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Sustabdė Valdžios Pasko 
las ant Namų Illinois v

Paskolos sustabdytos iki bus nuodugniai 
ištirtas Illinois HOLC raštinės vedimas
CHICAGO.—Valdžia iš Wa- 

shingtono sustabdė davimą pa
skolų ant namų visoje Illinois 
valstijoje iki bus nuodugniai 
ištirti kaltinimai prieš Wiillam 
G. Donne, valstijos manažerj 
HOLC (Home Owners Loan 
Corp.)—valdžios paskolų tei
kimo ant namų įstaigos. Bus 
sulaikyta išdavimas paskolų net 
ir tiems, kuriems jau buvo nu
tarta duoti paskolą. Tyrinėji
mus apie tos įstaigos vedimą 
užvedė ir distrikto prokuroras 
Green, taip kad galima laukti 
ir bylų. Pats Donne busiąs pa
šalintas iš vietos.

Tyrinėjimai iškėlė daugelį 
suktybių ir grafto, taipgi po
litinio favoritizmo paskolų iš
davime.

Nors paskolų įstaiga veikia 
jau keli mėnesiai, tečiaus iki- 
šiol yra išduotos tik 405 pa
skolos. Paskolos gavo dau-

giausia 
gičius, 
Don ne 
gaudavo tie, kurie susižinoda
vo su politikieriais, kurie už 
atlyginimą parūpindavo pasko- 
1q.

Išėjo aikštėn ir tokis daly
kas. Vienas žmogus turėjo 
$5,000 morgičių, bet kad jam 
reikėjo pinigų, tai jis tą mor 
gičių pardavė u‘ž $2,000. Mor
gičiaus pirkėjas prikalbino na
mo savininką prašyti iš HOLC 
$6,750, kad jis (pirkėjas) ga
lėtų atgauti pilną morgičiaus 
sumą, $5,000. Jis pasiėmė ir 
visą kitą paskolos perviršį, ne
va už įvairias išlaidas. Tokiu 
būdu morgičiaus pirkėjas už
dirbo virš $3,000.

Chicagos demokratai deda 
visas pastangas, kad išgelbėti 
Donne ir neleisti jį pašalinti iš 
vietos už jo gerą tarnavimą po
litikieriams.

tie, kurie turėjo mor- 
iš to banko, kuriami 
pirmiau dirbo. Arba

Irving Wexler, geriau žinomas kaipo Waxey Gordon, New 
Yorko butlegerių karalius, pramintas New Yorko “Capone”, 
lipa į policijos vežimą po to, kai federalinis teismas jį nuteisė 
10 metų kalėjiman už nesumokėjimą valdžiai $80,000 pajamų 
taksų.

šeštadieny pasimirė Lakūnai • Lindbėrg 
du garsus ameri

kiečiai rašytojai
hai sugryžo į Jungt. 

Valstijas

Sudeginusi savo vy 
rą nuteista 14 me

tų kalėjiman

Bet pagelbos jam be
buvo suteikti. Netoli 
Hansoniene ramiai žiu- 
kaip jos vyras dega.

Ispanas ruošiasi 
skristi per 
Atlantiką

NEW YORK, gr. 17.— Ra- 
mon Franco, vienas iš žymiau
sių Ispanijos lakūnų atvyko , j 
New Yorką ruoštis pavasary 
skristi per Atlantiką—iš New 
Yorko j Europą.

Weirton Steel Co. ko 
voja NBA admini- 

stracija
Pati pravedė “rinkimus” kom

panijos “unijos” atstovų “ko- 
lektėvėms deryboms”. Lauks 
teismo

Sudegė baisiosios 
bolševikų čekos 

rekordai
Gaiš 
ran-

MASKVA, gr. 17. — 
ras kilęs Lubiankoj, kut 
dasi buveinė baisiosios čeko's, 
dabar GPIL, sunaikino toskru 
vinos žvailgybos rekordus. 
Gaisras buvo gruodžio
bet bolševikų valdžia jį slėpė.

3 d

Po 21 metų atgavo 
regėjimą

Meksika projektuoja Papa nukapojo algas 
mokinti mokyklose 
socializmo principus

savo darbininkams 
Vatikane ir Ryme

Rašytojas Louis Joseph Vance 
sudegė kėdėj, o R. W. Chani- 
bers pasimirė ligoninėj

Per 5 mėnesius išskraidžiojo 
28,000 mylių ir aplankė i 4 
kontinentus ir 30 valstybių

Siūloma religinėms įstaigoms 
uždrausti užlaikyti mokyk
las. o kunigams jose moky
tojauti

Nukapotos algoš net ir Vatika
no kunigams. Kitų miestų 
kunigų tas nukapojimas ne
paliečia

VATIKANAS, gr. 17. —Papa 
Pins įsakė nukapoti algas vi-, 
siems kunigams ir kitiems baž
nyčių darbininkams Vatikane

MEXIC0 CITY, gr. 17. — 
Atstovų buto komitetas reko
mendavo įvesti visose mokyk
lose mokinimą socializmo prin
cipų ir kad ] 
goms butų uždausta steigti ir 
užlaikyti pradines ir vidurines $85 iki $170 į mėnesį algos nu- 
mokyklas, taipgi kad kimigams 
butų uždrausta mokyklose mo
kytojauti.

Bilius su tais pasiūlymais bus 
paduotas kaip tik susirinks at
stovų butas. Manoma, kad bi- 
liu‘s bus priimtas be jokių pa
keitimų.

Komitetas patiekdamas savo 
pasiūlymą sako:

“Prietarai ir fanatizmas, so
cialiai ar religiniai, sukaldė 
mases, iššaukė vidurinį karą, 
nuolatinę opoziciją naujoms 
ir atgimstančioms idėjoms ir 
griežtą kovą prieš revoliucinę 
valdžią. *•

“Meksikos istorija didžiumoj 
susideda iš kovos tarp revoliu
cionierių ir klerikalų, 
listų ir konservatyvių 
tų koalicijos”.

religinėms įstai- ir Ryme.
Tie, kurie gauna algos nuo

kapojamos 10 nuoš., o gaunan 
tiems virš $170—nirkapojamos 
15 nuoš.

Nukapojimas paliečia tiktai 
Vatikaną 
kapojimo 
dinolai.

Taipjau
kurie dirba Vatikano dirbtu
vėse.

ir Rymą. Nuo nu- 
neišsigelbėjo ir kar-

paliesti amatninkai,

Reikalauja pajamų 
taksų iš pabėgusio 

Samuel Insull

kapitar 
elemen-

WASHINGTON, gr.
Per pastaruosius 6 mėn. liko 
apsodinta medžiais daugiau 
kaip 48,000 akrų nacionalių 
miškų.

17.

CHICAGO.—Federalinė val
džia užvedė bylą, kad iškolek- 
titoti $199,000 pajamų taksų iš 
pasislėpusio Graikijoj Samuel 
Insull, $21,135 taksų iš jo žmo
nos ir $35,013 iš jų sunaus. 
Viso valdžia nori gauti iš In
sultų virš $221,000, kurių jie 
buk nedamokėję 1929 
m.m.

Insullai gi tvirtina, 
priklausančius taksus
sumokėję, bet dar permokėję 
ir reikalauja, kad valdžia grą
žintų jiems apie $34,000 per
mokėtų taksų.

ir 1980

NEW YORK, /r. 17.^—Savu 
apartmente Town House tro
besy vakar rastas sudegęs gar
sus rašytojas Loįris Joseph 
Vance.

Praeiviai pastebėjo besiver
žiančius per langą durnus ir 
kada įsiveržė į jo kambarius 
Vance buvo jau* negyvas, sėdys 
liepsnojančioj kėdėj. Spėjama, 
kad jis besirengdamas gulti at
sisėdo į kėdę ir užmigo rūky
damas cigaretą, nuo ko užside
gė minkšta kėdė. Jis gyveno 
vienas.

Jis jaimystėj mokinosi pieši
mo. Dienomis dirbo raštinėj, 
o vakarais lankė dailės mokyk 
lą. Vedė turėdamas 19 m. am
žiaus ir atsidūrė skolose. Kad 
tų skolų atsikratyti jis pradė
jo rašinėti trumpas apysakas. 
Bet jis nepagarsėjo iki para
šė ilgesnę apysaką. Nuo to lai
ko jis atsidavė vien rašymui ir 
parašęs labai daug apysakų, 
kurios buvo plačiai skaitomos. 
Dar nesenai jis lankėsi Vaka
rų Indijos salose ieškodamas 
medžiagos naujai apysakai. Gi
męs Washingtone, 1979 m.

Tą pačią dieną Doctors’ li
goninėj pasimirė kitas popu
liarus amerikietis rašytojas. 

IRobert Williams Chambers, 68 
m. Sirgo vidurių liga ir ligo
ninėj išgulėjo tris mėnesius. 
Tik trys dienos atgal jam buvo 
padaryta operacija.
laidotas savo 800 akrų 
Broadalbin, kur jis daugiausia 
savo apysakų parašė.

