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Lietuva Siūlosi Gelbėti 
Badaujančią Vilniją

KETURI ŽMONĖS ŽUVO SUSIDAUŽIUS LĖKTUVUI Politikieriaus M. Ro 
senberg išpažintis 

valdžiai

Japonijos karo lai
vas apvirto; gal 120 

jurininkų žuvo
l .......................... 1 11 ■' ■■ »

Maisto ir sanitarinę pagelbą badaujan 
tiems Vilniaus krašto Lietuvioms 
teiktų Lietuvos Raudonasis Kryžius

Jis buk prisipažinęs, kad visas 
savo dideles pajamas išdalinęs 
politikieriams

KAUNAS, II. 24. Elta. Lie-l 
tuvos Raudonasis Kryžius, ry
šium su sunkia lietuvių padė
timi lenkų okupuotoje terito
rijoje, pasiuntė Raudonojo 
Kryžiau^ Tarptautinio komite
to pirmininkui Genevoje Max 
Huber laišką, kuriame praneša, 
kad Lenkijos okupuotoje lietu
vių teritorijoje, ypač Vilniaus 
ir Gardino srityse, gyventojus 
ištiko didelis badas. Toliau 
laiške pažymima, kad keliasde
šimt pūkštančių žmonių turi 
maitintis augalais ir medžių 
žievėmis ir kad jau oficialiai 
buvo konstatuota šiltinės epi
demija bado ištiktųjų gyven
tojų tarpe.

Be to, buvo nurodyta, kad 
lenkų lietuvių administracinė 
linija, kiek iš lietuvių, tiek iš 
lenkų pusės uždaryta visuose 
perėjimo punktuose. Laiško 
pabaigoje Liet. Raudonasis Kry
žius prašo Raudonojo Kryžiaus 
Tarptautinio komit. pirmininką 
kaip galima greičiau nustatyti 
sąlygas, kuriomis Liet. Raud. 
Kryžius galėtų nelaimės Ištik
tiems gyventojams“ ' suteikti 
maisto h* sanitarinę pagalbą. 
Panašus laiškas buvo pasiųstas 
ir Raudonojo Kryžiaus Drau
gijų lygai Paryžiuje. Be to, 
aukščiau pažymėtu reikalu bu
vo kreiptasi telegrama į Rauti. 
Kryž. d-jos lygos pirmininką 
Payne Jungtinėse Valstybėse.

švenšionyse iškratyta “Ry
to” draugijos raštinė, tos drau
gijos direktorius Maldžiusias, 
švento Kazimiero Draugijos 
Švenčionių skyriaus pirmininkė 
p-lė Tonkunaitė. Švenčionyse 
ir apskrityse suimti šie: Vladas 
Maminskas— “Ryto” valdybos 
narys; Justinas Grybauskas — 
“Ryto” mokyklų inspektorius; 
mokytojai: Hermanas 
nas, J. Garbauskas, K. 
mutas ir Peliksas Garla. 
Švenčionių apskrityje
skaityklų vedėjai: Jonas Vil- 
čiunas— Adutiškio skaityklos 
vedėjas, Antanas Ulazas—Kal
tinėnų ir J. Gulbinis— Daugė
liškio.

Misiu- 
Praš- 

Be to, 
suimti

Lenkai vėl puola 
lietuvius paverg

toj Vilnijoj
Lenkai suėmė daugybę lietu

vių
vių Laikraščiai konfiskuojami

Daro kratas. — Lietu-

KAUNA‘3.-—Iš Vilnijos atei
na žinios apie nepaprastą te
nykščių lietuvių persekiojimą. 
Lietuviai pergyvena nepapras
tai sunkius laikus. Eina kra
tos ir suėmimai. Švenčionių, 
Vilniaus, Trakų, Gardino, Ly
dos ir Suvalkijos apskrityse 
suiminėjami ir kratomi lietu
viai inteligentai. Kaimiečiai 
tuo tarpu neliečiami, nesuimi- 
nėjami, tačiau kratos ir pas 
juos daromos. Kratomi ypač 
tie ūkininkai, pas kuriuos gy
veno mokytojai arba skaityklų 
vedėjai.

Labiausiai persekiojamos tos 
srįtys, kuriose vieni lietuviai 
gyvena. Sakysime, Švenčionių 
miesto ir apskrities policija vi
sa sukelta lietuvius kratyti. 
Namuose nėra nė vieno polici
ninko. Visi užimti kratomis ir 
suėmimais. Švenčionių mieste 
tvarkos daboja nebe pc'icinin-

Vilniaus—Trakų apskrityje 
suimti šie mokytojai: Vytau
tas Borisevičius, Alfonsas Bei- 
noris, Mikalojus Luneckis ir 
Petras Vaitulionis.

Vilniuje suimti Rap. 
vičius, Ad. Cicėnas ir 
nopka.

Suiminėjimai eina ir kitur, 
tik tuo tarpu neturime tiks
lesnių žinių.

Policijai suimdama viešai pa
reiškia, kad tai kerštas už ne
va lenkų persekiojimus Kaune. 
Mes tuo labai abejojame,—ra
šo korespondentas, nes ir se
niau panašiai musų viešpačiai 
sakydavo, kai mirs suiminėda- 
vo”.

Macke- 
.1. Ka-

Vilniaus lietuvių laikraščiai 
konfiskuojami

Vasario 17 d. turėjo išeiti 
“Vilniaus Rytojaus” numeris, 
deja, jis buvo okupantų kon
fiskuotas. Kita diena “Vilniaus 
Rytojus’ išėjo, bet jame nieko 
nebuvo parašyta apie suėmi
mus. Pirmas puslapis išėjo bal
tas, cenzūros išbrauktas.

Visa Okupuotoji Lietuva 
nerami

Dar niekuomet Okupuotoji 
Lietuva nebuvo tokio nerami, 
kaip dabar. Tautos šventės 
minėjimui nors ir buvo visu:’ 
pasirengta, tačiau niekur ne
buvo iškilmių, žmonės laukia 
permainų. Visi įsitikinę, kad 
okupantai ne prieš gera taip 
elgiasi, 
masinių 
buvę.

Niro 1927 
areštų ir

negirdėtus

is į Chicago, American AirwaysPrieš kelias dienas sniego pūgoje sus
lėktuvas. Nelaimėj žuvo trys pasažieriai ir lakūnas. Tarp žuvusių yra ir vieno laikraščio avia
cijos redaktorius Hugh Sexton (viršuj dešinėj). Viršuj kairėj — užsimušęs lakūnas Walter A. 
Hallgren.

Washingtonas lau 
kia Insulto

VVA'SHINGTON, k. 12. —Ti- 
kimąsi, kad Samuel Insull at
plauks iš Graikijos balandžio 8 
d. Manoma, kad jis išplauks 
šį ketvirtadienį laivtt Staten- 
dam, kuris tą dieną sustos 
Graikijoj.

Kaip tik Insu'llas atvyks į 
New Yorką, jis busiąs areš
tuotas federalinės valdžios.

Austrijos socialistų 
dienraštis pavers

tas fašistiniu .

metų tokių 
kratų nėra

................... . ................ ■■1 ... .

Atstovą butas pri 
ėmė karo veteranu 

bonų bilių
Siūlo bonus jšmokėti pinigais. 

Bet tai yra tik politikierių 
medžiojimas balsų

Gal šiandie pradės 
nešioti oro paštą

WASHINGTON, k. 12. — 
Pašto departamentas paskelbė, 
kad “gal rytoj” armijos lak lia
nai vėl pradės nešioti oro paš
tą devyniomis linijomis.

ugniagesiai

lis oro biuras
Sauja:

Apsiniaukę ; maža permajnt

lenkų val
džios elgesius su Vilnijos lie
tuviais iš visų laisvos Lietuvos 
kampelių pradėjo plaukti pro 
testai. Jiaikurie prašo vyriau
sybę uždaryti Lietuvoj lenkų 
mokyklas ir sirimti jų vadus. 
Universitete ir kitur Kaune vy- 
kasta protesto susirinkimai u 
mitingai. Iš Kauno radio va
sario 20 d. buvo pareikštas vi
sos Lietuvos visuomenės pro
testas prieš pavergėjų darbą.

Vilnijos lietuviai labai susi
rūpinę ir laukia užtarimo.

VIENNA, k. 12.— Vakar pra 
dėjo išnaujo eiti Arbeiter Zei 
tung, bet jau ne socialistų, o 
fašistų dienraščiu. Tas dien
raštis ėjo nuo 1883 m. ir bu 
vo pagarsėjęs visame pasaulyj. 
Išskerdę socialistus, fašistai pa
sigrobė ir socialistų dienraštį 
ir delei jo populiarumo tarp 
darbininkų, patys jį ėmė leisti.

Iš senojo laikraščio nieko ne
beliko, vien vardas. TečiaiVs 
socialistui atstovui Winter pa
sisekė įsprausti šias eilutes, ku
rių cenzorius nepastebėjo’ 
“Gudrus pergalėtojas neturi ne
dorai naudoti įgytos jėgos, Is
torijos ratai tankiai pasisuka 
į kitą pitfsę ir šiandie nugalė
tasis rytoj gali virsti pergalė
toju”.

| Tikrasis socialistų Arbeiter 
Zeitung eina Brno, čechoslova- 
kijoj. Jį redaguoja Otto Bauer 
ir Julius Deutsch, kuriems pa
sisekė po mūšių Viennoje pa
bėgti užsienin. Austrijos dar
bininkai brangiai moka u4ž kon
trabandą įgabentą socialistų 
tremtinių laikraštį.

AVASHINGTON, k. 12. —At
stovų butas u pasipriešino prezi
dento Roosevelto valiai ir pri
ėmė karo veteranų bilių, sulig 
kurio $2,200,000,000 tuojaus 
butų išmokėti pinigais karo ve
teranams už jiems duotus bo
nus. Bilius pasiųstas senatui, 

•kirtis veikiausia jį atmes.
Prezidentas tam biliui prie

šinasi ir pareiškė,' kad jis jį 
vetuosiąs. Tečiaus atstovų bu
tas jį priėmė, kad pasigerinti 
karo veteranams. Mat artinasi 
nominacijos ir daugeliui kon- 
gresmanų yra labai reikalingi 
balsai, todėl jie ir pasidarė to
kie geri karo veteranams.

Kauno siuvėjai strei
kuoja

biuras šiai dienai prana-

6:07, leidžiasi 5:-

SPRINGFIELD, III., k. 12.- 
Cecil Kiper, 10 m., kuris prisi
pažino padegęs valstijos arse
nalą, liko pavestas jo‘tėvo glo
bai. Tėvas išsivežė vaiką j sa
vo ūkį New Mexico valst, 
vaikas gyveno su motina,

KAUNAS.— Siuvėjų streikas 
dar labiau4 plečias. Jau strei
kuoja apie 400 Kauno siuvėjų. 
Prasidėjo pasitarimai streikui 
likviduoti. Konfekci jonai jau 
sutinka atlyginimą už darbą 
pakelti £0%, siuvėjai reikalau
ja bent 30%.

Daugelis streikuojančių pate* 
kę j didelį skurdą ir jau esą 
badaujančių.

Išdaužė langus dvie 
jų Roselando pie

ninių
CHICAGO.—Užpereitą naktį 

vandalai išdaužė plytomis lan
gus dviejų pieninių Roselande. 
11048 Wentworth Avė. ir E. 
104 St., kurios pardavinėjo pie
ną žemesnėmis kainomis, negu 
pieno trusto sankrovos.

SALT LAKE CITY, Utah, 
k: 12.—šįryt tuoj po 8 vai. buvo 
jaučiamas gana smarkus žemės 
drebėjimas, kuris betgi nuos
tolių nepadarė. Namai eme svy
ruoti, o kai kur sustojo ir laik
rodžiai.

Aida Atkison, 21 m. iš Lo- 
gan, ligonė, taip nusigando že
mės drebėjimo, kad pasimirė 
už kelių minučių.

Uždraudė naciams 
areštuoti kitus 

žmones
BERLYNAS, k. 12. — Pru<- 

sijos premieras Goering pa
skelbė dekretą, kuris uždrau
džia nacių partijos nariams 
areštuoti kitų organizacijų 
žmones. Ikišiol naciai (rud 
marškiniai) turėjo pilną teisę 
pulti, areštuoti, kamantinėti ir 
kankinti 
žmones.

WASHINGTON, k. 12. — 
Prieš kiek laiko buvo patrauk
tas teisman stambus demokra
tų politikierius 24 wardo bosas 
Moe Rosenberg, kuris buvo kal
tinamas nesumokėjęs valdžiai 
pajamų taksų.

Kad išsisukti nuo teismo ir 
nuo galimos bausmės, Moe Ro
senberg su buriu advokatų ir 
politikierių nuvyko į Washing- 
toną ir prisipažino kaip jis gau
tuosius pinigus sunaudojo. Pa
sak to prisipažinimo, jis į me- 
tu‘s laiko uždirbdavęs po $500,- 
000 iš savo “džiunkšapio”. Už
dirbdavęs jis labai pigiai pirk
damas “džionką” iš visuome
nės aptarnavimo įmonių, tele
fonų kompanijos ir gatvekarių.

Kai mirė jo brolis Mike Ro
senberg ir jis parėmė visą biz
nį ir politišką bosystę, jis pir
miausia nuėjęs pas Samuel In- 
sullą ir tasis sutikęs* parduoti 
“džionką” žemiausiomis kaino
mis, kaip pirkdavęs ir jo bro
lis. Iš to jis pelnęs dideles su
mas pinigų ir visuomet keliose 
vietose jis tirtėjęs pilnas skry
nias pinigų bankų dėžutėse.

Tečiaus jis tų pinigų nepasi
laikęs, bet išdalindavęs politi
kieriams, ypač kada reikėjo 
gelbėti visuomenes aptarnavi
mo įmonių kompanijas. Taip 
jis buvusiam merui Cermakui 
davęs $95,000. Aklermanams 
jis išdalinęs $92,000. Pavieto 
iždininkui McDonough, kada 
tasis kandidatavo į iždininkus, 
jis davęs $6,000, nes tuo laiku 
Mc Donough buvo pirminin
kas miesto tarybos gatvekarių 
komiteto, 
pravedimu 
tikėjosi iš 
“džionką”,
ir tada visai pasitraukti iš biz
nio. Todėl jis ir dalinęs pini
gus politikieriams. Duodamas 
piniguti niekad nevartojęs če
kių, bet duodavęs grynais pi
nigais. Per du metus jis po 
litikieriams išdalinęs $500,000.

Kadangi jis gautuosius pini
gus nepasilaikė, bet juos išda
lino politikieriam ,tai ir ne
manęs, kad reikia už juos mo
kėti taksus.

