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Japonų Kariuomenė 
Užėmė Mandžuriją

Lietuvos Prezidentas 
Apie Seimo Rinkimus

Visos 3 sostinės 
ir Rytų Kini jos 

gelžkelis paimti

da-

di- 
kę

Charbinas, Sibiras, lapkr. 19. 
Po ilgos smarkios ofenzyvos su 
artilerija ir karo orlaiviais, ja
ponų armija šiandien įėjo į 
Tsitsihar miestą, šiaurės Man- 
džurijos sostinę, kuri randasi 
į šiaurę nuo Rytų Kinijos gelž- 
kelio Bitei jos įtakos zonoje. Ki
nų generolo Ma armija arti 20,- 
000 didžiausioj betvarkėj bėga 
į šiaurę, artin Rusijos sienos, 
vejama japonų artilerijos ir or
laivių. Kytų Kinijos gelžke
lis, kuriuo Rusija susisiekia su 
Charbinu ir Vladivostoku 
bar yra japonų rankose.

Japonai įžeidė Rusiją
Tokyo, lapkr. 19. čia su 

dėlių atsidėjimu laukiama,
Sovietų Rusija atsakys į Japo
nijos notą, kurioje japonų val
džia perspėjo sovietus nesiųsti 
savo kariuomenės į karo sritį, 
nes gali įvykti nemalonumų. Be 
to į sovietų protestą, japonai 
atsakė, kad sovietų valdžia ne 
tuo adresu yra pataikiusi ir kad 
kreiptųsi į Nankingą, į Kinijos 
valdžią. Tokios įžeidžiančios 
japonų notos rusai niekuomet 
nesitikėję. k
Tyčiojasi iš Tautų Sąjungos

Paryžius, lapkr. 19. Japonija 
ne tik ignoruoja Tautų Sąjungą, 
bet ir viešai prigavo. Taip ja
ponų atstovas tautų Sąjungai ir 
Amerikos ambasadoriui Dawes 
buvo pažadėjęs, kad japonai 
neis į Mandžurijos šiaurę, tuo- 
tarpu japonai užėmė jau visą 
šiaurės Mandžuriją.

Negana to, Japonijos atsto
vas Tautų Sąjungą privertė 
laukti visą valandą, neateida
mas į posėdį ir atėjęs pasakė 
kalbą japoniškai, nors pats pui 
kiai moka angliškai ir francu- 
ziškai.

Šuo parnešė savo 
mynai $50

sei-

New York, lapkr. 19. Tūlas 
batų valytojas, Jimmy Yorio, 
kurs iš savo amato maitino 15 
žmonių šeimyną, sumanė ir pats 
prisidėti su auka bedarbių fon
dui, bet nieko daugiau neturė
damas dovanojo į fondą savo šu
niuką, Chickie.

šiandie Chickie tapo parduo
tas iš aukciono. Vienas geras 
pilietis sumokėjo už šuniuką 
$100 ir iš tos sumos liepė pa
skirstyti $50 į bedarbių fondą 
ir $50 su visu Chickie pasiųsti 
paties Jimy Yorkio šeimynai.

Havana, Kuba, lapkr. 19. Trys 
Kubos kongreso nariai, siun
čiami prezidento Machado, at
vyko į New Yorką siūlyti tai
ką ir “Širdingumą” su revoliu
cionierių junta.

ORS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus; kįlanti temperatūra; 
vidutinis pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 52- 
54*

Aukščiausio Teismo rū
mai $8,333,000 <

Washington, lapkr. 19. Jau 
pradėti pamatai ir pradėta sta
tyba balto marmuro rūmų Su
vienytų Valstijų , Supreme 
Court’ui, kurie kainuos $8,333,- 
000 ir statyba truks 3 metus.

Naujas pavojus:
Rusą kariuomenė 

veržiasi į Indiją
Mūšio laukiama bile momentą

Londonas, lapkr. 19. Naujie
nos pasiekė, kad Rusijos karo 
pajėgos iš 17 skvadronų kava
lerijos su kulkosvaidžiais, še
šiomis batarejomis lauko armo- 
tųjr 8,000 infanterijos iš Sa 
markando prisiartino prie Ka- 
shgar miesto, kuris randasi vi
sai arti Kashmiro sienos. Kash- 
gar yra Kinijos dalis, bet yra 
veik nepriklausomas ir bando
mas užvaldyti kaip Rusijos taip 
Anglijos. Kashmiras yra Ang
lijos.

Kashmire randasi anglų ka
riuomenė ir bijomasi, kad mu
šis gali būti neišvengiamas.

Lietuvos draugingi 
ryšiai su Turkija

Su Latvija dar ne, o su Turki
ja ir ^vizos panaikintos

Kaunas, Lietuva, lapkr. 8. 
Lietuvos pasiuntinis Rusijai 
Baltrušaitis nuvyko į Turkiją 
pasirašyti draugingumo sutar
čiai tarp Turkijos ir Lietuvos. 
Be kitko, tarp Turkijos ir Lie
tuvos vizos panaikinamos.

Nuo naujų metų Baltrušaitis 
pasitraukia iš tarnybos ir jo 
vieton pasiuntiniu Rusijai ski
riamas Aukštuolis.

Sidzikauskas ligi šiol Lietu
vos atstovas Vokietijai atsisvei
kino su tarnyba ir grįžta į cent
rą; jo vieton atstovu Vokieti
jai išvažiavo Dr: Jurgis šaulys, 
buvęs atstovu prie Vatikano.

i

Pulk. Skorupskis 
išėjo į atsargą

Kaunas, Lietuva, lapkr. 19. 
Buvęs karo atstovas Francuzi- 
jai ir autorius knygos “Vienos 
tautos prisikėlimas” pasitraukė 
iš kariuomenės ir išėjo j atsar
gu

Kaip banditai mokina 
vaikus vogti

Detroit, lapkr. 19. - Vaikas 
apie 10 metų įėjo su keliais vy
resniaisiais banditais į krautu
vę ir atkišęs revolverį j savi
ninką paliepė iškelti rankas. 
Kiti tuo tarpu apiplėšė krautu
vės registerį. Po to visi išėjo.

Atidarė mažų vaikų 
universitetų

Minneapolis, Minn., lapkr. 
19. “Studentams” nuo 2/ligi 4 
metų amžiaus čia atidarytas, 
universitetas, kur viskas .yra 
įrengta pritaikytai mažiems 
vaikams. Jie mokipami • patys 
elgtis kaip suaugę, valgyti su 
peiliais ir šakutėmis, sveikai 
ir švariai užsilaikyti, ir gauna 
pirmutines pamokas apie įdo
miausius dalykus.

[Acme-P. U A. Photo]

Laivas Atyuitaniia netoli New Yorko. Jam teko grumtis t su nepaprastai didele juros audra.
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Pilsudskio teisme 
iškėlė diktatūros 
nedoras priemones.

“Ginklų sandėlis” pasirodė tik 
juokingas blofas

ir valdžia turi duoti tinkamą 
pasiaiškinimą”, jis pasakė. 
“Bet kas lieka mums lenkams 
daryti? Ką aš turiu daryti, 
kurs praleidau ilgus mėnesius 
Prūsijos kalėjime ir niekur ne
buvo su manim taip nežmoniš
kai pasielgta, niekur nebuvau 
taip baisiai nužemintas* kaip 
Lietuvos Brastoj ?”

Teismo prezidentas išgirdęs 
paminėjus > Lietuvos Brastos 
vardą, perspėjo, kad teismene- 
galijna minėti Lietuvos Brastos 
kalėjimo vardo; Korfianty už
protestavo ir iatsisakė toliau 
liudyti. Kiti jiudinįnfeai— so
cialistai—taip pat' užprotestavę 
i^’hfsišgk^IilTdĘrtntoIiaii. '

150 liudftrinkų 'išklausyta, bet 
dar 100 lieka. Ligi šiol valdžia 
negali sudaryti kaltinimo, kad 
teisiamieji rengę perversmą.

Varšuva, Lenkija, lapkr. 18. 
Senas, surūdijęs kardas ir šau
tuvas, vartotas 1848 metais 
laike sukihmo Krokuvoj ir dar 
seno, istoriško jėštfio galas ta
po atgabenti vakar teisman 
kaip įrodymas, kokį “arsenalą” 
policija surado namuose vieno 
Lenkijos socialistų vado7 KTOktir 
voj laike kratos. ' Tas “arsena
las” valdžios buvo išpustas į 
vieną iš svarbiausių įrodymų, 
kad vienuolika dabar teisiamųjų 
Lenkijos vyrų rengę ginkluotą 
perversmą, su, tikslu nuversti 
Pilsudskio diktatūrą ir atstaty
ti demokratinę tvarką *
Ketvirta savaitę teismas eina

Tie trys muziejiniai -ginklai 
yra vieninteliai “nelegalus” į- 
rodymai dabar Varšuvoj einan
čioj garsiojoj Lietuvos Brastos 
byloj. Minėtieji 11 vyrų, visi 
seni Lenkijos seimo ai; senato 
nariai, tapo suimti tuojau po 
birželio mėnesio, >. 1930 metų 
konvencijos Krokuvoj.

Šiandien jau eina, ketvirta sa
vaitė ir teisme vis dar tebe- 
klausinėjami valdžios ir kalti
namųjų liudininkai.

Iškėlė diaug teroro faktų
Vaivada Trompčinskis, 73 

metų amžiaus, buVęs Lenkijos 
respublikos pirmojo senato mar-« 
Saikas ir pirmiau buvęs Vokie
tijos reichstago bei Prūsijon 
seimo narys prieškariniais lai
kais, sukėlė sujudimą teisme.

Trompčinškis apkaltino Pil
sudskio režimą dėl sistęmatiškę 
konstitucijos laužymo ir papa
sakojo apie žmogžudystes ir 
opozicijos vadų naikinimą iš 
Valdžios pusės \su pagalba te
roro, apie valdžios partijos iš
leistus $1,000*000 rinkimų kam
panijai, smurtus, vartotus klaike 
rinkimų ir daug kitų dalykų.

Lenkai neturi kam skųstis
* * 5 j- ' ■ •

Kitas liudininkas, vaivada 
Korfąnty, garsus Xenkų vadas 
aukštojoj Silezijoj, laike plebię- 
cito, buvęs kaltinamųjų kom- 
panijonas Lietuvos Brastos ka
lėj ime ir su jais perkentęs val
džios inkviziciją; padarė, drama/ 
tišką atsišaukimą,, > gindamas 
lenkų teises į laisvę savo gimtoj 
šalvie * " ■ \

“Kada Lenkijoj gyvenantieji 
vokiečiai turi nu^iskupdimų 
prieš Lenkijos valdžią, Jie gali 
nors šauktis į! Tautų Sąjungą
V • -M *.. ’T’. • ‘V.**; ‘j

Majoras Walker 
vyksta asmeniškai 

išvaduoti Mooney
Mooney motiną prašo latva- 

žiuoti

Šaika žudė žmones 
dėl jų apdraudos

New York, lapkr. 19. šio 
miesto majoras Walkeris ren
giasi vykti asmeniškai į Kalifor
niją ir pasirašyti aplikaciją Ka
lifornijos gubernatoriui Rolph, 
prašant dovanoti Tom Mooney 
kalėjimo bausmę. Mooney bu
vo nuteistas - visam amžiui ka
lėti, apkaltintas dėl 1916: metų 
bombos sprogimo San Francis* 
co, kur tapo užmušta 8 žmo
nės. < ;

IMajoras Walker važiuoja pats 
savo lėšomis kaip paprastas pi
lietis ir advokatas. Mooney 
motina atsiuntė Walkeriui laiš
ką, sakydama “Jau esu 80 me- 

'tiį' sena, ir bijai, kad greit pa
lūšiu. Jie nori mane paimti į 
ligoninę. Del Dievo, skubėki 
te gelbėti mano sūnų!’

Motina nunuodijo vyrą ir vaiką
Pekin, III., lapkr. ip. Mrs. 

Alice Mason, 50 metų moteris 
prisipažino nunuodijusi savo 
vyrą ir 12 metų amžiaus duk
terį, norėdama gauti sau jų 
apdraudos sumas, po $1,000 už 
kiekvieną. A' ,

IMason išdavė taip gi keletą 
kitų asmenų iš “žmogžudžių 
šaikos”, kuri dariusi pelną iš 
savo nužudytų aukų apdraudos.

Kaip Amerikoj profeso 
riai lekcijas skaito

Evanston, III., lapkr. 19. 
Northwestern universitete/ lai
ke psichologijos pamokų apie 
atmintį, du profesoriai smar
kiai susibarė ir vienas paleido 
į .antrą keletą revolverio šūvių. 
Salėj . kilo sumišimas. Studen
tams nurimus prof. Morgan pa
aiškino, kad tai buvo daroma 
su tikslu ištirti studentų at
mintį ir kaip įspūdis į kiekvie
ną veikė, ir uždavė studentams 
aprašyti matytą reginį, žinoma, 
veik kiekvienas kiek kitaip ap^ 
rašė.

Nušautas bežiūrint pro 
skylutę

1..... ,

Sheldon, III., lapkr., 19. Kru- 
įtomųjų paveikslų, teatro savi
ninkas Jonės turėjo 24 metų 
pačią ir neturėjo ramybės, nes 
vakarais kažkas ateidavo pro 
raktų skylutes žiūrėti į. vidų. 
Jonės pritaisė elektrišką šau
tuvą ir vakar rado sunkiai per
šautą kaimyną, bandžiusį pa
žiūrėti.

Latvių vyriausybę 
sudaro socialistai

Socialdemokratų partija 
blausia seime

stam

Voldemaro kronų byloj 
. ■ . \'

, ‘‘Volksblat” iš tikrį šaltinių 
sužinojęs, kad Voldemaro kro
nų byloj, be kitų aukštų žmo
nių, busiąs šaukiamas liudinin
ku ir min. pirm. p. Tūbelis,

Klaipėda, lapkr. 9. žiniomis 
iš Rygos, susiriųkus Latvijos 
seimui, senoji vyriausybė atsi
statydino/ ir Latvijos preziden
tas žada pavesti didžiausiai šei- 
me partijai — Socialdemokra
tams sudaryti naują kabinėtą.

Mate nuskendusiame 
laive blizgant aulęsą

•' j"'1.1111'!.'',1- • : 1- '’l' J j < 1

Brest, Franęija, lapkr. 19. 
Narūnai iš laivo Artiglio II nu
sileidę į jūrių dugną, įėjo į 
nuskendusį laivą ’ Ęgypt, kuria
me rahdasi $5,000,000 vertės 
aukso dulkių. Narūnai matė, 
«aip auksas žvilga laivo\kamj>h< 
ry, bet kol kas neišgalvojo kaip 
jį išsemti.

Autobuso1 katastrofos 
auka — kupiškėnas
Kupiškis. ‘Ties Panevėžiu j- 

vykusioj autobuso katastrofoj, 
vietoj tapo užmuštas Karolis 
Bagočius, Kupiškio' miesto gy
ventojas. Spalių m. 23 d. jis 
tapo pargabentas į Kupiškį ir 
palaidotas parapijos kapinėse.

Viskas sugalvota 
tik dar neišriša

kas, yra liaudis
Prezidentą galima butų ’ jau 

rinkti, bet pirma reiks išrink, 
ti pačius rinkėjus

Klaipėda, Lietuva, lapkr. 8. 
Rygos rusų laikraščio “Segod- 
nia” korespondentui 'Lietuvos 
prezidentai A. Smetona sutei
kė pasikalbėjimų einamais klau
simais ir be kitų tautos atsto
vybės arba seimo klausimu.

Prezidentas pasakė, kad prie 
šio klausimo nėra galima taip 
greit prieiti. Visų pirma rėikia 
sudaryti šiems laikams pritin
kanti atstovybės sistema. Visų 
pirmiausai dar reikia gauti at
sakymas į klausimą,' kas yra 
liaudis ? Mokslininkai paten
kinamai' šio klausimo išspręsti 
negalį.
Savivaldybių rinkimų pamoka

Klausimas sudaryti liaudies 
atstovybę yra labai' sudėtingas 
klausimas, kalbėjo p. preziden
tas. Bet mes jau fėjom į prak
tišką kelią sudaryti Lietuvos 
rinkiminio valdymo pradžią. 
Nesenai mes padarėme rinkimus 
j vietų savivaldybes ir čia jau 
mes pritaikėme tuos naujus 
prhdus, kuriuos kaip man ro
dosi, turėsim ir toliau taikyti 
musų rinkiminėj sistemoj.

Balsuoti galėsią tik ne visi
Tie pagrindai yra pripažini

mas principo, kad rinkimuose 
gali dalyvauti tie piliečiai, ku
rie tiesioginiai yra surišti su 
valstybe arba su vietos savival
dybių organais. Pagal šį prin
cipą rinkimų teise turi naudo
tis kaime šeimininkas, bet' ne 
jo vaikai, nors ir suaugę, įei jie 
savarankiškai neukininkauja; 
toliau ta teise turi naudotis 
valdininkai, o miestuose mokes
nių mokėtojai ir 1.1.

Aišku, sprendžiant tautos at
stovybės klausimą bendru vals
tybiniu mastu, skaičių asmenų, 
galinčių pasinaudoti rinkimų 
teise, reikia atatinkamai iš
spręsti.
Schemą išbandyti ant prezidento

Mes norim išnaudoti musų 
schemą busimiems Respublikos 
prezidento rinkimams, o paskui, 
kad sustiprinti vidaus būklę, 
išsprendus sudėtingus klausi
mus, iškilusius sudarant rinki
mų įstatymą ir išnaudoti ją 
renkant seimą.

Musų konstitucija . numato, 
kad prezidentą renka ypatingi 
rinkėjai. Mes dabar turim su
daryti sistemą tiems rinkikams 
išrinkti.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PASTŲ IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisai atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vii. vakaro. 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai po piet.

‘ Te!. Roosevelt 8500.

Voldemarą skiria 
Valstybes Tarybon

Taryba įsteigta dabartinės 
valdžios

Klaipėda, Lietuva, lapkr. 8. 
Vieton dviejų išstojusių iš Vals
tybės Tarybos narių numatomi 
paskirti p. Malunauskas ir prof. 
Voldemaras, jei bus išteisintas 
daniškų kroifų byloje. Valsty
bės Taryba tapo įsteigta dabar
tinės Smetonos-Vodemaro val
džios ir yra kažkas tokio pana
šaus į senatą.
Steigia “darbininkų partiją”
Kaunas. Buvęs krikščionių de

mokratų partijos, “darbo fedė- 
racijos” narys Beržinskis da
bar organzuoja naują “darbi
ninkų partiją”, kuri turėsianti 
palaikyti ryšius su vyriausybe.

Marijampolė. Gulbininškių kai
mo tūlo ūkininko bernas gavo 
paštu siuntinį ir labai nudžiu
go, pamanęs rasiąs netikėtą do
vaną, bet koks jo buvo persi- 
gandimas, kada dėžę atidaręs ra
do mažo vaiko lavoną. Policija 
tardo.

Šiame apskrityje randasi ga
na daug senų žmonių. Taip an
tai Geidžių kaime tebegyvena 
dar "stiprus žmogus J. M., turįs 
119-metų; Triškučių kaime yra 
ūkininkas L.* D.* turįs virš 100 
metų.