Jis irgi buvo pirmiau piešė
jas, mokinosi Paryžiuje ir tik 
sulaukęs pasisekimo* kaipo ar
tistas, jis pradėjo rašyti ir apy
sakas. Jo apysakas kritikai pa
sitiko labai nepalankiai, bet 
publikai jis patiko ir pasidarė 
labai populiarus.1 Jis yra pa
rašęs 72 apysakų knygas. Net 
ir jo pirmieji veikalai tebėra 
populiarus.

ROCKFORD, III., gr. 17. — 
Vakar j ury rado Mrs. May 
Manson,' 39 m. kaltą už su
deginimą savo vyro Earl 
Hanson, 42 m., ir nuteisė 
14 metų kalėjiman.

Ji gyveno atsiskyrusi nuo 
savo vyro. Perskirų sąlygomis, 
jis turėjo teisę vieną dieną 
savaitėj pasiimti pas save sa
vo dukterį Jime. Sekmadieny, 
rugp. 13 d. jis irgi buvo išsi
vežęs dukterį, su ja aplanke 
porą teatrų ir vakare parvežė 
ją namo. Vos duktė spėjo į- 
bėgti į vidų, ji pastebėjo ką 
tai degant. Išbėgusi laukan 
ji pamatė, kad tėvo automobi
lius dega. Nerasdama moti
nos, ji nubėgo pas kaimynus 
šauktis pagelbos. Subėgę kaimy
nai rado Hanson išvirtusį iš au
tomobilio, visą degantį ir vai
tojantį, 
galima 
stovėjo 
rėdama

Suimta Hansonienė laikėsi la
bai šaltai ir prie kaltės nepri
sipažino. Tiek pat šaltai ji lai
kėsi teisme. Prokuroras tiesio
ginių įrodymų neturėjo. Tik 
vien įrodė, kad ji tą dieną 
pirkosi gasolino, kurio dalis 
dar buvo rasta jos garaže. Iš 
to išvedė, kad ji buvo pasislė-. 
puri prie nainų esančiuose krū
muose ir> laukė kai parvažiuos 
jos vyras,, ir duktė' nubėgs vi- 

,, n- i .ęt « A A

dun. Ji tada greitai savo vy
rą apipylė gasolinu ir jį pa
degė. Ji pati btfvo kiek aps
vilusi, be to rastas ir apdegęs 
indas, iš kurio ji pylė gąsdi
ną. Taipgi teismui buvo pa
rodyti jos užrašai, kuriuose j< 
rodė didžiausią neapykantą sa
vo vyrui ir pastabą, kad jei 
jis dar sykį atvažiuos į jos kie
mą, tai jis tokiu neišvažiuos, 
kokiu įvažiavo. Ji kitaip savo 
vyro nevadino ,kaip geltonuoju 
šuniu ir kitais panašiais var
dais. Net ir liudydama savo 
byloje ji nė karto nepaminė
jo savo vyro vardo, —tiek ji 
buvo 
tos.

GREEN BAY, Wis., gr. 17.— 
Per 21 metus Mrs. Naylor bu
vo akla. Regėjimo ji neteko 
būdama 7 metų amžiaus, su
sirgusi škarletina.

Būdama akla ji vedė vyrą ir 
susilaukė dviejų dukterų, 4 ir 
3 metų amžiaus. • Vyrą ji at
simena tik iš kūdikystės laikų.

Nors daktarai tikrino, kad 
jai jokios pagelbos nėra, bet 
vienas daktaras kelios savaitės 
atgal padarė operaciją ir ji re
gėjimą atgavo. Kai jai atrišo

WEIRT0N, W. Va., gr. 17. 
VVeirton Steel Co. griežtai pa
sipriešino NRA administraci
jai ir galbūt NRA administra
cija turės kreiptis į teismą, 
kad priversti kompaniją pildyti 
jos ir darbo tarybos patvarky
mus.

Prieš kiek laiko ta kompanija 
sutvėrė savo “uniją”, prie ku
rios darbininkams betgi nerei
kėjo priklausyti, vien išrinkti 
“atstovais” kompanijos pasiū
lytus žmones. Vėliau kilo 
kruvinas’ darbininkų streikas. 
Kad NRA darbo taryba sirtai- 
kintų tą streiką, kompanija pri
sižadėjo pravesti bešališkus 
darbininkų atstovų rinkimus, 
po priežiūra nacionalčs darbo 
tarybos, kuriai pirmininkauja 
senatorius Wagner.

Bet kaip tik streikas spėjo 
užsibaigti, kompanija ėmė 
šiauštis. Ji griežtai atsisako 
pripažinti darbininkų uniją ir 
atstovų ‘rinkimus” pravedė sa
vaip, nežiūrint darbo tarybos 
protestų. Ji pasirinko kompa
nijos unijos atstovus, sudarė 
iš jų kandidatų sąrašą ir įsa
kė visiems darbininkams už 
jtfos balsuoti. Darbininkai gi

f

^ORRS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus iššalčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4;- 
20

pilna, linkiri jo neapykan-

kad jie 
ne tik

Gal 7 žuvo juroj
HALIFAX, N. S., gr. 17. 

Laivai ieško 
kurioj buvo 
žvejų laivo GJoucester, kuris 
sudegė ties 
jurininkų Hko išgelbėti, 8 žuvo 
ir 4 prapuolė su valtimi ir gal
būt irgi yra žuvę.

gelbėjimo valties, 
4 jurininkai nuo

Bus pa- 
dvare

Caple Sable. 19

akis ip j^i^nna/jsykf po *ŽT f««Vų atštoyų^^e^hlėjo patys sta- 
metų pamali aplinkumą, scena tyti/ * ■ ;
buvo giliai sujaudinanti. Ji pir
mą sykį pamatė savo vaikučius 
ir vyrą. Ji verkė iš džiaugs
mo ir nežinojo ką ir daryti. 
Esą 21 metai aklumo ją išmo
kino kantrybės, bet paskuti
nės kelios savaitės, kada buvo 
padaryta operacija ir buvo lau
kiama jos pasveikimo, išrodė 
kaip keli metai.

Pirmas dalykas, kai ji ątsi- 
kelsianti iš lovo,—ji nusipirk - 
sianti gėlių.

federalinius agentus 
“rinkimus” ir pri- 

kad jis paskelbs savo 
ir juos praves pagel-

Šen. Wagner buvo prisiun
tęs tris 
prižiūrėti 
grūmojo, 
rinkimus
ba federalinių agentų. Kompa
nija tvirtina, kad ji federali
nių agentų visai neįsileisianti 
be teismo įsakymo. Taigi, kaip 
matyt, NBA administracijai 
teks susikirsti teisme su ta 
atkaklia kompanija, kurios vir
šininkas pats yra kilęs iš dar
bininkų.

užbaigę tyrimo reika- 
pasileido ilgon kelio- 
smagumo, lankydami 

šalis. Jie aplankė

MONTEVIDEČ, gr. &7. — 
Pan-Amerikos konferencija pri
ėmė Jungt. Valstijų pasiūlymą 
sumažinti muitus tarpusavy.

njį,'’,

seserį. Aplankė Paryžių, 
Lindberghas nusileido pir-

MIAMI, Ida., gr. 17. — La
kūnai Charles A. Lindbergh ir 
jo žmona po penkių mėnesių 
traukimosi po įvairias šalis, va
kar savo didžiuoju hydroplanu 
sugryžo į Jiingt. Valstijas, at
skridę į čia iš San Fedro, San
to Domingo salos. Juos pasiti
ko lėktuvas su fotografais, bet 
Lindy gudriai maųevravo ir nar
dės! padengėse, kad vargiai pa
sisekė -jiems lakūnus nufoto
grafuoti. Jie luojaus nuvyko 
į hotelį, atsisakę su kuo nors 
matytis, ai’ priimti prisiųstas 
sveikinimo telegramas, tarp ku
rių buvusi ir prezidento tele
grama.

Abu4 lakūnai apleido Jungt. 
Valstijas liepos 9 d. ir išskrido 
į Europą per Atlantiką šiauri
niu keliu, ieškodami patogaus 
kelio oro paštui. Pasiekę Eu
ropą ir 
lūs, jie 
nėn dėl 
įvairias
Lindbergho tėvo gimtinę Šve
dijoj, taipgi buvo pasiekę net 
ir Maskvą. Buvo nuskridę An- 
glijon aplankyti Lindberghie- 
nės 
kur
mas sėkmingai perskridęs pla
tų j ę Atlantiką. Iš ten, aplan
kę dar kelias valstybės, jie nu
skrido į Afriką ir iš ten ant
ru4 kartu pasileido per Atlanti
ką į Braziliją. Pasiekę Brazi
lijos gilumą jie per pavojingus 
raistus ir kalnus pasileido lin
kui Jungt. Valstijų, kąd prieš 
šventes stfgryšti namo.

Per visą savo penkių mėne
sių kelionę jie perskrido apie 
28,000 mylių, aplankė keturius 
kontinentui ir daugiau kaip 
30 atskirų valstybių (Lietuvoj 
jie nebuvo, nors Lietuva labai 
jų laukė). Visur Lindberghai 
pasirodė labai kuklus, atsisakę 
nuo kokių nors jų garbei ren
giamų iškilmių ar bankietų. 
Tik vien Maskvoj jie dalyvavo 
jiems surengtame dideliame 
bankiete, kuriame dalyvavo ir 
pora Amerikos senatorių. 

