., 
iš stoties WGES transliuos la
bai gražų lietuvišką programą. 
Teko patirti, kad jo išpildyme 
dalyvaus keletas pasižymėjusių 
dainininkų ir dainininkių, bus 
solos, duetas ir kvartetas. Prie 
to, girdėsite gražios muzikos ir 
įdomių žinių bei pranešimų ir 
visokių įvairenybių. Todėl ma
lonėkite nepamiršti pasiklausy-

DAUG ŠILUMOS, mažai peleną, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Gruody Mining Co.. Cedarcrest 2011

Budriko radio pro 
gramas

Ketvir- 
kovo 8 d.. Chicagos 
Auditorijoj įvyko lai- 

A LT’A SS valdybos ir na- 
susirinkimas

JEI BYLE kas jums mėgina pa
sakyti kokius cigarctus jus turė
tumėte rūkyti . . . jus tinkamai 

galite atsakyti: “Kas gali už manę

PARDAVIMUI Cozy Tavern nau 
jai ištaisytas, su visais gražiais įren 
gimais Labai pigiai

2018 Canalport Avė

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mu ir beismantas 5 po 4 kambarius 
1 flatas 5 kamb., geroj apielinkėj 
Parduosiu pigiai.

2025 Canalport Avė

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
tulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo- 
cama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi- 
ios daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300. 
tas virš $30,000.00.
oo priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musu atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
jagos Lietuviu Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuoklte, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0808

REIKALINGA 3 ar 2 kambariai 
apšildomu ar pečium flatai. Bile ku- 
ri apielinkė. Praneškite laišku. J. 
S., 7029 So. Artesian Avė.

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 Bdx 695, Chicago.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

44 akerių farma, % mylios i rytus 
nuo Lemont, visi geri budinkai, 
elektriką; įplaukos $6.00 i dieną. 
Turiu parduoti dėl vyro mirties.

MRS. PETER MARKIEWICZ, 
McCarthy Rd.

(buvus 1Ž3 St.)
Tel. Lemont, III. 421-J.

O šiam programui pasibai
gus,, nuo 1:30; iki 2 vai. bus 
kitas pu'ikus fcudriko progra
mas iš stoties WAAF, 920 kil.. 

Tokiu budu turėsite daug 
smagumo pasiklausydami šių 
dviejų Budrikio korporacijos 
duodamų programų kožną sek
madienį.

PARSIDUODA bučeriškas iceboxis 
8x8, dvejos Dayton scales ir maši
na kilbasams kimšt, didėlis barge- 
nas, 1904 Canalport Avė.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures
• Rakandai-Įtalsai

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.

KANARKOS
J. B. BIRD STORE

Lietuvy s. — Užlaikome patinus, gie- 
doriuR, ir patikės veislėms. Užprašo
me lietuvius atsilankyti.

1737 W. 47th St.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.

PIRKITE ANGLIS I§ KASYKLOS
Lump, Egg ar Nut ...............
Mine Run ...................................
Screening Anglis .......................

Pirkti reikia nemažiau kaip 
nai ar daugiau.

Tel. VICTORY 6375

•PRAPERTĖ kainavo $18,000, par
duosiu už $8,000, 6 flatai. dideli rū
mai. Mainysiu ant geros farmos 
Slaužis, 2147 Webster Avė.

Sekami Bridgeporte biznie
riai aukavo ALTASS, kai pas 
juos rtsilankė lakūnas J. R. 
James-Janušauskas s 
p. Hertmanavičiumi:

Anthonv Zalatoris

ŠIUOMI PRANEŠU gerbiamiem 
lietuviam, kad aš kaipo masažistė 
dirbau Benton Harbor daug 
dabar dirbu North Avenue 
rieše, 2089 W. North Avė. 
lietuves atsilankyti. Busite 
dintos mano patarnavimu. 