Taip Rosenberg 
Washingtonu*i.
ingtonas tokio pasiteisinimo ne
priėmė ir įsakė atiduoti jį teis
mui. Byla turėjo prasidėti 
sausio 2 d. Bet gryšdamas iš 
Washingtono Rosenberg sunkiai 
susirgo ir “laiku mirė”— už 
dienos prieš bylos nagrinėji
mą, nes nagrinėjimas bylos bu
tų sukėlęs didelį skandalą, į 
kurį birtų buvę įvelti augšti po
litikieriai.

Prokuroras Cummings atsisa
kė patvirtinti šį Rosenberg pri-

' sipažinimą, ir yra labai nepaten- į Ą.. yą/ilinsitp DaVfl

Naujas mažas torpedinis lai
vas, labai sunkiai apginkluo
tas, apvirto audringoje juro
je laike laivyno manevrų

TOKIO, kovo 12.— Japoni
jos torpedinis laivas Tomozu- 
ru, kuris buvo pabaigtas sta
tyti tik vas. 26 d., apginkluo
tas sunkiau, negu du syk di
desni laivai, apsivertė juroje, 
galbūt nunešdamas j kapą van
denyje 120 jurininkų.

Laivyno ministerija atsisako 
pasakyti kokia nelaimė ištiko 
laivą, bet manoma, kad jis ap
sivertė audringoj juroj laike 
manevrų ties Sasebo laivyno 
baze. Savo pranešime ministe
rija užtyli ir skaičių žuvusių ju
rininkų ir nieko nemini apie iš
gelbėtuosius.

Laivas buvo 557 tonų įtalpos, 
neįeinantis į 
susitarimą.
luotas daug 
Įima tokius

buvo 120 
yra virš

pasistatė

laivyno mažinimo 
Jis buvo apgink- 
sunkiau, negu ga- 
laivus apginkluoti.

Ir aptarnaujamas jis 
jurininkų, kas irgi 
normos.

Japonija nesenai
tris tokius laivus. Jie buk tu
rėję įtaisus nuo apsivertimo. 
Jie buvo skaitomi triumfu lai
vyno architektūros ir Japonija 
juos galėjo statytis be skaičiaus, 
kadangi jų neliečia Londono 
laivynų mažinimo sutartis.

150 bedarbių užsi 
nuodijo maistu

jiems nepatinkamus

Tiria “dvasių baisa 
vimą”

SPRINGFIELD, III., k. 12. - 
Grand jury pradėjo tirti “dva 
šių balsavimą” ir sufalsifika- 
vimą valstijos senato protoko
lo.

Pasak prokuroro, paskutinia
me pirmos specialės sesijos po
sėdyje dalyvavo tik 27 senato 
riai. Tuo tarpu niekurie biliai 
buvo priimti 35 balsais, o pro
tokole užrašyti/ kad jie priim
ti 38 balsais. Tokie balsavi 
mai nesančių senatorių ir va
dinami “dvasių balsavimais”.

Jis taipgi rūpinosi 
požeminių kelių, nes 
jų supirkti atlikusį 
pasidaryti milionus

CHICAGO.—Apie 150 skur
džių bedarbių, užsinuodijo mais
tu, kurio jie valgė Išganymo 
armijos prieglaudoj, 509 N. 
Union Avė.

Streikai Ispanijoje

HAVANA, Kuboj, k. 12. — 
Vienas streiklaužis liko užmuš 
tas ir 8 sužeisti, susirėmime 
tarp streiklaužių ir streikuo
jančių dokų darbininkų, 

t . ■*
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CHICAGO.—Joseph R. Jųlfa, 
First National banko sekreto-

aiškinosi
Tečiaus Wash-

MADRIDAS, k. 12. —įvai
riose Ispanijos vietose kilo strei
kai. Daug darbininkų strei
kuoja ir Madride, kur strei- 
kieriai apmėtė akmenimis gat- 
vekarius ir bandė juos apvers 
ti. Maisto sankrovos yra sau
gomos specialės policijos.

Sustreikavus spaustuvių dar
bininkams paliovė eiti laikraš
čiai ir valdžia žinias praneša 
tik per radio.

Minią užpuolė ir padegė ka
talikų vaikų darželį. Vaikai tė
čiais buvo išvesti ir nė vienas 
nenukentėjo gaisre.

LOS ANGELES, Cal., k. 12. 
— Mrs. Salzman, kuri vežėsi 
krūvą gelių, kad papuošti savo 
vyro kapą, liko užmušta dvie
jų automobilių belaukiant gat 
vekario. Abu automobiliai su
sidūrė ir užbėgo ant jos.

.. —-....... ........
SALEM, Ore., k. 12. —Dvi 

mergaitės, Savage, 12 m. ir 
Tooley, 9 m., kurios prapuolė 
kelios dienos atgal, rastos pri- 
gėrusios Minta pelkėje.

CHICAGO.—-Arthur H. Han- 
sen,' prezidentas South Chica
go Savings banko, rastas ne
gyvas garaže šalę savo auto
mobilio. Jis mėgdavo krapš
tytis apie automobilius ir ma
noma, kad jis nutroško nuo au
tomobilio dujų.

SAN ANTONIO, k. 12. —150 
žmonių, Ūkurie dalyvavo pava

rius, vakar staigiai pasimirė sariniame atidaryme gyvačių
North Westerh geležinkelio sto 
ty.

' ■■ M

daržo,, liko pavaišinti barškuo
lių gyvačių mėsa.'

kintas, kad jis išėjo aikštėn, 
nes valdžia niekad neskelbia to
kių dalykų.
Chicagos politikieriai irgi ne- 

y patenkinti
CHICAGO.— Išėjus aikštėn 

politikieriaus Moe Rosenberg 
prisipažinimams ir pasiaiškini
mui, kad jis visus pinigus iš
dalino kitiems politikieriamš, 
Chicagos politikieriams labai 
nepatiko ir visi įvardintieji po
litikieriai šoko teisintis, kad jie 
buk pinigų iš Rosenbergo ne- 
gąvę. ' ,

sary Lietuvon?
Tiems, kurie pavasary ren

giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bū
ti) smagi ir patogi. Neatidė- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Cbicagę, II..



NAUJIENOS, Chicago, m.
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Kontesto Reikalai

čia

narių

Ona Mittskienė
kita

tvarkos

Oi’gaiiizačiesančiam

ims dalyvumų

barzdaskučio,

Mrs.
3312

M rs. 
2431

Mrs.
6436

apie 
lietu

Paul
1515

Mrs.
4030

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. M1LLER

buvo renkama
Išrinkta: P.

netvarkų narį prie tvarkos jo 
kalboje.

IŠ CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGUOS 
ISTORIJOS LAPU

Taipgi pla- 
įrengiant viešų 

toje skaitykloje

DRAUGIJOS VALDYBA
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

pagauna programus iš Londono, 
Maskvos. Kaina už 4 daiktus .....

Stalelis, Pasaulio Globas ir Radio Log
PHILCO BABY GRAND RADIO

Rašo J. Mickevičius 
Organizacijos pradžią,

KONTESTO GARBĖS ROM

J. ASCILLA
J. GALSKIENE
V. PAČKAUSKAS.

Parlamentariniai bei 
klausimai.

gyventoja, praktiška Šeiminin
kė ir lietuvių gyvenimo sekė

Robert’s Rules 
of Order

tiktai sekam: 
Dr. T 

Vincas Pačkauskas

Rašo J. Mickevičius

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidan. 

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varhala

Petronėlė Lawrijonienė.
Brightonparkifetė p-nia Law- 

rijoniene, sena šitos apielinkes

Jungtinių Valstijų kongrese 
gali kongresmonas kalbėti ne 
ilgiau vienų valandų ir ne dau
giau dviejų sykių, bet Jung
tinių Valstijų Senate1, senato
riams nėra laikas apr'ubežitfo- 
jamas. Bet jie irgi neturi tei
sės daugiau, negu iš dviejų 
sykių, kalbėti tuo pačiu klau
simu. Vienok be perstojimo jie 
gali kalbėti kad ir dvi dieni.

(Bus daugiau)

>, 1547 
ėjėjas.

Rusiška ir Turkiška Pir
DOUGLAS BATHS 

1514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Are. Tel. Kedeie 8902 (M

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
«Wimmihg pool.

Rusiška ir turkiška pirtis mctteriffll 
reredomis iki 7 v. v.

susirinkimų daly?
kalbėti einamu 

išeina, liip sakant,

Kai kurie 
viai, vietoje 
klausimu 
į luūkas, a Susirinkime daroma 
pastabos kalbančioji adresu, 
tada pirmininkas sustabdo kal
bėtojų ir liepia jam eiti pfiį 
klausimo. Kiekvienas susirin
kimo dalyvis gali kalbėti eina
mu klausimu ne daugiau dvie-

Katherine Connor.
Jauna namų šeimininkė, 

northsidietė ir gera lietuvė ne 
tiktai įsirašė į Draugijų, bet 
nusitarusi prigelbėti kitiems 
kontestantanis kuo daugiausia 
gauti naujų narių Chicagos 
Lietuvių Draugijon.

(Toliau bus)

Vasario 23 d. 1909 metais 
susirinko būrelis draugų ir nu
tarė organizuoti naujų draugi 
jų, kuri turėtų vadintis. Chi
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos 
jos vatdų ir jos tikslų pasiūlė 
naujos organizacijos sumany- 
tojas, drg. P. M. Kaltis. Tik
slai organizacijai buvo padė
tas sekamas:

1. Draugija turi gelbėti sa
vo narius ligoje, neturte ir ki
tokiose nelaimėse esančius.

2. Draugija 
tautiškuose ir darbininkiškuose 
iip baikščioj imuose, 
tins apšvietų 
skaityklų ir 
užlaikys Visokiausio turinio ra
štus.

3. Rems lietuviškų literatū
ra ir gelbės savo vientaučius

Simonai-
Sophie Bendžius savo 

visus 
Dabar 

vajuje turim ketu-

geriaus pasakius, dar nėra kal
bėję nei vieno sykio. Taipgi 
nei vienas negali kalbėti ilgiau, 
negi? dešimtį ’ minučių, jeigu 
nėra gavęs specialio leidimo iš 
susirinkimo. Jeigu susirinkimas 
yra nusitaręs, kad bus kalba
ma ne ilgiau einamu klausi
mu, negu penkias minute ar
ba dar mažiau, kalbėtojas turi 
to prisilaikyti. Bet tokie pa
tvarkymai yra galimi tiktai 
dviem trečdaliais balsų prave-

4. Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos, tu
rės savo pomirtinių skyrių prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, sumoje $150.00, kiekvie
nam nariui pasimirus.

5. Kad pašalpa ligoje butų 
dviejų skyrių — $5.00 ir $10.00 
savaitėj.

Čia paminėtus pamatinius 
organizacijos dėsnius bei tik
slus priėmus, 
laikina valdyba 
M, Kaltis, prezidentas; Julius 
Mickevičius, sekretorius; Pet
ras Rimeikis, ižditiinkas. šita 
valdyba buvo išrinkta tiktai 
tol. kol susirašys kiek nors nau
jų narių, bus iš ko rinkti pil
na valdyba. Prasidėjo naujų na
rių įrašymas šitame pačiame 
susirinkime. Įsirašė sekami: P. 
M. Kaitis, Petras Rimeikis, Ju
lius Mickevičius, Petras Gals
kis, Jonas Andrulaitis, Kastan- 
tinas Kairis, Antanas Miliaus
kas, Antanas Juška, Antanas 
Petrulis, Kastas PoceviČia, Vla
das Mačiulis, Jonas Tumosa, 
Vincas česna, Stanislovas šū
kis, Boleslovas Petrulis, Ferdi
nandas Derbutas, Antanas Rai
nis, Augustinas Rainis, Juoza
pas Petkus, Vincas Pranaitis, 
Antanas Jasinskis, Vincas Ru- 
telionis, Antanas Gricius ir Jo
nas Ratilius. Viso susirašė 24 
nariai. Konstitucijos komisija 
išrinkta — P. M. Kaitis, K. 
Kairis ir P. Rimeikis. Pirma
me. susirinkime buvo įstojimo 
įplaukų $6.00.

Josephine Masalskienė.
P-nia Masalskienė, žmona 

graboriaus Masalskio, kuris už
laiko puikių koplyčių prie 3307 
Lituanica Avė. P-nia Masal
skienė yra žymi- darbuotoja 
Bridgeporte, priklauso j dau
gelį lietuvių organizacijų ir jo
se darbuojasi kultūriniais rei
kalais.

Amelija Kundroiienė.
Well, dar daugiau iš Bright

on Parko. P-nia Kundrotiene 
irgi sena šitos kolonijos gy
ventoja, namų šeimininkė ir 
darbuotoja.

Gabi musų kontistantė p- 
nia Ratkevičienė gana daug 
darbuojasi Šitoje apielinkėje 
gavime naujų narių Draugijai 
— visi Brighton Parko nauji 
nariai veik išimtinai yra įkal
binti draugės M. Ratkevičie
nės.

į GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Bronislava Skiįrmontienė.
P-nia Skirmontienė, jauna 

Brighton Parko gyventoja, na
mų šeimininkė, gera lietuvė ii 
lietuvių gyvenimo eigos sekė
ja. Atėjusi Draugijom žada jai 
stropiai pasidarbuoti, ypačiai 
prigelbėti naujų narių gavime 
kontestantei Ratkevičiepei.

Petras Leipus? 17
18-tos apielinkes džentelmo- 

nas ir žymus darbuotojas. Pats 
naujai atėjęs Draugijon žada 
pasidarbuoti naujų narių ga
vime.

Organizacijos‘ įstatai.
Robert’s l)ules of Order nė

ra tvarkos vedipie prisilaiko
mos, jeigu organizacijos įsta* 
tai kurį nors klausimų nusa
ko, Robert’s RuJ^. tiktai tada 
n a viliojamos, kada klausimai 
nėra nusakomi draugijų bei or
ganizacijų įstatuose. Pavyz
džiui, Chicagos Lietuvių Drau
gijoje įstatai nusako, kad narių 
ginčijamu klausimu, kuris nei 
vienai nei kitai pi?sei nėra ga
nėtinai aiškus, pirmininkas ga
li parinkti komisijų galutinam 
klausimo išrišimui. Tai yra ne
pamainoma Draugijos taisyklė. 
Tiesa, pirmininkas gali šitos 
galios nenaudoti, jeigu niekas 
jam nepastebi iš šalies, bet pa
stebėjimų gavęs, turi elgtis, 
kaip jam įsako elgtis organi
zacijos įstatai, čia skaityto
jams. turbut yra aiški?, kad or
ganizacijos įstatai yra aukš
čiau Robert’s Rules.