. -u, . t; I ‘ . ■ ; • . f " t* "J J ’■ ' • •

gynėsi, kad gaisro pra- 
jį buvusi rūsy ir išbėgu

si laukan kai pamačiusi gaiš-, 
rą. Ji pribėgusi prie automo
bilio pažiūrėti ar nėra viduje 
dukters ir tada apsvilirsi, bet 
vyro ji nėjusi gelbėti. Jos 
“ekspertai” liudijo, kad jis va^- 
žiuodamas i$ kiemo atbulas su
trenkė automobilį, delei ko ga
lėjo pasidaryti elektro vielų 
“sfyort circuit”, o jei gasolino 
tankas, kuris buvo prieky 
(Ford, 1929 m.), buvo nors 
kiek prakiuręs, tai lengvai ga
lėjo automobilius pats užsideg 
ti. Gasolino ji pirkusi savo au
tomobilį “užštarduoti”.

Tečiaus jury nepatikėjo jos 
ir ekspertų parodymui, rado ją 
kaltą ir nuteisė kalėjiman. Ji 
dtfosianti apeliaciją į augštes- 
nį teismą.

Ji

Austrijos kartuvės prarado 
pirmą auką

Svarsto augštesnius 
taksus privatiniams 

bankieriams
WASHINGTON, gr. 17. — 

Atstovų buto finansų komite
tas svarsto pasiūlymą uždėti 
augštesniiAj pajamų taksų to
kiems privatiniams bankie- 
riams kaip Morganas ir suma
žinti pajamų taksus smulkes- 
niems biznieriams.

VIENNA, gr. 15. — Austri
jos naujosios kartuvės prarado 
savo pirmą auką prezidentui 
Miklas kalėjimu pakaitus mir
ties x bausmę ukininkaičiui 
Breitweiser, kuris' nužudė vie
ną .merginą, kad apsivesti su 
kita. Austrijoj nebuvo pako-

Austri

kita.
rimų jau nuo 1916 m. ir Doll- 
fuss įiesenai atstėigė mirteis 
bausmę, įvesdamas karo stovį.

Užsimušė žuvautojas
Nemune mušdamas žuvis, 

bombai sprogus, pats save sun
kiai sužalojo Panemunykų km.t 
Nemaniūnų vai. ūkininkas S 
Sprogdama bomba ne tik žu- 
vautoją sužalojo, bet ir laivelį 
į skeveldras suplėšė. Nukentė
jęs nugabentas į ligoninę mirė. 

...... ......... L___________

MASKVA, gr. 17. —Rinki- 
mas grudų iš valstiečių jau pa
baigtas. Valdžia pasiėmė apie 
25 nuoš. viso grudų derliaus, 
arba apie 20,000,000 tonų.

Klaipėdos uosto direk- 
cijon paskirtas vo- 

- kietininkas
KLAIPĖDA.— XI. 17. Elta. 

Vakar Klaipėdos krašto direkto
rija savo posėdyje nutarė kraš
to atstovu j uosto direkciją pa 
skirti direktorijos narį žygau- 
dą, kuris priklauso Landvirts- 
chaftspartijai ir buvo artimas 
Dresslerio bendradarbis, žygau- 
dos paskyrimas lietuvių tarpe 
kelia tam tikrą susirūpinimą, 
nes į lietuvišką įstaigą ir į jos 
vadovybę įeis stambus vokieti
ninkų šulas.

Amerikoj rengiama dir
va Lietuvos degtinei
KAUNAS.—Kadangi Ameri

kos Jungtinėse Valstybėse pro- 
hibicija panaikinta, tai kai ku
rios firmos susirūpino musų 
degtinės eksportu j Ameriką. 
Viena firma jau siunčia degti
nės ir kelių likerių rūšių pa
vyzdžius.

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
> SO. HALSTED ST. Td. Ganai 8500
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, NAUJIENOS, CMcagfl, UI
ligoje, Hip kai kurie sako, jaii 
hefliai iš Susivienijimo Išrir&o. 
Dabar, rodo.si, serga dairbihin- 
kiško susivienijimo sąskaitom hizacijos pėtiėij&s?

turalizacijos ir Imigracijos Biu-jšiai'n Wkui buvo ^daroma). To
rai būVo šhvi’ėnyti* krdvon. Kaip 
dabar reikia ! adrėštibti natūra-1

b

Collinsville, III
Nedarbas. —- Įvairios organi

zacijos. — Bimbininkų 
dldatai.

kan-

Be to, yra ir kelios Tok ai ė s 
draugijos. Jos turi po vieną 
kitą deflėtką hArių, tai ir vis
kas. Prie draugijų susilpnėji- 

žinoma, labai daug pri-i-

žinoma, dėl sveikatos jokio 
kontrakto negalima i padaryti. 
Bet Centre yra reikalingi ir 
sumanus ir sveiki žmonės..*

— Keliauninkas,

Darbai pas mus — tai 
angliakasyklose. 
laiku kasyklos

dauS
Da- 

labai 
mai-

mainas 
moder-

geres-

’ ginusiai 
bar tini u 
prastai tedirba. Daugybė 
nierių vaikšto be darbo. O tai 
vyriausiai todėl, kad į 
tapo sudėtos visokios 
niškos mašinos.

žmoneliai vis laukia
nių laikų, bet ar sulauks — tai 
didelis klausimas.

o « o
Draugijų pas mi.’s yra viso

kių. Bet visos gana silpnai gy
vuoja iš priežasties to, kad lie
tuviai yr« susiskaldę į įvai
rias grupes ir grupeles. Turi
me SLA. kuopą, bet ji labai 
silpna, kadangi ją bimbiniai 
visokiausiais budais boikotuo
ja.

Randasi ir ščyrųjų LDS. kuo
pa, bet ir toji vos-ne-vos ko
jas bepavelka. Gyvimja ir Ro
mos katalikų Susivienijimo kuo
pa. Kaip jai sekasi. — neži
nau.

mo, 
dėjo nedarbas.

» » »
Bolševikų spaudoje pastebė

jau ščyrųjų kandidatus į SLA. 
Centrą, žinoma, raginama no
minuoti tik tiknvs darbiniu 
kus (suprask, bimbininkus). 
Sąraše figūruoja ir vardas mu
sų vietinės “bimbukų motinos” 
M. Girdžiuvienės (taip ją čia 
vadina žmonės, o priegtam ir 
ji pati mėgsta tituluotis “bim- 
bukų motina”). Ščyrieji reko
menduoja ją rinkti į iždo glo
bėjus.

Perskaitęs tą žinią, aš pa- 
mislinau; turbut, SLA. jau vi
sai nubįednėjo bolševikiškomis 
jėgomis, jeigu peršama į Cen
trą tokia Girdžiuvienė. Ta mo
teris vos su dideliu vargu pa- 
kreivezoja savo pavardę. Ir štai 
dabar norima, kad jinai butų 
paskirta globoti milioninės or
ganizacijos tetą!

Tai vieni tik juokai, ir dau
giau nieko.

Teisybė, toji moteriškė mo
ka globoti save, nes pašalpą

IMIGRANTŲPROBLEMOS
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

N RA skundai
Kl. Kur galima pasiųsti skun

dus kaslink laužymo NRA ko
dekso?

Ats. Visus skundus galima 
paštu pasiųsti į distriktinį ar
ba vietinį NRA Gompliance 
Board. Pagreitinti ištyrinėji
mus ir su laužymais kodekso 
greičiaus apsidirbti yra paga
minamos tam tikros blankos, 
kurias galima gauti paštuose. 
Ant tų blankų reikia užrašyti 
smulkmen iškiausįas informaci
jas, kad išvengus bereikalingų 
susirašinėjimų. Tos blankos da
linamos už dyką. Gaunama ant 
pareikalavimo.
Natūralizacijos oficierių nauji 

titulai
Kl. Ką tik sužinojau, kad Na-

CHAPTER FORTY-E1GHT

HAT/ M Y BOY!"
bu FRANC/S WALLĄQE
J AUTHOR OF "HUDDLE"

Ats. Visi buvusieji Natūrali
zacijos Dištriktų 1 Direktoriai 
dabar vadinami Imigracijos ir 
Natūralizacijos Distriktų Direk
toriais, ir į juos taip reikia ad
resuoti. Bet 'šuprantaina, kad 
nei viena peticija -flėbOs atsa
kytu, jeigu asmuo adresuos se
nuoju ritfthi. K rasos ^ ^itfiįlaiš- 
kius sąryšy su pirmų ir antrų 
popierų aplikacijomis išpildyk 
vardu “Coth’fhišŠiOn' df Irtrtni-' 
gratidn and ''Nattiralization, 
Wašh‘irigton, D. C.