Kaunas. Lenkijos karo at
stovas Daugpilyje, kurs šnipi
nėjo žinias iš Lietuvos lenkų 
naudai, tapo iš savo vietos at
šauktas.

Kaunas. Šveicarijos futbolo 
lyga pakvietė Lietuvos sporto 
lygą atsiųsti savo futbolo ko
mandą dvejoms rungtynėms, 
Zuriche ir Berne.

Kaunas. Pagaliau išįro čia ne
senai susidaręs odininkų syndi- 
katas. »

Klaipėda, šakių apskrities 
savivaldybė pasistatė 15 kilo
metrų ilgumo siaurąjį gelžkelį 
nuo šakių ligi Panemunės.

Sausas sadistas užmušė žmogų 
dėl 3 uncijų vyno

Denver, Colo., lapkr. 19. čia 
prie didžiausio gyventojų suju
dimo eina teismas prohibicijos 
agento Dierks, kurs šiomis die
nomis mirtinai nukankino Mil- 
fordą Smith, 20 metų, už tai, 
kad tas norėjo nuo jo paslėpti 3 
uncijas vyno.
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kad juos ėmė siųsti J Vokieti
ją ir mainyti ant išdirbto cttk-

■^Penktadienis, tapk. 20, 1931 .

ar Bendrai biz-
I Nl« GERĖJ A?:

1 •.. 'LJ♦ ... ,

Per pereitą savaitę, bendrai 
imant, pramonėj ir prekyhcty 
žymių atmainų neįvyko. Kiek 
pirmiau pasfreiškęs žymus pa
gerėjimas kviečių kainų, vė
liau šfek tiek nupuolė, tččiaU 
pastaruoju laiku vėl kyla auk
štyn.. KViėčių kainų kylitildš 
sukėlė neniažai entuziazmo 
farmeriuose ir aplamai .visoj 
Amerikoj. Kylant kviečių kai
noms, kilo šiek tiek ir kiti že
mės ūkio produktai, būtent 
medvilnė ir komai. Be to ir 
plieno produkcija parodė pa
gerėjimo žymes.

Pastaruoju laiku atšilanky-< 
mas Amerikon Francijos 
Preiųjero Lavai ir šiomis die
nomis Italijos užsienių reikalų 
ministerio Dino Grandį ir jųj 
pasitarimai bei konferencijos] 
su prezidentu Hooveriu, tiki
masi duos teigiamų rezultatų 
biznio pagerėjimui ne tik A- 
merikoj, bet ir Europoj, o gal 
ir visame pasauly. Kadangi 
dabar visos pasaulio valstybės 
surištos gan glaudžiai viena su 
antra ekonominiais ryšiais, 
tad pagerėjimas biznio vienoj 
šalyj daug priklauso nuo kitos 
šalies.

TeČiaus kiek bendri pasita
rimai davė teigiami; rezulta
tų, tiek vidujine atskirų val
stybių ekonominė politika gali 
tam visam pakenkti. Pasta
romis dienomis kai kurios 
Europos valstybės pradėjo ak
tyviai įmtis apsitverti, save 
aukštomis muitų sienomis. 
Muitu pakėlimas dažnai siekia 
100% ant įvežamų iš užsienio 
daiktų. Didžiausias Europoj 
Amerikos kostumeris yra Ang
lija. Anglija šiomis dienotais 
pravedė įstatymą, kuriuo<‘ei- 
nant muitai ant kai kurių im
portuojamų prekių gali būti 
pakeliami iki 100 nuošimčių. 
Netik Anglija tai daro, pana
šiai elgiasi ir net mažosios 
valstybės kaip Estonija ir Lie
tuva. .Jos irgi uždėjo aukštus 
muitus ant įvežamų iš užsie
nių daiktų. Tad aiškų, kad 
dėl tokio atskirų valstybių el
gesio, kitos valstybės turės 
skaudžiai nukentėti. Anglijos 
muitų pakėlimas Ameriką ga
li skaudžiai paliesti.

Tos valstybės kelia muitus 
ne iš gero. Jos pirmiausia 
žiuri, kad savo ekonominį gy
venimą sustiprinus; kad pa
kėlus pramonę savo šaly; kad 
palaikius krinančią valiutą; 
kad. nereikėtų išvežti auksas 
užsienin. Bet kada kiekvie
na valstybė stengsis apsirūpin
ti savo gaminiais ir produk
tais, tai aišku, kad tarptautinė 
pramonė ir prekyba ne gerės, 
bet žymiai sumažės.

Pastaruoju laiku ir kai ku
rie Amerikos ekonomistai yra 
tos nuomonės, kad pirmiausia 
reikia taisyti biznį namie, o ne 
žiurkė Ii kas ki tose šalyse de
dasi. Bet Amerika, kuri turi 
investavusi bilijonus dolerių 
svetimose šalyse, ir su kurio? 
mis daro milžiniškas biznio 
transakcijas, aišku, nenumos 
ranka į visa tai. Amerikos in- 
vestoriams svarbu ne tik nuo
šimtį gauti už savo investmen- 
tus, bet ir sumą atgauti.

Jeigu tuo tarpu žytaąus biz* 
nio pagerėjimo ir nesimato, 
bet dalykų padėtis vis tik link
sta geroj on pusėn, žmonės 
pasireiškęs entuziažmas dėl 
kainų .kilimo ir kai kurių ki
tų daiktų kainų kilimo, leidžia 
manyti, jog biznis, bent laiki
nai vistik taisosi, gerėja,

;--------------—-J   ( I!  

Nedarbo apdrauda
Racine J

apJ<Žraudds
fondą. ■<1
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apdraudos planas, 
kuris^yra gan populiarus Eu-| 
ropos šalyse, Amerikoj kol 
kas, ypač valdžios. viršūnėse 
neturi pritarimo. Valdžia bei 
valstijos griežtai atsisako ką 
nors, bendra turėti; su tuo pla
nu. * Bet tas planas visuome
nėje vis daugiau pritarimo’ 
įgauna. Taipgi kai kurios pri
vačios kompanijos tokiam' 
planui yra gan palankios ir 
kai kurios kompanijos jį įve
da pas save.

štai J. I. Case kompanija 
(Racine, Wis.) lapkričio 17 d. 
paskelbė, kad ji savo dirbtu
vėse įveda darbo apdraudos 
ir taupimo planą. Tuo planu; 
galės riaudotis visi šios kom
panijos darbininkai, sako pre
zidentas.

Kompanijos darbininkai, no
rintys tuo planu pasinaudoti, 
mokės 5% savo uždarbio į 
taupymo fondą. Lygią dalį 
darbininko įdėtai sumai, dės 
kompanija. Pav., jeigu dar- 
binihkės įdės į fondą $5 per 
mėnesf, tiek pat dės kompani
ja.- 5% nuo uždarbio bus de
dami tol, Jcol susidės to dar
bininko kreditui suma, kuri 
lyginasi jo 6 mėnesių uždar
biui. Tada darbininko įmo- 
kėjirnas fondan bris numažin
tas įki 2%. Kompanija taip 
pat numažins iki 2% savo 
{mokėjimą, šis mokėjimas tę
sis tol, kol pasieks sumą, kuri 
lyginsis darbininko ' metiniam 
uždarbiui. Tada mokėjimas 
sustos.
; Nedarbo atsitikime, darbi
ninkui bus mokama 40% jo 
aplamo uždarbio. Lygus nuo
šimtis bus mokamas darbinin
kui mirus arba susižeidus taip, 
kad daugiau nebegalės dirbti.

Darbininkui pasitraukiant 
iš darbo jam kredituoti pini
gai bus išmokėti ant pareika
lavimo sulig nustatytomis pla
no taisyklėmis. Taip skelbia 
J. I. Čase kompanijos prezi
dentas Mr. Clausen, kuris tą 
planą sugalbojo.

Nors tas planas 
las ir darbininkai, 
be darbo dabar, 
naudotis, ir dirbantys darbi
ninkai, atrodo, tik už mčtij ar 
ilgiau galės juo naudotis. Te, 
čiaus ir toks nedarbo apdrau
dos planas yra geriaus, negu 
visai be jokio plano. Iki val
stija ajr valstybė kada nors 
praves nedarbo apdraudos 
įstatymą, darbininkai7 turės 
tenkintis tokiais ir panašiais 
planais. — V-s.

rauda Pirmas cukraus fab-

Iraiidds noatsiminimai
* * •• *'* i • i.

“Lietuvos Ūkininkas” prane
ša, kad Lietuvoj tapo atidary
tas • pirmas cukraus fabrikas. 
Ta žinutė atnešė daug džiaug
smo šio straipsnio rašytojui. Ji 
yra maloni ir visiems tiems, ku
rie įdomauja Lietuvos padėti
mi. šio straipsnio rašytojas jau
čia ypatingą pasitenkinimą to
dėl, kad jam prie£ dvyliką me
tų teko šiek tiek padirbėti to 
fabriko reikalu.

1916 m. rašytojas pradėjo 
dirbti valdiškoj laboratorijoj 
Washington, D. C. Ten jam bu
vo puikiausia proga studijuoti 
mažų tautų ekonominius reika
lus. Dirbdamas agronomijos sri
ty j ir turėdamas po ranka Con- 
gress knygyną, rašytojas pasi
rūpino nuodugniai ištirti kelis 
klausimus. Vienas tų klausimų 
buvo, — cukrinių runkelių au
ginimas Lietuvoj- Knygyne te
ko užtikti daug medžiagos apie 
Vokietijos cukraus fabrikus bei 
apie, cukrinių runkelių augini
mą Tilžės ir Karaliaučiauą apy
linkėse. ' Paduodamos? žiniose 
buvo aiškiai pasakyta, jog Til
žės apylinkėj augančių runke
lių cukraus turis lyginasi 14 
nuošimčių, tuo tarpu Ohio run
kelių cukraus turis tėrą 9 nuo
šimčiai, Michigano -

nėra tobu- 
kurie yra 

negali juo

Sovietai daro ekonomi 
ją Amerikoj

New Yorko laikraščiai pra
neša, kad Rusijos agentūra 
Atatorg, dėl patsaruoju laiku 
susilpnėjusi© importo ir eks
porto griebiasi atšrios ekono
mijos. Amtorgas mažinąs sa
vo patalpas vjenu trečdaliu ir 
ir žada atleisti pusę visų savo 
tarnautojų.

GERB. Naujienų skaityto 
ios ir« skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nau jieuose.

Rusija neblogas Amerb 
kos kęstumeris

' r '•' —r*----------- - • tų

Nuo pradžios metųXlHi šiol 
Rusija sumokėjo Amerikai už 
įvairias prekes $IO^5OQ,OO(). 
Už 1930 metus Musija sųm^kė- 
jo-Amerikai per Amtorg $102,- 
000,000. Reiškia, šiemet Rusi
ja daro didesnį biznį su Ame
rika, negu pereitais metais, 
tąpkm^io 17 d. The Chat e 
Natięnąl Ęank gavo iš Rusijos 

įvairias preW
ĮŠ tų paduotų skaitlinių aišku? 
jog Aperika daro nemažą biz
nį suJRusija.

' 11%, 
Utah ir Idaho tarp 42 ir 13%.

— - ' * • ” . ■ y “ ‘t
Pabaigoj 1916 m. rašytojas 

tapo išsiųstas j Utah ir Idaho 
valstijas atlikti valdžiai tam 
tikrus specialius darbus. Tose 
valstijose yra auginamą daug 
cukrinių runkelių ir randasi ne-, 
mažai moderniškiausiai-« įtaisy
tų cukraus fabrikų/“čia buvo 
progos, tinkamai susipažinti ne 
tik su runkelių auginimu, bet 
taip pat ir sy fabrikų patvar
kymu. Rašytojas prie kiekvie
nos progos stengėsi susipažinti 
ąu cukraus pramone. Kadangi 
jis buvo valdžios darbininkas, 
tai iš fabrikantų pusės jam ne
buvo statoma jokių kliūčių, — 
visur jam buvo suteikiama rei
kalingų informacijų.

Kai karas pasibaigė, tai ra
šytojas tapo paskirtas prie že
mės biuro ir 1919 m. atsidūrė 
Missouri valstijoj. Orui atvė
sus, reikėjo važiuoti į Texas 
valstiją. Bet rašytojas paėmė 
kelioms savaitėms atostogas, 
kad aplankyti savo gimines z ir 
pažįstamus Chicagoj.

Chicagoj beviešint, netikėtai 
rašytojui teko susitikti su na- 
bašninku Juoząpaičiu, kuris tuo 
laiku prie 36 ir1 Halsted gat
vių turėjo savo aptieką: Į ap- 
tie&ą užėjo Dr. Kasputis ir dau
giau pažįstamų. Visi Jie užpuo
lė rašytoją, sakydami, kodėl jis 
nevažiuoja į Lietuvą darbuo
tis tarp savųjų agronomijos 
srityj. Rašytojui buvo aišku, 
kaip ant "delno, kad* Rusijos 
raugo1 prisigėrę lietuviai neap
kęs amerikiečio. Tačiau dauge
lis į tuos argumentus žiurėjo 
pro pirštus, sakydami, jog jie 
ųeišlaiko kritikos. Per porą sa
vaičių rašytojui tiek daug ra? 
ginimų^ važiuoti j LiptU'rą teko 
prisiklausyti, jog jis galų gale 
pareiškė, jog ga| lai frųtų • 
blogas dąlykąs, ypą# tPR 
butų • galima išvystyti cųkrlpių 
runkelių auginimą, 'fąs suipą* 
nymas visiems patiko, . TI&H* 
buvo pareikšta abejonių kąl 4^1 
to, ar Lietuvos kllmąhp .tinka 
tam. Paaiškinus, jog apie Til
žę jau dabar rupkeĮįų augipį- 
mas turi didelį pasisp^Įmą, vip; 
ehtuziastiškąi pasiūlė sušaųjktį 
platesnį žymesnių Guigos jlą? 
tuvių susirinkimą.
ta surengti vakarienę/ Tpąčįąų 
rengimo 'reikalą paliko rašyto
jui. Kiekvieniis teisinosi, jog la
bai esąs ' užimtas. 1...... -

prt»id«|, atvyko 4ik vienas 

sitalo 19 žmonių,-1 o garantobta 
buvo QOf Rašytojui pasidarė 
karšta,- nes jis paturėjo su są- 
vimi pasiėmęs. pakankamai pi
nigų, kąd padengti vfyg& išlair 
das. Bet po vakarienės atsira
do tokių, kurie prisidėjo priė' 
bilus padengimo. . '

!?|1 ■ I j s. ■ ’

Prasideda vakaro programas. 
Vienas su paŠriipa pastebi; ar 
kas žino cukraus chemišką for- 
mulą. Užklausiu^ kurios toKi 
mulos norima, tasai nusiramL' 
no. Rašytojui tekb referuoti; 
apie cukrinius runkelius ir gar
biny bes įsteigti Lietuvoj cuk
raus fabriką. Buvo labai nema
lonu kalbėti tokiam mažam su
sirinkimui, Betf šiaip taip cuk
rinių runkelių auginimo klausi
mas buvo perstatytas.. Kiek pa- 
diskusavųs, tą*po nutarta susi-, 
rinkti pas aptiekorių Juozapą^ 
tį. Ir laikas buvo paskirtas.

Susirinkome. Bet dar mąžta, 
negu viešbutyje ! Atvyko adv. 
Ęradchulis,; aUv<? GugiS, \ Pr. 
Gfaičunas Ir dar kelt Vėl šięk 
0Ck „ pądiskusuotu, pakalbėta, 
bet nieko kopkretaųs nebuvo 
nutarta, Tuoj po 'tų rą^ytojuj 
teko išvažiuoji p Te^aš e valsti
ją prią valdiško darbo. Tačiau 
apie cųkrihių runkelių aughd“ 
mą pietųVoj' Jiš' .Vis Jitųallovė 
gąlvojęs. . f J : '
^Lįndoi iptatyš fį' galvą, 

tiesų hereįkėtųv-vą?ĮųptJ į Lie
tuvą ir dgybųpfeįūr^ savųjų. 
Kilo tik yiepą;>^jųnęf Bųtept, 
kad šu 
mteligentoią ųątoįgalįmą spr 
sįVlbėti^ Ppr vjsą ži^ą ą?ąšyrf 
tojas ylą svyravo^ —wžiuotix 
ar nevąžĮppti. Bet jąp gegužėj Jląis vaikšttoėjąs po Kauną. Tik 
.mėnę^j jis atsi^ Mažeikiu 
4sę ir apylinkės Išgii^
dp senai b^dW g«8Mčių ku
kavimą. Tntas ;* savąjtėms pra
ėjus jis pradėjo dirbti Žemės 
Ūkio Ministerijoj. I

Ten jam teko arčiau susipa
žinti su agropomu Kazeliunu, 
Maskvos universiteto .'auklėti? 
niu> Nor^ laikas jau, buvo vė
lokas, beį yal(|$qs‘ Jėgomis tą- 
pb-?iš Vokietijos išrašytos cuk
rinių runkelių sėklos. Sekamą 
pavasarį* jau buvo pertrauka 
šeši pūdai sėklų, kurios tapo 
išsiuntinėtos į įvairias Lietuvos 
dalis eksperimentams > daryti.

Tarnaujant ministerijoj, ra
šytojui, teko paskelbti spaudoj 
raštą apie progąs auginti cuk
raus runkelius įjiątuvqj. Rašte 
buvo paduota daug stątistinįų 
žinių apie Tilžėj ir Amerikoj 
auginamus runkelius. Iš Vailo- 
kaičįų buvo prisįųstaą? pakvietį- 
mas, kad. norima su rašytoju 
pasimatyti. IPaskirtu laiku įvy
ko pasikalbėjimas, Vailokaičiai 
pasižadėjo už S savaitės kitos 
surengti vakarienę ir sukviesti 
būrį finansininkų, - kurie gajė* 
tų susidomėti cukraus gamyba. 
Rašytojas toj vakarienėj turė
jo perstatyti cukrinių runkelių 
ąug’inimd reikaląi z

Viskas tvarkoj; Tik štai žiū
riu, kad kelioms dienoms pra
ėjus po to pasikalbėjimo -laik* 
raščiuose telpa .žinutė, kad p. 
Romanas, “Lithuririian Čorpo- 
rąticm^ prezidentas, sutvėrė or- 
gapizaciją dėl cukraus fabriko 
Matymo Ir padavė prašymą | 
-ti|etiivos Seimą, . kad gavus kon
cesijų. pačiu laikų gąutą 
jį Vąilakalčių•’ pranešimas! kad 
totaitoą Vgkkvieaė hebągrilėsta- 
H peš kita^^' orgąnjžačiją 
jitad'ėih^ rūpintis cukraus ga- 
myba. :V- ’ '■

- /Rašytujas į tas bizpiškas var- 
į čytineji visai nekreipė depęsto, 
Į o dirbą javo darbą, Jis para

šė keletą straipsnių apie tai, 
kįi^ iŠ Cukrinių; runkelių i<ai- 
VligįS iširiiną, tąigfeiętuVbs ukh- 
plpl^riis buvo nad'jW ir jie 
pradėjo; Reikalauti,- kad tilptų 
dąugįau tos- rųšies straipsnių.

[Acme-P. 8A. Photo]

Sagiąaw, Mich. — Michael J. 
lįart, kuris demokratų tikietu 
tapo išrinktas j kongresą. Tai 
pirmas demokratų laimėjimas 
per paskutinius 38 metus.