Yra sakoma, kad su mote
rims štukų nedaryk. Tas posa
kis tinka ir čia. Pradžioje kon
testo tiktai viena kontestantė 
Ratkevičienė veikė daugiausia, 
o apie kitas moteris kontestan- 
tes nebuvo nieko girdėti. Da
bar su syk 
tiene ir 
stropiu darbu nustebino 
miegaliuj kontestantus. 
mes šiame 
rias darbščias kontestantes — 
moteris: Ratkevičienę, Simo- 
naitienę, Bendžienę ir Orenčie- 
nę. Well, jeigu jos pradės dir
bti dar smarkiau, tai vyrus 
snauduolius tikrai pralenks. 
Lauksime, kas toliau bi?s.

P-nia Ona Mittskienė 
buvusi Draugijos darbštuolė 
kuri 1931 metų Draugijos va
juje daug įdėjo savo darbo au
ginime Draugijos nariais.

Diskusijos bei debatai.
Jeigu klausimas svarstymui 

yra įneštas, paremtas ir pir
mininko formaliai leidžiamas 
apkalbėjimui, tai kiekvienas 
narys tv?ri teisę einamu klau
simu kalbėti. Kai kurie mano, 
kad įnešėjas privalo kalbėti pir
mutinis apie savo įneštų klau
simų, bet tas neatitinką tikre
nybei. Tiesa, pirmininkas pri
valėtų 'įneŠėj'ui suteikti tų pri 
velegijų, bet jis, kaipo piešė
jas, negali pirmininkų priver
sti, kad jam pirmutiniam duo
tų kalbėti, — čia klausimas 
paliekama p-rnipinko nuožiuv

Kontestantės O. Simonaitienė 
ir Sophie Bendžius šuoliais 
eina į frontų — turėjo stam
bių pasisekimų praeitų Sa
vaitę; Jonas Ascilla irgi pa
darė nemažų progresų; Če
ponis jau kontesto žemėla
pyje. — Kemėšis praeitų sa
vaitę daugiau snaudė, negu 
dirbo, — vargais negaliais 
vienų aplikantų suieškojo.

Agnės Grakauskienė
P-nia Agnės Grakauskienė 

yra sena Draugijos narė, daug 
pasidarbavusi praeituose Drau
gijos kontestuose, įrašydama 
didelį skaičių naujų 
Drau'gijon.

Beje, Jonas Ascilla, kuris 
pradžioje savo darbo - buvo 
“slow”, dabar sakosi, kad jis 
turi daugiau prospektų negu 
reikia, bet esąs perdaug “bizi” 
privačiais savo reikalais, nega
lįs visų prospektij atlankyti ii 
iš jų gauti, taip sakant, ant 
rankos. Jonai, buk vyras, pa
dėk savo privačiu^ reikalus į 
šalį — rink prospektus ir gauk 
iš jų ant rankos.

Musų Kontestantų Stovis:
I. GB-66 

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

Jonus Shimkus.
P-nas Shimkus irgi Bright

on Parko gyventojas. Chicagos 
Lietuvių Draugija turi 5gana 
didelį skaičių narių Brighton 
Parke ir tas skaičius vis nuo- 

dauginasi. Neabejoju, kad 
yra mažiausiai trys šim- 
Draugijos narių.

rų ir gelbės savo 
patekusias11 svetimtaučių 
laisvę už visuomeniškus

II. GB-33
J. Kemėšis, 
812 West 33rd St.

IV. GB-32
Miller,
N. Irving Avi-.
III. GB-31

M. Ratkevičiene,
West 47th Place
V. GB-18

V. Orenčienė,
So. Halsted St.
VI. GB-18

J. A. Jankus, 
1834

šiandie
N. Leavitt
Aidv. Kai yra naujas musų Draugijos narys, tad bus malonu 
išgirsti jo kalbų pirmų kartų musų susirinkime.

Be adv. Ch. P. Kai, kalbės Ksaveras Saikus, žymus Chi
cagos Lietuvių Draugijos darbuotojas, tik kų grįžęs iš Lietu
vos. Drg. Ksaveras Saikus Lietuvoje išbuvo 19 mėnesių; bi?s 
įdomu išgirsti jo kalbų apie dabartinę Lietuvos padėtį.

Nariai, atsilankę į šitų susirinkimų, gaus certifikatus ir 
konstitucijas. Kviečiame atsilankyti skaitlingai. Nariai, ku
rie pasiims šiame susirinkime savo konstitv?cijų ir certifikata, 
sutaupys Draugijai gerų pluoštų centų,—tiems nereikės siųsti 
certifikato ir konstitucijos laišku.

NAUJAS PHILCO RADIO 44
Paryžiaus, Berlino,

*69.50
*20.00

Visai naujus radios visų Amerikos žinomų išdirbysčių 
jus rasite BUDRIKO Krautuvėje. '

PHILCO TŪBOS po  ............................ . 1A A
ginu Krikščiūnų musų D 
joje, tuo geriau!

k Povilas Pocius.
Povilas Pocius, 18-tos 

linkės gyventojas, geras 
vis ir patriotas, plačiai 
stamss šitos apielinkes gyven
tojas. Vis daugiau ir daugiau 
naujų narių auga 18-tos apie
linkėje.

Petras Abromavičius.
Rožių žemes gyventojas, iš 

amato barzdaskutys. Roselande 
iki šiam laikui Draugija netu
rėjo nei vieno 
dabar su Roselande viskas yra

XV. GB-3
J. Sholteman,
7029 So. Artešian Avė

XVII. GB-3
J. Chaponis,
4111 So. Richmond S

Jeigu susirinkime 
nariui kai kada atrodo bile ku
ris klausimas neaiškus, tai ga
li paprašyti pirmininko, kad tų 
klausimų paaiškintų. Kai kada 
viena bei v kita susirinkimo tai- 
sykle lieka paneigta arba bent 
taip atrodo; tokiame atsitiki
me vietoje yra paklausimas pir
mininkui.

Pirmihinkas, gavęs paklausi
mų, turi nariui suteikti reika
lingų informacijų. Arba atsiti
kime, jeigu kuris nors narys 
suvirinkime elgiasi priešingai 
esamai susirinkimų tvarkai, tai 
kitas narys gali duoti savo pa
stabų netvarkoje kalbančiam 
nariui -— pinriinihkas, gavęs 
sveiką pastabą, pasirūpina tuoj ti iš antro sykio? Jfeigu dar yra 
atsleigU tvarką bei pakviesti'norinčių kalbėli1 pirmą sykį;

Universal Mortgage and Investment Co 
Not Ine.

Skolinanti ant Pirmų Morgičių. ,
Perkam Lietuvos Bonus. 
Kolektuojam morgičius ir nuošimčius.
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros bilos.
G. A. SURYS W. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. vakare. Viki norinti Įsirašyti Draugijon kviečiami pribūti čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas: 

A 1739 SO. HALSTED STREEF, TEL. CANAL 0117

— CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
YRA I

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Adv. Charles P. Kai
7:30 vai. vakaro, Masonic Temple svetainėje
St., kalbės adv. Ch. P. Kai, prokuroro pati

Mikas Krikščiūnas.
P-nas M. Krikščiūnas, žymus 

Brighton Parko biznierius, už
laiko gražiai įrengtų kepykla 
Brighton Parke. Sakosi senai 
buvęs nusitaręs prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
bet iki šiam laikui nebuvęs jo 
niekas pakalbinęs, pertat nors 
ir senai Chicagoje gyvenas, bet 
dar iki šiam laikui nebuvę jam 
progos būti nariu. Gerai, Mi
kai, kad prisidėjai nors dabar. 
Yra sakoma, kad geriau vėliau, 
negu niekuomet.

Povilas Krikščiūnas.
Povilas Krikščiūnas nėra 

brolis Miko Krikščiūno, bet 
kaip vienas,, taip ir kitas abn 
Krikščiūnai. Mikas vra beke- 
ris, na, o Povilas kriaučius. 
Abu biznieriai, į>et skirtinguo
se bizniuose. Reiškia, vienas 
geras kriaučius, o kitas geras 
bekeris. Povilas Krikščiūnas 
užlaiko gražiai įrengtų rūbų 
siuvyklų Marųuette Park —

Iš pirmųjų Draugijos orga
nizatorių Draugijoje yra iki 
šiam laikui likę sekami: Juška, 
Miliauskas, Galskis, Mickevi
čius, Katilius, Kairis, Petrulis, 
Rimeikis ir Tumosa. Kiti išva
žiavo į Lietuvą, o dar kiti yra 
išsiskyrę iš gyvųjų tarpo. Tik
tai drg. Kaitis dar sveikas ir 
gyvas gyvena Amerikoje, bet 
j Draugijų nepriklauso vien to
dėl, kad jam apleidus kuriam 
laikui Ameriką išsibraukė iš 
narių tarpo dėl neužsimokėji- 
mo mokesčių, o jam čia grį
žus buvo per senas sulig savo 
amžiaus atgal įstoti.

Sekamame susirinkime, ku
ris įvyko kovo 6 (L, dar įsira
šė sekami nauji nariai: Tadas 
Dundulis (dabar jau daktaras), 
Vincas Pačkauskas, Vincas 
Briedis (senasis), Juozas Dau
ginis, Vincas Karalius, Petras 
Tauteris, Kazys švelnis, Igna
cas Barkauskas, Petras Dau
nius, Leonas Smilgevičia, Pra
nas Miškunas, Juozas Murau- 
skis, Vincas Usialis. Iš tryli
kos įsirašiusių 
keturi dar yra nariais 
Dundulis
Vincas Briedis ir Juozas Dav 
ginis.

(Bus daugiau)

Chicagos Lie t u v i ų 
Draugijon laike pra
eitos savaitės isirašė 
sekami nauji nariai:

INCORPORATED

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

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St.

■ ■■ ....................... —- --------------- ------------ ' ■ - r*--——i - - ,.--į . ■ ■ -1 -i -■

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

\VAAF, 920 k. taipgi Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. 
Kaip tik pasibaigs programą# jįš WCFL, stoties pasukite 
radio dial ant 920 kil. ir išgirsite naujų pusvalandį lie
tuvių programo. ’ • ■ ■ • ♦ x

Wabansia Avė.
XII. GB-18
O. Simonaitienė, 
Brighton Place.
IX. GB-15 
Sophie Bendžius, 
So. California Avė

X. GB-15
J. L. Ascilla,
3800 Armitage Avė.

VIII. GB-12
P. Galskis, 
2930 N. Harlem Avė.

VII. GB-6
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

XVI. GB-6
J. P. Girčius, 
1835 Wabansia Avė.

XIV. GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Halsted St.

! J XI. ■ QB-4 K

724 West 18th St.
XIII. GB-3

J. H. Puida, 
8946 So> Artesian Avė.
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NAUJIENŲ” 20-TIES METU JUBILIEJAUS
ATSIMINIMAI

Iš Rockfordo j Chicagą ir atgal
(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

re—tai pasirūpink pinigu
čiais.

štai, va, ir mano geras
with

Peckelioja Dr. P. G. Luomons
(Tęsinys)

—Hovv is everything 
you?—klausia jis. -

štai, ve, žmogus, kuris vi
sad yra pilnas gyvumo,,—tai 
Dr. Davidonis. Linksmas ener
gingas ir visada pilnas opti
mizmo. Tai yra žmogus, kiek 
aš jį suprantu, kuris myli 
gamtos gražybes—gėles puoš
niame darželyje. Savaip ypa
tingas žmogus.

—Rašyk daugiau. Good!....— 
jis dar man prideda.

Ką gi rašyti, ar nesąmones, 
—manau sau.

—Migli, Pele!... — vėl gird
žiu kur tai balsą, moterišką 
balsą. Čia man nereikėjo nei 
atsigrįžti, žinojau kieno tas 
sveikinimas buvo. Tik du 
žmonės Chicagoje mane vadi
na “Pele”,— tai Byanskai.

—Heilo, Vanda!... —sakau 
jai, ir čia miulu su ja susikim
bant rankų pasikratyme. Taip, 
ta pati Wanda, kurią pažįstu 
nuo tų laikų* kai jos mamytė, 
p. Spranaitiene, ją plaudavo 
į “vaštubį” įsistačiusi. Senai 
tai buvo, AVanduk. Dėl to gal 
ir tie musų paprasti pasivadi- 
nimai, kurie pasiliks iki grabo 
lentos.

—Heilo, Dr. Luomonas... — 
prabilo į mane Dr. Yuška, tas 
tykus ir malonus žmogus, ku
ris nesigaili nepalyrusiems 
žmonėms jaunuoliams gerų 
patarimų, štai ir jo vyresnioji 
dukrelė, Aldona. Tiesi, kaip 
nendre. malonaus švelnaus 
vciducio.

Helo, Aldona! Ar dar pa
birti mahe? Beveik šeši metai, 
‘’kaip in'štemės. Tąsyk ji dar 
tik vienuoliką ■ metų teturėjo. 
Bet dabar — jau didelis žmo
gus, Dr. Yuška sako, kad Al
dona užsimanė mokytis medi
cinos, taip sakant, nori būti 
daktaru, kaip ir tėvukas. Good 
luck to you, Aldona. O dakta-

kiu lankeva deni isterijos ko
legiją) Dr. M. Žilvitis. Su juo 
susitikus, lai kaip su tikru sa
vo broliu. Pavyzdys inteligen
tiškumo ir nuoširdumo. Jį su
tikus, man visada prisimena 
vienas atsitikimas dar mums 
būnant kolegijoje. Vieną sykį 
embriologijos profesorius pa
klausė vieno klasės studento, 
kas yra gemalas. Dr. žilvitis, 
nieko nelaukdamas apygarsiai 
atsakė, kad tai, girdi, “gerų 
laikų produktas”. Visa klasė 
kuone išvirto juokais. Gal ne
supyksi, daktare?

Čia besikalbant su 
ve, ir Dr. Montvidas 
man ranką.

—Sveiks, 
Kaip tau:—

—Sveiks!
atskreipdamas neva į mano 
kitą draugą, su kuriuo aš bu
vau bekalbąs—tas žmogus 
vieną syk sakė (reiškia aš), 
kad esą, palaukit jus rupūžės, 
aš jums parodysiu, ką aš ga
liu.”

—Nieko panašaus nesakiau, 
neatsimenu—sakau.

—Sakei.
—Nesakiau.
—Sakei.
—Nesakiau.
—Buvai girtas—jis sako. 
—Nebuvau.
—Buvai girtas. Neatsimeni.
—Gal vieną sykį savo gyve

nime.
—Daugiau sykių, ne vieną. 

Ir sakei...
—Vieną sykį.

paduoda
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Kodėl Ūmus
Keitimas į Skysta 

Liuosuotoją?

sveiks, 
sakau.