Tel. Humboldt 7276 
MRS. BRUNDZA

GERB. Nau}ienų skaitvto- 
los ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios 
Nau j ienose

Jus širdingai esate kviečiamas 
atsilankyti i 

IŠKILMINGĄ 
ATIDARYMĄ

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

Kovo 10, 1934
Karšti Užkandžiai
Programa parūpins p-ia Stella 

Sinkus.
Republic 6268

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos b 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

RENDON sali tinas su visais nau
jais įtaisymais. Pelninga vieta 
Stanley, 10419 So. State St., 2 lubos, 
tarpe 5 ir 6 vai. vakaro.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 
karštų vandenių apšildomas, aržuo- 
lo išbaigimas, kieto medžio grindis 
2 karų garadžius. Padarykite pa- 
siulijimą. J. G. Mežlaiškis. 2552 W 
69th St.

Lakūnas Juozas Janušauskas 
ir ALTASS visiems taria šir
dingą ačiū.

Kas daugiau?

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

BRIDGEPORTAS 
tadienį, 
Lietuvių 
k i nos 
rių susirinkimas. Dalyvavo 
skaitlingas būrys lietuvių, tarp 
jų buvo ir ALTASS centro val
dybos nariai Wm. Kareiva, J. 
Hertmanavičius ir p. šaltimie- 
ras. šiame posėdyje visi pasi
rodė nuoširdžiai pasiryžę dar
buotis. kad šis antras skridi
mas butų kuo geriausiai 
rengtas tolimos kelionės ii 
lantiko audrų nugalėjimui.

įsteigė pastovią valdybą 
pirmininku 
sek r. Mrs. 
pirm. J. b

Jos 
išrinktas A. Budris, 
M. Kemėšienė, vice- 
dis, P. Andrijaus

kas ir Jakubonis. Kasierium iš
rinktas p. Aleksiunas, iždo glo
bėjais J. Hertmanavičius, Dimša 
ir Baltrušaitis. Spaudos komi- 
sijon Įeina p. šaltimieras, Ilert- 
manavičius ir M. Kemėšis.

Kilos komisijos, k. t: biznio, 
organizatoriai bus išrinkta ki
tam posėdyje.

Išrinktoji valdyba nutarė 
kreiptis pas visas organizacijas 
(išskiriant komunistų), kad jos 
kooperuotų su ALTASS komi
tetu rengime bent kokių pramo
gų ALTASS naudai.

Frank Bulaw.

Metropolitan Opera House 
šiandien, nuo 12 355 perdu'os 
per National Broadcasting Co., 
stotis (WMAQ ir KYW Chi
cagoj e) operas “Pagliacci” ir 
“Salome”. Pirmoj operoj dai
nuos Giovanni Martinelli, Law- 
rence 'Į'ibbett ir Quenna Ma- 
rie. Antroj, Goeta Ljungberg, 
Dorothea Manslti ir Max Le- 
renz. Operos perduodamos 
American Tobacco Compamy, 
“Lucky Strike”rR'lešomis.

DODGE De Luze paskiausia 1932 
Sedan. Kaip naujas, šeši dratiniai 
ratai. Puikūs laitai.<• Garantuojanm 
ši karą kaip ir naują. Tiktai $325 
PIYMOUTH De Luxe 1932 Sedan, 
mažąi vartotas. Turi dratinius ra
tus. Karšto vandens heaterį. Musų 
kaina tiktai ...........................  $300
HUPMOBILE PASK1AUSIS 1931 
Sedan. Važiuotas labai mažai. Ge
ram stovyj ir garantuojame kaip 
naują, 6 dratiniai ratai, Tiktai $275 
GRALIAM NAUJAUSIAS 1931 Se
dan. Yra puikiausiam stovy. Turi 
90 dienų garantiją. Naujas kainavo 
virš #1800. Mušu kaina tiktai $175 
BUICK DE LUXE paskiausia 1930 
Sedan. Geram stovyj. Negalima at
skirti nuo naujo.. Turi trunka ir t.t. 
Kainavo virš $!$)(). Tiktai .... $245
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO. 
2529-35 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

Business Service
Biznio Patarnavimas ____

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So Halsted St. Chicago. II 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

CICERO. — Rytoj, sekma
dienį, 2 vai. po pietų šemetų 
svetainėje, 1500 So. 49th avė., 
susirinkite ALTASS nariai, 
simpatizatoriai, draugijų atsto
vai, 
svar 
tės reikalus. Nuo šio susirinki
mo priklauso musų ateities dar
bas.