Padidėjo paklaus* ir runkelių 
sėkloms. Besivažinpjant po Lie
tuvą rašytojui toko bent ke
liose vietose matyti, kaip uki- 
ninlęąi, pasinaudodami suteikto
mis; St&dpšniųosė tintomis, virė 
sirupą. ?

Rašytojas tuo laiku -buvo- la
bai ^si^Sjęs Cukriniais tųm 
kėliais. <įis muelat važinėdavo 
paį C^iųį^k.ųą, kąd gauti run
kelių “sampeliųs” ištirimui. Su 
^įs's|irnpęlįąįs jąnf (faktai tęk- 
*davo grįžti>ar tai iš geležinke- 
lįfc stoties? ar <iš: laivų-prieplau
kos. . Kartais -pasitaikydavo net 
Laisvės Alėja maršuoti su run
keliais •rangose; Tuo laiku K<u- 
ne butfor ir senas Chicagųs adr 
Vbkatąs.' Sugrįžęs j Ghicagą, jis 
skundu kadi agronomas D. B. 
PrMtapksj darąs i gėdą Amerikos 
lietuviams;^ ries jis su minkė-

keistas ąamprOtąvimąą: jeį- 
gu žmbgus su. pasišventimu dir
ba kokį* nors darbą, tai jis tuo 
gėda daro! c .

Sulaukus! rudens, agronomas 
Kazeliūriaš ir šio straipsnio ra- 
Šytojas suririko:pb kėliš runke
lius iš skirtingų 'Lietuvos vie
tų ir ViėiiųS išsiuntė į Dotnu
vos Žemės Ukib' Akademiją, ki- 
tųs j jllygąco dar kitus į Ką- 
raliąiĮČių,. kad padarytų chemi
nę anąlizį patyrimui cukraus 
tūrio? Su nekąptrumu laukėme 
atsakymo; Ant; galo, iš labora
torijų ateipą pranešimai, •. kad 
kąf kurių7 runkelių cukraus tu
ris lyginasi* ,|6 nuošimčių,, o kK 
tų net 1$ .ir 22%? ‘ .

Kai agrendtaas Kazeliiinas Jr 
rašytojas perskaitė .tuos prane
šimas, t tąi įųdvįejų/džiaugsmui 
nebuvo .galo.’Jiė aiškiai supra
to, kadcukraus fabrikas Lie
tuvoj gali turėti gerą pasise
kimą.' t ■ į i ■■

Rašytojas sugrįžo, atga} į 
Ameriką. Bot. cukriniai runką? 
Įiat ir jų kuljiura platinosi Lie
tuvoje Per gelis mpįus ten tipk 
daug runkelių • buvo auginama,

pražuvęs
Daugelį pirmųjų Įspūdžiu
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........ ... ... Rašyto
jui tai suteikiu didelį džiaug
smą. Visos pampos . ir įžeidi
nėjimai yra: h'iėkai ./pYiėš^tai^ 
ka<U rašytojuUS' pradetb darbai 
atnešė Lietuvai ‘ šiokių tokių 
vaisių. Kįo “ geriausio pasiseki
mo pirmam Lietuvos' cukraus 
fabrikui!
— Agronomas D. B. Pratapas.

ipas

•, Darbo Departamentas pra
neša, jog šiemet kainos įvai
riems produktams už spalių 
mėnesį 17% yra žemesnės, ne
gu pereitais metais už tą patį 
laiką, ir 1 nuošimčiu žemesnės 
už rugsėjo mėnesį šių metų.

"iš Detroito (AP) praneša, 
jog Huson Motor kompanijos 
prezidentas pranešė, kad ta 
kompanija neužilgo paimsian
ti darban 7,000 savo senų dar
bininkų.. — R-s.

tfitu džiaugiasi kai kū
dikis GERAI MIEGA

ŠtW<yra>budksvnų^ąminti ver- 
kiAnt|,<bUdintl kiidikl ir greitai 
ir' lengvai jį uŽniigdyti, Jį pa
taria daktarai ir miUonai moti
nų prirodė jį esant saugų įlr ne
kenksmingą. Keli; lašai grynai 
augalų skanios Flętcher’s Cas- 
toria užmigdys į j kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletęher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

HOL

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a į ir ifi visų dalių

> Palengvina Skausmą 
NekenUklte reumatiškų gė

limu Ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER 
1 I " f J ' . ■ :

Nupigintos Kainos 
Neprilygstami patogumai 

' Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICĄ LINE 
40 N. Dearborn 8t. Chieago.

Garsinkites “N-nose

ZALESKI ir MARTIN. Savininkai

TeL Victory 6576

ČEVERYKAf «•“ šeimynai
< c\ Beveik kiekvienas žmogus

perka DOVANAS • KALfi- 
DOMS. Čeverykai yra ge-

S~— • ra dovana. Todėl, mes pa-
ALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad

ATIDARYMAS

dą ...
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

UNIVERSAL SHOE STORE

ANT0N STANKUS SERVICE STATIOJ}
•6456 S. Cicero Avė., kampas 65 St.

Texaco Gasolinas ir Texaco Aliejus
High Pressurc Tepūtus ir Aliejavitnas

DOVANOS: Visiems atsilankiusiems-per šias 4 atidarymo iškilmių dienas 
bus duodamos vertinuos dovanos. Visuomet bus teikiamas

NAUJIENŲ
KONTESTAS

Prasidės Gruodžio 1,1931 irtais 
iki Kovo 31 d., 1932

Kontestantams bus išdalinta KELETAS TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ Dovanų. Kiekvienas Kontestantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovąnas GRYNAIS PINIGAIS, nežiū
rint kiek jis dirbs

Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kon- 
leste ir pfašomi TUOJAUS užsiregistruoti — išpildyda- 
mi apačioj šio skelbimo patalpintą kuponą.

1 Kontesto smulkmenas ir taisykles pranešime gavę 
jūsų sutikimą. t .

Sutinku Dalyvauti Naujienų Konteste
Vardas ir pavarde 

Gatvl

Valstija....

Patalas
1931

1739

Kreipkitės laišku arba apatiškai.

NAUJBEMOS
So. Halsted Street,. Chicago, III

I IMPERFECT IN ORIGINAL
....... ................... . 1 tui"**’1 ' ............................. -



Penktadienis, lapk. 20, 1931

M. BUDRIUNAS

MUZIKOS KLAUSYTOJŲ TIPAI
Motoriniu tipas

nesiems

Daktaras

DAVID SUFFRIN, Inevai

PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!

SIUTAI IR OVERKAUTAI

PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI

APTIEKA

1171-77 Milwaukee Avė

(JUK

uK4*>

■****MM.

OM BKBN—
W0N‘T ♦ GET

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė
Telefonas Lafayette 6195

VIRINIMO 
TRINIMO,

BOSS HfcSGOT
V0WH.NET A

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c

štai yra viso gyvenimo proga nusipirkti drabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norusis nusipirkti kelis šių drabužių ateičiai.

prie Division Street

Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvienų, receptų patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir Šaknų. Siunčiame "ir j kitus 
miestus. Rašykite mums laiškų 
arba atsilankykite ypatiškai.

Padaro. 
Skalbimų

Tam mažai ir tinka musų se
nosios dainos, ’ be to, jos dai
nuojamos beveik visada labai 
tęsiamai. Tačiau nuo politines 
laisves atgavimo jaučiamas di
delis lietuvių krypimas į moto
rinę muzikų./ Aktiyėjanį lietu
vio budui, reikia jam ir gyves
nes, aktivumą žadinančios mu
zikos. Beveik visai neturint šio 
tipo savų dainų, jaunimas gau
do svetimų dainų melodijas, 
šios melodijos su pritaikintu 
lietuvišku tekstu greitai plin
ta. šitą reiškinį turėtų musų 
kompozitoriai tinkamai įvęrtin-

Kurię nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rąpkomis pasiuvimu už šią juokingą 
žemą kainą ftl*
tiktai, ........... .... f 0109

Kapitonai
Specialistas iš

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201 .

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

tiems pergyvertimams jiems rei
kia labai skirtingų priemonių, 
todėl jie vieni kitų paprastai 
nesupranta, o abiejų katego- 
rijų muzikininkai dažnai pasi
daro vieni kitiems aršiausi prie
šai kaip skirtingų muzikos me
no krypčių z karšti šalininkai. 
Apie vienus ir kitus galima 
pasakyt, kad jie teisingai sih 
pranta muzikos esmę, nes pa-

Puikiausios kokybes vilnonų, šioje gru
pėje yra didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa
tino, tiktai 45

pergyvenimą. Bet kadangi čia 
šitam emociniam pergyvąnimul 
sukelti vartojami beveik išmin 
tinai sensoriniai (jutimų) veik
sniai, tai šią muziką gali su
prasti tik sensorinės apercep 
eijds klausytojas. i

Hats CIeaned
& Blocked

Emocionalinio tipo klausyto
jui svarbiausia muzikoj išraiš
ka, sukeliamų jausmų intensy
vumas. Forma jam antraeilis 
arija visai mažos vertės daly
kas.

šio tipo klausytojus tenka 
skirt dar į dvi kategorijas. Vie
niems emocijų sukelia tik aukš
tesni jutimų kompleksai, o ant- 

jutimai betarpiai 
sužadina emocinių elementų, 
kurie jau toliau kompleksuoja- 
si ir virsta jausmų pergyveni
mais. Pirmuosius labiau veikia 
muzika su aiškiomis nuotaikin
gomis melodijomis, mažiausia 
jent motyvai jiems turi būti 
aiškiai išreikšti ir jausmingi. 
Kadangi antriesiems jausmų 
sukelia patsai garsų jutimų ap- 
ercepi j avimas, tai jieips mčlor 
dija nebeturi tos reikšmės. 
Jiems viską atstoja sąskambiai, 
spalvos, šiems klausytojams 
patinka ekspresionistinė ir ki- 
;a tos rųšįes muzika. Nors abie
jų kategorijų klausytojams es
tetinis objektas muzikoje yra 
jausmų pergyvenimai, tačiau

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Motoriniai (judesio) veiks
niai žmogaus psichikoj turi daug 
daugiau reikšmės, negu mes, 
neįsigilinę, numanom. Kiekvie
nas procesas; taigi ir psichinis 
procesas tam tikras judė
jimas. Ritmo pajautimas gludi 
musų kūno Ir psichikos proce
sų ritmingunie. Kaip* širdies 
veikime susitraukimą seka at- 
sileidimas, t^ip panašiai jutimai 
ir pajutimai musų sąmonėj 
skirstosi j akcentuotus ir ne
akcentuotus. Didesnį dėmesio 
įtempimą seka jo atsileidimas. 
Klausantis lygių metronomo 
takšėjimų, jie neatrodo lygus, 
bet susidedą, iš akcentuotų ir 
neakcentuotų, kaip dviejų ar 
keturių dalių taktai, šitie ju
desio, veiksniai liečia visą mu
sų psichinį gyvenimą. Todėl ir 
muzikoj jie priklauso prie pa
čių svarbiausių veiksnių.

Motorinio tipo klausytojų gal 
daugiausia yra, nes žmonių be 
motorinio pajautimo beveik nė
ra. Tuo tenka aiškinti ir nepa
prastas motorinės - sensorinės 
jazz - muzikos pasisekimas. Mo-į 
turinė muzika beveik visus sti-į 
priai veikią, o vaikus ir moto
rinio tipo klausytojus 'tiek, kad 
jie nejučiomis pradeda reaguo
ti ritminiais judesiais. Motori- 
kui todėl geriausiai patinka šo
kių muzika, maršai ir bendrai 
muzika su aiškiai išreikštu tak
tu, gyvo ritmo. Kur motorinio 
veiksnio maža—motorikui tik 
nuobodu.
K Lietuvių žmonių dainose mo
torinis veiksnys gana silpnas. 
Taip pat ir dažnai pasitaikan
tis musų dainų sudėjimas iš 
nevienodų taktų rodo, kad lie
tuviai ne motorikai, Niekad ne
teko matyt musų sodiečių, kad 
jie derintų žingsnius su dainos 
taktu, kada eina dainuodami.

Taipgi valome ir prosi-finnBKjV 
name vyrų siutus ir ovetkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star. CIeaners 
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00 
Custom Siūti

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Parinktiniausių importuotų ir vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
MAN ir kitų augštos rųšies išdirbysčių. 
Naujausi styliai įvai- . "7 E
riaušių patternų, už tiktai £I v

15)4-16 Rooscveh Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

T U e CUOCK STOPPCD 

me conR£C.T time
SEY VT y*

šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 

žertias kainas pardavinėti už $35.00

Victor Radio kombinacija. naujau
sios mados, su viskuo $QA.OO 
dabar ................................. .
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios visų iidirbysčių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

Sensorikui pats garsų juti
mas ir jų pirmųjų kompleksų 
pajutimas teikia smagurtio, su
kelia emocijų. Ryškiausi senso- 
rikai primityvioj formoj 
kai. Jų išradingumas įvairiau
sius daiktus sau muzikos in
strumentais panaudot ir savo 
muzikos pamėgimas dažnai vir
šija suaugusių kantrybę tos 
muzikos klausytis. Panašus yra 
ir primityvių tautų suaugę žmo
nės su jų orkestrais.

Sensorikui didelės reikšmės 
turi 'tono kokybė. Primityves- 
nėj stadijoj svarbiausia balsų 
ir tonų stiprumas. Lietuviai sa
vo dainavimo budu, kaip štai 
kuo didžiausia jėga tęsimu ne
sudėtingų dainelių, užbaigimuo
se darant ilgas fermatas balsų 
skambėjimu pasigėrėt, pritinka 
sensoriniam tipui. Musų sutar
tinės, skudučių ir kitų senovės 
instrumentų ansamblų muzika, 
bent kaip ji užrašyta A. Saba
liausko rinkiny, su jų primity
via melodika ir neharmoningu 
balsų derinimu patvirtiną tą pa
tį. Tačiau senosios, dabar žmo
nių nebedainuojamos, švelnios 
nuotaikos ir jausmo kupinos 
lietuvių dainos rodo lietuvius 
seniau lygia dalim priklausius 
emocionaliniam tipui ir tik vė
lesniais laikais nukrypus j sėn- 
soriką.

Sensorikui klausytojui veika
lo programa nesvarbu. Progra
minė kaip ir kita nesensorinio 
tipo muzika jam gali būti tiek 
įdomi, kiek ji turtinga spalvo
mis ir dinamika. Solo muzikoj 
jam svarbiausia instrumento 
tono ar dainininko balso gra
žumas ir stiprumas, * daininin
ko technika ir aukštų gaidų 
fermatos. Aukštesnės muzikos 
kultūros sensorikas gali būti 
kairiosios moderninės muzikos 
šalininkas. t

Kairioji modeminė muzika 
nėra tačiau grynai sensorinė. 
Čia garsų jutimų betarpiai su
kelti emociniai elementai kom- 
pleksuojasi impresijomis, emo
cijomis, kurios susilieja j vie
ną bendrą sudėtingą emoęinį

Kai klausomės melodijos, mu
sų klausą pasiekia vienas pas
kui kitą atskiri tonai ir inter
valai, bet, musų sąmonėje jie 
jungiasi į mažas grupes, ku
rias girdim kaip tam tikrus 
vienetus, šie vienetai, vėl jung
damiesi, sudaro didesnius vie
netus. Taip apercepijuodami to
nų ir intervalų kompleksus, 
mes girdim ne atskirus tonus 
ar intervalus, bet motyvus, sa
kinius, melodijas. Panašiai mu
sų sąmonėj jungiasi harmoni
jos, ,jų intervalai (santykiai), 
taip pat jų sukeliami emoci
niai ir kiti psichiniai momen
tai. Dėl šitokio apercepcijų vis 
į didesnius Vienetus jungimosi 
proceso mes muzikos . kurinį 
apercepjjuojam kaip vienetą, 
kurio dalis “išoriniai” jungia 
forma, o “vidiniai” — atskirų 
impresijų, pergyvenimų susilie
jimas į vieną bendrą pergyve
nimą, nuotaiką (Stimmung). 
Tuo budu, klausantis, muzikos 
kurinio, musų sąmonėj vyksta 
sintezė, kurios produktas yra 
estetinis objektas. Kai klausy
tojas vertina kurinį, tai jis iš 
tikrųjų vertina minėtu budu 
patirtą estetinį objektą. Bet ne 
visų klausytojų, girdėjusių kar
tu tą patį muzikos kurinį, es
tetinis objektas bus visai tas 
pats. Paimsim pavyzdžiui mu
zikos kurinį, perduodantį tokį 
jausmų kompleksą, kurį auto
rius pergyveno dėl vieno skau
daus liūdno jo gyvenime įvy
kio. Vienas klausytojas gal per
gyvens labai panašų į autoriaus 
išreikštą jausmų kompleksą; 
kitam muzikos sukeliamos emo
cijos asociacijų dėsniais iškels 
sąmonėn iš jo atminties tam 
tikrą jo gyvenimo liūdną atsi
tikimą ir su juo surištų mirt;, 
čių Ir jausmų, kurie vteą mu-1 
zikos kurinio keliamą nuotaiką 
nudažys savo atspalviu; trečias 
klausytojas tik taip sau gėrė
sis muzikos garsais, tonų su- 
drumu, harmonijų spalvomis; 
ketvirtas gal to visko beveik 
visai nejaus, bet gerai paste
bės moduliacijas, džiaugsis vy
kusiu temų išplėtojimu, jų su
jungimu ir kitais formos da
lykais. Kitiems klausytojams 
pagal jų psichinę konstrukci
ją, pagal jų atsiminimų, vaiz
dų, rtunČių ir jausmų turinius 
tas pats muzikos kūrinys su
kels dar kiek kitokių psichinių 
procesų.

Nors (kiekvienas klausytojas 
kiek kitaip pergyvena tą patį 
muzikos kurinį (net ir tam pa
čiam žmogui tas pats kūrinys 
po kiek ilgesnio laiko arba po

Klauskite pas savo grosernink; 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St 
’ CHICAGO. ILL. .

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE V PIANO MOVING 

Local tf Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office TeL Calumet 3399 

Res. TtL Yarda 3408

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsake visą D. Suffrin, Ine., staką parduoti nežiūrint kiek jis kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudeninių prekių už žemiausias kainas per 20 metų. Nieko nepa
liekama—kiekvienas drabužis bus parduotas — tūkstančiai naujų* Siutų, Overkautų, 
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gerus 
Suffrin, Inc.^ drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir augštuinp kokybės pirkti 
pusdykiai*I >1' V .1 ■ r !«’ ' f ...J, - . ■  ,« f*«li ..