Bet -

daktare...

sako jis,

—Tik vieną. Nesakiau.
—Daug ir sakei — jis man.
—Tik vieną ir nesakiau.
— Sakei... Dr. Montvidas

Kad ji galas paimtų. Ir gin- 
čykis, jei tu nori, žmogau... 
Tiek to. Tur būt, girtuokliai 
visad neprisipažįsta.

Ve, ir Vera Nakrošiukė, 
smakriuką parietus.

—Heilo, Vera.
—Heilo, Doc. Ar they štili 

talking about ine in Rockford?
they do. You bave 
record thcre. Aren’t 
of it?—juokėsi mer-

Kariuomenės šūvių suardyta Austrijos socialdemokratų 
partijos centralinė raštinė Viennoje.

mums visą bliudą su karštais 
“Hot Dogs”. Kad visi pradės 
tuos šuniukus gaudyti! Pasi
rodė, kad ne aš vienas buvau 
taip išalkęs. “Duok man, duok 
man,”—visi rėkė. Visgi ir 
man teko vienas šuniukas, o 
kitaip lai butų reikėję važiuo
ti į Rockfordą tuščiu pilvu.

Na, gal nieko panašaus. 
Viskas buvo labai gerai, tiek 
gerai, kad norėčiau sulaukti 
“Naujienas” apvaikščiojant 
40-tus metus savo laimingo 
ir progresyvio darbo.

Mes. rockfordiečiai sugrįžo
me namo laimingai apie 4-tą 
vai. pirmadienio'’ rytą, —gal 
kiek apšalę. Atvažiavome į 
Chicagą dainuodami; parva
žiavome namon irgi dainuo
dami. 1 1 ' ■ » /» J ■

Man, kaip raŠėjui, gal atlei
site už piktžodžiavimą. Sudie 
visiems.

sakyti, kad aš tą darbą jau 
pradėjau vykdyti ir jau surin
kau kelius dolerius aukų iš 
kempėse gyvenančių lietuvių. 
Taipgi dabar kreipiuosi prie 
visų Kanados lietuvių, “Nau
jienų” ir “Keleivio” skaitytojų, 
prašydamas neatsisakyti pa
rinkti aukų ir taipgi prisidė
ti su keletu savo centų ir pa
remti Dr. Graičuno gražų ir 
naudingą darbą, žemiau pride
du Dr. Graičuno laišką:

“Gerbiamieji Kanados 
viai: — Lietuva per
šimtmečius nuo Vytauto laikų 
puošiasi gražiomis bažnyčio
mis, gražiais kryžiais. Bet Lie
tuva tik nuo savo atgimimo, 
penkioliką metų atgal, prade 
jo puoštis ir mokyklomis. Nors 
toli gražu dar nepasiekta gra
žios, dailios statybos mokyk
loms namų, bet vistiek jau gy 
vuoja musų lietuviška mokyk-

Lietu- 
ištisus

Automobilių imsIdMimnu dy
kai; jeigu ji)B virži uojatn 
automobiliu. tai atvažiuo
kite bu visa buvo Avima Ir 
galėsite pnaltKHi t’la auto 
įlykol.

Atsišaukimas į Ka
nados lietuvius

Gydytojai visuomet pripažino skysto 
liuosuotojo vertę todėl, kad jį lengvai 
galima mieruoti ir jo veikimą kontro
liuoti.

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 
gerai prirengtas skystas liuosuotojas iš
valo vidurius gerai be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

ten 
ma-

būt 
at

gali

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno 
mens reikalui. Jo veikimas irgi 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te. jums nereikės imti “dvigubą kiekį“ 
diena ar dvi vėliaus. Neigi švelnus, sky
stas liuosuotojas irituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais taip ilgai kaip jį 
vartosite.

išalkau ir ištroškau, 
sakau, kaip kad

“gal kas iš mano 
draugų nupirks 
senvidžį, stiklą 

Slankiojau vi-

WAREHOUSE
’IANO^

-".'J,.■_______ _____ _
Taupykite pervežimo 
HlaidaH. Jeigu j<jh arti
moj ateity krauHtyiiltte 

s galim paimti jūsų
Beną pianą ir atvežti 
naują į jūsų naują vietą

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda u% Virš $450. w 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, V 
Benčius ir Rolės, 
i’:iHt«-b<*iina VortylM*. nr nauji, itot verti 

du ar trj-H nyk daiuziau.

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ
Warehousn Kaina

e
■

Visai Nauji Maži 
Upriffht

PIANAI
| Sąlygos $1.00 į Savaitę

BE instrumentai yra "SS“ Visai Nauji 
tx tantviillnnniia ut a.

X— Uprirht pianų konR- • •

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE !r*!

Lietuvos Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiškio

Skyriaus Atsišaukimas j 
Amerikiečius

“Lietuva rubežiuojasi su* ga
lingomis valstybėmis ir kiek
viena jų tyko Lietuvą prary
ti. Jei Lietuva nori išsilaikyti 
nepriklausoma, turi pirmiausiai 
pakilti kultūriškai. O norint 
pakilti aukštai ku’lturiškai rei
kia išmokti laisvai galvoti — 
pasiliuosuoti nuo fanatiškumo 
ir visai atsikratyti klerikaliz
mo. Kovai su klerikalizmu, 
skleidimui apšvietos ir lavini
mui laisvai galvoti yra susior
ganizavusi Laisvamanių Etinės 
Kidturoš Draugija. Tos orga
nizacijos Kupiškio skyrius stei
gia laisvas kapines, rengia pa
skaitas, įkūrė biblioteką ir taip
gi rūpinasi pastatyti Liaudės 
Narnai

“Beveilptvien Amerikiečių pi
nigais kapinėms nupirkta 
mč, bet dar stoka lėšų jų 
tvėrimui. Biblioteką reiktų
pildyti knygomis ir jas apda
ryti. Mes patys, be savo bro
lių ir seserų amerikiečių, to

ze- 
ap- 
pa*

WarehouM! Kaina _

ko.1 bu rj»Hnu?turtiniru GRA.ND 
tonu. arUBliiku deaąinu __ g

' 1X7trukeijos. r,,r-..............
būdavot! dėl maži) a- 
narlmentu arba namu 
su mažrti vietos.

Sąlygos $1.50 
į Savaitę

y

Ralutina kaina—Išmainykite savo sena Pianą.

padaryti neįstengsime. Nors ir 
Amerikoje dabar yra sunkus 
laikai, bet visgi mes manome, 
kad jus daugiaus galite. Be to, 
Jus geriau suprantate kulturi- 
nius reikalus, negu mes. Jus 
padarėte iniciatyvą pastatyti 
Kupiškyj Liaudės namą, įstei
gti biblioteką. Mes tikimės, kad 
Jus nesustosite pusėje kelio; 
varysite tą darbą iki galo. Juk 
Kupiškis yra narys Lietuvos — 
Jūsų motinos, kurią Jus stan
ginote, rėmėte visokiais budais 
ir pastatėte ant kojų — pada
rėte nepriklausoma. Bet ją, dar 
neišprususią
šią užplūdo klastingi jėzuitai 
— juodasis internacionalas — 
galingas klerikalizmas ir kaip 
voras musę, taip jis Lietuvą 
susukęs i savo žabangas ir pa
darė ją savo nuolankia ver
ge...

“Jųs‘ pagelbėjote pastatyti 
Kupiškyje Liaudės namą — 
kultūrinį židinį, kurio galingi 
spinduliai išsklaidytų tamsų, 
klerikalizmo rūką, pasidarytų 
Kupiškis šviesus ir skleistų jo 
šviesą po visą Lietuvą. Kitaip

neišsimiklinn-

Brangus Lietuviai:'
Dr. A. L. Graičunas rūpina

si ir deda visas pastangas, kad 
Lietuvoje gyvenanti lietuviai 
kaip nors galėtų tapti laisvos 
minties žmonėmis ir atsikraty
ti nu4o fanatiškumo ir klerika
lizmo. Tam tikslui gerb. Dr. 
Graičunas Amerikoje renka 
aukas. Taipgi ir Kanadoje krei
pėsi prie manęs, kaipo laisvos 
minties žmogaus ir “Naujie
nų” skaitytojo. Prisiuntė atsi
šaukimą, kad aš parinkčiau tarp 
Kanados lietuvių šiek tiek au
kų, dėl Lietuvos laisvamanių 
Etinės
Kupiškio skyriaus. Turiu pa-

Kidturos Draugijos,

sakant, Kupiškis liktų pavyz
džiu kitiems visiems Lietuvos 
miesteliams ir miestams.

“Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos Kupiškio Sky
riaus Valdyba:

P. Vaitiekūnas, pirmininkas, 
Kazys Ječius, sekretorius, 
J. Apsega, J. Gumža, M. 
Juodviršis.”
Tad, brangus lietuviai, gal 

visiems dabar yra aišku kokis 
tikslas yra Lietuvos Laisvama
nių Kultūros Draugijos. Tad 
dar kartą prašau, kad neatsi
sakytumėte, kas įvertinate ta 
gerą ir kilnų darbą, paaukoti 
kiek kas gali ir pinigus prašo
mi siųsti Dr. A. L. Graičunui 
viršui nurodytu antrašu.

J. Martin onis,
Camp 1, B 8, D.N.A., 

Kenora, Ont., Canada.

Pinigų Siuntimu Skyrius at 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis

I nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p“Sykį kaimietis išbudo ir pra
trynė akis —-jis nebeužmiega. 
Nežiūrint, kad kunigai ir po
nai mėgina jį sutrukdyti, kai
mietis pakyla į aukštesnį laip
snį kultūroj ir apšvietoj — jis 
jau žengia pirmyn ir nesulai
komai stveriasi pats savo rei
kalus tvarkyti. Tai sveikas, tei
singas ir tiesus kelias prie duos- 
nesnės, laimingesnės ateities, 
štai Lietuvoje, ačiū įtakai ame
rikiečių ir Amerikos lietuvio, 
Dr. J. šliupo, prasidėjo judėji
mas galutinai pasiliuosuoti iš 
dvasios vergijos, iš po įtakos 
ir globos kunigų ir ponų. Be
veik kiekviename bažnytkai- 
myj susitvėrė Etinės Kultūros 
Draugijos skyriai. Tųjų skyrių 
tikslas šviestis ir teikti progą 
kitiems apsišviesti. Tie skyriai 
rengia pagal savo išgalę kai- 
miečiams-prasčiokams pamo
kas, paskaitas, kultūrines pra
mogas, kuria skaityklas, kny
gynus.

“Kupiškio Etinės Kultūros 
Draugijos skyrius, ąčiu para
mai amerikiečių lietuvių, jau 
gerokai"pažengė pirmyn, kaip 
štai iš pridėto atsišaukimo pą- 
tys galite spręsti.

“Man pasilieka tik iš savo 
pusės maldauti Jūsų — neat
sakykite tiems gražiems ir na
šiems darbams piniginės para
mos. Kad ir mažiausia suma 
pinigų bus priimta ir nuo šir
dies viešai paačiuota per laik
raščių skiltis.

“Pinigus meldžiu siųsti paš 
to perlaida, šiuo adresu:

“Dr. A. L. Graičunas, 
3316 So. Halsted Street,

Chicago, III.
“Taipgi pinigai nevilkinant

btas persiusti Kupiškin.”

GAZO ŠILUMA
kiekvienam Biznio reikalui

Dalis sąrašo biznių, kurie gali pelnytis iš naujai sumažintų gazo apšildymo ratų.

Groserio krautuvės
Aptiekos
Hiardware

krautuvės
Elektros 

krautuvės

Cigarų krautuvės Barbernės
Saldainių

krautuvės
Čeverykų

krautuvės
Dresių siuvyklos

Restoranai
Kvietkinės
Kepyklos

Tavernos
Daktarų ofisai
Fabrikų ofisai

Fabrikai
Sandėliai
Teatrai

revoliuci-

Gaziniai šildytuvai taupina laiką 
ir pinigus krautuvėse, ofisuose ir 
mažuose namuose. Nereikia pe
čiaus priežiūros, nėra pelenų iš
nešimo, dulkių, n^ė purvo.

GAZO šiluma
onizavo apšil d y m 6 

meto das tūkstančiuose 
komercinių ir industrinių 
įstaigų Chicagoje pasta
rųjų kelių mėnesių laiku.

Mes pasiūlome įvairaus 
typo gazu apšildymui į- 
rengimų—tokių, kurie at
sako kiekvienam reika
lui. Savo pačių ir savo 
kostumerių smagumui jus 
turėtumėt patyrinėti ap
šildymą gazu. Mielu no
ru mes pasiųsime inži
nierių, išmieruoti jūsų į- 
staigą, ir rekomenduoti 
tokį apšildymą, kokis 
jums - reikia. Pašaukite 
Wabash 6000.

pabaigą

toje kovoje nedalysir
ri>iuo>n iiiiirMMro

fe

•‘•i-;

Ir čia 
pakišo

- pa- 
tave.

vis sake 
girtas, 

žmogus 
niekas
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BANKAS—
LIETUVIAMS

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pre- 
skripcija. ir yra pilnai saugi. Jo liuo- 
soojanŽios ypatybės yra paremtos ant 
senna—naturališkas liuosuotojas. Žar
nom nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Calchvell’s Syrup Pepsin 
yra .pas kiekvieną vaistininką. Narys 
N. R. A.

—Yes, 
made a 
you glad 
gaitė.

Nice littlc giri, happy 
Vera is.

Ir taip, kur tik einu, 
tik vieni mano draugai ir
lonųs su jais, pasikalbėjimai. 
Taip bevaikščiodamas, pavar
gau.
“W-e-l-l, 
nabašninkas Dr. Karalius sa
kydavo, 
skaitlingų 
man kokį
alaus, ar ką?.
są vakarą apie barą, kur žmo
nės pilė alų sau į gerkles ir 
net vieni kitiems už kalnierių. 
Ten ir savo gerus draugus 
mačiau begeriant, bet kaip tik 
aš prisiartinau prie jų, tai jie 
tuoj aus ir nusigrįžia į šalį. 
Reiškia, nemato tavęs. Ir pasi
kark tu su savo tuščiu pilvu 
ir sudžiuvusiu, kaip lenta, lie
žuviu. Ir taip išvaikščiojau vi
są mielą vakarėlį ir, galų gale, 
gavau nieką. Pamislinau sau: 
“Tai tau ir važiuok pas drau
gus į svečius, jei nori, 
mylės ir prigirdys jie
“Gaur.i ką tu čia iš jų! O čia 
dar Dr. Montvidas 
man, kad aš buvau 
Kaip, po velnių, gali 
būti girtas, jei tavęs 
negirdo?!...