ši tartie fteri*ik
atvažiavimo' tėV^Akato

Kl. Atvykau į Suv.‘ Valstijas; 
iš Hamburgo pavasarį11905 m. 
Neatšihiėh'u dieilą 'htVAŽiavimo 
nei1 laivo VaYdą. Ndrhi prašyti 
pili^tyštes, ’bėt ‘kaip #aš pairti 
gauti reikalingų ]WdWnacijų? ■

Ats. Ateivis, 'įleistas į Suv. 
Valstijas prieš birželio Ž9 d. 
1906 m. neprivalo turėti atva
žiavimo certifikkto. Ant aplika
cijos pažymėk 'dieną, kada ma* 
nai atvykai iš Hamburgo. Ne- 

| reik' pridėti $5 krasds piniglaiš- 
kio su aplikacija. Ta suma yra 
reguliariškas mokestis už atva
žiavimo certi^ikatą. Turėsi pri
statyti kokių nors darbdymų, 
kad atvykai prieš birželio 29 d. 
1906 m. Net ir afideivitai nuo 
asmenų, kurie sako, kad tave 
pažino šioje Šalyje prieš birže
lio 29 d. 1906 m., turi būti pa
remti su dokumentiniais daro- 
dymais.

Palengvinta nalHiraliziacija 
veteranams

what he looked likę; although ev
erybody kind of liked Joie because 
he minded his own business and 
wasn’t likę his parents, either one 
of them. And Butcher Brown said 
lt might be a good movie būt it 
would be better if Albert, his eat, 
tvas in it«—and that if Albert ever 
fot in the movies it would b® the 

used to be wintlHjja?tLof "Mickey Mouse”; and AJ- 
j®rt seemed to know what Butchfly 
Brown was talki ng about becausp 
le stood right up and boxed, and 
Butcher Brown said that was how 
Albert would knock out ‘‘Mickey 
Mouse.”

The time went quickly and ev
erybody ’n town was going to see 
the pieture. George Kauffman 
vvanted to know if Tommy would 
>e home for it; būt Mom hadn’t 
icard from Tommy. She sure 
wished he would be home because 
it would be her heart’s delight to 
see some of the knockers then. 
Then George Kauffman put an ad 
in the newspaper and Mom would 
never forget how she felt when she 
first saw it:

It was a warmish kind of Decem- 
ber and Pop and Uncle Louie were 
sitting at the table arguing about 
it Pop said the seasons wcre 
changing around and that before 
long we*d be having winter when 
there used to be summer and sum- 
mer when then used to be wii)kMk 
and that Christmas would be cOM* 
ing on the Fourth' of July. Uncle 
Louie said that was all a lot of 
tomfoolishness and that even the 
weather man was in favor of the 
Republicans because so many peo
ple were out of w o r k and it 
wouldn’t be noticed so much if the 
weather wasn’t cold; if Al Smith 
had got in, it would be below zero.

Then Pop proved his point by 
reading in the paper about how 
ship captains said the gulf stream 
was getting eloser all the time and 
Uncle Louie wanted to know what 
the gulf stream had to do with it; 
then Pop pretended Uncle Louie 
was very dumb because he didn’t 
know that; and the way Pop talked 
Mom knew he didn’t know, either, 
būt you’d never find him admitting 
anything likę that to Uncle Louie. 
Mom let them go because it was a 
harmless kind of argument and 
didn’t hurt their digestion and they 
seemed to liko to argue anyhow.

Then the doorbell rang and Mom 
vi;cnt to see who it waa because the 
neighbors never bothered to ring 
the be 11 or knock, either, būt just 
valked in. Sure enough, it was 
George Kauffman who owned the 
Bijpu and he said he just wanted 
to let Mom know that Tommy’s 
movie, ‘'The Drop Kiek,” was going 
to play in his theatre, December 
19th and 20th, only George always 

jcalicd it the-ay-tre. Mom was so 
proud and happy and excited she 
didn’t l:now what to say būt she 
asked him in and he said he didn’t 

įhave time to stop because his wife 
’vras vait.rng in the car; then Mom 
took st> long to thank him that his 
,wife started to bluw the horn of 
the cj-r and George Kauffman left. 
Nohody liked his wife anyhow; she 
had come from Chicago and was 

■high-I at and they said George was 
henpecĖcd.

i Mom came right in to tell them; 
and it vas funny the way they 

.took it. Pop pretended he wasn't 
lerrcited bot h* didn’t s-jy anything 
, and Mom could his eyes smil- 
.ing te cimself; then UrcJe Louie 
laniffed and said, liow about some 
(Java, auč «MJd hc wx«n't going to 
t spend any of his tnoney on such 

1 truck and Pop came right hack at 
( tilir. and askrd h’m w)»en he e ve r 

epent any money on anything. It 
ots kind of a ha.*4 thing to say to 
hhn and of roome Uncle Louie re- 

į sented it būt he d’dn’t have to be 
' tuch an old gander, Mom thought.

The next day it wax in the paper 
! and the news sprearl aroend so fas ; 
that Mom couldn't show her face 

i anywhere vnthnut somebody hšk* 
įtng her, araan't she proud and they 
S bet ahe trould be right down in the 

ffrst rovr. And from the way Cou* 
(alr. Emmy carried on a' person 
i ww!d have thooghl Tommy wa* 
her boy. The n<*ighbor ladies tvėrė 

■ un ’eadted ahd talked about it ev- 
I ory day at the store, all except 
j Mra. Farrell who wfts probabiy 
1 mad because lt vrssn’t her Joty— 

and Mrs. Flannigan said the only 
pieture Joie eoold be in Was a 
'’ltjckey Mouae” becasse that was

Valeska Mourat in
THE DROP KICK 

With Big Jeff Randolph 
Ali-American Football Star, 

Jack Devere and a notable cast.

Cousin Emmy came running over 
with the paper, as if Mom couldr/t 
read herself; and Cousin Emmy, 
who never mišsed a movie at the 
Bijou, even since her husband’s 
time was cut down, said that the 
night before there had been an ad 
on the screen, showing Tommy and 
Valeska Mourat, and that he looked 
just likę an actor; and Pop said, 
why shouldn’t he?

A lot of the neighbors had hinted 
to Mom that they would go with 
her būt she put them off, saying 
she didn’t know just when she was 
going, that it depended on when 
Pop wanted to go and that she 
didn’t know whether he would go 
the first night or second, or the 
first or second show, depending op 
what kind of a day he had at the 
factory and how his feet felt. Mom 
wasn’t quite lying, either, because 
Pop was pretending he wasn’t in- 
terested much and that he had to 
get his sleep and couldn’t be stay- 
ing up late just because his boy 
had become a movie actor.

Mom was glad Cousin Emmy 
didn’t insist upon goinfr with them 
because she was running around 
liko a chicken vvithout its head any- 
how and she’d be sure to make a 
show of herself trying to show off 
in front of everybody and Tomrųy 
wouldn’t likę that. Mom hersslf 
tried to be calm so people wouldn’t 
think she was bragging; even when 
Joie Farrell stopped her and said 
she mušt be proud. Joie didn’t seem 
a bit jealous-hearted likę h i g 
mother.

Even though she was so excited 
inside she could hardly get supper, 
Mom couldn’t help būt laugh at 
Pop the evening the pieture came 
to tdwn. He was Home bright and 
early at four-thirty from the fac- 
tory and said the shop had knocked 
off an hour early, and Mom beit it 
was Pop who had knocked it off 
himself. And he went u p s t a i r s 
rfght away and put on his best su it 
without being told to, for once, and 
got out his good shoes and shined 
them up and was do^nstairs read*

ing the paper by five, ready to eat 
long before supper was ready, būt 
not saying a word about 
movies.

Pete came h o m e to eat 
looked at Pop and laughed.

“What’s the matter, Pop? 
dressed up and no place to go?” ho 
asked. . ,

Pęp didnjts aąsvfjy? būt Pete told , 
Mort he v/ould do the dishefe .\
supper, and for her to go and get 
ready before Pop swallowed a būt- 
ton or something. So Mom put the 
supper on the table early and Un
cle Louie was late for a meal for 
the first time in years and he 
scemed to take it as a personai in- 
sult, as if they were eating early 
just to keep him from getting his 
share. All through the meal Mom 
was more nervous than she would 
have been, afraid Uncle Louie waą 
going to say something about Pop 
being all dressed up likę a firehorse 
going to a funeral; būt one look at 
Pop’s face mušt have let him know 
this was no time to gat Pop 
started.

Pop was even short with Mom, 
looking at her likę she should have 
been ready hours ago. The doors 
didn’t open until seven and they 
had plenty of time būt he was so 
impatient that Mom tried to hurry 
anyhow and she was all butter- 
fingers and thumbs. She pulled her 
only pair of šilk stockings, a 
Christmas present from Cousin 
Emmy three years ago, and she 
had to sew up the runner and, of 
course, couldn’t find the needle 
right away. Then her petticoat w'as 
a mite too long for the blue flat 
crepe and it took time to hunt littk 
safety pins to pin up the shoulc’.ors.

Ali the time she could hear Pop 
grunting to himself downstairs and 
that made her worse. Būt she was 
finally ready by six-fifteen and 
thought she looked real nice and 
Tommy would be proud of his 
mother; būt Pop just looked at her 
likę she was wearing a wrapper, 
e x c e p t for the little wrinkles 
around his eyes, and she knew she 
had pleased him, after all. Pete 
$aid she looked likę a movie star 
herself. Pete had to go back to the 
garage būt was going to elose up 
in time to take Steve to the second 
show.