Dauguma iš musų nėra ap- 
sipažinę su ALTASS veikimu, 

palydovu o ypač su Centro valdyba ir su 
pačiu lakūnu Juozu R. James- 

$2-00 Janušausku. Jis ir Centro vai-,

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargemis iš naujo įgytus beveik 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite į kainas. Panašių nerasite niekur Chicagoj.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
Mes atsakonie už kiekvieną pas mus pirktą karą.. Musų vardas 

yra jųsų apsauga. >
Priimsime Jūsų seną karą i mainus. Labai liberališkos sąlygos.

CADILLAC De Luxc Sedan pas- 
kiaušis 1980. Geriausiam stovy kaip 
dieną kuomet jjs buvo nupirktas. 
Gražus išbaigimas. Buvo savastim 
bankieriaus. 6 dratiniai. ratai, ir 6 
sunkus tairai kaip nauji. Naujas 
kainavo virš $3400, Musų kaina tik
tai ......................    $275
FRANKLIN SEDAN 1931. Kaip 
visai naujas. Neturi nc> ženklelio 
ir garantuolamas kaip naujas. Tik
tai ...........     $320
PACHAIU) SEDAN, paskiausis 
1931. Geras visais atžvilgiais. Gra
žiausias karas Chicagoje. Turi būt 
pamatytas, kad įvertinti. Tiktai $325 
OAKLAND sport Coupe 1980 kaip 
naujas, puikiam stovyj. Tiktai $145 
NASH SEDAN. Geram stovyj. 
Tiktai ...........................     $65

Byt dieną, t. y. sekmadienį 
kovo II, Jos. F. Budriko ra- 

kad galėtumėm tiksliau ap- dio ir rakandų krautuvė 3417 
styti įvairius musų darbuo-( s. Halsted st. duos puikų lie

tuvišką dainų ir muzikos ra
dio programą 1 vai. po pietų 
iš stoties WCFL.

Programo išpiljĮynję dalyvaus 
p-lė Pečiukaitė, Jonas Ascila, 
Viktorija G.unclskaite, Jonas 
Sereika ir visa Makalų šeimy-

dybos nariai yra kviečiami | M 
susirinkimą ir jei laikus pave
lys, turėsime gerą progą su jais 
susipažinti, daug ko svarbaus 
patirti.

šiuo laiku visų svarbiausiai 
turime rūpintis kėlimu fondo. 
Juk nuo seniai yra platinami 
ALTASS ženkleliai, bet pinigai 
stovi palaidi. Taip neturi būti, 
reikalinga sunešti visus juos 
daiktan ir perduoti centran, nes 
reikalinga užmokėti už lėktuvą.

Tad prašau visų susidomėti 
tuomi ir parodyti ką mes Ci
cero galime, nes visų akys at
kreiptos į mus. Išlaikykime tą 
garbę, kurią įgijome iš senovės.

Vietos ALTASS skyriaus
pirmininkas K. P. Deveikis.

Help VVanted—Malė 
____ Darbininkų Reikia >

REIKALINGAS žmogus prie f ur
mų, už pagelbininką, turi suprasti 
apie masinas, Joseph Yuknis, 1844 
Komensky Avė.

Business Chances 
PardayiiĮiiųį Bizniąi

PARDAVIMUI Meat Market ii 
grosernė. Gerai einąs cash biznis. 
Fikčeriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, pjaustyti, vogos, ete 
$1,500.00 už fikčerius ir staką skai
tant marketo kaina.

Phonė Lafayettte 0470

Personai 
Asmenų TeSko 
“^“-MM^MIAA*******"**^' —

Jono Platukio, iš 
. Kas žino jo ant- 

_________  ___r pranešti. Juo-
□ Babaliauskas, 1739 Š. Halsted 
Chicago, III.

PAIEŠKAU 
Worcester, Mase, 
rašą, malonėkite man 
zapas .

'j.'

■'.•y.'