Niekad pirmiau drabužių biznio istorijoj Society Brand ir Simon 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip 

juokingai žemas kainas

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lan
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo- saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimu, Rankų, Kojų 
tirpinu ir atšalusį krauju, nikstelėjimą 
ir Šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio' Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN. .1

r ■ . ................ ■■■ ■ . ....................

sąlygą t. y., kad pats kūrinys 
turėtų šiitų emocijų ir kad klau
sytojo siela but*ų palanki joms 
priimti, kad ši muzika rastų 
joj t rezonanso, šitokie klausy
tojai ir sudaro cmocionalinį ti-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spėriai iš kai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne> 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gaH padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 'valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42001. West 26 Su kampas Keeler Avė.. TeL Cravrford 5573

WISS1G,
Pasauliniame Kars 

Seno Krajaus

stipresnio pergyvenimo gali žy 
miai kitaip atrodyti), vis dėl 
to visus klausytojus pagal jų 
esminius bruožus galima su
skirstyti į šiuos pamatinius ti
pus: į

1. sensorinį (vyrauja juti
mų veiksniai),

2. motorinį (vyrauja jude
sių veiksniai),

3. emocionalinį (vyrauja 
jausmų veiksniai),

4. imaginątyvinį (vyrauja 
vaizduotės,' asociacijų veiks
niai),

5. intelektualinį (vyrauja 
proto veiksniai),

6. bendrinį.
šitas pats suskirstymas ti

pais tinka taip pat muzikos 
kūrėjams ir muzikantams re- 
produkuotojams, nes juk ir jie 
yra klausytojai. Kurio tipo bus 
kompozitorius, tokio tipo ir mu
ziką jis kurs, kuri labiausiai 
patiks to paties tipo klausyto
jui, o kito tipo klausytojui ga
li būti ir visai nesuprantama.

Sensorinis tipas.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muvsriai vietoje if 

toli, patarnavimas getas it bigus. 
817 West 34th St

TeL Boulevatd 9336

matinė ir tikroji muzikos sfe
ra yra jausmų sritis.

Imafinatyvinis tipas.
Skirtingi jutimai, kilę iš vi

sai skirtingų fizinių veiksnių 
paerzinimo musų( jutimų orga
nų, gali sukelti labai panašių 
psichinių procesų. Taip pavyz
džiui, jutimas kokios skaidrios 

(Pabaiga 5 pusi.)

Rankomis Siūti Vienų Vilną Tikrai 
$20 ir $25 .

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Pirkite du ar daugiau už "J g 
šią žemą kainą, tiktai už f O

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pasiūti iš 'puikiausių w.orsted vilnonų, 
naujausių stylių, paau- $e| JI I? 
kojami už..................... . | Ua4«j

Elektrikinis Radio, 8 tūbą su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, $OQ-50 
dabar už ...................................
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia $OA.OO 
dapirkti, dabar už .........
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar ■ $CQ.OO

Emocionalinis tipas.
Jausmų sritis yra glaudžiai 

nupinta su minčių ir valios 
(pastangų) sritimis, taigi, su 
abiejom kitom siejos apsireiški
mų grupėm. Jausmai, pradedant 
jų pirminiais elementais ir bąi- 
giant sudėtingų jausmų kom
pleksais, lydi tiek visą musų 
intelektualinį gyvenimą nuo pir
mųjų jo elementų (jutimų) iki 
abstraktinių minčių, tiek visas 
musų pastangas nuo valios pa
prastam judesiui^iki sudėtingo 
planingo veikimo ir pasiekia 
slapčiausius sielos užkampius. 
Todėl išreikšti žmogaus jaus
mų dalį reiškia tą patį, kaip 
sielos dalį apreikšti. O muzi
ka, ir, tik muzika, ■ galį betar
piai ir tobuliausiai išreikšti gry
nus jausmus nuo tyliausių ir 
slapčiausių jų virpėjimų iki sti
priausių sudėtingų pergyveni
mų. Iš čia aiškėja ir muzikos' 
reikšmė.

Kad muzikos kūrinys duotų 
emocinių pergyvenimų, reikia 
tam objektyvių ir subjektyvių
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PRAMONES KRIZIS LIETUVOJE

Ilgų laikų Lietuvai Sekėsi išvengti to ekonominio 
krizio, kuris šiandie slegia kuone visų pasaulį. Bet kri- 
zio bangos jau, matyt, ima užlieti ir jų.

Kauno spauda rašo apie bedarbių - skaičiaus augi
mų laikinoje Lietuvos sostinėje. Kųuno spaustuves at
leidžia darbininkus arba duoda dirbti tik pusę laiko, 
fabrikai taip pat darbininkus atleidinėja. Taip, fabrike 
“Audiniai”, kur pirma dirbo 250 darbininkų, dabar pa
likta tik pusė to skaičiaus. Iš kepyklų atleista apie 
80% darbininkų.

Kadangi apdraudos nuo nedarbo Lietuvoje nėra, 
tai bedarbiams vargas.

Apžvalga]
tų dviejų tautybių darbininkų- 
gal įvyks susiartinimas.

Jeigu Kauno socialdemokratų 
partijos organizacinis komite*- 
tąsi darė įspėjimus advokatams 
tuo reikalu, tai jisai bandė to
kią taisyklę (gąl būt, aiškiai 
ir nesuformulavęs jos) įvesti 
advokatams partijos nariams, 
ir tie advokatai, be abe
jonės, turėjo teisę tokiam 
partijos diktavimui pasi
priešinti. Advokatų profesija 
niekuomet nesutiks, kad ta ar
ba kita politinė partija darytų 
jai profesinės etikos įstatus.

• Kokias ’ bylas imti, o kokias 
ne, turi būt pavedama paties 
advokato sąžinei ir padorumo

jausmui. Socialistas advokatas, 
suprantama, privalo atsižvelgti 
į kai kuriuos dalykus, kurių 
kiti advokatai nepaisę. Jeigu 
jo elgesys kartais prasilenkia 
su draugų nuomone apie tai, 
kas pridera, o kas nepridera 
Socialistui, tai čia gali pagel
bėti tik draugiškos diskusijos 
ir draugiška kritika, bet ne 
partijos įsakymai.

Labai gaila, kad partija tų 
dviejų draugų neteko. Anąmet 
ji visai bereikalingai persisky
rė ir su Augustinu Janulaičiu, 
tuomet buvusiu Vyriausio Tri
bunolo teisėju.

KOMUNISTIŠKAS “FRATERNALIZMAS” IR 
* . • “DARĖININKIŠKUMAS”

rT■ 1 * * I <*
. $ • ¥

Vienas skaitytojas mums prarfeša .apie kivirčus ne
seniai gimusiame “darbininkų susivienijime”, kurk/ko
munistai nudarė Iš atskilusių nuo SLA. narių. Tos nau
jos “fratemalės” organizacijos prezidentui Bacevičiui 
kai kurios kuopos buvo nutarusios surengti prakalbų 
maršrutų. Bet Bacevičius nusidėjo “partijai”. Nors ji
sai yra kom-partijos narys, bet kai žinomoji Pruseikos- 
Strazdo-Butkaus “skloka” turėjo Chicagoje baukietų, 
tai Bacevičius ne tik bukiete dalyvavo, bet ir laikė 
“sklokišką” prakalbų/ Smertelnas griekas prieš leniniz- 
mų! , v „

Ir štai daba?'ta pačių ‘^darbininkiško” susivieniji
mo kuopų atstotai, ‘kurios bu^Q,tnūi^rU^ips 4 f engti sa
vo prezidentuį prakalbų Snar^rutą, ąU^rįnko iš naujo 
ir savo nutarimų Bacevičius netinka* būti kal
bėtoju, kadangi jjšav feinaiprle^Biįpbąpj / M

Organizacijos- prezidentas negali tos organizaci
jos kuopoms kalbėti !

Vieno šito fakto yra gana parodyti, kokia ateitis 
laukia komunistų susivienijimų. Bet įsivaizduokime', 
kur butų atsidūręs senasis Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, jeigu tie elementai butų'jį paėmę į savo 
rankas. O reikia pripažinti, kad iki to jau nedaug te
truko. Jeigu Chicagos seime komunistai nebūtų kėlę 
laukinio skandalo, dėl kurio juos turėjo pašalinti poli
cija, ir jeigu jie paskui nebūtų numaršavę į kitų sve
tainę laikyti “seimų”, tai “draugas” Bacevičius butų 
gal šiandie beesąs SLA. prezidentas, “draugė” Jeskevi- 
čiutė — SLA. sekretorė, “draugas” Salavėičikas — 
SLA. iždininkas, o “draugas” Bimba — “dvasiškas va
das” ir diktatorius!

« ♦ *

LIKVIDAVO VARNIŲ 
STOVYKLĄ

“L. A.” praneša, kad
“Kramto ąęsavgos ministe- 

rio parėdymu, koncentracijos 
stovykla Varh'iupse1 ntio š. m. 
lapkričio mėn. L d. likviduo
ta.” ■ M V;,,'
Į tą koncentracijos stovyklą 

tautininkų valdžia siųsdavo sa
vo politinius priešus bą* teismo 
nuosprendžio, vien administra
cijos patvarkymu. Varniai ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
tas pat, kas buvo Sibiras’ ca
riškoje Rusijoje.

Reikia tečiaus pastebėti, kad 
tą koncentracijos ątoyyklą “su
galvojo” pirmieji ne tautiniu-' 
kai," b# kleiįkalai, kada jie 
valdė Lietuvą. Ir iš viso, daug 
to šlamšto, kuriuo buvo ir te
bėra užteršta ]Lietuvos respub
lika (karo stovis, spaudos cen
zūra, politinė žvalgyba ir t. t.), 
tai — nelemtas .krikščionių de
mokratų palikimas. z

IŠSTOJO Iš SOCIALDEMOK
RATŲ PARTIJOS POŽĖLA IR 

STANKEVIČIUS

I ‘

DR. J. ŠAULYS PASKIRTAS 
PASIUNTINIU BERLYNAN

“Laisvės” lapkričio 17 d. numeryje skaitome kitą 
įdomią žinių:

“B. Jokubonis išmestas iš kriaučių lygos, kaipo 
demoralizuotojas, ardytojas.”
Tas asmuo yra siuvėjų Amalgameitų unijos 54 lo- 

kalo (lietuvių) pirmininkas. Jisai, pasirodo, taip pat 
atliko smertelną grieką prieš leninizmą ar prieš kokių 
kitų kvarabų. Brooklyniškiame Bimbos organe aiškina
ma, kad Jokubonis sunkiai nusidėjo “partijai”, pasiT 
priešindamas unijos lokalo susirinkime bimbininkų su
manymui, kad lokalo 30 metų sukaktuvių iškilmėse 
laikytų prakalbą partijos* atstovas Andriulis. Jokubo
nis nesiprįešino tam, kad už kalbėtoją butų pakviestas 
“sklokininkas” Pruseika (buvęs siuvėjų organo redak
torius), bet priešinosi “tikro komunisto” Andriulio 
kvietimui, ir tokia savo “renegatiška” politikja jisai pa
dėjo lokale laimėti Bimbos priešams. Taigi “riaus” jį iš 
kriaučių lygos! , /

Ta lyga tai — šaka Tosterio organizacijos; kuri 
steigia slaptas ir pusiau-slaptas komunistų guštas dar
bininkų unijose ir “gręžia jas iš vidaus”. Jos* pastan
gomis komunistas Jokubonis buvo pravestas į lokalo 
pirmininkus.

Bet dabar Jokubonis jau nusidėjo bimbininkams, 
ir lyga išmetė jį iš savo tarpo. Sekančiuose lokalo vir
šininkų rinkimuose ji, žinoma, dės visas pastangas, kad 
jisai daugiaus j lokalo valdybų nepatektų.

čia matome darbininkų .unijų, kurios vyriausias 
uždavinys yra jungti į daiktų siuvėjus darbininkus ir 
palaikyti tarp jų vienybę, idant jie galėtų sėkmingiau 
ginti savo reikalus kovoje su darbdaviais. Bet komu-, 
nistai Čia tųįnnasi ne darbininkų reikalų gynimu, o tik-< 
tai' tub, kaip paimti darbininkus savo kontrolėm Jiems 
yra geri tiktai tie elementai darbininkų judėjime, ku
rie savo smegenų nevartoja ir aklai tarnauja korfmnis- 
tų užmačioms. Pabandyk savo' protu vadovautis — ir 
esi jų prakeiktas! /

v Negali būti nė' kalbos apie tai, kad toki elementai 
kada nors pataptų'tikrais darbininkų klasės, vadais. Jie 
galį “užkariauti” vienų, kitų organfaaeijų.* Jie gali dar 
daugiaus organizaeijų savo atakomis iš vidaus ir iŠ 
oro sugriauti. Jįe gali, pagaliaus, tam tikrose aplinky
bėse smurtu užkarti darbininkams savo diktatūrų (kaip 
Rusijoje). Bet geruoju plačiosios clarbįninkų masės jų 
vadovybei* nepasiduos niekuomet! \

“Elta” praneša, kadDr. Jur
gis šaulys, kuris buvo Lietu
vos pasiuntinys Vatikane, yra 
paskirtas pasiuntiniu ir įgalio
tu ministeriu Berlyne. Iki šiol 
tą vietą Vokietijos sostinėje 
turėjo p. Sidzikauskas. , <

šaulys yra filosofijos dakta
ras, baigęs mokslus Berno Uni
versitete, Šveicarijoje. Prieš 
lietuvių spaudos atgavimą, šau
lys kurį laiką gyveno Prūsuo
se ir redagavo “Varpą”, “Ūki
ninką” ir “Naujienas”, ėjusius 
Tilžėje.

KLAIPĖDOS SOCIALDEMO
KRATAI PRIEŠ VOKIEČIŲ 
/ ŪKIO PARTIJA

Klaipėdos socialdemokratų 
partija iki šiol buvo Vokietijos 
įtakoje.. Vokiškų interesų gyni
mui Klaipėdos krašte jį buvo 
įėjusi j bendrą frontą su kįto- 
mis vokiškomis krašto partijo
mis.

Bet pastaruoju laiku, kaip 
praneša “Elta”, Klaipėdos so
cialdemokratai išėjo griežtai 
prieš stipriausią krašte vokie
čių partiją “Landwircschafts- 
partei” (žemės ūkio partiją”) 
ir prieš “Volksparteį” (liau
dies partiją). Konfliktas įvyko 
dėl socialiu draudimo įstatymo 
projekto, kurį paruošė tos bur
žuazinės vokiečių partijos* ir 
kuriuo socialis draudimas yra 
labai susiaurinamas.

Socialdemokratų susirinkime 
Klaipėdoje buvo išneštas pro-? 
testas prieš tą įstatymo pro
jektą ir nutarta pasitraukti iš 
bendro fronto su minėtomis 
partijomis. Susirinkime, be to, 
buvo nurodyta, kad “Land- 
wirtschaftspartei” žmonės fab
rikavo skundus prieš Lietuvą 
ir važinėjo į Gėnevą. Tąįp pat 
buvo išreikšta pageidavimas, 
kad Klaipėdos socialdemokratų 
partija imtų -leisti laikraštį lie
tuvių kalba. '

Dėl nesutikimo su-vokiška 
Klaipėdos socialdemokratų va
dų dvasia lietuviai. socialistai 
Klaipėdoje iki, šioll tuįėjo at- 
skirą orgąnijąciją ir teidp savo 
atskirų IMikrašt};"'" ,^’ ■■

Du Kauno advokatai, VI. Po
žėla (buvęs vid. reikalų minis- 
teris 1926 m.) ir Stankevičius, 
išstojo iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos, kuomet parti
jos organizacinis4 komitetas 
Kaune padarė jiems įspėjimą, 
kad jie neprivalą1 ginti teismuo
se darbdavių reikalus prieš dar
bininkus. -

Ginčas dėladvokatų elgesio! 
kilo partijoje, tuomet,, kąi Vol-į 
demaro byloje kai kdrie so- 
cialdemokratąf advokatai '(pąv. 
Stankevičius) gynė kaltinamuo
sius. Partijos nariai iuo pikti-’ 
uosi, atsimindami, kad Volde-' 
maras, būdamas Lietuvos dik
tatorių, žiauriai persekiojo so
cialdemokratus. Iš tiesų, politiš
koje byloje socialdemokratui 
advokatui ginti tokius asmenis, 
kurie yra pasižymėję savo ne
apykanta ir 'kerštu prieš socia
listus, neatrodo grąžu.

Bet taip pat ir darbdavių bei 
darbininkų ginčuose socialde
mokratui advokatui nėra pato
gu remti darbdavio pusę teis
me. Tiesa, gali būti atsitikimų, 
kur kaltė ,y$ą darbininko pusė
je, o ne darbdavio, bet tokius 
atsitikimus yra nelengva at
skirti nuo kitų, kuriuose nu
skriaustas darbininkas ginasi 
jiuo darbdavio. Nesusiprati
mams išvengti, geriaus butų, 
kad advokatai socialistai to
kios rųšies i bylose neapsiimtų 
darbdavių reikalus ginti.

Bet klausymas vistiek yra 
keblūs. Šių dienų teismai yra 
paremti tuo principu, kad prieš 
įstatymus visi Žmonės yra ly
gus. Todėl teisingumo akimis 
žiūrint, ir advokatas neprivalo 
daryti skirtumo tarpe darbda
vių ir darbininkų arba. kitokių* 
visuomenės grupių. Advokato 
pareiga yra ginti teisme net ir 
žmogžudį. Jeigu patrauktas 
teismo atsakomybėn krirtiinalis 
nusidėjėlis neturi pinigų pats 
pasisamdyti gynėją, tai jam 
paskiria advokatą teismas (to
kia tvarka yra Lietuvoje ir 
daigelyje kitų šalių).

Taigi padaryti griežtą taisyk
lę, kokias bylas advokatas tu
ri teisę imti, o kokių ne, butų 
negalima. Antra vertus, visa 
teismų sistema- butų' sugriau
ta, jeigu, pavyzdžiui, butų nu
statyta, kad; bylose tarp lietu
vių ir kitų tautų žmonių; lie
tuvis advokatas turi visuomet 
tik lietuvius ginti, bylose tarp 
darbininkų ir darbdavių advo
katas, priklausąs republikonų 
arba demokratų partijai, turi 
visuomet ginti tik darbdavių 
reikalus, o sdcialistas tik dar
bininkų reikalus, i ir t. t. šito
kias taisykles padąyius, Išnyktų 
bendri visiems piliečįaihs teis
mai, ir jų .vietoje turėtu būt 
įsteigta tautiniai, partiniai, kla
siniai ir religiniai teismai. Tai> 
pe piliečių, priklausančių skiri 
tingoms tautybėms, klasėms, 
partijoms ir religijoms, turėtų 
būt nutraukti visoki teisįniai 
santykiai, — kas; žinomą, šių 
dierfų yi^pome^ėje' yra neįma?1 
nomą. 1 1 1 '

Kokia yra iš to išvada? Iš-
vąda tokia, kad daryti privalo
mas taisykles advokatams, kas 
jiems yra leįstipa, o kas neleis-

Dabar tarp tina 'teismuo^* ginti/ negalima;

Gyvybės ir mirties 
spinduliai

.4 A—!.!■■■ .. ■

Prbf. Piccard. — Kosmiš^ mir
ties spinduliai.;’ — Kur • tie 
spinduliai atsiranda? — As
trologai ir jų “mokslas”. - 
Mirtingumas ir saulės dėmės. 
— Kodėl pranyko senovės gy
vūnai? ~ Sųmažėjinūį‘ jiltra- 
fioletinių spind^Uų te vitaini"

: W nederi^ / * t ; >

Pernai belgų fizikas Pipcard 
bandė balonu išdilti , aukštyn, 
kad patirti daugiau apie atmos
feros paslaptis^ Jis planaVo iš
kilti apie 10 mylių į orą. Vadi
nasi, pasiekti tokią aukštumą, 
iki kurios dar niekam ligi šiol 
nepasisekė dasigauti. Pirmas 
bandymas buvo nesėkmingas: 
balonas buvo perdaug sunktis 
ir negalėjo pasikelti į orą. Ant
ras bandymas pavyko kur kas 
geriau, nors ’Piccard ir jo pa
dėjėjas vos per plauką išsigel
bėjo nuo mirties. Mokslininkai 
su nekantrumu laukia, - kada 
prof. Piccard paskelbs tos savo 
oro ekspedicijos rezultatus.