Galų gale apie
“Naujienų” bartenderiai pra
dėjo alų šinkuoti dykai. Čia 
jau turėjau gerą progą atvil- 
ginti pastyrusį liežuvį, 
dar vienas bartenderis

Kaštai gazo šilumai 
tapo vargiai pusė to, kas 
buvo 1930-31 apšildymo 
sezonu. Gazo šiluma ma
žina kuro eikvojimą, 
taupo darbą, sumažina 
išlaidas ir didina pelną 
daugeliu nuostabių būdų.

faupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
KORPORACIJOS

Narys FEPERAL

Austrijos nacių vadas Alfred 
Frauenfeld. Nors naciai Aust- 
trijoje smarkiai triukšmavo ir 
vedė teroro kampaniją, bet kaip 
tik heimwehras pradėjo skersti 
socialistus, naciai visą veikimą 
sustabdė 
vavo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DT?rYDT T?C PAC T atvttvIUJu ± JLJuo Vtzi.0 JLXkJJl1x AJNJLJ

Krautuvėse, p a v y zd- 
žiui, gazo šiluma teikia 
kostumeriams jaukumo, 
patraukia juos į krautu
vę, kuri yra švaresnė, ge
riau apšildoma. Nė biz
nio neprarandama dėl to, 
kad savininkas ar kler
kas nubėgo į skiepą ug
nį pakurstyti.

Gas-fired Unit Heaters yra idea
lus krautuvėms, sandėliams ir 
daugeliui kitų komercinių įstaigų. 
Parūpina teigiamą šilto oro cir
kuliaciją.

Gasteam Radiatoriai randa 
daug pritatikymų profesiona
lų ofisuose, krautuvėse, arba 
naudojami kaip priedas ap
šildymui.

COKE COMPANY
122 South Michigan Avenue
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VALDŽIA NUSIGANDO

{vykus kelioms nelaimėms su kariniais aeroplanais, 
kurie buvo laikinai paėmę vežioti paštą, valdžia nusi
gando ir sustabdė visą pašto vežiojimą tais aeroplanais. 
Oro pašto gabenimas bus vėl sugrąžintas komercinėms 
oro linijoms.

Atnaujinant kontraktus su tomis linijomis, jos ne
gaus tokių gerų sąlygų, kokias joms buvo suteikusi 
Hooverio administracija, ir jos bus aštriaus prižiūri
mos valdžios. Bet vistiek, reikia pripažinti, kad pirmas 
valdžios bandymas paimti oro paštą į savo rankas bu
vo nesėkmingas.

Rooseveltas padarė klaidą, staigiai nutraukdamas 
privatinių oro linijų kontraktus ir pavesdamas oro paš
to gabenimą armijai. Armija buvo šitam darbui visai 
nepasiruošusi. Ji neturėjo nei tinkamų lėktuvų, nei ge
rai išlavintų lakūnų. Geriausi lakūnai tarnauja ne ar
mijai, bet privatinėms kompanijoms. Jie nuėjo tarnauti 
privatinėms kompanijoms, kadangi jos duoda geresnį 
atlyginimą, negu valdžia.

Gabiausius lakūnus privatinės kompanijos padaro 
savo biznio dalininkais, duoda jiems direktorių ir spe
cialių patarėjų vietas. O tuo tarpu armijoje, kaip kiek
vienoje biurokratinėje organizacijoje, ima gana daug 
laiko, iki gabus asmuo pasiekia aukštesnę vietą. Biuro
kratijoje ne tiek reiškia gabumas, kiek mokėjimas įtik
ti viršininkams arba ryšiai su įtakingais politikieriais.

Jeigu prezidentas Rooseveltas butų tikrai norėjęs 
atimti oro paštą iš privatinių rankų, tai jisai turėjo 
pavesti jį ne armijai, bet pašto departamentui, ir pašto 
departamentui jisai turėjo ųsakyti pasamdyti civilinius 
lakūnus, kurių šiandie yra gana daug be darbo.

Amerikos paštas yra išmokinęs skrajoti ne vieną 
garsiausiųjų šios šalies lakūnų (pav. Lindberghą). Paš
tas, tiesa, vargiai gali mokėti, tokias aukštas algas, kaip

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu: 

Metams $8.00
Pusei metų ------------- ------ - 4.00
Trims mėnesiams______ —.... 2.00
Dviem mėnesiams _____......... 1.50
Vienam mėnesiui ______ —. .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ——----------- 8c
Savaitei---------- ---------------- 18c
Minėsiu] __ ' 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams —-------—___ ... $7.00
Pusei metų 8.50 
Trims mėnesiams__ __ . 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!  ...—... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .........   —  $8.00 
Pusei metų .....~.......    4.00
Trims mėnesiams --------  2.50
Pinigus reikia* siųsti pašto Money

Orderiu kartu Su užsakymu.

AMERIKOS GYVENTOJAI

Dar neseniai, geraisiais “prosperity” laikais, buvo 
apskaičiuojama, kiek šimtų milionų gyventojų galėsią 
išsitekti šiose Jungtinėse Valstijose. Bet dabar jau kal
bama visai kitaip. ’

Gyventojų augimas Amerikoje eina pamažyn ir nu
matoma, kad netolimoje ateityje — apie 1940 metus — 
jisai gali visai sustoti Mat, depresija. Mažiau žmonių 
gema ir mažiau atvažiuoja iš kitur. v

Taigi ir gyventojų augimas priklauso nuo ekono
minių sąlygų.

IŠ DARBO 
LAUKO

Bendrai, prez. Roosevelto 
administracijos darbuotė ne
davė tokių rezultatų, kokių 
ne vienas tikėjosi.

Šalies administracija, pramo
ne ir darbininkai.

Įdomu, kad prez. Roosevel
to administracijos darbuotę 
pramonei gaivinti ypatingai 
atakuoja pramoninis ir finan
sinis kapitalas; atakuoja — 
nors faktai rodo, kad kaip tik 
šios biznio grupės, tur būt 
daugiausia pelnėsi iš 1933 ir 
pradžios 1934 metų.

Antra vertus, tur būt jokia 
kita administracija (pats pre
zidentas ir jo administracijos 
viršūnėse esą žmonės) nėra 
pasakiusi pramonės kapita
lams tiek karčios teisybes, 
kiek pasakė jos dabartinė ad
ministracija. Kada seniau 
pramonininkus ir jų viešpata
vimo metodas kritikuodavo 
socialistai, aidoblistai arba ir 
konservatyvus Amerikos Dar
bo Federacijos vadai, lai 
abelna Amerikos visuomenė 
kreipdavo, palyginti, mažai 
dėmesio. Bet kada pats, pre
zidentas, kada jo minisleriai 
ir valdžios departamentų gal
vos ėmė bombarduoti pramo
nes valdovus įrodymais tų 
valdovų suktybes. nekompe- 
tentiškumo, visos jų viešpa
tavimo sistemos susmukimo, 
tai jau pasirodė tikrai karšta 
mamonos tarnams.

Organizuoti darbininkai, at
stovaujami stambiausių savo 
kombinuočių, kaip pav. Ame
rikos Darbo Federacijos, rė-

40 mė Roosevelto administraciją. 
Rėmė ją aktyviau, nei kurios

Metams sukakus.
Kovo 4 d. 1933 m. Suv. Val

stijų prezidento vietą užčme 
F. 1). Roosevclt. Per metus lai
ko žymiausios prez. Roosevel- 
to administracijos pastangos, 
buvo dedamos, be abejones, 
pramonei gaivinti.

Kokias gi pasėkas davė tie 
metai?

Viena, išgelbėta šalies ban
kai nuo visiško kracho.

Antra, žymi dalis biznio ir 
pramonės įstaigų, turėjusių 
per ponj-trejetą metų defici
tus, rodo dabar teigiamus pel
no balansus.

Toliau, kai kuriose vietose 
pagerėjo šiek tiek farmerių 
padėtis.

Apie 3,000,000 gavo vėl dar
bo pramonėje.

Apie 1,000,000 bedarbių bu
vo gavę užsiėmimo prie vald
žios projektų pildymo arba 
naudojosi valdžios pašalpa.

Bet apie 10,000,000 žmonių 
dar pasilieka bedarbiai.

Priimta jau virš 300 kodek
sų pramonei reguliuoti. Ta
čiau tik kokia 15 nuošimčiu 
iš tų visų kodeksų nusako 
trumpesnį darbo laiką, negu 
10 valandų savaitei.” Gi milti
ni u ni algos kai kuriais atve
jais yra taip žemos, kad sie
kia vos $5.60 savaitei už 
valandų darbo.

kitos, visuomenės grupės. Ta
čiau jie nepraleisdavo progos 
pasakyti, kad jie toli gražu 
nėra patenkinti praktiškais 
administracijos darbuotės re
zultatais, nusakomomis įvai
rių kodeksų darbo sąlygomis. 
Konferencija vienodiems įs

tatymams liepiantiems 
darbo sąlygas.

Pastaromis dienomis Wash- 
ingtone įvyko konferencija 
sušaukta darbo sekretoriaus 
Fra neės Perkins. Konferenci
ja priėmė programą, kuris 
numato vienodus įstatymus, 
kurie liečia darbo sąlygas 
įvairioms valstijoms, konfe
rencijoj dalyvavo 44 valstijų 
gubernatorių atstovai.

Ateity bus dedama pastan
gos šiuos įstatymus pravesti.

Kart kartomis, kada tik 
buvo mėginama kokis nau
dingas darbininkams * įstaty
mas pravesti toj ar kitoj vals
tijoj, atžagareiviai argumen
tuodavo: girdi, šis įstatymas 
pastatys musų valstijos pra
monę sunkioj padėty, kad 
konkuruoti su kitų valstijų 
pramone.

Tai ot dabar ir bus mėgi
nama pravesti vienodi įstaty
mai liečią darbo sąlygas įvai
riose valstijose.

Kalbamas programas api
ma apd,raudą nuo nedarbo, 
seno amžiaus pensijos, kūdi
kių darbą, darbo valandas, 
minimum algas, samdai ofi
sus, gyvasties ir sveikatos ap
saugą, elc.
Weirlon kompanijos byla ati

duota Teišybčs Deparla-
< menini.

Nacionalė Darbo Taryba 
kaip vienu balsu nutarė ati
duoti Weirton plieno kompa
nijos bylą Teisybes Departa
mentui, kad jis tuojau imtųsi 
legalės akcijos prieš tą kom
paniją.

Suglausta, šios bylos istori
ja yra tokia. Praėjusiais 1933 
melais sustreikavo 13,000 
AVcirton ‘ kompanijos darbi
ninkų. . Vienas svarbiausių; 
darbininkų reikalavimų buvo, 
kad kompanija pripažintų jip 
uniją.

Ginčan įsimaišė Nacionalė 
Darbo Taryba. Spalių mė
nesio 16 dieną jai pavyko 
streikas likviduoti, gavus koxn 
panijos sutikimą darbininkų 
atstovų rinkimui ir kad tie 
rinkimai butų atlikti Darbo 
Tarybos priežiūroj.

Kada tačiau streikas lapo 
likviduotas, kompąnija atsi
sakė pripažinti darbininkų at
stovų rinkimus Darbo Tary
bos priežiūroje. Ilgai ėjo susi
rašinėjimai ir argumentai 
tarp Darbo Tarybos ir kom
panijos. Pagalios Darbo Tary
ba išnešė minėtą aukščiau 
nuosprendį vasario 27 d.

Į šią Weįrlon koinpanijos 
bylą, kuri dabar atsidūrė Tei
sybės Departamento rankose, 
žiūrima kaip į kvotimą (lest) 
klausimo: ar NIRA Sekcija 7 
A yra konstitucinė? Kitaip 
sakant, laukiama ką pasakys 
teismas dūliai sekcijos, kuri 
pripažįsta darbininkams teisę 
organizuotis į nepriklausomas 
nuo samdytų unijos kolek- 
tyvėms deryboms dėl darbo 
sąlygų. .

Weirton kompanijos gin
čas su Darbo Taryba buvo 
iki šiol įvairioms kitoms kom
panijoms pavyzdžių ir pa
gunda ignoruoti NIRA Sek
ciją 7A.
Bilius. Suv. Valstijų senate 

prieš kompanijų unijas.
Senatorius R. Wagner įnešė 

bilių (įstatymo , sumanymą):, 
kuriuo taikoma sustiprinti N 
1 R A Sekcija 7A ir -užkirsti 
kelias kompanijų unijų augi
mui.

Pasak senatoriaus,. jo bilius 
draudžia samdytojui ugdyti 
ar kištis į organizaciją, kuri 
susiduria su problemomis 
priklausančiomis grynai (ge- 
nuine) darbo organizacijoms.

Naujasis bilius yra panašus 
tam,' kuris veikia praktikoje 
sulig Gelžkelių Darbo Aktu, 
šis aklas esmėj reikalauja, 
kad; samdytojas pripažintų 
tinkamai išrinktus darbininkų 
ati.lov.uS ir darytų pakanka
mas pastangas tikslu atsiekti 
kolektyvūs sutarties su jais.

KAS YRA TA “NAUJOJI 
DALYBA”?

Neseniai sukako metai laiko, 
kai pasikeitė Jungtinių Valsti
jų administracija. ,Ką naujoji 
administracija davė žmonėms?

Pasverti prezidento Franklin 
D. Roosevelto darbus, įvertinti 
jo ir jo padėjėjų planus ir dar
bus ekonominei krašto būklei 
pataisyti, “Naujienų” Redakci
jos narys V. P. parašė eilę 
straipsnių po bendra antrašte 
“Prez. Roosevelto Naujoji Da
lyba”.

Tuose straipsniuose nagrinė
jama sąlygos, kuriose gimė 
“Naujoji Dalyba“, ir išdėstoma 
Roosevelto administracijos žink- 
sniai įvairiose ekonominio gy
venimo srityse, padaryti per 
pirmuosius jos veikimo metus 
— bankų uždarymas ir banki
nio biznio reforma, paskolos ir 
subsidijos farmeriams, AAA, 
NRA ir t. t.

Pirmutinis straipsnis šitoje 
serijoje bus įdėtas “Naujieno
se” rytoj.

KULTŪRA”
Lietuvoje leidžiamai moks
lo. ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas menuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

šiais taikais jokio biznio. įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra, tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

I Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.'

1 Reklama, kuri atitekama duo- ’ 
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas . garcinod "Naujienai/”, 
tas visuomet turi naudus.

privatinės kompanijos, kurios viena su kita lenktyniuo- 
damos stengiasi pasigauti kaip galint daugiau biznio. 
Bet kadangi paštas gali suteikti pastovų užsiėmimą sa
vo tarnautojams, tai daugelis lakūnų sutiktų tarnauti 
paštui kad ir už mažesnę algą.