Then, after all the hurry, Pop 
picked up the paper and started to 
read again, pretending he wasn’t in 
any hurry. Mom was exasperated, 
or she would have been; būt she 
was too much afraid that Cousin 
Emmy \vould be popping in at any 
minute. <

Finally it was ten to seven and 
they went out together, just likę 
Mom had always wanted—just she 
and Pop. He was their boy and ho- 
body else’s—and she hoped all the 
people looking out behind the door 
curtąins along the Street got what 
tljey were looking after, particu* 
larly the one aeroas the way, 

į Pop was grand, WiUking dbwn 
the Street likę a congressman, Mom 

’ thought, just nodding to people and 
' being real dlgriifled. Sometirties 

Mom thought pop would, have 
made a real good*act»r himself, the, 

į way he. carrled things bff whop he 
really wanted to. He wasn’t even 

J complalning about his feet and she 
. knew he mušt be in agoriy with 

those nšw shoes bn sittce flvė
i oclo«k‘ (To fie ConUnued)

I-

tho

and

Ali

Kl. Ar įstatymas, duodantis 
speciales naturaliŽavimo privi
legijas veteranams, vis egzis
tuoja?

Ats. Įstatymas, aprūpinantis 
palengvintą natūralizaciją atei-, 
viams vetel’ąnąms, Įjūrio tar
navo prie Amerikos pūtikų laikę 
pasaulinio karo, yeiksuki gegu
žės d. 1934 m. Ateiviai vete
ranai neprivalo t ii rėti pirmų 
popierų. AtvažiavirHo certifika- 
tas reikalaujama nuo jų tik 
kuomet paskutinis įleidimą? į 
Suv. Valstijas, buvo po kovo 5 
d. 1924 m. Ir jiems reik turėti 
tik du liudininkus prisiekti prie 
dviejų metų nuolatinės reziden* 
cijos. Jie gali paduoti natūrali
zacijos peticiją teisme, kurio 
jurisdikcijoje jie gyvena.
Kuomet ateivis kokiu prasižen

gimu kaltinamas

Kl. Ateivis atvyko čionais 
legališkai daugiau kaip dešimts 
metų atgal. Jis tapo suareštuo
tas pereitais metais už kokią 
tai prigavystę ir pasodintas ant 
vieno meto ir pusės kalėjime. 
Jis vedęs ir turi du-vaikus, — 
abu Amerikoje gimę. Kuomet 
jo laikas kalėjime išsibaigs, ar 
jį išdeportuos iš Sijv. Valstijų?

Ats. Jį negalima išdepor- 
tuoti, nes jis išgyvenp daugiau 
kaip penkis metus ^šioje šalyje 
prieš nusikaltimą 1 ir uždarymą 
kalėjime. Jeigil anty u kart*u bu
tų nubaustas dėl kokio prasir 
žengimo aht metų arba ilgiau, 
tai pabaigoje antrb* iššėdėjimo 
kalėjime jis bus išdepčrtuotas. 
Jeigu tik antrą sykį nubaustas 
kalėjime, tai jo rišgyvenimast 
Suv. Valstijose per 10 metų, 
jeigu jis tik išvažiavo iš Suv. 
Valstijų nors sykį-per penkis 
metus prieš nukaltinimą, tai jį 
galima išdeporiuoti, kad nors 
jis tik išvyko į Kanadą, ir tik 
ant vienos dienos; jo sugryži- 
mas į Suv. Valstijas skaitosi 
kaipo naujas atvažiavimas ' po 
išdeportavimo įstatymų.

Svečių leidimai

Ėl. Ar jvyjkp kokįų ndh nau
jų permainų" kąslirijtlankytojų 
arba* svečių lėiįimų ‘ir jų pail
ginimo ?

Ats. šiiio Jaiku originališki...

ia*ds, Imigracijos viršihihkfti 
Ctoštiidse atitčrizuo- 

š'rtii 'leidimą kitiėms
metams. Jeigu pageidaujama 
dar Ogesnis pailginimas leidi
mo, tai aplikantas turi parašy
ti iniigt'acijos ir Natūralizaci
jos Biurui (Immigration and 
Naturalization Bureaū) Wa- 
šhingįttffie, dėl tolesnio pailgini
mo.

Ir fedehilė 
■tarnystė

KL ^Ar teisybė, jog žmogus, 
turintis su virš 40 metų, nėga- 
i ra’s»ti darbo ' federalėje tar
nystėje?

*Ats. Darbinitikų metai 'Mai
nosi įvairiose fedėraliuose ’ de- 
partamėfitttose. Nesenai $kra 
fdva padėta > ttakįlti metų! ap- 
Piirbėžiavimią • federali'uose *dar- 
biloše. Ir Het ’barbo Sekretorė 
Frtffftes PėHrins 1 įsakė tam 
riMtii 'Vėfeti1 ištyrinėjimus apie 
flarii^h’Mikų Vokiančias pajėgas, 
tai yra 'darbininkų su virš 40 
metų. !lr įto ištyrinėjimo pasek
mės y Pa, jdg Gi vii Service Gom- 
mission permainė metus ir nu
statė 53 m. Vieton 40 rhetų 
kaipo maksimumo metus ste- 
nografams prie fedei’alės val- 
džios. lPastaiigos daroma pakel
ti metus ir kituose darbuose 
f ederalėj e tarnystėje.
Asmenys Su kriminališkais re
kordais sulaikoma nuo atvažia

vimo į Suv. Valstijas
KL Mano vyras atvyko į Suv. 

Valstijas nelegališkai 1923 m., 
atvažiuodamas kaipo jūreivis. 
Jis žinojo, kad jį negalės išde- 
portuoti, nes jis atvažiavo prieš 
liepos 1 d. 1924 m., bet jis la
bai norėjo įsteigti legališką re
zidenciją čionais ir tapti Ame
rikos piliečiu. Pereitais metais 
jis išvyko į savo šalį, tikėda
mas išgauti reguliarišką imi
gracijos vizą ir vėl sugrįžti čio
nais legališkai. Ką tik nuo jo 
gavau laišką iš. .Europos, kad 
.Amerikos kqi|sų}^s ^arn atsakė 
išduoti vizą todėl, kad kas nors 
įskundė, jog mano vyras buvo 
nukaitintas prigavystę daug 
metų atgal, ilgai prieš jo pirmą 
atvažiavimą į Suv. Valstijas. 
Nuo to laiko jis nelaužė jokių 
įstatymų. Ir niekai šioje šalyje 
neprasižengė. Kaip aš galiu 
jam pagelbėti?

Ats. Apgailestaujame, bet 
tamstai nėra jokios pagelbos. 
Vyyas negali gauti vizos. Sulig 
įstatymais “žmogus, kuris nu
kaitintas arba kuris prisipažįs
ta, kad prasižengė, neįleidžia
mas į Suv. Valstijas.” Kadangi 
vogimas priklauso šiai klasei, 
Amerikos konsulas negali 
duoti

iš
vizą tavo vyrui.

Pagelba pilietystės 
egzaminui

Prašau antrų popierų 
gal bile kada dabar

išgavimą pilnos Amerikos pilie- gaičių tarpe 16 ir 18 metų pa- 
tyštės?

Ats. Greitumas priklauso nuo 
pačio aplikanto. Ateivis gali išT 
Siimti > pirmas popieras bile ka
da po jo atvažiavimo į Suv. 
Valstijas ir gali tapti Ameri
kos piliečiu, kuomet šioje šaly
je išgyveno penkis metus. Turi 
būti nors dviejų metų tarpas 
tarp gavimo pirmų popierų ir 
antrų popierų. Toliaus, pirmos 
popieros nėra geros, jeigu lai
koma ilginus, kaip septyni me
tai nūo išdavimo dienos. Jeigu 
nori pagreitinti savo natūrali
zaciją, tuojaus paduok prašy
mą dėl intencijas deklaracijos, 
arba pirmų popierų. Dviem me
tam vėliaus galėsi paduoti pra
šymą dėl antrų popierų.
kitokio budo pagreitinti išga
vimą pilnos pilietystės.

Vaikų darbas
Kl. Ar NRA ištikro. užbaigė 

vaikų darbą Suv. Valstijose? 
Ar yra kokių nors statistikų tą 
parodyti ?

Ats. Faktai yra sekantys — 
įvairus industriališki kodeksai 
paliuosavo apie 100,000 vaikų, 
neturinčių 16 m. amžiaus, nuo 
darbo. Kiti 30,000 vaikų ir mer-

Nėra

liuosuoti nuo pavojingų darbų. 
Iš kitos pusės, yra dabar apie 
240,000 vaikų, neturinčių 16 
metų, tose industrijose, kurios 
dar nekontroliuojama kodekso 
— kaip vatos, tabako, cukraus- 
burbkų produktavime, ir prie 
įvairių gatvių užsiėmimų — 
ypatingai laikraščių pardavinė
jimas.

Svetimų tautų restoranai 
New Yorke

KL Ar yra koks nors sąrašas 
svetimų tautų valgio vietų New 
Yorko mieste? Ypatingai vietų, 
kurias vien tik svetimtaučiai 
užlaiko ir kur galima gauti tų 
tautų ypatingus valgius?