Prof. Piccard buvo su savi
mi pasiėmęs įvairiausių instru
mentų, kad, tarp kitko, ištirti 
taip vadinamus kosmiškUs spin
dulius, kuriuos prieš keletą me
tų surado garsus^ Amerikos 
fizikas Mijlikan. Prof. Millikan 
patyrė, kad iš tarpžvaigždinės 
erdvės eina paslaptingi spindu
liai, kurie pasižymi nepaprastu; 
skvarbumu — jie prasiskver
bia per storas švinines plokš
teles, kurios be jokio vargo su
laiko radiumo spindulius. Bet 
kosmįški spinduliai pasižymi 
nė vien tik savo skvarbumu^ 
— jie turi ir kitą baisią7 savy
bę: būtent, naikinančiai veikią 
visus gyvus organizmus, štai1 
kodėl kai kurie juos ir vadina 
mirties spinduliais.

Musų! dar laimė, kad tuos= 
mirties špipduliuš sulaiko sto* 
ras oro sluoksnis, per kurį jie 
negali prasimušti. Jeigu to ne^ 
butų, tai kbsmiški spinduliai’ 
senai jau Į>utų sunaikinę viso-' 
kią gyvybę* ir pavertė žemę 
milžiniškais kapais. Mokslini^ 
kai ginčijasi; ir ilgai, tur bui
tį, dhj) ginčysis — apie mir
ties spindulių paėjint TačiaU; 
dauguma laikosi tos nuomonės; 
jog spinduliai gimsta kur nors 
žvaigždžių visatos bedugnėj, — 
ten, kur gimsta ir miršta žvaig* 
ždėš, kur prie neįmanomos tem- 
peraturos -ir baisaus slėgimo 
pasireiškia intra-atominiai su- 
drimai, o gal būti gimsta, ir 
nauji atomai; Kuomet medžia
gą yra gaminama ir naikina
ma, tai pasijiuosiioja1 maniš
kas kiškis eūergįjoSi kuri kos- 
miškų spindulių pavidale vago
ja er^vę ir naikina Vląokią gy* 
vybę, jeigu tik ji pasipainioja 
ant kelio. z

Tuos tai spindulius prof. Pic- 
card ir yra pasiryžęs kiek ga
lima geriau ištirti. Dešimties 
mylių aukštumoj oras yra daug 
retesnis, tąd ten ir kbsmiškų 
spinduliu daugiau' randasi. 
Prof.' (piccajd t neužilgo planuo
ja dalyti kįtą ekspediciją į 
aukštybes. Jeigu ji gerai pasi
seks, tai galimas daiktas, kad

žmonės patirs daug naujų da
lykų ne tik apie kosmiškus 
spindulius, bet ir šiaip apie at
mosferos Savybes.

Ekspedicijos rezultatų laukia 
ne tik fizikai, bet ir... astrolo
gai. Butų klaida manyti, kad 
prie§, kiek laiko 'astrologija jau 
visiškai pranyko. Kaip tik prie
šingai, — pastaruoju laiku tas 
keistas “mokslas” pradėjo la
bai smarkiai vystytis. Berlyno 
gatvėse dažnai galima užtikti 
staliukų, ant kurių yra ištiesti 
sudėtini braižiniai ir žvaigždžių! 
toblyčios. Prie tų staliukų ’ stdr 
vi astrologai,-- /kurte už. ’įjąna 
prieinamą kainą gali per kelias 
minutes sudaryti jūsų horosko
pą. Prie staliukų visuomet sto
vi būriai žmonių, kurie domi
si tuo, kokį likimą jiems žvaig
ždėj lemia. Domisi astrologija 
ne tik tarnaitės, bet ir iš pa
žiūros inteligentiški žmonės. 
Panašiai yra ir Amerikos mies
tuose. Vasaros metu gatvinių 
astrologų galima užtikti tiek ir 
tiek,

Europoj ir Amerikoj yra ne
mažai astrologiškų draugijų ir 
ratelių, kurie rimtai interesuo
jasi astrologijos mokslu. Astro
logai kartas nuo karto turi sa
vo suvažiavimus, rengia paskai
tas, leidžia; knygas ir žurna
lus. Simfai žmonių pašvenčia 
visą savo laikąs kad patirti pa
sini tingą* žvaigždžių ir planetų 
įtaką žmogaus gyvenimui.

Astrologijos žydėjimas įvyko 
ne pripuolamai, bet ačiū nepa
prastam astronomijos progre
sui, Viduramžiais astrologija 
buvo astronomijos mokslo pirm- 
takunė. Dabartiniu laiku ji se
ka paskui astronomiją ir tvir
tina,. kad vėliąuši astronomiš
ki atradimai jau senai buvo 
astrologams žinomi; Ir iš tie
sų, juk Visas astrologijos mok
slas kttijj. tik ir susiveda prie 
To, kad* žvaigždės ir kiti dan
giški1 kūnai daro įtakos tiek at
skiro; ttek višoš žmonijos gy
venimui. Pastaruoju laiku daug 
dėmešiO pradėjo kreipti į tai 
ir ąštrondmai. Tačiau jie jo
kiu budū nėgali sutikti su as
trologais viename dalyke. Bū
tent, kdd iš žvaigždžių ir pla
netų būtų galima ką nors pa
tirti apie atskiro žmogaus li
kimą.

.Tačiau, nors mokslas neigia- 
nąi žiuri į ateities būrimą, bet 

jis tuo pačiu laiku yra linkęs 
manyti, kad dangiški kūnai — 
tiksliau sakant, kosntiiški spin
duliai— daro Įtakos žemės gy
vūnams. .štai, pavyzdžiui, 1928 
m, Dr. Fohr Paryžiaus ligoni
nėse tyj’ė, ittirtingumo statisti
ką. «fo surinkti daviniai buvo 
tiesiog- sen^aoingi. Pasirodė, 
kad tomis savaitėmis, kada 
Europos observatorijos paste
bėjo daug saųlčs d§mių, lįgoni- 
Ipęse- yūač' padidėjo mirtingumų 
Raičius. Tokius stebėjimus Dr. 
fobr darė per dvyliką metų ir 
visuomet rado ryšį tarp saujės 
dėmių ir mirtingumo, bet 1928 
m. davjniai ypač ryškiai pa- 
fvirtlnd jo teoriją.

Tame v(ršgamtiško nė
rę, Saulės dėiiiČs yra niekas ki
tą, kąip' tik milžiniški išsiver
žimai. pėm|ų :atsjradjma^ rodo, 
jog saulės gelmėse vyksta ga-

ingos ekspliozijos. Galimas 
dąiktas, kad tuo budu pasiliuo- 
savusi energija pasiekia žemę 
r daro blėdingos įtakos žmo

nių organizmams. Ačiū tam, 
tad ir pasireiškia tarp žmonių 
didesnis mirtingumas, žinoma, 
)|rm negu Dr. Fohr’o išvados 
jus galutinai priimtos, moksli
ninkai dar turės patiektus fak
tus patikrinti.
t Vienok reikia pasakyti, jog 
ne vienas tik Dr. Fohr mano, 
kad saulės dėmės daro didelės 
įtakos žmonių * mirtingumui. 
Rusų mokslininkas, prof. čižev- 
skis, eina dar toliau. Jis sako, 
kad revoliucijos, karai ir viso
kie žmonių sumišimai pareina 
nuo saulės dėmių! Nesenai ir 
amerikietis Marshall paskelbė 
teoriją, kad masinis priešisto- 
riškų gyvūnų .išmirimas įvyko 
dėl kosmiškų priežasčių. Kaip 
žinoma, paleontologija — mok
slas apie žemėj gyvenančius 
gyvulius ir augmenis — mums 
sako, jog senovės gyvūnai iš
nyko per palyginamai trumpą 
laiką. Aiškinimų, kodėl taip 
įvyko, buvo visokių, tačiau nei 
vienu jų mokslininkai negalėjo 
pasitenkinti. Pagal Marshall’ą, 
gyvūnų staigus pranykimas pa
reina nuo umaus sumažėjimo 
ultrafioletinių spindulių, kurie 
yra būtinai reikalingi gyvybės 
palaikymui.

Padidėjęs ugniakalnių veiki
mas paprastai veda prie to, kad 
atmosferoj susidaro vulkaniškų 
dulkių debesys, kurie užstoja 
kelią saulės šviesai, o ypač ne
praleidžia ultrafioletinių spin
dulių. Tas pat gali atsitikti ir 
tame atvėjyj, jei skrendanti že^ 
mė patenka į kosmiškų dulkių 
sritį. Didelės dėmės taip pat 
sumažina saulės spinduliavimą. 
Visuose tuose atsitikimuose 
augmenyse ir vaisiuose suma
žėja vitaminų kiekis, kurie yra 
būtinai reikalingi gyvybės pa-i 
laikymui. Vitaminai gi pasida
ro tik ultrafioletinių spindulių 
įtakoj. Kada dėl ultrafioletinių 
spindulių trukumo pasireiškia: 
“vitaminų nederlius”, tai gyvu
liai pradeda nepaprastai smar-! 
kiai nykti. Taip, žinoma, atsi
tinka tik kraštutiniame atsiti
kime, — kai ultrafioletiniai 
spinduliai tampa beveik visiš
kai nuo žemės atkirsti. O tų 
spindulių kiekio sumažėjimas 
veda prie padidėjimo mirtingu
mo ne, tik tarp gyvūnų, bet ir 
tarp žmonių.

Senovės astrologai, kurie tL 
kčjo, jog yra nepalankių astro
nomiškų konsteliacijų, turėjo 
šiek tiek ir tiesos. Tik visa bė
da su jais buvo ta, kad jų aiš
kinimai buvo netikslus.

— K. A.

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kainą 
10c. Klauskite Naujienose. 
--- --------------------------------------- 4 
ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

f AMERIKOS 
t>TT nPTTO’

Būtina ir labai pagd- 
binga knygele tiems, kn- 

x rit nori tapti iios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie čmimo egza- 
meno rasite šioj knygelčj 
lietuvių ir anglų’ kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderi arba kratos 

Ženklelius.
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Muzikos klausytojų 
tipai

(Pabaiga iš 3 pusi.)

sultingos spalvos ir atitinkamo 
aukštumo, pilnumo ir tembro 
muzikos tonas gali sukelti la
bai panašų jausmą. Tas pats 
atsitinka ir su jutimu komplek
sais. Šitas reiškinys leidžia į- 
vairiausiems pajutimams, vaiz
dams susigretinti, susipinti. Ši
tų asociacijų pagalba atitinka
mo palinkimo klausytojui mu
zika gali jo vaizduotėje sukel
ti optinių vaizdų, atvaizduoti 
veiksmus ir įvykius. Pavyzdžiai: 
Schumann’as trečiosios simfo
nijos Es- dur 4-oj daly išreiš
kia jam Kelno katedros vaiz
do padarytą įspūdį; Gaetano 
Pugnami parašė simfoniją, pa
vadintą “Verteris, perdėtas mu- 
zikon romanas”. Tiesa, minėtos 
simfonijos autorius, matyt, ne
buvo visai tikras poezijos per
davimo muzikos priemonėmis 
tikslumu, nes 1796 m. šią sim
foniją diriguodamas, toj vietoj, 
kur muzika turėjo atvaizduoti 
Verterio nusižudymą, kad ne
būtų abejonės, jis iššovė iš pis
toleto (Saketti “Estetika”).

Kad klausytojui lengviau bu
tų suprasti, jam nurodoma mu
zikos veikalo programa. Tam 
paprastai pakanka veikalo pa
vadinimo. Padedant programai, 
imaginatyvinie tipo klausytojo 
fantazija, asociatyviniai pritai 
kintų veikalo garsų ir ritmų 
veikiama, kuria atitinkamus 
vaizdus, šitie vaizdai šio tipo 
klausytojui sužadina jau ir jaus
mų. Muzika betarpiai imagina- 
tyviniam tipui intensyvesnių 
jausmų nepajėgia sukelti. To
dėl jam, Berlino muzikos aka
demijos profesoriaus Eduardo 
Grell’io žodžiais tariant, 
zika be žodžių, be idėjos

“Mu- 
- ne-

susipratimas, rūbas be kūno, 
arba kūnas be sielos”. Šio ti
po klausytojui suprantamiausia 
todSl programinė muzika.

Intelektualinis tipas.
Tik primityviam sensorinio 

tipo klausytojui pakanka pasi
gėrėjimui, smagumui sukelti 
atskirų nesurištų garsų, šiaip, 
kad klausytojas gautų esteti
nį objektu reikia, kad tonai, 
sąskambiai gretintus, susilietų 
musų sąmonėj į formas, ku
rios galutiniam rezultate suda
rytų vieną viso kurinio formą. 
Taigi, kad muzikos kūrinys ne
būtų tik palaidų tonų ir są
skambių suma, reikia, kad pir
ma prisidėtų musų intelektua
liniai veiksniai, kad įvyktų sin
tezė. Tik tada galimas ir aukš
tesnis pasigėrėjimas meno ku
riniu.

Yra betgi tokių račionalinio 
palinkimo klausytojų, kuriems 
muzika tik tiek pasigėrėjimo 
ir teikia, kiek ji turi intelek
tualinių veiksnių, kurie duoda 
tam tikros veiklos šių klausy
tojų protui.

Intelektualinio tipo klausyto
jui besiklausant muzikos, jo 
psichikoj vyksta daugiausia tik 
intelektualiniai aktai: sąvokos, 
sprendimai, visokiariopa analizė 
ir sintezė. Jausmingiausios mu 
zikos toks klaušytojas gali šal
tai , klausytis. Pasitenkinimo, 
smagumo jausmų šio tipo klau
sytojui muzika taip pat gali 
sukelti, tik ne todėl, kad šie 
jausmai butų muzikos kūriny 
reiškiami, bet tik kaip muzi
kos sukeltas intelektualinės 
veiklos rezultatas. Čia klausy
tojas seka kurinio motyvus, sa
kinius, periodus, temų pasikei
timus, moduliavimus, variaci
jas ir visą forminę veikalo kon
strukciją. Apercepijavimas mu
zikos kurinio kaip daugybės di
ferencijuotų vienetų, grupių/

sudarančių yieną darnų viene
tą, teikia smagumo jausmo, pa
našaus į jausmą, kurio duoda 
architektūros formų apercepi- 
javimas. šio tipo klausytojai ir 
vadina muziką “srūvančia ar
chitektūra”?

Viduramžių intelektualinio li
po kompozitoriai išgalvojo vi
sokių sudętinių dvigubų ir tri
gubų kontrapunktų, vėžio ka
nonų. Klausantis be gaidų, ir 
labai išmiklintai klausai sunku 
šiuos' kompozicijos akrobatikos 
triukus sekti, o šiaip klausy
tojas jų dažniausiai nė nepa 
stebi. Estetinės vertės todėl šio 
dalykai neturi, tačiau ir dabar 
jų dar tebemokoma konserva
torijų kompozijos klasėse.

Bendrinis tipas.
Numanu, kad retai pasitai

ko griežtai išreikšto to ar ki? 
to tipo muzikos klausytojas. 
Paprastai tai yra tik domina
vimas vienų ar kitų psichinių 
veiksnių. Gali būti ir maždaug 
lygus dviejų vyraujančių veiks
nių santykis. Taip, pavyzdžiui, 
ekspresionistus galima priskai- 
tyt sensorihiam-emocionaliniam 
tipui. Pagaliau yį’a klausytojų 
ir kompozitorių, kurie jungia 
savy visus šiuos tipus be žy
mesnės bet kurios rųšies veik
snių persvaros.

šio tipo kompozicijos, pa
siekdamos musų psichiką visuo
se jos apsireiškimuose, gali 
teikti intensyviausių pergyveni
mų. Tokie yra didieji genijų 
kuriniai. Jie' gali nukelti klau
sytojo sielą į tas sferas, kur 
genijus pakyla savo kūrybinėj 
ekstazėj.

Muzikos pedagogika turėtų 
rūpintis todėl harmoningu vi
sų svarbiųjų psichinių veiksnių 
išplėtojimų, nes tik šitų savumų 
klausytojui muzika gali apsi
reikšti visoj savo esmėj ir ga
lybėj. “Muzikas Barai1

NAUJIENOS, Chicago, n£
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[Acme-P. B A. Photo]

Niles, Mich. — Lakūnas Merrill Lamb'ert, kuris šoko nuot nau- 
jos rųšies aeroplano ir užsimušė.

Darbuotojai stoja į 
Naujienų Kontestą 

S < v \ .
j Naujienų paskelbtą. kontes

tą, kuris prasidės Gruodžio 1 
dieną 1931‘m. ir tęsis iki Ko
vo 31 d.,1932 m., Naujienų1 
draugai ir rėmėjai atsiliepė la
bai entuziastiškai. Veikėjai, 
kurie tik prisiuntė pasižadėji
mus dalyvauti šiame konteste- 
yra pasiryžę laimėti dideles do
vanas.

Jau yra užsiregistravę sekan
tys darbuotoj ai-kontestantai.

John* tyfartin, 4508—8th Avė., 
Kenosha, Wis. • Jis stodamas 
kontpstan ra£o:; “Aplaikęs šį 
laišką jį pasiĮaįkįąu sauro jums 
prisiunčiu- tik gąluką. Sutinku 
dalyvauti . Naujienų konteste, 
jeigu tik priimsite.”

A. L. Skirmontas,- 15723 
Lathrop Avė., Harvey, III.

Elizabeth Kaminski, 5015 
Wegg Avė., Eašt Chicago, Ind;

Pranciška Terleckaite, 4747

J. Rimkus, 1978 Caųalport 
AVe., Chicago. '

•. K. J. Urnežis, 5607 S. Tfiroop 
St., Chicago. Rašo* “Aš su mie
lu noru sutinku dalyvauti ket
virtame Naujienų konteste ir 
darbuotis dėl musų gerbiamo 
laikfraščio. Prašau gerbiamos 
lietuvių visuomenės, kad kada 
aš atsilankysiu pas Tamstas, 
ar tai laikraštį užrašyti, ar at
naujinti prenumeratą, arba ap
garsinimą gauti, malonėkite 
neatsišakyji man tame darbe 
pagelbėti.”

Labai gaila, )<ad laikrašty ne
ištenkame vietos patalpinti vi
sų . laiškus, bet. tikimės, kad 

xu draugai atleis. Turint šitokį di 
' J? Ascite, 1608 *Berteati’ St., dcli Pritarimą, mes tikimės šia- 

Chicago.
J. ]

Avė., Chicago.
Kemėžis, 8243 So. Emerald 

Avė., Chicago.
J. Chėpukas, 1534 N. Oakley

Blvdą Chicago. »
K. Matuliokas, 507 N. Madi- 

son St., West Frankfort, 111. 
Jam žada pagelbėti Jurgis Sug- 
dinis.