O kai dėl armijos lakūnų, tai jie tokiam užsiėmimui 
nėra paruošti, ir Roosevelto bandymas pačioje pradžio
je buvo nulemtas nepasisekimui.

“Aš žinojau kuri Žemos Kainos Karą 
Nusipirkti~ gelbėjau būdavot Visus Tris!”

ŠVEICARAI NENORI “STIPRIOS VALDŽIOS”

Referendumu, kuriame dalyvavo apie 900,000 pilie
čių, Šveicarija atmetė sumanymą pakeisti federalinę 
konstituciją tąja prasme, kad valdžia turėtų galią už
drausti žnti-demokratines partijas ir bausti laikraščius 
ir asmenis, kurie šaukia prie smurto ir teisėtos tvarkos 
griovimo.

Tą sumanymą referendumui rėmė liberalai ir kon
servatoriai. Prieš jį ėjo kairiosios ir kraštutinės deši
niosios partijos. Sumanymo priešai gavo 70,000 balsų 
daugumą.

Dauguma Šveicarijos žmonių tuo budu pasisakė 
prieš “stiprią valdžią”. Šitoje daugumoje nusveriančią 
rolę suvaidino galingoji Šveicarijos socialdemokratų 
partija.

Socialdemokratai, kovodami prieš referenduino su
manymą, motyvavo tokį savo nusistatymą tuo, kad jie 
nepasitiki stambiojo kapitalo atstovais, kurie dabarti
nėje valdžioje turi daug įtakos. Jie sakė, kad kapitalis
tai, po priedanga demokratinės tvarkos gynimo, gali 
įsteigti savo diktatūrą respublikoje. Tai, be abejonės, 
yra rimtas argumentas. Bet, antra vertus, kažin ar yra 
išmintinga duoti pilną laisvę toms partijoms, kurios ne
pripažįsta demokratinės tvarkos?

Vokietijoje demokratinė valdžia duodavo tęisę ko
munistams ne tik niekinti respublikos pagrindus ir agi
tuoti už diktatūrą, bet ir praktikuoti smurtą prieš ki
taip manančius žmones. Paskui, komunistų pavyzdžiu, 
ėmė tą patį daryti ir fašistai (hitlerininkai). Komunis
tai ir “naciai”, galų gale, privedė kraštą prie pilietinio 
karo stovio — ir demokratiją žuvo. / /

Jeigu panašus krizis ištiktų Šveicariją, tai ką dary
tų demokratinės jos partijos? Ar jos žiūrėtų, rankas 
sunirusios, iki anarchija pražudys respubliką?

SKAITYKITE ŠĮ CERTIFIKUOTĄ PASIKALBĖJIMĄ SU PONU B. V. FRIEDMAN Iš DETROITO, MICHIGAN.

Ratų Siūbavimas patiko jam. Ne
bėra daugiau inžino vibracijos ... 
nebėra kratimo ir nuovargio arba 
sužalojimo švelnaus radio apara
to, kuri įsitaisėte savo kare.

Ir, suprantama, kiekvienas, ku
ris supranta apie karus, kaip kad 
jis, įvertins Hydraulic Stabdžius 
ir Saugų Plieno Body. “Tegul kiti 
be įų važiuoja,” sako jis, “nes aš 
neimsiu bereikalingos rizikos.”

Nora nieko daugiau kas galima 
butų dadėti prie p. Friedman įti
kinančios kalbos. Bet mes ragina
me jus štai ką padaryti—“Pasi
žiūrėkite i Visus Tris pirma negu 
pirksile”. šiais metais yra dauge- 

‘ lis t pastebėtinu skirtumų žemų.
kainų karuose. Ir nereikia būti 
mekaniku, kad tai pastebėti.

aHįįr-lTĮr-j-Ol I 1 J l ĮIĮHIIIII HIMIIH-Ijnm B 1

NEW PLYMOU

Tegul kiti važiuoja be Hydraulic 
Stabdžiųir be Saugaus-PlienoBody”
TV/IES GIRDĖJOME, jog p. Fried- 
rman beveik gyvena savo kare... 

vidutiniškai, padarydamas 150 my
lių per diena savo bizny. Mes nu
ėjome su juos pasimatyti.

Mes užklausėme jo, ar jis “ap
žiurėjo Visus Tris” pirma negu 
nusipirko Plymouth.

“Ar pasižiurėjai j juos?...Po
ne, Aš pagelbėjau pabųdavoti vi
sus. Tris! Bet, kad persitikrinti.

1 Aš pasi važi bėjau kiekviename že- 
8 mų kainu kare 100 mylių.”,

šis karo savininkas sakę, kad 
jisai, ręikajaująs iš karo dviejų 
dalykų patogumo ir saugumo!

■ * ■ • » '■

Tai reiškia, kad Plymouth Float- 
ing Pajėgos. inžino mountingai ir ' '

'Aft Kiminu 'Motor City’ ir aš dirbau 
A •šapoM* ‘VIku Trijų*. Be abejo, aš žinau 

žemos kainos karų iš vidaus ir iš lauko*’.
2 "Bet, kad Imti tikru.—As vužiavnii 'Visuose

• Trijuose’ IOO mylių kiekviename Murkitesnials 
kelinis. Tikėkite man, riymoiitli juos visus sumuša 
savo išpildymu!"

"X-

3 VlrSųl—I>c I«uxo l’lyinouth 4-dn.rų Hvdau. įMymuuili
• kiliuos prusldedu nuo f. o. b. difbtuvfl, Detrolt.

Gali bųt pamainyta* be pranešimo (Skalno. Duplate Sauftns 
Stiklui perdein už mužų pritnokėjiinų (tiktai $10. artt De

• IR VIRŠIAUS
ė JH H“ oi b.

DIRBTUVE 
INF DETROIT '
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25<r lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres

Graboriai

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

DOMININKAS KURMIS

Advokatai

UOZAPAS EUDEIK1
Jeigu Norite Dailu

•njle’

«utart|

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

9 iki 11 valandai ryta 
6 iki 9 valandai vakare

BAKING 
POWDER 
Double Tęst e d

šiandie kaip 7-nios v. vaktv 
re iš stoties WGES radio klau

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patartum ja

Kalbės Dr. T. Dun 
dūlis per radio

yra vienas semau- 
real estatininku.

real estate biznį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
' Telefonai Virginia 0036

J. SINKUS and CO. — REAL 
ESTATE, MORTGAGE & 

INSURANCE

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. 5 
Tel. Boulevard 2800 

<m. 6515 So. RockiotU tt 
Tel. Republic 9723

valandos* 
nuo 
nuo

DR. V. A. ŠIMKUS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vali. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St. 

TeL Boulevard 1401

šiandien, kovo 13 d. yra re
gistracijų diena. Visi balsuo
tojai, kurie pakeitė savo adre

sus paskutiniu laiku, ir visi 
nauji balsuotojui, sulaukę 21 
metų amžiaus, *" raginami atsi 
lankyti į savo, apielinkės regis- 
stracijos stotį ir užsiregistruoti 
Neužsiregistravę negalės bal
suoti balandžio 10 d. nomina
cijose ir vėlesniuose rinkimtfo-

Tel. Lafayette 3*572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicago je 

it apielinkeje 
Dideli ir graž 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV

Steponavičių šeimy 
nos koncertas

Šiandien įvyksta re
gistracijos; norintie
ji balsuoti raginami 

apsižiūrėti

DR. ^L. L. YUŠKA 
2422 W. Marqatttr Rd. 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimu.

kęs geresnei) pusėn 
real estato žvilgsniu 
nebekrinta. Daugiau 
namų savininkai yra

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. - 

2400 W. Uaduon St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki I vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bransvick 0597

pastaruo-
nuo

Res. 6600 South ArtrtUn Autnur
' Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Haltted Strrrt 
CHICAGO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street 
Valandos* 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pag; ____
Rtiidtnciir 6631 So. Colifotnir Avt 

Telefonas Republic 7858

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofisu vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

valu Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Te L: Boulevard 7820 

Namų Tel. r Prospect 1930

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 diena, 9 valanda ryto 
1934 m., sulaukęs 70 metu 
žiaus, gimęs Papilės parapijoj, 
Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliut’čme 3 

sūnūs, Pranciškų, Antanų it 
Juozapa, 2 dukteris Ona Rage
liene it Sophie. seseri Marijonų 
šaltmerienę, 2 mačias, žentų 
Jonų Rageli ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
pas žentų Jonų Ragelį, 131] 
E. 141 St.

Laidotuvės i vyks seredoj ko
vo 14 dienų, 9:30 vai. ryto iš 
namų bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Domininko Kur
mio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Sunai, Dukterys, Sesuo, 

•Marti, žentas ir Giminės.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaro Draugijos 

Nariai. ___

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

sytojai išgirs įdomių kalbų Dr. 
Tado Dundulio apie sveikatą ir 
priežastis ligų. O kad aiš
kiau suprasti ir pažinti tų prie 
šų, kuris mumis stumia prie 
duobės kranto ir kuriems svei
kata rupi daugiau, negu kas ki
ta, nepamirškite tų laikų, ka
da Dr. T. Dundulis kalbės.

—Frank Bulaw.

JASUTIS
šiuo pasauliu 
valandų vaka- 

sulaukęs 50 metų 
gimęs Šiaulių apskr.,

Sekantis didelis ir svarbus 
parengimas, tai Steponavičių 
koncertas, kuris įvyks kovo 18 
d., St. Agnės Auditorium, prie 
Archer ir Rockwell gatvių.

A. Steponavičienė (Salavai- 
čikiutė) yra žymi dainininkė ir 
mokytoja. P-nas K. Steponavi
čius smuikininkas, Chicagos L. 
Choro Pirmyn ir simfonijos or- 
kestros mokytojas. .Jurgis Ste
ponavičius pianistas ir šokių 
orkestrus vedėjas.

Programas bus gražus. Apart 
Steponavičių šeimynos dar da
lyvauja Chic. i Liet. Choras Pir
myn Chic, Li(et. simfonijos or
kestras, “Naujos Gadynės Cho
ras, vedamas Jurgio Steponavi
čiaus ir Dailės Ratelio choras 
iš Kenosha,...Wis.

Tai didelės dailės mylėtojų 
spėkos dalyvaus Steponavičių 
koncerte.—Antanėlis.

Tel. Cicero 2109 k 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

cicero, m.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Chicagietis Gerald W. Peck, 
48 m., turtingas investmentų 
brokeris, kurį Seguin, Tex., nu
šovė turtingas žemės savinin
kas ir buvęs federalinis marša
las Uolia man, 67 m. Tarp jo ir 
Peck vadovaujamos Texas 
Hydro-ElcCtric Co. nuo kelių 
metų ėjo ginčas už teises prie 
niekurių žemių. Negalėdamas 
geruoju tų ginčą išrišti, Holla- 
man bandė jį išrišti ginklo pa- 
gelba.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europot ir vii praktikuoja 
tano jo j virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. ii. 2-6 f. IL 
7-9 P. 14. Sekmadieniais it ketvirta

dieniai! pagal tnaiurimv 
4335 So. Halsted St 

T< BOULEVARD (1M

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 k 8413 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

'Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
- Tel. Monroe 3377

ADOMAS SKRODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 diena, 2 valanda ryto 
1934 m., sulaukęs 18 metu am
žiaus, gimęs Cįicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Emilijų Skrodienę po 
tėvais Kibart.litė. brolį Jonų, 4 
dėdes Justina. Jonų, Liudvikų 
ir Adolfų Kibartus, 2 tetas 
Liudvikų švagždienę ir Zofiją 
Vaičikauskienę, 5 pusbrolius, 6 
pusseseres ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu
anica Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge ko
vo 15 diena, 8 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Skrodis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Motina, Brolis, Dėdės,

■ Tetos, Pusbroliai,
Puseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialiitar
Palengvins akių įtempimą, karu esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyste it to- 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam j 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per puse pigiaus. kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5911
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
766 W. 35th St

(Cm. of 35tb B So.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nao 6:30-8:39 

Nedžldieniab pagal sutarti

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 i: augščia» 

Moderniška koplyčia dykai 
ob8 W l8t/» St. TeL Canri 5I7< 

CHICAGO. ILL.

ANTANAS
Persiskyrė su 

kovo 10 dienų, 9 
re 1934 m 
amžiaus 
Žagarės parapijoj. Stungių kai
me.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Julijonų dukterį Jose- 
phine, 2 sunu Adolphų ir An
tanų. seseri Apemija, brolį 
Klemensų ir brolienę Kazimie
rų. 2 švogeriu Jonų Vitkų ir 
Vincenta Andriukaitį, švo- 
gerka Uršule Andriukaitę ir 
giminės, o Lietuvoj motinų ir 
seseri ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3934 W. IGth St. Tel. Lawndale 
5293.

Laidotuvės įvyks kovo 14 
diena. 1:30 vai. po pietų iš 
namu btis nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Antano Jasutis gi
minės, .draugai ir pažyatatpt 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sunai, 
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu 

Kreivai Akis 
Ištaiio.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
onlY S^ten760O:^ Valandos Viki^ 5

_Jes 2201 W. Ž2 St. (CermakRd.)
PanedMlo, Sarodos Ir Pitnyčioa vak. 6 iki 0 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

DUu-tUnko, Ketvirto Ir gubatoa vak. 7 iki 8 
Telefoną* Hepublio 0600

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Tberap’ 

® Midvife 
6109 South Albanu 

Avenur 
lą? ! Phone

9252 
Patarnaui* Pr*e 

■r " - Ardy“°. namuose ar Ii- 
goninese. duodu ma 
ssa8t eleetrk treat 

Sj^hĮjĮ' ment ir tnagnrrb 
K blankeu ir t t

Moterim* r-’t- 
nomi oaran .cj -U 
vanai

Gerai lietuviams žinomas per 15 me 
tas kaipo patyrei gydytojai chirurgas b 
akušeris.

. Gydo staigiai ir chroniškai ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydr Puk 6755 «r Central 7464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez, TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

diena.

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

Tel. Lafayetts 4146

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
•ventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

REPublic 8340
5340 So. Kedzie AVertue

(Neturime sųryšią ati1 firma tdo pačiu wdu)_____ _

gerai jau žino, jogei agentui 
real estatininkui lengviau yra 
iškolektuoti rendos ar padary
ti sutaupos ant pataisų, ne kad 
pačiam savininkui. Keal ©sta
tininkas. mat, turi pasiaiškini
mą: “bosas tokias ir tokias 
sąlygas mrsakė man, jas ir tu
riu pildyti’’.