Ats. Folk Festival Council, 
222 Fourth Avenue, New York 
City, pagamino tokj sąrašą res
toranų. Į restoranų sąrašą įeina 
net 20 įvairių svetimų tautų 
grupių. [FLIS]
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Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. pj 

: ■;......... ..........—............---- --------------------------------- ?

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATHING HOUSE 

908-910 West 14th St.
naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dienų ir naktį. — 
Moterų diena seredomis.

PHONE CANAL 9560SVVIMMING POLU

iNaujas VictorRadio*
Su trumpųjų Bangų Priimtuvu Gauna 

Svetimų Kraštų Stotis
SS
SS
SS

KL 
mane 
šauks 
nau apie Amerikos valdžią, is
toriją ir kitus klausimus, ku
riuos laike egzamino manęs ga
li užklausti. Gyvenu mažame 
mieste ir čionais nėr jokių va
karinių klasių, kur galėčiau pa
simokinti. ‘ Kur galiu pasimo
kinti ?

Ats. Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Avenuei New York City, # turi 
knygutę anglų kalboje, pava
dintą. “How To Become A Ci
tizen bf the U. S.” Knygutė* 
aprašo apie natūralizaciją ir 
natūralizacijos įstatymą ir re
guliacijas, turi ir kitų informa
cijų •— klausimų ir atsakymų 
formoje apie Amerikos isto
riją, Amerikos valdžią ir pa
našiai. Tą knygutę galima nuo 
tos organizacijos nusipirkti už 
25 centus.

Ar galima pagreitinti 
natūralizavimą?

1C1. AŠ noriu kuo. greičiausia 
tapti Amerikos piliečiu, 'išgy- 
venaiL.Suv. Valstijose nuo 1911 

Ats. šiuo laiku originališki m., ir išsiėmiau savo pirmas į) 
svečių leidimai, išduodama ant popiefas 1916 m. žinau, kad j 
vieno meto laiko ,(ne dėl trijų tos pirihos popieros išsibaigė, 
arba ‘ŠėŠitf mfenesių, kaip Iki Ar kaip nors galiu pagreitinti Į
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, Jūsų Seną Radi o Priimam į Mainus
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ĮJOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705-8167
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KAINA

$72.50
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WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
I Kapitonas 

Pakuliniame ka
I
I GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS
| NEŽIŪRINT KAIP UžSISĘNfiJUSTOS it> NEIŠGYDOMOS JOS 
I 4 YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, pl&u'čiŲ ir 1 pūslės.‘‘Užriuo- 
| dijimą* kraujo, odos, llgds, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, t 
| skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
| ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikitp čia ir persitikrinkite 
9 ką jis jums gali Padaryti. Praktikuoja per daligeli metų ir išgydė 
j tųkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
1 'nuo 10 valandos ryto )iki 1 valandai ir nūo 5—*8 valančiai ■ vakare.
| Nedėlįomis nuo 11 rytu iki 1 vai.

4200 West 26&t. Kampas Keeler Avė. Te!. Crawford 5573
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Pirmadienis,

Karmos

Kaip bus ateity su lotais.

ks, te gauti paskolą iš valdžios, verte gali nusmukti

IZth Anniversary

The Most Amazing Valties, Big Reduction in Prices

This

SCHICAGO

FREE!
These Beautiful Gifts

Absolutely
Now

FREE!
Take Advantage

kalti?

didelis skaičius

Juozukas KaziukasAldu0 MamytėPetrukas MarytėOnytėJonukas“Naujienų” Kalėdų Diedukas

Ali Styles.
Ali Heels,

Patys real estatininkai pasi
sako, kad jie įklimpo, kad de
presija juos paklupdė. Biznis, 
girdi, ėjo taip gaiviai, kad ne
turėjome laiko nė žiūrėti, ką

ant ku- 
Pinigų 

kaip at-

With a Paįr of Men’s Shoes or 
Oxfords of $2.95 and up.

įsigijusių 
Labiau- 
plačiau

With a Pair of Boston’s 
Ladies* Shoes 
of $2.95 up.

siūlo ateitis, ne pamatyti be
siartinančios depresijos.

Kitaip žiuri į savo nelaimę 
kai kurie buvusieji real estar 
tininkų kostumerfai. Daugelis 
jų nusiskundžia, kad dėl real 
estato jie netekę to, ka turė-

REPORTERIS PAS 
LIETUVIUS REAL 

ESTATININKUS

didžiulę “Theatre Party”. s ,
kuri bus “Naujienų” Kalėdinė dovana skaitytojų

Bilietai bus padalinti 
kur lankosi

geriaifsias 
saugiausias investmentas.

abiejuose
MILDA”, prie 32-tros ir Halsted Sts, ir j i

Real estatas geriausias inv^st 
mentas.

kuriose vėliau bus paskelbta kur ir kada bus galima 
įvairiose miesto 
lietuvių vaikų?

namo ir mor- 
į — sutikimu

New Yorko turtuolis William 
K. Vandebilt III, kuris užsi
mušė automobilio nelaimėj ties 
Ridgland, S. C., gryštant iš 
Miami, Fla. j New Yorką.

Dar vier.ns dalykas tenka pa
stebėti. Farmų kainos kyla 
Kai kiurių valstijų farmerių 
konvencijose jau buvo rapor
tuota, kad ten farmų kainos 
pakilusios kokią 20 nuošimčių. 
Priežastis kilimo tai valdžios 
pagelba, pavyzdžiui, paskolos 
farmas perkantiems. Jei nori-

Stakų vertė nupuls tiek, kad 
nebeatsvers popieros, 
rios jie yra išrašyti

BOSTON’S LADIES’ 
SHOES

Iš pasikalbėjimų su real esta- 
tininkais apie jų biznį pra
eity, dabar ir numatomoj 
ateity.

sitikę buvo pav. Rusijoj arba 
Vokietijoj. (Sali kilti pervartų, 
kurie sujauks įsigyvenusius 
žmonių santykius. Real esta
tas, betgi pasiliks, ir jeigu jo 
marketo kaina kada nupuola 
žemiau konstrukcijos kaštų, 
tai ne kažin kaip ilgam lai
kui. Todėl iš visų investmentų 
real estatas yra geriausias.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Absolutely

FREE!

Aukščiau mėginam išdėstyti 
keleto real estatininkų nuomo
nes apie tą biznį, kuriame jie 
veikia.

Detalėse gal vieno * nuomonė 
šiek tiek skiriasi nuo kito. Bet 
pamatinė visų griežčiausia nuo
monė yra tokia

Real estatas

mažiau* vaizdžius 
buvę atsitikimų, 

$500 žmogus pa- 
per metus vers- 
estatu. Yra buvę

KUR TIE VISI VAIKUČIAI DABAR TAIP TRAUKIA?
O-gi pas “Naujienas”, kurios kaip ir kiekvienais metais, taip ir šjniet suloš 

jiems “Kalėdų Dieduko” ------ J"“~ ------
kinoteatrų savininkais.

Toji Theatre Party,

žmo- 
Chicagoj, 
viename 
vis dau- 
darbą ir 

kraustosi į atskirus butus.
Ir kai kurie daviniai rodo,

Ladies!!!
A Beautiful Bag

Worth $1.50

Chicagoj real estatas turi 
nešti dar vieną naštą — tai 
nepaprastai aukštas ir supai
niotas taksas. Namų savinin
kai vaitoja dėl taksų naštos. 
Bet supuvusi miesto valdinin
kų politika, persisunkusi graf- 
tu, vis taikosi kuo daugiau' pu
bliką nulupti, ir lupa ypač ne- 
mielaširdingomis taksomis ant 
jų nekilnojamos sąvasties — 
real estato. Publika gi, sąvas
ties valdytojai kartas nuo kar
to mėgina kelti protestą, bet 
atėjus rinkimams ir vėl par
siduoda už cigarą arba už 
“draugišką” politikieriaus plio- 
kštelėjimą per petį..

on all BOSTON 
SHOES 

and

for 7 Days 
ONLY

visų neturtingų tėvų vaikams, įvyks šeštadienio, gruodžio 23 
didžiuliuose teatruose Bridgeportė, 
“RAMOVA”, 35th ir Halsted Sts.

Sekite “Naujienas
gauti bilietus į tą Theatre Party 
dalyse ir kai kuriose mokyklose,

Lietuviai real estatininkai pa
žymi tris priežastis, kurios, jų 
manymu, ypač kliudo Chicagos 
real estatui atsigriebti.

Viena jų tai stoka kredito. 
Gauti paskolos $100, sako jie, 
šiandie yra sunkiau, negu pra
eity $1,000 arba $2,000. O be 
kredito joks biznis gaiviai 
neis.

Antroji — tai morgičiai. štai 
namas kainavo $16,000. Pirmas 
morgičiitfs ant jo buvo $6,000. 
Namo vertė dabar nupuolė iki 
$8,000. Rendos sumažėjo. Bet 
morgičius pasiliko, kaip buvęs, 
$6,000. Pirmas morgičius su
valgo daugiausia.