Vladas Kuzaunis, 5015 Tadd 
Avė., East Chicago, Ind. Rašo: 
“Sužinojęs, kad Naujienos ren
gia didelį kontestą, tai ir aš 
labai norėčiau dalyvauti tame 
konteste.”

Leonas Norkus, 1980 Canal- 
port Avė., Chicago.

C, M. Raczaitis, 8061/2 E. 
Washington St., Springfield, 
Ilk, žada pasidarbuoti kiek bus 
galima.

Joseph Mitchell iš Waukega- 
rio rašo: “Bandysiu pasidarbuo
ti/ dėl Naujienų įstodamas į 
kdntėstą, kad Waukęganas 
nebūtų užmirštas.? , , 

Kastantas Petrauškas, 
So. Leavitit St., Chicago.

X Sinkus, Chicago.
J; H. ĄHkonis iš Johnson 

City

So. Honore St., Chicago, III.
Ant. Smigelskis, 140Į Gidings 

Rdb GleVeland, Ohio. Jis rašo: 
“Gerbiamas Rypkevičiau: Tam
sta atsiuntėt man kortelę eiti 
prie Naujienų spaviedriyčios, 
kurią išpildęs grąžinu, apsiim- 
damas dalyvauti konteste ir pa
dėti laikraštį “Naujienas” pra-‘ 
platinti Clevealnde. Sakote, kad 
geram spaviedninkui mokėsite 
cašh. Aš bandysu užduotą pa- 
kutą atlikti ir nepaisant blogo 
oro pasidarbuoti dėl jus ger
biamo laikraščio.”

A. K. Sagaitis, 28 Cady St., 
Amsterdam, N. Y. <-

Mika^ Stoškus, 259 E. Syca- 
more Avė., Kankakee, DI.

me konteste padidinti Naujie- 
Degutis, 1730 Merrimae nU ieimyni? nors 10,000 narių.

Net vienas bolševikas iš 
Buckner, III. rašo, kad ir jis 
norėtų įstoti kontestan, bet bi
josi .-nusikalsti savo komisa
rams.

Registracijos laikas pasibaigs 
lapkričio 28 d. Todėl draugai 
nevilkinkit — skubiai prisius* 
kite

2311

v

registracijos blanką.
T. Rypkevičia, 

Kontesto Vedėjas.

DOUBLE 1 
ACTING

•v ■ ■ ' ■ • ■ ; ■

hfPBAKING 1
F IWPOWDER 1

Pattebikite puikių tef- 
lų . . . kaip piragai 

laikoti i vieži.. UM

sameprice į: ** FOROVER * S
4OYEAR1

25 ounces for 254'
\ ----- ----- ---------- Z---- , , ■ . J 11 "
MIL Ll Ohi s of; P O U W DS U S h D 

.■* B Y O U R C O V E U N M£ H T ’A?
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Milžiniškas masinis 
mitingas'

Milžiniškas masinis mitingas 
šaukiamas yra ryšy su teismu 
Kentucky mainierių, kuriems 
grūmoja mirties pavojus.

Mitingas šaukiamas sekma
dienį, lapkriičo 22 dieną, 8 va
landą vakaro. Mitingas įvyks 
Workmens Circle Labor Lyceum 
trobesy, prie Kedzie ir Ogden 
Avė.

Kalbėtojai bus: John Cara- 
ker, Dr. R. B.% Green, Herbert 
Mahler.

Už įžangą mokėti nereikia. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Mitingą rengia
Miners’ Defense and 
Committee of Chicago

kas svarstyti kliubo reikalais. 
Pirmininkas uždarė susirinki
mą.

/Minėtas kliubas pinigų ban
ke turi $2,400; pas iždininką 
yra $200; paskolomis ir Šerais 
turi $280; viso $2,880.

Ateinantis susirinkimas bus 
metinis. Susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d. 1 valandą popiet 
Lavvler Hali, 3929 West Madi- 
so nstreet. Tame susirinkime 
bus renkama valdyba ateinan
tiems metams.

Ar netenka stebėtis iš Gar
field Kliubo? Kliubui priklauso 
daugiau kaip šimtas narių, o į 
susirinkimus lyg susišnekėję ne
silanko. Ir susirinkimuose ne
atsiras daugiau kaip 13 ar J4 
narių.

Ir negalima žinoti ko jie lau
kia. Gal šio baliaus?

Balius, kurį susirinkimas nu
tarė. rengti, įvyks lapkričio 28 
dicą Lavvler Hali, 3929 *West

Madison street. (Prasidės 7 va
landą vakaro, o pasibaigs vė
lai naktį. Įžanga tik 50c. as
meniui. Bus gera orkestros 
muzika.

Prašome visus narius, drau
gus ir pažįstamus būti minėtar 
me baliuje, taipjau ir ateinan
čiame susirinkime.—Kliubietis.

+ ... ' • ■ ■■ .

nusileisiąs ir dovaną įteiksiąs.
Viršminėtoms ponioms teko 

sunkiai padirbėti kol visus sve
čius ir viešnias patenkino. O 
svečiai ir viešnios šoko vieni 
kadrilį, kiti rankomis plojo, dar 
kitr šnekučiavo. Gi ant stalo 
garavo skaniu kvapu 'žąsys, 
antys ir vištos. Svečiai ir vieš
nios prisivalgė, prisisveikatavo.

žilaplaukis V Adomas pranešė, 
kad dabar prasidėsiąs rinkimas 
kandidatų kūmams ir nomina
cijos naujagimio vardo, o tėvai 
laukiantys pagelbininko.

Svečiai linksminosi iki auš
ros. Garnio rep°rteris.

Garsinkites Naujienose
Mt. Greenwood

O boy! v Puikų laiką turėjo
me lapkričio 15 d. Tai buvo 
kaimyniškas vakaras su dide
lėmis fonėmis. Pp. Pronsku- 
nienė ir Dunis pamatė garnį 
su čemodanu skriejantį apie pp. 
Juozo ir Bronises Baltušaičių 
namus, 11161 Trumbull avė.

Tos dvi ponios sukvietė kai
mynus patirti ką garnis nešio
jo čemodane. Susirinko gražus 
publikos būrys. Garnis mušė 
telegramą, kad artimoj ateity

SPECIALIS
Išpardavimas

Kentucky
Reliet

St. Rimkaus koncer 
tas

Trečiadienyje, Lietuvių Audi
torijoje įvyko jauno, dar besi
lavinančio dainininko Stasio 
Rimkaus debuto koncertas. Buvo • 
tai vienas labiausiai nusisekusių 
šio sezono parengimų. Vos pa
sirodęs scenoje, p. Bimkus bu
vo sutiktas dideliu delnų ploji
mu, kuris nesiliovė išpildžius 
jam kiekvieną numerį.

Be debutanto programe daly
vavo dainininkė Elena Rakaus
kienė atlikdama Habanera iš 
operos Carmen, Kad aš našlai
tėlė, duetą su St. Rimkų ir ei
lę kitų dainų, šokėja M. Gri
niūtė, Antanas Vanagaitis, Bi
rutės vyrų kvartetas ir Biru
tės choras vedamas Miko Jo- 
zavito.

Elena Bakauskienė savo dai
nas atliko gana pasekmingai ir 
nežiūrint visų trukumų, jai ten
ka atiduoti kreditas už gausų 
prisidėjimą prie koncerto su
ruošimo ir paramą jaunam dai
nininkui, kuris dar tik pirmą 
kartą formaliai pasirodydamas 
prieš publiką, stengiasi prasi
mušti į viršų ir padauginti mu
sų neskaitlingas dainininkų ei
les. Tas pats galima pasakyti 
ir apie Antano Vanagaičio tal
ką, nors prie progos reikia pa
stebėti, kad gal jo “anties” ne
labai vietoje.

Iš visų preliminarių daininin
kų bene didžiausį įspūdį padarė 
Birutės vyrų kvartetas, kurių 
kiekvieną numerį lydėjo entu
ziastiškas klausytojų,rankų plo
jimas. Ir Serenada ir Į tėvy
nę gryžt norėčiau ir sveiki bro
liai, turėjo nepaprąsto pasiseki
mo publikoje. Kvartetas to už
sitarnavo ir galima tikėtis, kad 
ši dainininkų grupė susidedanti 
iš St. Bimkaus, Ažuko, A. Ka- 
minskio ir 1P. Stogio palaikys sa
vo Veikimą ir pasirodys tankiau 
savo dainomis. ‘

Programą truputį pamargino 
jaunutė šokėja Marija Griniūtė. 
Pasižymėdama judesių švelnu
mu, grakštumu, ji vikriai pa
šoko vieną baleto numerį, pasi
rodydama scenoje ir vėl grei
tai pražudama. Griniūtei tik
rai reikėjo vienas, kitas nume
ris daugiau pašokti ir įnešti gy
vumo į programą, kuris suside
dąs vien iš dainų savo keliu 
darėsi kiek monotoniškas.

Birutės choras kaip papras
tai, savotišku švelnumu, jaus
mingai atliko Saulelė raudona, 
Dzinguliukai, Tu ir aš ir Ože
lis. Technikos atžvilgiu kiek 
daugiau nuo kitų dainų skyrė
si Tu ir aš.

Arija iš operetės “Laima” 
Stasys Rimkus padarė savo de- 
butą ir tęsė Tu močiute senu
tėle, Kaip karalius jojo karan 
ir kitomis Bubinsteino, Denzos 
ir Vanagaičio kompozicijomis. 
Stasys Rimkus yra dar jaunas, 
dainininkas. Vienas kitas gali 
pastebėti, kad jo dainavime yra 
ydų, bet atsiminę, kad tai buvo 
jo pirmas koncertas, kad jis 
tebesilavina ir stengiasi tobulė
ti ,turi į jį žiūrėti visai Ritomis

Modelis bonios kelionių ir susisiekimo trobesio pastatyto 
Pasaulinei Parodai Chicago j 1933 m. Gen. Pershing apžiūrinėja 
modelį. •' : i; qj

akimis. Kiekvienas turi pripa
žinti, kad pas jį yra tikrai ge
ra medžiaga ir už metų, kitų, 
galime būti tikri, jog turėsime 
savo tarpe dainininką, kuriuo 
galėsime prieš kiekvieną 
didžiuoti.

Paėmus viską bendrai, 
minus visus trukumus ir
sias puses, drąsiai galima pa
sakyti, kad koncertas buvo pa
sekmingas ir tikimės, kad Rim
kus dar nekartą pasirodys vis 
geresnis, tobulesnis dainininkas 

—Ten buvęs.

pasi-

atsi- 
gera-

Garfield Park
Iš Garfield Parko Lietuvių Vy

rų ir Moterų Pašalpos Kliu- 
bo darbuotes

Lapkričio 8 dieną įvyko Gar
field Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Kliubo susirinkimas.

Orą buvo gražus, bet narių su
sirinko mažai.

Mitingą atidarė pirmininkas. 
Perskaitytas praėjusio susirin
kimo protokolas. Priimtas vie
nu balsu.

Priėjo ligonių klausimas. Pa
sirodė, kad iš ligonių lankyto
jų susirinkiman atsilankė tik
tai viena. Ji pareiškė, kad vie
na ligonė jau pasveikusi. Ligo
nių klausimas atidėtas kitam, 
susirinkimui.

Buvo prisiųstas laiškas iš 
Lietuvių Amerikos Darbininkų 
Draugijos. Laiškas priimtas 
vienu balsu.

Duota įnešimas surengti ba
lių. Įnešimas paleista balsavi
mui. Nubalsuota balius rengti. 
Rinkta komisija baliui. Komisi- 
jon išrinkti J. Jasinskas, N. Vi- 
limaitis ir Manikas.
Kadangi susirinkime narių ma

žai tebuvo, taį ir beteko daug

ITCHEN
lenzer

jRrSONLYDlM 
5£ans«scours

PUTS

Speed
A AND Action 

in iiour huuse 
cieminį

MIDWEST1

HONEST VĄLUES

VISUOMET 
DIDŽIAUSI 
BAĘGENAI 

VISUOSE

MIDWEST 
STORES

Didžiausi Sutaupymai! Kokybės Prekės!

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, LAPKRIČIO 20 IR 21

25 c 
3^:20c 

“KELLOG’S” CORN FLAKES 2pak 13c

KIAUŠINIAI Puikiausi Paranktiniai 
“Cold Stored” tuz.

“BORDEN’S” MILKAS RUOTAS

BANANOS Gražios, prinokusios 3 sv. 19csv.

. ir Tris Pakelius
OLD DUTCH”

Old Dutch Cleanser—mo
derninis tobulas valytojas! 
Laikykit jį visuomet po 
ranka jūsų namų maudy
nėje, virtuvėje ir skalbyk
loje. Nėra nieko panašaus 
jam; jums nereikia kelių 
stylių ir rųšių valytojų. 
Pamąstykite apie šį prie- 
dinį Old Dutch patogumą; 
vieno jo užtenka visam jū
sų valymui.
Išvalo 'Greičiau— greičiau 
negu kas kitas ką jus gali
te vartoti. įsigykit sau dau
giau laiko su Old Dutch.
Išvalo Saugiai—kadangi jis

neturi savy aštrių, kietų 
žvirgždų ir nebraižo. Old 
Dutch * apsaugo paviršių. 
Gražius dalykus palaiko 
gražiais. Ir jis yra švelnus 
rankoms.
Sveikas Svarumas—yra su
teikiamas jūsų namams pa- 
gelba Old Dutch, kadangi 
su vienu švelniu pabrauki
mu jis kartu su matomais 
purvais nuima ir , nemato
mus nešvarumus—ir visą 
tai atlieka taip lengvai. Jis 
yra ekonomiškas vartoti 
dėl tos paprastos 1 priežas
ties, kad biskučio Old 

s Dutch ilgam ištenka, i

KLAUSYKITĖS Old Dutch Mergaitės kiek- 
vieną Panedėlio. Scredos ir k Pėtnyčios rytą 
visu Columbia Broadcasting System tinklu. 
KLAUSYKITĖS IŠ STOTIES WBBM 

7:45 Vai. Ryte.

Old Dutch Holderiai, Spalvuoti! _
Iškirpkite iš Old Dutch Cleanser leibelio panelę su maitinu, esančiu virš var
tojimo nurodymų. Prisiųskite jį kartu su 10c ir savo vardu ir adresu. Iš- , 
pildykite kuponą šiandie.

Old Dutch Cleanser, Dept. 881.
111 Weet Monroe St., Chicaro.
/Rasite pridėtus .. t Centų ir .

už kuriuos prislųsklte man ... < 
Holderius spalvų: 
IVORY |—I ŽALIOS

, leibelių 
Id Dutch

MALYN03 I—I

“DEL , QAT]UAXTAT Raudonieji Alaskos 
MONTTEy^Augštas kenas ...........  1“ ■

* 17AVA “Justice” INDAS KIEKVIENAM
, JtVAVA PAKELYJE ............ * 1 ■■■■■»■.■■<■ į' ■! ■ 

IDAHO RUSSET
BULVES

PEKAS 29c
100 sv. (pakuojant) maišas $ 1.85

Svaras 39c
MICHIGAN GRADE

OBUOLIAI
5 sv. 17c

Bušelis (apie 45 svarai) $1.39

SALDIEJI AGURKAI Š7.‘"Diiara. 25c
TWTTC<17A “Midwest“ -PLYNA 2 svarųDRUSKA. ar iodizuotA C p.lk,-iOC

. MAYONNAISE______________ • ' 15c
“College Inn” Chicken A La King kį„as 36C

“MidvVest” y2 PAINTĖS
DŽIARAS ........... ........

“Seminole” Toileto jPopiėra 3,a‘:X.T9C
KREKES “Paul Schulze”

MALTED GRAHAM Pak. 15C
“Sweetheart” Toileto MUILAS 3 17c
........ ...............................—- ............... ♦" ’  ............... —  . .... .......——-

MUILO CHIPS “Sweetheart” Didefc5 41C
Wanda” Tualetinis. DYKAI! Didelis 

žaislinis aeroplanas ...... W
........................ .................... ■■■■«—m.........................................................................................................  n i i

R BOTI f) A Dauguma Midivest Stores., sankrovų turi ir mėsos lAilAuAi skyrius, kur jus galite pirkti parinktines mėsas, pau-’ MU I flMFlI kštieną ir tt. už žemiausias kainas.

MUILAS

*‘Midwest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupe yra atstojaujama savo komiteto.

PAUL' DOMBRĄUSKAS#
858 W. 33 Street 

ALEX CEBŲLSKIS
836 W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KON?T. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

Vardas
GatvS

Miestas KOOPERA'

MIDWEST STORES

NEPRIKLAUSOMŲ’ SANKROVŲ

PADEKAVONES DIENĄ!
Su -nužemintoms kainomis ant visų namams 

reikmenų.
PEČIAI, PARLOR SETAI, KARPETAI 

RADIOS, PIANAI
ant visų kainos yra numažintos iki 50% 

prieš metines šventes

1932 Metų Mados
Nauji Radios dėl 1932 metų 
be skirtumo kokios išdir- 
bystės ar mados, kombina
cijos v su specialiu kabinetu 
ir tūbom, pilnai įrengtas 
vertės $325.00 $«fl J| O->r>9 
tik už ............ .. 1 49

Ar jus žinot, kad yra galima dabar pasirinkti sau tinka
mą Parlor Setą visą mohair? Didelis pasirinkimas musų 
dirbtuvėj ir tik už JI O g A
ir lempa dovanai su setu

ir augšČiau.Dining Room Setai tik $39.__
6 kėdės ir stalas; visokių madų ir užbaigimų su pail
ginimu.

ŠILDYMUI 
PEČIAI I

dėlŠie pečiai yra padaryti 
gražumo ir šilumos ir anglių 

taupymo. Kainos žemos tik 

si 9.75 k 550

' Del parankamo musų Krautuve ir Setų Dirbtuvė yra 
atdara kas vakarą iki 10 vai. Nedėliojus nuo 9 

iki 1-mos valandos po pietų.

EPHeHhniTUREE I
3224-6 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Victory 1657

• į
I
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susirinkimams. Ir jei kas ga
li Lygai šiame reikalę pagel- 

i tai.

M susirinkimams. Ir jei kĮ"Į1|[" H [J|lv Ii Lygai šiame reikale 
VII I kčti, turėtų padaryti

ŽINIOS Latvių programas per 
radio

Pavieto iždininkei pa
siūlymas taksų reikalu

Cook pavieto iždininkas Jo- 
seph B. McDonotigh išsiuntinė
jo informacijas apie tai, kokį 
pasiūlymą jisai mano įteikti 
Ilinois Valstijos legislaturai 
taksų reikalu. Pasiūlymas es
mėj busiąs toks:

Jis prašysiąs valstijos legis- 
laturos duoti vadinamą dis> 
count visoms taksų biloms už 
nekilnojamą savastį, pradedant 
ateinančių metų rugpiučio mė
nesiu, kurios bus laiku sumo
kėtos.

Jeigu legislatura priims šį 
pasiūlymą, tai visa taksų suma 
šiek tiek sumažėsianti. Ant 
kiek sumažėsianti? 1929 me
tais Cook pavieto nekilnojamai 
savasčiai buvo uždėta taksų 
$202,421,525. Jei pavieto iždi
ninko paęiulymas butų legisla- 
turos priimtas, tai sulig 1929 
m. taksų suma šis discount siek
tų $5,050,000. Tikrenybėj jis 
nesiektų daugiau kaip pustrečio 
arba tris milionus dolerių, ka 
kandi ne visi nekilnojamos sa
vasties valdytojai juo pasi
naudotų.