Nekilnojamos sąvasties par
davimui, pirkimui ir mainams 
J. Sinkus and Co. ofisas turi 
platų listą (sąrašą) pasirinki
mų, kuris nuolat papildoma, 
čia yra ne tik paties ofiso su
renkamos sąvastys, bet ir bar- 
genai gaunami iš kitų broke
rių, resyverių, ir bondholderių 
pasiūlymai.

J. Sinkias 
šių lietuvių 
Jis pradėjo 
varyti nuo 1910 m. Taigi biz
ny yra jau 24 metus. Anuomet, 
pradžioj, jei kas pirkdavo na
mą, tai pirkimas atrodė itin 
nepaprastu įvykiu. Anais lai 
kais lietuviai grupavosi Vpač 
apie parapijas. Jei kas pri
klausydavo parapijai, tai norė
damas Įsigyti sąvasti, ieškoda
vo jos toj apielinkej. Vėles
niais gi laikais ir šiandie seno
binio gru’pavimosi nebesimaty-

Nuo 1920 iki 1926 metų pa
sižymėjo Ma(dinamas real es
tate “boom“. P-nui Sinkui yra 
tekę pačiam parduoti namų po 
6-7 tūkstančius ir matyti kaip 
tuos pačius namus jų savinin
kai vėliau pardavė po 12-13 
ttfkstančių dolerių. Ir, jo ma
nymu, kalbėsime šiaip ar taip, 
o real estatininku darbuotė tur 
jut padėjo didesniam lietuvių 
skaičiui prasisiekti, negu kuri 
kita lietuvių veikėjų grupe.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. ■
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DOMICĖLĖ ŽUKIENĖ 
po tėvais Voželaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 dieną, 6:15 valandą va
kare 1934 m., sulaukus 67 me
tu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Tenėnų parhp., šerlau- 
kių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Paliko dideliame nubudime 

savo mylimą sūnų Adomą, se
serį BronislaVą Venskiene, 3 
brolius Silvestrą Voželį, Kazi
mierą ir Joną Raktus, žentą 
Antaną Jesaitis, anūkę Valeri
ja ir giminės, o Lietuvoj se
sei i Marijona.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny kovo 15 dieną. 8 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėto į šv. Kaži-: 
miero kapines.
- Visi a. a. Domicėlės žukienės 
giminės, draugai ir pažįstam! 
esat nuoširdžiai kviečiamli da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą. Nubudę liekame 

Stinfts, Sesuo, Broliai 
žentas, Antikė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eūdęįkjs, tel. Yards, ji741.

J. Sinkus and Co. real es
tate ofisas randasi adresir 1039 
West 69th st., telefonas Nor
mai 4400.

P-no Sinkaus vadovaujamas 
biznis užsiima pardavimu, pir
kimu ir mainymu nekilnojamos 
sąvasties, t. y. namų ir žemės. 
Jo darbuotės sritin taipgi įei
na tvarkymas (management) 
sąvasties. Be to, čia priimama 
visokios rųšies apdrauda ir at
liekama tranzakcijos surištos 
su morgičiais arba finansavi
mu sąvasties.

Apdraifda priimama nuo ug
nies ir tornado. Galima ap
drausti namus, rakandus, 
brangmenas, kaip pav. kailius 
kaurus ar brangiųjų metalų 
gražnas. Galima apdrausti lan
gus, automobilius 
shfe nuo ugnies, pavogimo 
nelaimingų prietikių, kurie lie
čia nuostolius turtui, sveika
tai ar gyvybei. Jei kas nore 
tų paaiškinimų, tam užtenka 
tik patelefonuoti, ir gaus ieš
komų informacijų. P-nas Sin
kus priklauso prie Chicago 
Board of Underwriters.

Sąvasties tvarkyme (pro- 
perty management) p. Sinkus 
turi ilgų metų patyrimą. Ir 
ne vienas savasties valdytojas

DR. C K. KLIAUGA
DBNTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbont HEMLOCK 782b

Kada užėjo depresija, daug ir 
lietuvių namų savininkų nu
kentėjo, ypač tokių, kurių sko
los buvo didesnės. Bet taipjau 
nukentėjo ir patys real esta- 
tininkai, ir bankų depozitoriai 
ir, abelnai, visa Amerika.

Nuo 1929 m. prasidėjo de
presija, kuri dar ir šiandie ne
pasibaigusi. Bet atrodo, kar 
gyvenimas dabar jau vėl past.4- 

— ben: 
Rendos 
net — 

jau da
vę įsakymų pięnędžeriams, at
naujinant kontraktus rendoms. 
nuo gegužes mėnesio pakelti 
rendas 10 nuošimčių. Darbams 
prasidedant, vis mažiau ir ma
žiau tuščių fliatų bematyti. 
Jau kai kuriose geresnėse apie- 
linkėse jaučiama ir jų truku
mą. O tai reiškia rendų kili
mą laikui einant ir nekilnoja
mos sąvasties brangimą.

šiandie nekilnojamos savas
ties kaina dar yra nupuolusi 
žemiau statybos kaštų, šiai 
sąvasčiai lemta kilti. Taigi da
bar yra laikas ją pirkti. Ir 
sąlygos yra prielankios pirki
mui.

Pavyzdžiui, Home Loan kor
poracija skolina mažų damų

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

_____J Iridotuvčie kuopigiausiai 
Reikalr 'meldžiame atsišaukti, o «usu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Cibai 2515 arba 251 e 

2314 W. 23rd Pi.. Chicauo 
filTVDTTTC.

1439 S. 49 Ct, Cicero, 01 
Tel. Cicero 5927

šavftiinkams pinigus tik už 5 
nuošimčius. Paskolos duodama 
net 15 melų ir jas galima dar 
kokius 3 metus pratęsti. Tai 
yra apsauga mažų namų savi
ninkams nuo praradimo savo 
turto. Taigi šiandie pašalina
ma pavojus prarasti namą už 
morgičius.

Jei kas turi pinigų, tai kur 
juos šiandie investuoti? Ban
kai nenori mokėti nė trijų nuo
šimčių. Ihvestmentai į stakus 
abejotini. O real estato vertė/ 
nors puolė, bet nepuolė tiek 
žemai,' kiek buvo puolusios ki
tokios vertės. Ir kaip nekalbė
sime, real estatas visgi pasi
lieka Amerikos turto pamatu.

P-nas J. Sinkus atvyko Ame
rikon 1909 metais iš Lukšių 
parapijos, šakių apskričio, Su
valkų rėdybos. Mokyklą lanke 
Lietuvoj, o čia, Amerikoj, tęs
damas mokslą lankė Y.M.C.A. 
mokyklą ir De Paul 
tetą ir mokėsi savo praktikos 
šakoj — Real Estate Law and 
Practice.

Beje, p. Sinkaus ofisas turi 
pasirinkimui platų listą farmų 
Illinois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstijose, kurių kai
na eina nuo .$10 akeriUi auk
štyn. V. P.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
7S6 W. 35tb St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Gyveninio vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
)fiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-o 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mfižeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiks 
lams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Athland Avrntu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 čtien*. 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vaL Neda nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av„«kamp. Franciaco av.

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. 111.

Phone Boulevard 7314

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- jO.<, 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
tai kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street 

Valandas nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj -pagal eutartj.

ywvvwvvwwvwvvvvvvvwwvvwvvvv4vvvvVWwvvvvlievėvvvv^ 

lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

TeL Kenwood 5107 
VALANDOSi '

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

apart ivtnudirnio it krtvittadirnio.
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PRANEŠIMAI

Jos koncertas suteikė netikėtą didelį malonumą

visai žema

užkandžiai

MORTGAGE BANKERS

TheEnglishColumn

Attention! Voters!

•tai žemutines

Rep. XXX

CLASSIFIED ADS

MADOS MADOS MADOS

Trečia

laike buvo

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Pirmutinė lietuvių 
Opera Chicagoje

West 33rd 
skiriamas

bile 
tuoj

Lakūnas J. R. J. Ja
nušauskas šiandien 
vėl duos “interviu”

uj ienos 
income

Populis 
rišikas 
Materi- 
jolas.

Kelionė į Westville 
ir tikslo pasekmės

įmonėms.
Petras.

bccome of age — 
mušt also register

Holly- 
wood 

Styliai

žmogus, 
acsnic r

šiltu Pa 
□salų 

Tarpe
liuose

G A RENKITĖS 
NAUJIENOSE

Rakandai-Įtaisai
CASH arba ant išmokėjimo Sto

rame išpardavimas. 8 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
428-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

JANITORIAUS pagelbininkas rei
kalingas, turi būt unijistas. Williams 
1318 Winnemac Avė.

NAUJIENOS Pattern Depu .
1739 S. Halsted St.. Cbicago. III

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

Pnikinjg 
Kailiais 
pada
binti

Bronė Drangelienė 
pirmaeilė artistė

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties WGES, pastangom IPeoples 
Rakandų Išdirbystes Kompani
jos krautuvių, bus transliuoja
mas gražus ir įdomus radio 
programas. Dainų dalį išpildys 
panelės A. Ančįutė, O. Skeve- 
riute, taipgi A. Zamba, A. čia- 
pas ir kiti. Kalbės Dr. T. Dun
dulis ir studentas J. Poška ir 
kiti. IPrie to bus gražios muzi
kos ir kitokių įvairenybių. Svar
bu ir įdomu kiekvienam pasi
klausyti. Todėl reikia atsiminti 
užsistatyti radio

MKRYBELEH
Hti vualio 

$1.88 — 
Speclalė

yra
Visi velionio

ALUDĖ—Tavern, išrenduoju pi
giai su barais ir visais įtaisais. Ren- 
da pigi, tarp dirbtuvių. 4300 South 
Wood St. Tel. Virginin 1564.

šiandien Culture Center sve
tainėje yra šaukiamas janito- 
rių unijos eilinis,-narių susirin
kimas. Susirinkipią šaukia va
dovai opozicijos ppeš dabarti
nius viršininkus. I Salė randasi 
adresu 3228 W. Boosevelt Rd. 

‘Susirinkimas prasidės 2 vai. po

T0WN OR LAKE 
dienį rytą šv. Kazimiero kapi
nėse bus palaidotas Nikodemas 
Kruša, kuris'mirė Cook apskri
čio ligoninėje kovo 7 d. Gedu
lingos pamaldos įvyks šv. Kry
žiaus parapijoje. Laidotuvėmis 
rūpinasi J. F. Eųdejkis, kurio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
avė., velionio kūnas randasi.

N. Krušo palaidojimui 
renkamos aukos 
draugai, pažįstami prašomi pri
sidėti, kad jis butų tinkamai 
aprūpintas paskiįtįpiu patarna
vimu. —M. i

Lietuvių Moterų

Prisirašykite į musų tpvlkę 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.Today is Regisitration Day. 
If you have moved into a new 
precinct since the lašt registra- 
;ion (Oct. 1932) then you mušt 
register in order to votę in the 
Primary Elections (April lOth) 
or if you have moved from one 
address to another within the 
precinct, you mušt come to the 
tolling place on March 13th, 
and have your new .address 
entered in the poli books. Those 
having 
years' -

The Attorney General (Otto 
Kerner) has ruled . that ithose 
having voted the Republican 
Tiek et two years ago can this 
time vote for any party ticket 
without violating the law.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempeliu knygas pristatome į namus. 

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

Tai buvo jauku ir žavėtina.
Mums visiems Drangelienė 

kaipir, išnetyčia, kaipir per vie
ną dieną išaugo į savistovę, 
augštai išlavintą ir pilną dailės 
kūrybinių resursų artistę.

[Per paskutinius dvidešimt 
penkis metus mums įteko Chi-

Šaukia Janitorių uni 
jos narių susirin

kimus

Persona!
Asmenų Ieško ___

PAIEŠKAU Emelia Stanionis ji ar 
kas apie ją žino malonėkite atsi
šaukti. Svarbu f Sack Realty Co. 
1022 W. 63 St. Wentworth 7464.

Kalbės Dr. T. Dundulis, dainuos 
žymus dainininkai

Chic. Liet. Mot. Klu 
bas rengia vakarų 

labdarybei
THE “OLD RELTABLE”

STANDARD “BREW’
Skaniausis Chicagos Alus 

CHICAGO HEIGHTS BREWERY,

tokiu jausmu, tokiu dramatin- 
gumu ir lindėsiu, koks yra ga
limas tik šiaurės tautų didžiau- 
siems artistams. Ir tai dėl to ji 
mane gal daug maloniau už ki
tus nustebino ir sugriaudino ir 
mano dvasią nuglamonejo savo 
saulėtame koncerte.

K!. Jurgelionis.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $G.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcre«t2011

Chicagos
Klubas kovo \17 d. rengia Kor
tų Lošimo vakarą ir Skanumy
nų Išpardavimą Universal Klu 
bo svetainėje, 814 
Street. Pelnas yra 
labdarybei.

Nors įžanga tėra 
prie kiekvieno stalo bus duoda 
mi prizai ir 
kiekvienas ^atsilankęs turės pro
gą lainiėti kokį įdomų daiktą 
Įžanga 35c.

Mergaitei siutelis ir suknelė — ateinančiam pavasariui.

Augusiai moterei ploninanti suknelė. Galima siūdinti iš

Lakūnas James R. Janušauskas 
Dr. T. Dundulis ir Frank Bu 
law sugrįžo į Chicago.

Trečiadienį bus lai 
dojamas Nikode- 

rr v mas Kruša

Chicago Ofisas 
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 

Distributors
4352 So. Mozart St.

Lafayette 7346

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
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

$3.49
efektu Ir kitos 

NiiHlpirkitc keletą

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

Tel. CANAL 4674
. NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
. Grožio Patarnavimas.

N. DRUMSTA, Sav.
2302 So. Leavitt St

CHICAGO, ILL.

‘Kitas! įusiripkimąs! yriai šau
kiamas rytoj, trečiadienį, kovo 
14 d., Turner’s svetainėje, 1007 
Diversey Parkway. Susirinkimo 
prįdŽia taipgi 2 vai. po pietų.

(Vakar tilpusioje žipioję bu
vo paduotos klaidingos datos).

šįvakar iš stoties WGES, 
Peoples Furniture ęompany pro- 
grame, kalbės lakūnas Juozas 
R. James Janušauskas. Kaip ir 
pereita ketvirtadienį, jis ir 
šiuo kartu duos “interviu”, šį 
kartą jį kvos “Draugo” redak
cijos narys J. Poška. Pereitu 
kartu “interviu” turėjo su 
“Naujienų” redakcijos nariu 
A. Vaivada. •

511 SOUTH PAULINA STREET
l Harrison ir Congress Street. Marshfleld "L” gatvekarls Iki pat durą 

Valandos nuo « iki 6 vai. vak. Ketvirtadienio Ir Sežtadienio vakarais Iki 8:30

Ji turi tų perlų be galo. Ir ji 
turės jų dar daugiaus, kada pa
sitrauks toliau nuo italų žiau
rybės ir triviahimo. Ji dar ma
žai yra pastebėjus labai svarbų 
ir didelį turtą savo be galo ma
loniame balse 
gaidas. Patraukta italų nonsen
so, nors jam nepasidavus, ji 
visgi tur būt labai mažai laiko 
pašventė savo žemutinių gaidų 
•balinimui. Nėra abejonės, tas 
trukumas jai bus labai lengva 
papildyti, kada tik ji atsikra
tys negeistinos įtakos.