Real estatininkams atrodo, 
kad nukritus namo kainai tu
rėtų birti ir morgičius suma
žintas. Kai kuriais atvejais, 
teisybė, morgičiai sumažinami 
abiejų pusių — : 
gičiaus savininkų
Bet to neužtenka. Reikėtų, kad 
įsimaišytų šalies įstatymams 
leisti įstaigos (legislaturos ir 
kongresas) ir įstatymu keliu 
nusakytų morgičių sumažini
mą. Kaip dabar yra, pelnosi 
tik pirmo morgičio savininkas. 
O namų savininkui arba antro 
ir trečio morgįČiaus savinin
kams nebelieka nieko.

Real estatininkai gi klausia, 
iš ko padarė turto, iš ko įgi
jo sąvastį jų kostumeriai, jei 
ne iš real estato. Ėmė lietuviui, 
paprastai darbininkui, dešimtį 
metų ar daugiau, kol jis sutau- 
pino $500 ar $1,000. Bet, ne
kalbant apie 
įvykius, yra 
kad su .tais 
darė $5,000 
damasi real 
ir atsitikimų, kad su tūkstan
čiu dolerių žmogus padarė $20,- 
000 per metus dėka real es
tato. Dabar sakoma, kad lie
tuviai dėliai real estato nuken
tėję, bet užmirštama faktas, 
jogei lietuviai tebeturi sąvastį, 
jei tik skolų buvo užsitraukę 
mąžiau arba spėjo jas išmo
kėti.

Per penkius metus nereikės 
pamatinės paskolos sumos mo
kėti. Teks mokėti tik 4^4 nuo
šimčiai. Po penkių metų pri
sieis jau ir pamatinės sumos 
po 5'/2 nuošimčių mokėti kas 
metai. Visas išmokėjimo laikas 
numatoma 36 metai. Tai yra 
palyginti lengvos sąlygos.

FOR THE MEN!!!
Chromlum Plated Ldghter 

Worth $1.50

FREE!

Chicagos biznio gaivaisiais 
laikais lietuvių biznių tarpe 
real estatas, tur būt, užėmė 
žymiausią vietą. Chicagoj ir 
jos apielinkėj lietuvių real es
tato brokerių, laikiusių ofisus, 
buvo apie 50. Visi jie bendrai 
turėjo dar apie 300 ar 400 sels- 
manų.

Keturi šimtai žmonių darė
si pragyvenimą ir pinigų iš 
real estato daugiausia lietuvių 
tarpe. Sumos pinigų, kuriomis 
jie operavo, arba tranzakcijos, 
kurioms jie tarpininkavo, bu
vo ne dešimtukai ir ne kvote- 
riai. Jos siekė šimtus, tūkstan
čius, o kartais ir desėtkus tūk
stančių dolerių.

Ir tarpo ne tik tie žmonės, 
kurie buvo šiame bizny. Ne 
vienas asmuo, kuriam ėmė 10 
ar daugiau metų sutaupyti $500 
arba $1,000, prikalbintas real 
estatininko arba jo selsinano, 
įsikabino į namą, paskui į ki
tą, trečią ir tuo budu padėjo 
pamatą savo sodybai. Ir šian
die jis turi įplaukų ir nors 
šiokį tokį sau ir savo šeimy
nai pragyvenimą iš įgytos real 
estato savasties.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jum* pasitaiko nikstelėti ko* 

jos rietą, iisinarinti ranka ar gauti 
diegti j pečiu* ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, tai iisitrinkite su 
ANČHOR Pain F.xpelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus bdmėtns.

Per suviri 60 r.iet^ Anchor Pain- 
Expellęris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—akirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažeaklj.

° Vincukas Antanukas
''fŽ' * ■'

Nepasitikėjimas rea] estatu.
Nejudinamas sąvasties vertė 

dabar nukritusi kuone ant pip
sės. Kaina namo, kuris 1927 
ar 1928 m. buvo įvertintas 
$15,000 arba $16,000, šiandie 
yra apie $8,000.

Ta kaina yra kur kas že
mesnė, ne kad namo konstruk
cijos kaštai. Tokio namo ne
pastatysi nė už $10,000, nė už 
$12,000 net šiuo laiku, kada 
ir materiolas ir darbas galima 
gauti pigiau4, negu ketvertas 
metų atgal. Negalima tikėtis 
pastatyti jį pigiau ir ateity, 
nes jau dabar konstrukcijos 
kaštai kyla ir yra pakilę apie 
25%, jei palyginti su pernai 
metais. Real estato marketo 
kainos buvo nukritusios žemiau 
konstrukcijos kaštų. Tokios že
mos jos negali pasilikti ilgai.

Kai kurie žmonės tatai su
pranta. Jie ieško bargenų ir 
perka juos kai suranda. Abel- 
nai imant, dabartinių tranzak- 
cijų suma yra. kur kas mažes
nė, ne kad gaiviaisiais biznio 
laikais.

Bet didžiuma susilaiko. Jie 
nepasitiki, jie laukia abejoda
mi “kas bus”. Matote, real es
tatininkai žino, kaip ir kiek
vienas stako pardavėjas žino, 
kad visuomenė, plačioji publi
ka griebiasi pirkti kokį pasiū
lymą ne tada, kada jis yra 
pigiausias, bet kąda brangiau
sias, kada “visi perka”.

BOSTON’S MEN’S SHOES 
and OXFORDS

Ali Solld Leather.

Real estatininkai numato 
namų kainos ir butų rendos 
kilimą. Jie numato statybos 
atgijimą. Sykiu su tuo jie ma
no, kad 
rėš

šiandie real estatą supirkinėja 
įgudę vertelgos ir kompanijos.

šiandie, galima pasakyti, 
pusdykiai real estatą supirki
nėja labiau įgudę real estatui 
asmenys ir kompanijos, kon
troliuojančios kapitalą. Kodėl ?

Jau buvo minėta, kad real 
estato kaina šiuo laiku yra nu- 
puolUsi žemiau konstrukcijos 
kaštų, kad taip žemąi ji 
begali ilgai laikytis.

Kitas įdomus reiškinys 
mažėjimas tuščių fliatų. 
presijai suspaudus šalį 
nes susigrūdo, bent 
po dvi-tris šeimynas 
fliate gyventi. Dabar 
giau jų susiranda

of this Most Unusual Offer NOW!
>N SHOE STORE

3435 South Halsted Street

bent artimoj ateity, įkalbėti 
publikai pirkti lotus kur nors 
50 ar 60 mylių tolumoj nuo 
Chicagos, kaip kad vyko pra
eity vadinamiems subdivaide- 
riams.

Kitas dalykas. Jie numato, 
kad pirkėjai bus atsargesni su 
ėmimu kreditų; kad mažiau 
bus tokių įvykių, jogei žmo
gus įnešdavo $500, o paimda
vo sąvastį už $10,000 ar dau
giau.

Depresija užgavo real estatą.
Ši real estato įtaka Chicagoj 

lietuvių tarpe tęsėsi iki 1929 
m., kada įvyko Amerikos bir
žes krachas- ir kada ėmė reik
štis aštri depresija.

Kaip skaudžiai pastarieji ke- 
tveri metai palietė real estato 
biznį, galima spręsti iš to, jo
gei šiandie lietuvių real estato 
ofisų Chicagoj beliko tik apie 
tuzinas. Iš 300 ar 400 real es
tato selsmanų 85 nuošimčiai 
išėjo į kitus užsiėmimus gy
venimą pelnytis.
Real estatininkai patys nuken

tėjo skaudžiausia.
Depresija skaudžiausia užga

vo pačius real estatininkus. 
žmonės, kurie turėjo apėmę 
turtą keleto desėtkų, net ir po
ros-trejeto šimtų tūkstančių 
dolerių vertės, šiandie yra ne
tekę paskutinio sąvasties gaba
lo. Ir įdomu pastebėti faktas, 
kad ypač nukentėjo tie, k utie 
plačiausia vertėsi, kurie atrodė 
aukščiausia prasisiekę.

Nukentėjo taipgi dalis real 
estatų kostumerių 
namų, lotų, morgičių 
šia tie jų, kurie juo 
naudojosi kreditu.

Ar real estatininkai

jogei ateity rasis daugiau dar
bo. Produkcija plieno pramo
nės, ant kurios remiasi įvai
rių įvairiausios išdirbystės, šie
met padidėjo kokia 30%, jei 
palyginti ją su pernai metais. 
Automobilių šiemet padirbta 
kuone dvigubai daugiau*, negu 
pernai. Ir gelžkeliai operuoja 
pilnesne skale. Visa tai, rodo
si, liudija pramonės atgijimą.

Real estatininkai numato, 
kad jeigu nors pusė dabar esan
čių bedarbių gautų darbą, tai 
vien Chicagoj ir jos apielin
kėj (Metropolio plote) pasiju
stų nuo 800,000 iki l,000,00( 
butų stoka. Kai kas kalba, kad 
Chicagoj esąs namų perviršis. 
Tuo tarpu real estatininkai ži
no, kad jų yra stoka. O tai 
reiškia*, kad dabartinės namų 
kainos turi pakilti.
Trys priežastys, kliudančios 

Chicagos real estatui 
atsigriebti.
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18.00

MEKSIKOJE
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Apžvalga

revoliucija

Paslaptingi miestai
;;

Miestas \ yra tikrai paslaptiny

8c 
18c 
75c

gu
ga-

parlamente, jos 
suprantama, ves 
politiką, ir dau- 
reformų, kurias 
įvykinti steigia-

“tik-

Bet komunistai 
vieno atstovo j;

Entered m Second Class Matter 
March 7th 1914 at tho Port Office 
of Chicago,* III undar the art of

vandens 
prasi- 

banguojanti 
per

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
UL TctefoaM Caaal 8500.