Kaip galima butų kalbamu 
discount pasinaudoti? Norima 
discount pritaikyti 1931 metų 
taksoms. Paskutinioji legisla- 
turos sesija priėmė patvarky
mą, kuris nusako, kad 1931 me
tų taksų pirmoji dalis skaitysis 
užvilkta nuo rugsėjo mėn. 1 d. 
1932 m., o antroji nuo vasa
rio mėn. 1 d. 1933 m. Įstaty
mas grąsina uždėjimu 1 nuo
šimčio baudos už kiekvieną mė
nesį, jei taksos nebus sumokė
tos reikalaujamu laiku.

Pavieto gi iždininkas prie šio 
įstatymo ketina pasiūlyti patai
symą. Jis siūlo garantuoti 5 
nuošimčių --discount- tiems ne
kilnojamos savasties valdyto
jams, kurie sumokės taksas pa
žymėtu laiku, būtent pirm pir
mos dienos rugsėjo ir vasario 
mėnesių.

šiuo p/siulymu manoma du 
dalyku atsiekti. Viena 
paskatinti juo didesnį savas
ties valdytojų skaičių sumcfkė- 
ti taksas laiku, o kitą — tai 
palengvinti taksas keletu nuo-

Ateinantį sekmadienį popiet, 
nuo 3 iki 3-:30 valandos, bus 
latvių radio programas iš sto
čių W. C. F. L. ir W. 9X. A. A. 
Tarpe kitų dainuos ir p. Brun- 
valdas. Programas bus duotas 
Pasaulinei Parodai Chicagoj 
skelbti.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

šeštadienį, lapkr. 21 d., 3 vai. 
popiet ‘ Fieldo mUziejuj gamtos 
istorijos bus duota \lekcija te
ma “On the Trail oi thc Vik- 
ing”.

Tą pačią'dieną krutamieji 
paveikslai vaikams: “The De- 
claration of Indepcndence”, 
“The Hamster Family” ir “A 
Jungle Roundup”.

Bainų reikalų tyrinėji- 
jimas

I

tai

Sumokėjimas taksų laiku yra 
būtinas tiksliam Chicagos ir 
Cook pavieto biznio vedimui. 
Galimybė gauti discount ant 
taksų yra taipgi svarbi dauge
liui taksų mokėtojų, nes taksų 
liauta jau dabar atrodo per sun • 
ki.

Trečiadienį teisėjas Feinberg 
pasiuntė Robertą Bain, John 
Baino sūnų, dešimčiai dienų ka
lėti. Teisėjas nubaudė Bainą 
kaltindamas jį panieka teismo. 
O šitokį kaltinimą teisėjas pa
darė Bainui todėl, kad pastara
sis neatsakinėjo aiškiai į duo
tus jam teismo klausimus.

Įsakymas padėti jaunąjį Bai
ną dželon buvo teisėjo Feinbcr- 
gio-duotas žodžiais, o ne raštu. 
Šerifas Meyering laikė pas sa
ve Bainą nepildydamas teismo 
įsakymo, šerifas aiškinosi, kad 
be raštiško teismo paliepimo ji
sai bijąs, kad nebūtų vėliau 
traukiamas teisman. Sužinojęs 
apie tai, teisėjas Feinberg pa
reiškė, kad gali priseiti patrauk
ti atsakomybėn patį šerifą už 
nepildymą teismo įsakymo. Bain 
pagalios buvo padėtas dželon. 
Teisėjas tuojau neišdavė raštu 
paliepimo padėti Bainą dželon 
todėl, kad norėjęs juo atsargiau 
priruošti kaltinimą Bainui. Bai
nų adv. Lippincot dėjo pastan
gas vakar išimti Bainą iš kalė
jimo.

Vakar buvo pašaukti liudyti 
grand džiurei viršilos ir darbi
ninkai West Englcsvood Banko, 
vieno dvylikos užsidariusių Bai
no vadovautų bankų. Iš visų to 
banko perdėtinių tik vienas se
nis Bain nebuvo pašauktas duo
ti liudymus grand džiurei, ka
dangi jisai randasi šiuo laiku 
ligoninėj.

Apiplėšė
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Princas Azam Jah, Hyderą- 
bądo sosto įpėdinis. Jo tėvas 
gal yra turtingiausias žmogtis 
pasaulyj.

Naktinio teismo reika
laujama

PATENTS
Laikas Mlaug relikla 

upHuugoJIinu savo 
Binnanyinų. l’rl«h]»- 
klto braižini ar mo- i 
<lcl| įlel irutrukolJu, 
arba raSykitc įlel 
NEMOKAMOS kny- 
gutČH **How to Ob«

c

DYKAI 
KNYGKLA

filiu a 1‘nitcnt” ir "llccoril of In- 
vcntlon” formoH. Nieko neltnuin 
u>. InfornuiclJtiH Ict> daryti. HuhI- 
rftSlnflJIninl laikom) paslaptyje.

’ Greitini, atsargus, rūpestingas pa- 
I tarnavimas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bįle kam
po, kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 

ligonius
.nuo 10 ryto jki 2 po pietą is 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai.
Dr. C. K. Kliauga 

1 Dentistas 
2420 W. Marųuette Rd.

arti We*tern Avė.
Pbone Hemlock 7828

Socialistų jaunuomenės 
lyga

Banditai atėmė iš vežėjų 
moteriškų paltų vertės $3,400, 
kurie priklauso Rappoporto 
krautuvei, 6223 North Irving 
avė. »

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlty Savlng* & Commercbl 
Bank Bulldlilf

(Dlrectly acrosB atreet from Patont Offlco) 
\VASniNOTON. D. C.

Graboriai

Grabcriai

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj. /

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

IGN. J, ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T>TT nosyje, burnoje 

ir gerklėje 
k

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

( DR.NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Įvairus Gydytojai

Teisėjas Padden išreiškė nuo
monę, kad Chicagai reikalingas 
esąs naktinis teismas nusikal- 
tusiems trati ko patvarkymams 
automobilistams teisti.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

1327 So. 49ch Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rcz. Tel. Hemlock 2615

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 25 mi
tu* kaipo patyri* gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeri*.

Gydo įtaigia* ir chroniška* ligai Tfn 
rą, moterą ir vaiką pagal naujauriui 
metodu* X-Ray ir kitokiu flektrot 
prietaUu*.

Ofi*a* ir Laboratorijai 
1025 W, l&th St., netoli Morgan SL 

Valando*: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar*

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Rark 6755 ar Randolph 6100

Lietuvės Akušerės

$6,500,000 bedarbi ų 
fondui

vakar dienos Chicagoj ir 
pavieto bedarbių fondui

Iki 
Cook 
jau buvo prižądų $6,485,856.

Midwest Stores pri
ima visų labdarybiy 

tikietus
Yra senas biznyje posakis, kad jeigu 

jus tarnaujate publikai teisingai ir tiks
liai, jums bus ne tik atmokėta geresniu 
bizniu, bet ir visur., gausite .pripažint 
mą.

Geriausias tam įrodymas yra tas fak 
tas. kad Midwcst Stores, organizacija 
25 7 grosernių. tapo oficialiai pripažinta 
visų didžiųjų labdarybės draugijų, kad 
priiminėtų tikietus, kuriuos jos išduoda 
dėl maisto.

Šios labdarybs organižacijos neleidžia 
kiekvienam priiminėti tikietus. Pir
miausia visos tokios grosernės ir maisto 
sankrovų organizacijos būna ištiriamos 
delei jų užtikimumo. teisingumo kainu 
ir kokybės jų parduotų prekių.

Kadangi Midvvest Stores pardavinėja 
kokybės prekes už žemas kainas, jie ta 
po pilnai užgirti (labdarybės draugijų, 
kurių troškimas yra, kad jų šelpiamas 
žmogus kuodaugiausia gautų gerų pre
kių už pinigus. Midvvest Stores visuo
met tai darė ir tą daro dabar, nes san
krovų savininkai gerbia ir brangina jiems 
pareikštą pasitikėjimą.

Ne tiktai turintys lablarybės tikietus 
gali išmainyti juos Midvvest Stores, 
bet ir perkančioj! publika gali būti visą 
laiką tikra, kad šios sankrovos pasiūlo 
didžiausias vertybes. -

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet wti sąži
ningai ir nebrangu* to
dėl, 
laidą

3307

kad neturim* i*» 
užlaikymui įky-

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

V MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Dr. Suzana A. Šlakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 laboj 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Ud 4 
vai. po pietą it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 

Phone Midvay 2880

, S. M. SKUDAS
Lietuvii 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roonvelt 7532 

--------------------- ------- L----------------------------------

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

$ ■

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia 
Reikale meldžia jatsišaukti. o mano 

darbo busite, užganėdinti.
T ei. Rooseveįt $2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Ckero 5927

Aldų Gydytojai

Phone 
Hemlock 9252 Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
i Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aoenen 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po pfet, 

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

Telefonai* Yaid*s1138

Stanley P. Mažeika
Graborihs ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akią įtempimą, koris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ- LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

---------- o----------
. .Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ' AKIŲ SPECIALISTAS

Socialistų Jaunuomenės Lyga 
westsidėje buvo iki šiol aktyvi, 
koordinuodama darbuotę Įvai
rių radikalių jaunuomenės or
ganizacijų ir dėdama pastangas 
plėšti socializmo idėją jaunimo 
tarpe. Lyga kooperavo su So
cialistų Partija ir padėjo parti
jai laimėti tokio pasisekimo, ko
kio ši susilaukė iš savo paren
gimų.

Socialistų Jaunuomenės Lyga 
tačiau jautė kliūčių savo dar
buotei todėl, kad neturėjo tin
kamos vietos susirinkimams, nei 
fondų tokiai vietai nusisamdyti.

Todėl Socalistų Jaunuomenės 
Lygos centro ofisas prašo vi
sus draugus socialistus ir sim- 
patizatorius, turinčius skiepą, 
kuriuo Lygos nariai galėtų nau
dotis, pranešti apie tai “Nau
jienoms” arba Socialistų Jau
nuomenės Lygos centro ofisui 
adresu 2653. W. Washington 
Blvd. Jeigu reikėtų maža ren- 
da primokėti, «tai prašoma pa
sakyti kiek rendos tikimasi 
gauti. :

Socialistų jaunuomenės judė
jimo augimui reikalinga būtinai, 
kad Lyga turėtų vieta, kuria 
galėtų naudotis visas dienas sa
vaitėje paskaitoms, debatams ir

Net džiani toriai turi 
. pirkti džiabus

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

. J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bą išdirbystė*.
OFISAS:

' 668 W. 18th Street 
Tol. Canal 6174

. SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

Carl Olsen, 5843 Carpenter 
street, džianitorius mokykloj iki 
pastarojo laiko, prisipažino, 
kad jis turėjęs du kartu aukau
ti politikierių rinkimų vajui no
rėdamas palaikyti savo 
džianitorio džiabą .

Užsistoja už namų 
vininkus

Duokite savo akis išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMĖNTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
TeL Boulevard 6487

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriikų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų 
OFISAS. 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 3 1 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto. 2-4 po piet,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtnue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną. ------------ - ... - -
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036 7-9 vak. IMed. ir Švetnadieniais 10-12

2 iki 
10

Rea, 6600 South Artesian Avansu 
Phope Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 4050 ‘ Veneriškoi

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St, 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odoi

A. M0NTV1D, M. D.
West Town Štate Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Valu 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namą telefonas Brumvick 0597

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Ncdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
T.L Prospect 1950

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearbom St., Room 1115. 

Telefoną* Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310, 
-Valando*: nno 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakarą, išskyra* ketveegą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A* OUS *
R. A. VASALLE

ADVOKATAI

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western AvenueI

Tel. Lafayttt* 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai

Room 1934 TeL Randolph- 0331 
Valandos nup 9 ryto iki 5 viA, rA 
3241 S. Halsted St, TeL Victorg 0541 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olia—Utarn., Ketv. ir Subara* vali, 
Vaiafli—Pan., Sėr. k PėtnyHo* vak.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Cansd 2552 
Valando* 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnytioj nuo 9 iki 4kaip

Lietuviai Gydytojai
sa

ir

i

vie

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 769 Į

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

i ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
2201 West 22ud Street 

t Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond SUeet 

Telefoną* Repnblic 7868

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St, 
Room 1502 T«l. Ctnrnl 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po piltą '

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Snbatoa 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Ame, TeL Lafavette 733Z

Namą Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect J028

Rez. 2359 S, Leavitt St, Canal 2330 
Ofiio valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Ncdėlioj pagal sutarti

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nno 6 iki 8 valandai vakare 

«p«rt šventadienio ir ketvirtadienio

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunat Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adomi St,, Room 2117 
Telepbont Randolph 6727 

VoAoroM 2151' W, ^2nd St, mro frj! 
Telephone Rooievelt 9090

Narni* 8-9 ryt*. T«L Repoblic 9600
........................ ■*■■■- - ------------- - I

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akią Specialistas. Virš 15 metą 

/ patyrimas
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. A.bland Avė. Tel. Yardi 6780

J ' I ■ . • \ ' 1
' . « 1

4 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

K’k

na-
yra

Pastaruoju laiku įvedus 
turalj gazą Chicagoj, kuris 
pavojingesnis nei seniau var
totas, pasitaikė keletas mirčių 
dėl gazo. Sveikatos komisionie- 
rio įsakymu gazo kompanija 
pradėjo peržiūrinėti vandens 
šildytuvus. Apie 72,000 tų šil
dytuvų rasta netinką. Taigi 
pradėta juos perkelti ir taisyti 
sulig reikalavimais. Dabar 
miesto taryba priėmė rezęliu- 
ei ją, kuri taikosi Illinois Com- 
merce komisijai pavesti nusa
kyti klausimą, kokiomis sąly
gomis gaso kompanija gali iš
kelti arba perkelti kiton 
ton tuos šildytuvus.

’ V’\V l Ą >M'T

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me« visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysii Ofisai 

4605-07 South (Hermitage Aveuue 
Visi Telefonai! YARDS 1741 ir 1742

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą. —... ....... k.. .. . . —

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd, 

kampas j67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1^95 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą ir 

nedėlipms pagal susitarimą

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland At». 
Te!. Boulevard 2800 

Rez. .6515 So. RocAtvril St, 
Jei. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmas toks koncer 
tas

Koncertų esame turėję viso
kiausių, ir geresnių, ir silp
nesnių, ir vietinių spėkų, ir sve
čių. Bet dar niekad neturėjo
me simfonijos orkestro koncer
to. Chicago turi savo didįjį 
simfonijos orkestrą, kuriuo di
džiuojasi prieš visą pasaulį ir 
kuriam yra pastalę puikiausius 
rumus-salę. Turi ir mažesnių 
simfonijos orkestrųt

Mes, chicagiečiai lietuviai, ir
gi galime prieš visus didžiuo
tis, turėdami savo Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestrą. 
Tiesa, ne tokį didelį ir tobulą, 
kaip Chicagos Simfonijos Or
kestrą, bet jis mums tiek pat 
brangus, nes jis yra musų, o 
savi marškiniai visuomet yra 
arčiau kūno. Kaip amerikiečiai 
remia savo orkestrus, taip ir 
mes turime paremti savąjį. O 
dabar kaip tik yra proga. Or
kestras rengia pirmą metinį 
simfonijos koncertą ateinanti 
sekmadienį, lapkričio 22 d., die
nos laiku, 3 vai. po piet (kad 
nesutrukdyti kitų 
Gage parko svetainėj 
VVestcrn 
orkestro 
koncerte, 
turėsime
savo simfonijos orkestro ir so
listų pasiklausysime ir kartu 
paremsime orkestrą, kad pada 
ryti jį dar didesnį ir geresnį, 
duodant jam galimybės įsigyti 
naujų gaidų ir naujų instru
mentų. O ta parama betgi ma
žai jums kainuos — tik po 
50c asmeniui.

Kadangi tikietai prie durų 
nebus pardavinėjami, tai visi 
prašomi įsigyti juos iškalno, 
nuo orkestro narių ar “Nau
jienose”. Bk.

išeigų), 
5500 S. 

Avė. Tai bus pirmas 
pasirodymas savame 

Atsilankydami į jį 
dviejopos naudos. Ir

Town of Lake
Pavardės nesvarbios. Taigi 

pavadinsime asmenį, apie kurį 
kalba eina, X. štai tą palietį iš
tiko nelaimė.

Tas musų pilietis susita
rė su vienu iš kaimynų pasta
rojo mašina važiuoti grybauti. 
Buvo sutarta išvažiuoti praėju
sį trečiadienį, lapkričio 18 d., 
dar prieš auštant.

Grybavimui ‘ pradėta rengtis
dar iš vakaro. Parūpinta lun- savo nutarimų.

■nipnnysei.ss.mi „ - ■■■.- ............ ........... .* ...
Čiaus dėžutė; na, žinoma, kaip 
lietuviškas posakis sako, ir 
“sauso niekas neklauso’. Taip 
ir pilietis X. turėjo namie pen
kis galionus, žinoma, visus 
penkis butų buvę neparanku 
vežtis. Taigi prišejo ruginė per
pilti į mažesnį indą.

Ruginė buvo slepiama nuo 
mažesiųjų šeimos narių. Ir kad 
mažesnieji nariai nepamatytų, 
tai pats pilietis X. ir žniona 
nusitąrė perpilti skystimą už
sidarę drabužiu klozete ir prie 
žvakės šviesos.

Perpylė ruginę 
dą. Bepildama, 
taškė drabužius, 
užsidegė. Tėvas
ti ją, tai ir pats apdegė.

Kaimynai pamatę piliečio X. 
stuboje ugnį ir išgirdę šauks
mus, pašaukė ugnegesius. šie 
pribuvę užgesino ugnį. O vė
liau atvažiavo policija ir išve
žė pil. X. ir jo žmoną į pavie
to ligoninę. Pats pil. X. dar 
padedamas policijos įlipo į ve
žimą, o moteris buvo tiek ap
degusi, kad teko naščiais 
nešti. —Raulas.

j mažesnį in- 
moteris apsi- 
Deliai to jie 

puolėsi gesin

Cicero

Visų tautų masmitingas 
reikalu

jQ

taksų

Penktadienio vakarą, lapkri
čio 20, Cicero stadione, prie 
19 gatvės ir 52 avenue, šau
kiama masinis šios apielinkes 
visuomenės susirinkimas. Susi
rinkimas prasidės 8 valandą va
kare.

Tai bus visų tautų masmitin
gas taksų reikalu. Bukite visi 
ir tėmykite dalykų stovį. Su
sirinkimas svarbus visiems.

Tą mitingą šaukia penki vie
tiniai improvement kliubai. Per 
savo atstovus jie susitarė, jo- 
gei tylėti toliau nebegalima. 
Kliubai pakvietė ekspertus iš 
didžiosios Chicagos, kad jie 
duotų platesnių paaiškinimų 
apie aukštas taksas ir patartų 
ką daryti, kad sumažinti jas.

Kaip matote, reikalas svar
bus paliečiąs kiekvieno kišenę. 
Tad bukite susirinkime, juo di
desniu skaičium ir žinokite kas 
yra veikiama.