Kad nebūčiau suprastas ne
teisingai, turiu pasakyti, jog 
perdėm visos italų operinės 
muzikos ir dainų nepaniekinu 
ir neatmetu. Didžiumoj, žino
ma, ji yra mechaniška, trivialė, 
bejausmė ir bombastiška. Te
čiaus vienas antras italų kom
pozitorius yra pagaminęs tikrai 
dailių, jauslių ir dramatingų 
kurinių. Tokiu buvo Verdi. 
Tarp daugelio itališko šlamšto 
pas jį galima surasti nors sve
timų mums, bet giliai atjaustų 
muzikos šedevrų. Tokiais še
devrais yra dvejetas arijų ir 
viena antra scena Verdi’s ope
roje “Aida”. Aš tečiaus smer
kiu ir atmetu italų nežmonišką 
dainavimo būdą. Jų dainavimo 
idealas tai nesąmoningas sta- 
čiok idiotiškas rėksmas augš- 
tose gaidose. Jeigu dainininkas 
negali klykti kaip pjaunama 
žąsis, tai toks dainininkas jau 
nebesiskaito pas juos daininin
ku. Apsvarstant žmogaus jaus
mus, kuriems išreikšti toks 
rėksmas tinka, aš randu tik du 
atsitikimus: kada gyvam žmo
gui pjausto jo kūną ir kada 
Amerikos farmeriai šaukia na
mo kiaules. Bet italams tas ne
svarbu. Jiems dainininkas turi 
tik rėkt ir gana.

Savo pačių gražiausias dainas 
italai tik išrėkia ir nei kiek ne
sigilina į švelnumus. Brone 
Drangelienė betgi dainavo tra- 
gingą ir gilią “Aidos” ariją su

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Bet nei viena iš jų nei savo 
pirmu pasirodymu, nei ki
tais pasirodymais neapsireiškė 
mums tokioje augštybėje 
Ei one Drangelienė.

Ji išsyk stojo prieš mus 
po pilna ru’iistė-žavėtoja, 
rai “liuosa menininke”, 
kad rusai kitą syk pakrikšty
davo augštąjj meno mokslą ir 
darbą baigusius dainininkus ir 
muzikus. 

_ Ne susyk 
pas i d 
dailėje šiandien negali 
išraiškos atsiekti be ilgo 
latinio 
darbo.
tis ilgus metus, bet ji nesirodė 
mums, kol neatąįeke tokio laips
nio, kuriame ji pati pradėjo 
jausti savo tobulybę.

Todėl ji savo koncerte, o dar 
pirmiaus Giocondos operoje, 
taip maloniai mus visus nuste
bino.

Gal daug maloniau už kitus 
ji mane patį nustebino. Jos 
koncertai! aš ėjau su baime 
širdyje. Aš bijojau pamatyti 
dar vieną auką italų operos 
Molochui. O aš mačiau jų daug. 
Mačiau tą Molochą ryjant mu
sų jautrias sielas ir jaučiu vi
są laiką kaip jis ryja visos mu
sų tautos dvasią ir nušluoja 
musų savitos kultūros pradžias 
Lietuvoje.

Iš štai aš išgirdau Bronę 
Drangelienę dar to Molocho ne
sugadintą, nepažeistą — liuo- 
są. Tiesa, ji labai arti prie jo 
f-jtovi, pavojingai arti. Bet ji su 
juo žaidžia, tarytum juokus iš 
jo daro. Jis žiojas į ją savo de
gančiais nasrais, o ji kaip skai-

MARQUETTE PARK. — J. 
Jurgaitis, kuris gyveną antra
šu 6551 So. Washtenaw avė., 
ir kuris buvo sužeistas auto
mobilio nelaimėje apie du mė
nesiu atgal, dar tebeserga, nors 
jau ir pradeda vaikščioti, Drg. 
j|g‘; .Jurgaitis yra progresyvia 

daug dirbęs dėl Svie
to j aus

2880 — Mergaitei siutelis ir suknelė • 
kirptos mieros 4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus

3236 — .* „ ’ ‘ ‘ ‘ "
kokios materijos. Sukirptos mieros 86, 38, 40 42, 44, 46 ir 48 colių 
krutinę.

2845 — Konservatiyiška bet elegantiška suknelė, 
JoviŠkų rankovių geriausiai bus gautas jeigu ją pasiūdinsite iŠ vienos 
spalvos materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 86 ir 88 co
lių per krutinę. ’ 1 . 1 I 1 1 " ,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bla ti
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu? Laiškus reikia adresuoti: 
Naiijienps^Pottcrn Dcpt., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

......................................  ?!'* • -------------------  

žiaus parapijos vaikučiai, kurie 
tarnauja pamaldose, paaukavo 
$15. (Viso buvo surinkta $22.50. 
$5 -aukavo Matas Gunevieius. 
Westviliečiai buvę patenkinti 
jų atsilankymu. O čikagiečiai 
taipgi linksmi pagrįžo, matyt, 
patenkinti kelionės tikslu.

Išgirsti ir pamatyti 
operą- 
cagoje 
čių ilgesys, kurs neužilgo taps 
įkūnytas.

Birutiečiai ėmėsi įkūnyti 
mums tą ilgesį. Ėmėsi karštai 
su entuziamu.

Birutės vedėjas J. Bijanskas 
dabar vien tik operos pastaty 
mu* tesirūpina, dirba kiekvieną 
dieną ir kiekvieną naktį. Tai 
milžiniškas darbas, bet jis ry
žosi jį atlikti kaip pridera.

Po Bijansko vadovybe biru
tiečiai stropiai mokinasi operos 
dainų.

Solistai namie ir repeticijose 
atvejų atvejais kartoja savo 
arijas.

Yra gaminamos specialūs de
koracijos.

Kompanuojami šokiai bale, 
tni, ir jau daugelis mikliausių 
mergaičių derina baletui savo 
kojas ir rankas.

Yra siuvami specialiai kostiu
mai. Stebėtinas kostiumas yra 
gaminamas žalčiui, Eglės vy- 
rid.

žmonės jau reikalauja 
tų operon, ir biletai jau 
pasirodys.

Opera bus pastatyta balan
džio 8 d., ‘jau tik už keturių 
savaičių.

Mali Order Divi:dj;i prlulnnt?
3 ar 4 arklini daugiau neirti AIoh fM*n»acinroa kalnoH

bile 
per

Pilnas efektas nau-

IJet. Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., kovo 25 d., 6:30 vai. vak. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. Ste
ponavičiaus orkestras.

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.

Bridgeporto Dr-stė Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks kovo 14, 8 v. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite į laiką pribūti nes yra 
daug apsvarstimų. Taipgi atsiveski
te jaunų vaikinų ir jaunų merginų, 
nuo 18 m. iki 25 m., kurie bus pri
imami j draugiją be įstojimo mokes
čiu. Valdyba.

Lietuvių 9 wardo Demokratų Kliu- 
bas, rengia susipažinimo susirinkimą 
šiandie, kovo 15 d. 1934, Balčiūno 
svetainėj, kampas 107th ir Indiana 
Avė., 8 vai. vakaro. Minėtas susirin
kimas yra šaukiamas dėl parėmimo 
L. G. Kumskio kandidatūros į 
County Commissioner. Bus progra
mas ir geri kalbėtojai. Kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites pilie
čius ateiti ir susipažinti su musų lie
tuviu kandidatu. Po visko bus už
kandžiai ir gėrimai.

Kviečia Komisija.

žinoma, ji tokia 
Talentas nei vienoje 

pilnos 
nuo- 

stačiok neinielaširdingo 
Ji turėjo dirbti ir lavin-

Eina didelis prisirengimas 
suvaidinimui pirmos operos 

puikiausiu bildu

kauti]. Kražiai Paulu tl, verti
$4.99-$6.98

savo
•pirmu* syk—čia patChi-
-tai daugelio chicagie-

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA mergina abelnam namu 
darbui, turi gyventi ant vietos. Ge
ri namai. Nuosavas kambarys. At
sineškite paliudijimą, 3919 Congress 
St. Kedzie 5525.

Tikėtai ar netikėtai ateiti į sti peteliškė apie ugnį skrajo 
Bronės Drangelienes koncertą 
tai buvo tarytum urnai persi
kelti iš šaltos Chicagos į šiltą, 
giedrią ir saulėtą Floridą ar 
Arizona.

Sekmadienį kaip 10 vai. va
kare minėti trys čikagiečiai pa
grįžo iš Westvillės. James-Janu- 
šauskas ir Dr. Dundulis ten 
buvo nuvykę tartis su vietos 
lietuviais surengimui Aviacijos 
Dienos |Westville, kur randasi 
apie 3500 lietuvių. Iš sugrįžu
sių patirta, kad Westvillėj ran
das aerodromas, kur lakūnas 
James galės nuskristi su Litu- 
anica Antrąją ir parodyti jiems 
tą milžiną, su kuriuo skris se
kančią vasarą per platųjį okea
ną į Lietuvą.

Kaip tik Janušauskas nuva
žiavo, Westvilles lietuvių įvai
rių organizacijų komitetas, ku
ris įsisteigė vasario 8 d-, sušau
kė specialį susirinkimą, kad iš
dirbti planus platesniam veiki- 

■mui ALTASS naudai. Nutarta 
rengti Aviacijos Dieną balan
džio 18 d. artimiausioj vietoj 
prie Westville, Be to, minėtas 
komitetas pasižadėjo rengti 
pramogas tam tikslui, kad juo 
daugiau sukelti kapitalo, kad 
lakūnas butų aprūpintas ne tik 
tvirtu lėktuvu, bet ir visais 
reikalingais instrumentais.

Pasitarimų 
kviestas kalbėti lakūnas James, 
kuris aiškino svarbą skridimo, 
pasitikėjimo lietuvių, kad jie 
suteiks materialę paramą užbai
gimui Dariaus-Girėno pradėtojo 
žygio. Po to kalbėjo Dr- T. 
Dundulis, kun. Z. K. Vipartas 
ir Frank Bulaw.

Kun. Vipartas savo kalboj iš
sireiškė, kad jis šiam kilniam 
tikslui aukosiąs savo yiso mė
nesio algą ir pavedė bažnyčios 
komitetui parašyti čekį ir pa- 

.siųtti centro valdybai. . Ųžbąį- 
'gus kalbas ir posėdžius šv. Kry-

Business Service 
_______Biznio Pątarnąv i maa_______  

Tel. Yanb 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

f Persiuntimas • 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. IU 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

PASKUTINES 3 DIENAS!
ŠIO SENSACINGO IŠPARDAVIMO 

MOTKKV IK MEROINV ŽIEMINIAI

KAUTAI
Dabar yra laikas nusipirkti sau kauta ateinančiai 
žiemai ir sutaupyti TIKRĄ PINIGĄ. Ale kautai 
verti 2 ir 3 sykiiis damriau negu ji) pnžyničta 
Bci)sa<i»ira kaina Jie yra mažo saizo, ir
jeigu jus galite dčvčtl mažo saizo kauta — t«l 
jūsų iaimč. TAIGI ATEIKITE ANKSTI IR PASI
NAUDOKITE AIAIS NEPAPRASTAIS BARGENAIS

^2.99

Kokia ji saulėta, kokia puiki, 
kokia širdinga! Kokius gilius 
sielos virpėjimus ji gali išreik
šti savo giedraus balso širdin
gai atjaustomis ir lengviausia 
patiektomis moduliacijomis.

Ach, kad tik ji nenusvilintų 
savo sparnelių taip arti prie to 
pasenusio niekam nebereikalin
go Molocho žaizdama!

Jis ją į save taip traukia. 
Jau ir šiame koncerte išgirdau 
apie dvi gaidas molochiškos 

cagoje tėmyti daugelį gabių lie-' desperacijos riksmo. Tečiaus 
tuvaičių, godžiai siekusių dai-;tas greit užsimiršo. Todėl kad 
navimo meno augštybių. Daug Bronė taip gausiai mus jautru-, 
vilčių kartu ir malonumo mums'mo perlais apipylė, 
suteikė savo laiku Horodeckai- 
tč, paskui Janušauskienė, kiek 
vėliau Rakauskaitė, kuri išva
žiavus Lietuvon iki šiol dainuo
ja ^Lietuvos operoje, ir amžiną 
atilsį Pocienę, ne taip senai su
žibėjo Salaveičikiutė, po jos 
Ncmčauskaitė ir pagalios Vil- 
kiutė.

Kovo 15 d. pasibaigia laikas 
išpildymui blanką dėl income 
taksą. Vedę, kurie uždirbo 
$2,500, o nevedę -— $1,000, tu
ri pildyti ,blankaą. N 
jums pagelbės išdildyti 
taksų blankas. .

.. .... ' .
J. JURGAITIS DAR SERGA

Help Wanted—?Maie
barblninkų Reikia_______

15 VYRŲ, gero karakteriaus gaus 
apmokamą darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite, 203 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
’ki piet.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai '_

PARDAVIMUI grosernė arba gro- 
sernės fixturiai labai pigiai už pir
ma nasiulimą. 4228 So. Wells St 
Tel. Boulevard, 4718.

DREflES! DKEREH!
Naujau įduntinia Aviežių, Kražių dreaių iš 
naujoviSko matcrifblu. canton crope, žrayon 
crepe, vilnoni’H ir naujoviAkoa. Nėra visų di
džių kiekvienam Myliuje. bet kiekviena mo
terų ras hu tinkamą. Tai yra jūsų paskutinė 
proga nindpirkti gražią drcHę už Aią labai nu
pigintą kainą. Todėl atsilankyki to CM QQ 
j A| bargenų iApardavliną !!<___________________________ /

DKESfiS DEL AUGESNIŲ MOTERŲ
Didžio nuo 37 iki 63 — VIhoh iA canton crepe— 
puikiu natini!. DIDELES VERTYBES Už PI. 
GIAU NEGU PATS MATERIJOLAS KAINUOJA— 
Jua be abejo milaipirkaite keletą 
už Aią pnalebėtinai žemą kainą 
Valloklnėa. nkaominf-a 
Rombinei jos. Veriėa 
pakol jų užtenka.
Outieto kaina

grupe brangesnė* kaino*

ECONOMY OUTLET