Draugystės Lietuvos Karei
vių vakaras įvyksta ateinantį 
šeštadienį Lietuvių Liuosybes 
svetainėje. Dalyvaukite visi ir 
laimėkite didelį kalakutą ir ki
tas dovanas. Draugijos ir kliu
bai, kurie esate nutarę daly
vauti in corpore, nepamirškite

D.

BUVUSI SLAUGĖ TIKI
Į ŠIĄ SKILVIO GYDUOLĘ

“Chicago, gegužės 6, 1931. — Mano vyro apetitas pereitais 
metais buvo labai prastas. Kadangi aš buvau Slauge per virš 
dvidešimt metų, aš žinau, kad tik turint sveikas kepenis ir 
virškinimo kanalą jo apetitas tegali būti atgautas. Aš turė
jau būti labai atsargi su parinkimu gyduolių, nes jis yra karo 
/veteranas, gaso auka. Tečiaus

George Steponavičius
Savo debiute kaip solistas 

pianistas skambins Mendelsohn 
Concerto su orkestrą Lietuvių 
Simfonijos Orkestros koncerte 
lapkričio 22 d., Gage Parke prie 
55-tos gatves ir Western avė. 
Koncertas prasidės 3 vai. po 
piet.

Roseland
Lapkričio 8 d. Visų šventų 

parapijos salėj suvaidinta “Gra
ži Mageliona ir Petras Karei
vis”. Veikalas sutaisytas artis
tės Dundulienės. P-nia Dundu
lienė ir režiseriavo.

Magelionos rolę vaidino p-lė 
J. Julevičiutė ir pilnai jai at
sakė. P-lę Julevičiutę teko ma
tyti kituose vaidinimuose, bet 
Magelionoje ji buvo tikra pa- 
žyba.

Petro Kareivio rolę vaidino 
J. J. Zolp. Jis yra senas vaidin
tojas, režisieris ir scenos vei
kalų rašytojas. Kas matė jį kar-< 
tą vaidinant, tai be abejo nori 
matyti p. Zolpą vaidinant ir 
antrą kartą.

Karaliaus rolėje buvo F. Sut
kus. Atliko savo užduotį pu
sėtinai gerai.

Karalienės rolę turėjo p-lė O. 
Julevičiutė. Kaip jauna lošėja 
ji gerai pasirodė.

Senelės rolėje p-nia 
čiene pilnai tiko. Nė 
aktore nebūtų savo 
geriau atlikusi.

A. Daukšas Marseliaus rolėj 
pilnai tiko ir sulošė vykusiai.

/ B. Liutkevičius grafo rolėj ir 
M. Dundulienė Alvarijos rolėj 
abu vaidino labai gerai.

M. Dundulienė darbuojasi sce
noj, jei neklystu, jau apie 30 
metų. Ji puikiai išsilavinusi 
lošti, grimiruoti, režisieriauti, 
taipjau sutaiso veikalus vaidin
ti. Ji yra nepailstantai visuo
menės darbuotoja.

M. Tribičius tarno rolėj sulo
šė vykusiai.

“Graži Mageliona ir Petras 
Kareivis’ visais atžvilgiais pa
vyko. žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Tai tur būt liko ir 
pelno.

Kitas vaidinimas manoma 
duoti, tai trij ų aktų drama “Pa
vogtas Kūdikis”. Veikalas “Pa
vogtas Kūdikis taipjau parašy
tas p-nios Dundulienės.

Liutkevi- 
geriausia 
užduoties

NAUJIENOS, CHcSgS. ID.
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The English Column
■į ......... .................

Foreign Newspapers 
are x Necessary

callous of ci<ty dwellers.
More I cannot say.

— Number Seven

Foreign nevvspapers are

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius evederius ir 
pančiakas. Talsom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76% Iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
Netoli Normai0 Av^Mt Tel? VICTORY 8486, 

Atdara dienomis ir vakarais.

Pagelbsti gamtai gydyti 
Del pagelbos vartokite 

MICHELS W0NDER 
OINTMENT 

dėl mažesnių rektumo įdegimo. 
75c. už tūbą, su prisiuntimu.

Michels Laboratories 
5430 S. Dearborn St., Chicago, UI. 

Pinigai gražinami, jei nepatenkintų

be

d) 
vitally necessary to the United 
States as long as immjgration 
continues. Co-operation i s the 
vital necessity of family life, 
of businešs and of government. 
Without co-operation iii a fam
ily ųuarrels come. A nation 
vvithout in temai co-operation 
will be torn by dissension. 
Nations would soon be at war.

, (2) The btisiness of co- 
operation is the bųsiness z of 
the newspaper in the United 
States printed in a foreign 
tongue. It is the only teacher 
of customs and gov.ėrnment 
and laws that can reach the 
immigrants until they acųuire 
a working knpwledge of the 
English >langiiage.‘ ,

Primary Pupils.

(3) The immigrants may
called primary pupils, the for- 
cign newspapers the teachers 
of the firsit grades, and the 
American peoples and institu- 
tions are the university. The 
teachers mušt lėarn from the 
university and relay that learn- 
ing <to the pupils. It would be 
as awkward for a child to learn 
the alphabet direetly from the 
university as for immigrants 
to learn American customs, 
habits and institutions direct 
from English-speaking peoptes, 
newspapers and customs.

(4) Immigrants coming to 
the United States have seldom 
much knovvledgė of English. 
They are used to different cus- 
toms, different laws and dif
ferent ideas. They are accus- 
tomed to eating' fiye meals a 
day, to do their plovving in the 
fall, and to many other habits,

out
cus-

[Acme-P. .8 A. Photo]

Santa Monica, Cal. — 
nelius van Ness Leavitt, kuris 
dabar turi trobelio dėl sulau
žymo prohibicijos įstatymo. Jis 
yra prezidento Hooverio švo- 
geris.

Cor-

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus

z 3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Penktadienis, lapk. 20, 1931!
...... 1 'm r ■■■■■

Help Wanted—-Malė 
 Darbininku Reikia

TUOJAŲ8 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene veldlnimo Ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia Ir mes išmokinsime jus t kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tat yra geriausias pas
tovus amaatSB Amerikoje. Mes pagelbėaitne 
jums įsigauti i gerų darbų, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimus!. r

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino, prie mažos šeimynos, apšildomas, 
antros lubos. 3427 S. Emerald Avė.

’ —;—o------

BRIGHTON PARKE pasirenduoja 
kambarys dėl mažos šeimynos, gazas, 
elektra, taipgi apšildytas kambarys dėl 
vaikinų. 3139 W. 40 St. _ . ------ p---------

RENDON kambarys su visais paran
kumais, prie mažos šeimynos, vaikinui 
arba vedusiai porai. 7121 S. Rockwell 
Street. *

RENDON' kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, šviesus, apšildomas, — 
viena moteris, bijau būti. 1 661 Nortb 
Oakley Avė.

For Rent

Trinerio Kartusis Vynas 
padare labai daug, kad pagelbėti jam atgauti apetitą. Aš nuo
širdžiai jį rekomenduoju. Jūsų F. T.” 

r* : 'd
Trinerio Kartusis Vynas pasiekia pačias skilvio pakriki

mo šaknis. Jis pašalina nesuviršjdntus likučius, kurie pasi
lieka jūsų kūne, susiguli ir pūna, ir tud nuodija jūsų sistemą, 
jis palaiko jūsų kūną svarų iš vidaus. Kaip tik šie nuodai 
paliauja cirkuliuoti jūsų sistemoje ir kada kitos sudėtines da
lys Trinerio Kartaus Vyno pagerina jūsų virškinimą ir ape- 

, titą, jus pasijaučiate kaip naujai gimęs žmogus.

Nebus daugiau konstipacijos, nebus prasto apetito, gal
vos skaudėjimų, mieguistų popiečių, bemiegių naktų! Nebus 
daugiau nerviškumo ir kvaitulių! Jeigu pirmiau viskas ken
kė jūsų nervams, dabar jus esate pilnas energijos ir geriau
sios nuotaikos! . f

Trinerio Kartusis Vynas yra pardavinėjamas kiekvienoj 
geresnėj aptiekoj. Imkite jį reguliariai mažomis dozomis, po 
vieną šaukštą tris sykius į dieną.* Tiktai gaukite bonką, ma
žą ar didelę, pradėkite imti kąip prirašyta ir žiūrėkite pasek
mių! Jeigu negaunate savo apielinkėje, rašykite Jos. Triner 
Co., 133^ S. Ashland Avė., Chicago, III.

Atidarymas naujos 
gazolino stoties

Lapkričio 19 d. Anton Stan
kus atidarė naują gazolino sto: 
tį prie 6456 So. Cicero avenue 
(t. y. kampas 65 gatvės ir Ci
cero avė.). Parduoda geros rų- 
šies Texaco gazoliną ir Texaco 
aliejų.

Tai yra gražiai įrengta sto
tis, kurioj galima gauti ir val
gių — senvičių ir minkštų gė
rimų, kavos ir limonado, nes 
prie stoties įrengta^ ir lunč- 
ruimis.

Per atidarymo laikotarpį duo
damos dovanos,

Stotis įrengta su pirmos ru
ples prietaisais ir parankumais. 
Patarnayimas mandagus.

Senas Petras*

and practices, which are 
of time with American 
toms. ■ V'V 

. t ■
Only Short Course.

(5) It is only f i ve years after 
an immigrant comes to the 
United StAtes that the duties 
of citizenship fall upoh him. 
Then he not only has the right 
to vote, būt is under the duty 
of voting**

(6) Būt in fivė years it is 
hard for immigrants to tearti 
tq read and write every-day 
English, and much harder for 
them to understand the more 
difficult terms used in law and 
polities.

(7) For them to vote with- 
out realizing for what or whom 
their vote was cast would be 
folly. And the only way in 
which they can acquire a work- 
ing knowledge of American 
laws and customs with a full 
knowledge of English is througk 
the foreign newspapers.

(8) Foreign newspapers do 
not teacfr Polish, French, Jugo- 
slavian, Lithuanian, Italian, 
German, Greek, Jewish, and 
Bohemian. They teach United 
States, American customs, and 
the duties of American citizen
ship, although they do it 
through the mother tongue of 
the people who read them. ,

Jerome W. Jurewicz,
Assistant Attorney General, 

, State of Illinois.

Marąuette Murmurs
WlįlM "II ui i *■■■■■ 

“In Their Footsteps”

Since this seems to be the 
spawning time for new Lith- 
uanian organizations, why not 
thę Hex? Whatever the name 
may imply you’ll never know. 
We are pledged to secrecy and 
may only divulge the origin 
and purpose of the club. No- 
thing ihore. Eventually you 
may learn <the identity of iri-

■fiSMnbi

Skelbimai 1 
duoda nau

never

d pačios Naujienos 
a naudingos;

the roster. b
The Rex is to follow in the 

footsteps of the famed 
.................... ............................................

. ...i . . *0w-

. ’.'.u...

jamin Franklin. That wdrthy 
was known to have belonged 
to an organization similar to 
that of ours. Of course we do 
not have a Benjamin Franklin-; 
yet no one knows what the 
mystic future holds in store. 
Out of the obscure mists have 

t

come unknowns to better this 
’vv'orld with their works.

The purpose of the Rex is 
to fositer such activities as wi)l 
promote the welfare of our 
members. Intellectually, socially, 
physically, and financially. 
Particular stress being laid on 
good-fellowship and sportsman- 
ship.

We do not wish to become 
known as a group of egotists, 
būt, nevertheless, šee f it to li- 
mit our membership to such 
as we deem worthy. By our 
deeds ye shall know us.

This Sundąy the Rex journeys 
out to the sand swe.pt dunes 
of Indiana. There to frolic about 
as they see fit. A glorious spot, 
the Dunes. The fallen leaves 
and semi-nude trees of Autumn 
give the dunes that touch which 
the camera and canvass fail 
to catch. The magnitude and 
beauty of the surroundings 
cannot help būt awe the most

Dresių Dezaininimas 
x Dresių Siuvimas 
Skrybėlių Dirbimas

Mes telkiame ekspertų Instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina, fiie 
amatai yra patraukiantys ir 
treral apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

Skrybėlės
1 Mes išmokinsime kaip dezai- 
nintl ir padaryti grazma skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KA8NICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. «718

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINRS VANOS : 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Trentmental visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, sciatlca Ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurlnės vanos sutvirtina vandeni 
iki 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus Ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

IR

CLASSIFIEDADS
Educational 

Mokyklos

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ateje iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina ! 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver* 
tised Window” lobėj nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaij) 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas- 
kui sunaikina.

Dūda Jan 
F.arkas Luis
Gechis Miss Ana
Serpitis Kazimiera

902
903
904
914

PRANEŠIMAI
Marquette Park, S. L. A. 260 kp. 

rengia jubiliejinį vakarėlį, paminėjimui 
45 metų sukaktuvių ,4iuo Susivienijimo 
įsikūrimo, 30 metų sukaktuvių nuo ski- 
rimos su klerikalais ir 5 metų sukaktu
vių nuo S. L. A. 260 kuopos įsikūri
mo. Vakarėlis įvyks lapkričio 21 d., 
8 v. v., J. Mežlaiškio svetainėj, 2453 
W. 71 St., Chicago. Kalbės S. L. A. iž
dininkas adv. K. Gugis, Finansų Kom. 
pirmininkas adv. A. Olis ir kiti. Taip
gi bus muzika, užkandžių ir kitokių 
linksmybių. Kviečia atsilankyti.

— Rengimo Komisija.

Liet. Teatr. Draugystė Rūta No. 1 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
nedelioj, ‘lapkričio 22, 193.1, statys
scenoj veiklią Milijonai Vandenyje, taip
gi bus įstojimas už dyką nuo 16 iki 
30 metų, senesni, sulig įstatų. Pradžia 6 
vaįl, įžanga 50c. Kviečia Komitetai.

Metinis rudeninis balius. Liet. Vaka
rinės Žvaigždės Kliubo įvyks subatoj, 
lapkričio 21 d., Apveizdos Dievo svet., 
18 ir Union Avė. Atsilankę bus pri
imami be įstojimo mokesties.

— Komitetas.

HALSTED TAILOR
J. KLOWAS, Savininkas 

Valymas -— Dažymas —- taisymas 
Mes specializuojamas ant Furkautų 

Siuvam siutus ant užsakymo 
1711 So. Halsted St.

Tel. Canal 6380

PIGIAUSIA RENDA 
WEST SIDEJ

2 ir 3 kambariai. Matykit janito- 
rių 3-Čiam augšte.

1705 S. Canal St.

PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas, 
šviesus, moderniškas, netoli parkų it 
mokyklų. Pigi renda.

7250 So. Washtenaw Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 
išdirbtas per 10 metų 
Tel. Canal 4238.

bučernė ir grosernė. 
pilnas stakas.

Farms Por Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI gera 60 akrų farma 
didelėj lietuvių kolonijoj. 40 akrų ge
ros smiltingos žemes ir 20 akrų rie
baus juodžemio, tinkamo daržovėms au
ginti. 9 kamb. namas ir bamė, taipgi 
5 akrai miško. Randasi arti Hart, Mich. 
Kaina $5,000. Rašykite G. B. Rollins. 
Hart, Micb.

160 AKRŲ farma, gera žemė, sa 
namu, gyvuliais ir įrengimais, parduosiu 
labai pigiai už $3500. Harry Marek. 
5425 W. 23rd PI. Cicero, III.

Keai Estete For 8ale> 
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co-
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE u 
Perkam* parduodam, mainom namus, 

lotus, farma^ biznius visokios rąiiea 
Nėra skirtumo apieiinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimai.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
' AMATO '

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Wtit Madison Street

TfL Lafayette 0455

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDTRBYSOIŲ 

Didelis pasirinkimas už kalnas nuo $60 b 
augs. Lengvus Išmokėjimai.

B. & W. MOTOR SALES
827 W. 35th St. Tel. Yards 6080

PARDAVIMUI UŽ BARGENĄ
Aš esu priverstas parduoti savo dvie

jų augštų mūrinį namą, 2 flatai, randa
si 3730 S. Pamell Avė.

4 blokai į rytus nuo Halsted St.
Parduosiu už $250 cash, likusius po 

$25 į mėnesį.
FRED BUTTON 

2nd floor

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliota 9 iki pietį;.

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
BURBAU

1650 W. Division
Tel. Brunswick 6160

9 iki pietų.

St.

toms 
tonas 
tonas 
tonas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš’CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina. 
Pocahontas -Mine Run .... $6.75 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 
Black Band Lump ............... $8.50
Gren Valley Lump   ....... $9.50

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj. 
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 y. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
y CHICAGO, ILL.

EXTRA BARGENAI 
Marąuette Manor

1) Delicatessen storas su 1 kamb. 
Rendos $20.00 mėn. Apšildomas šty- 
mu, iš priežasties ligos pigiai atiduoda
ma. Norėdamas gerą gyvenimą pada
ryti nepraleisk progos. Kaina $350.00.

2) Delicatęssen šuoras su 4 kamb. 
Seni žmonės negali apsidirbti. Renda 
pigi — $40.00 mėn. Kaina $550.00, 
Darbo norėdamas nusipirk šitą štorą.

3) Išmainymui Hardware storas. Per 
20 metų išdirbta vieta. Lietuvių tirštai 
apgyventa. Norintiems pelningo biznio 
ir turintiems ką mainyti mes priimsime 
nuo vieno iki keturių flatų dydžio na
mą, turi būti geras ir geroj vietoj.•

4) Gasoline statioų — 58 foot kam
pas. “ Randasi šautuose. ant didelės 
kryžkelės. Tai yra naudingiausias biz
nis Šiandie kur nėra trostų. 
mainymui hardw*re store biznį 
mą.

Taipgi turime šimtus visokių 
ir pardavimų — namų, farmų, 
ir tt., kuriuos negalime čia sutalpinti. 
Norėdami pirkti, parduoti, ar mainyti ką 
nors, kreipkitės prie:

PAUL M. SMITH & Co.
4425 S. Fairfield Avė.

Pbone LAFAYETTE 0455.

Priimsime
ar na-

mainų 
biznių

Furniture & Fixtures 
Rakanjąi-ĮiyMd

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo it miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskj 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

BARGENAS $3850 BARGENAS
Gražus kam nors namas. 2 augštų 4 

kambarių cottage su didelėm viškom. 
Gasas ir elektra, maudynė. Vienas kam
barys turi 8 langus. 2 karų garažas. 
Ištaisyta elė. Arti mokyklos ir bažny
čių. KAM MOKĖTI RENDĄ? Ma- 
tykit 4105 N. Drake Avė., Chicago.

IŠ PRIEŽASTES išvažiavimo iš 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus, vartotus du mėnesius. 
2803 N/Kedzie Avė., arti Diversey.

Miscellaneous 
įvairus

PRANEŠU šios apielinkes lietuviams, 
jog esu nupirkęs Restauraną ant 2114 
So. Haltsed St. Gaminsiu, gerą valgį -—

BRIGHTON PARK
2-4 mūrinis, perdėm modemiškas* 

prie Albany ir 46 gatvės.
Turiu parduoti už morgičius.
Tuščias lotas mainymui ant auto, 

mobilio.
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47tb St.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 kamba
rių modernišką cottage, randasi Wcst 
Pullmane. 
gero truko. 
Paulina St»

Mainysiu ant bučemės ar 
A? Šalkauskas, 4605 So*