Subscription Rates: 
88.00 per year in Canada 

/ 87.00 per year outside of Chicago, 
88.00 per year in Chicago 
8c per copy

I IŠ DARBO

ir kairiųjų republikonų valdžią se, kurias anarchistai kėlė per 
vadinamieji “radikalai”, vado-[pirmus dvejus metus po mortar- 
vaUjtai Lerroux.

NAUJIENOS
The Lithtianian Daily Newa 

Published Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian Newa Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Ttltphon* Caaal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Uieleakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams ................. . ....... .......
Pusei metų
Trims mėnesiams - ------------
Dviem mSnesiams
Vienam minėsiu! 7...-------- —

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Minėsiu! —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metama___________________ 87.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams ...... ...... — 1.75
Dviem mėnesiams---------------- 1.25
Vienam minėsimi .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______ ______ ___ 88.00
Pusei metų------- ----------------4-00
Trims minesiams — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu

Meksikos atstovų buto komisija priėmė sumanymą, 
kuris bus patiektas parlamentui, kad mokykloje- butų 
privalomas socializmo teorijų dėstymas. Ta pati komi
sija siūlo visai uždrausti bažnytinėms organizacijoms 
ir dvasiškijai visų sektų steigti pradines arba vidurines 
mokyklas arba tose mokyklose mokytojauti arba mo
kymą kontroliuoti. Manoma, kad tie komisijos pasiūly
mai bus priimti parlamente vienbalsiai.

Komisijos nariai, pamatuodami savo sumanymus, 
sako, kad religiniai ir socialiniai prietarai, kuriuos baž
nyčia ir kunigija skiepija jaunuomenei mokyklose, gim
do nesutikimus liaudyje, veda prie vidujinio karo ir 
trukdo protinį krašto pažangą.

Meksika tuo budu gal bus pirmutinė šalis pasauly
je, kuri nutrauks senovės tradicijas švietimo srityje. 
Galėtum sakyti, kad pradžią padarė sovietų Rusija, bet 
tai vargiai butų teisinga. Tiesa, bolševikai pašalino re
ligijos dėstymą iš mokyklų (jisai yra pašalintas ir iš 
Amerikos viešųjų mokyklų), bet jie kartu panaikino ir 
minties laisvę švietime, moksle ir spaudoje. “Leniniz
mas” Rusijos mokyklose užėmė religijos vietą, o jisai 
yra toks pat dogmatiškas (ir kartu nelogiškas), kaip ir 
religiniai mokymai. Kas nesutinka su Lenino “teziais”, 
tas negali savo minčių reikšti nė mokykloje, nė spau
doje. Tuos gi “tezius”' aiškina Stalinas — taip, kaip ka
talikų bažnyčioje popiežius.

Kodėl Meksika pasidarė tokia radikališka? Todėl, 
kad ji buvo ilgai slegiama. Aršiausi Meksikos žmonių 
išnaudotojai buvo katalikų kunigai, todėl Meksikos 
žmonės šiandie kunigų labiausia neapkenčia. Vergijos 
palaikymui Meksikoje kunigai vartojo religiją. Todėl 
meksikiečiai dabar šluoja religiją lauk.

Kitų šalių dvasiškija turėtų iš to pasimokinti. Jie 
turėtų žinoti, kad priespauda iššaukia pasipriešinimą. 
Juo aršesnė priespauda, juo griežtesnis pasipriešinimas. 
Pravartu yra atsiminti žmonių posaki: “Kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi”. <

dus smūgis? Komunistai ir bol- 
ševikuojantieji liberalai skubi
nasi suversti kaltę ant Ispani
jos socialistų, kurie, girdi, ne
sugebėję patenkinti darbininkų 
masių ir Jos atsisakiusios juos 
remti. Bet tai yra nesąmonė. 
Viena, pramonės centruose, kur 
yra daugiausia darbininkų bal
suotojų, socialistų partija su
mušė savo oponentus, iš ko

REVOLIUCIJA IR REAKCIJA 
ISPANIJOJE 

-------------
Mažiau kaip trejų metų am

žiaus Ispanijos respublikoje 
jau pakėlė galvą reakcija. At
viros kontr-revoliucijos ji dar matyt, kad darbininkai nuo so- 
nesusilaukė, ir gal jos išvengs, 
bet kontr-revoliuciniai elemen
tai jau turi daug galios val
džioje ir jie, be abejonės, pa
sistengs panaikinti daugelį're
voliucijos laimėjimų. Ispanijos j 
klerikalai, pavyzdžiui, jau pa
reiškė viešai, kad jie reikalaus 
pakeisti konstitucijos patvarky
mus apie bažnyčią.

Reakcininkai laimėjo rinki
mus į Ispanijos parlamentą 
(Cortes), kurie įvyko dvejuose 
balsavimuose: lapkričio 19-tą 
ir gruodžio 3-čią. Į parlamentą 
išrinkta viso 473 atstovai, iš 
kurių tik 61 yra socialistai ir 
38 kairieji republikonai. Pasta- 
riemsieins vadovauja buvęs 
premjeras Azana, kuris stei
giamojo seimo metu koopera
vo su socialistų partija. Kiti 
atstovai priklauso įvairioms 
buržuazinėms partijoms: 101 
yra radikalai, , 62. konservato
riai ir 212 dešiniojo (atžaga- 
reiviško) bloko nariai. Bet at
virų monarchistų yra tik 23.

Socialistai ir pažangieji re
publikonai šiuosę rinkimuose 
prakišo daug vietų, palyginus 
su rinkimais į steigiamąjį sei
mą. Socialistų partija turėjo 
steigiamam seime 147 atstovų.

Kokia priežastis, kad Ispani 
jos revoliuciją ištiko toks skau

cialistų neatsimetė. Priešingai, 
socialistų įtaka tarpe Ispanijos 
darbininkų šiandie yra stipres
nė, negu buvo kada nors.

Antra, jeigu butų tiesa, kad 
Ispanijos darbo žmonės yra nu
sivylę socialistų “oportunišku- 
mu”, kaip kad pasakoja bolše- 
vikuojantieji jų kritikai, tai 
darbininkų balsai per šiuos rin
kimus butų turėję tekti
riemsiems revoliucionieriams 
komunistams, 
nepravedė nė 
parlamentą.

Ispanijos
Norint suprasti politinę pa

dėtį dabartinėje Ispanijoje, rei
kia atsiminti tas apystovas, ku
riose įvyko Ispanijos revoliuci
ja.

Ispanijos revoliucija nebuvo 
žmonių sukilimas prieš valdžią. 
Karalius Alfonsas pabėgo, kiio- 
met balandžio mėnesį 1931 me
tais opozicines partijos laimėjo 
rinkimus į vietines savivaldy
bes. Pamat^sp kad vjisai nebe
turi rėmėjų, it pabėgęs, kad 
jo kailiui gali būti nesveika, 
ilgiatr pasilikus karališkame pa- 
lociūj'e, “katalikiškiausias” Is
panijos valdovas išdūmė iš sa
vo “numylėto krašto” ir paliko 
jį vardyti savo’ p^ešams^ >
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Kas buvo tie jo priešai ? Kuo

ne visi žmonės.
Per devynerius metus Ispa

niją valdė diktatorius De Ri- 
vera, kuriam karalius Alfonsas 
buvo pavedęs galią, kuomet 
parlamentas ėmė reikalauti, 
kad butų padarytas tyrinėji
mas karo avantiūros Morroco’je. 
De Riveros diktatoriavimas taip 
įkyrėjo visieins žmonėms, kad 
monarchijos ėmė neapkęsti ne 
tik’paprastoji liaudis, bet ir 
kapitalistai ir net bajorija, ši
ta žmonių neapykanta prieš 
karalių pasireiškė aukščiaus 
paminėtuose vietinių savivaldy
bių rinkimuose 1931 m., kuo
met visuose stambesniuose 
miestuose milžiniškas balsų 
daugumas gavo priešingų kara
liui partijų kandidatai.

Slaptas revoliucinis komite
tas, sudarytas iš devynių prie-j 
šingų monarchijai partijų iri 
grupių, vadovavo respublikos I 
jėgoms. Į tą komitetą įėjo ir 
socialistų partijos įgaliotiniai. 
Jisai jau buvo nustatęs, kas 
turi būti respublikos preziden
tu ir ministeriais, pirma negu 
karalius dar buvo pasišalinęs iš 
Madrido. Alfonsui iš'dumus į 
užsienius, revoliucinis komite
tas paskyrė valdžią Ispanijai.

Už keleto mėnesių, būtent, 
apie birželio pabaigą 1931 m., 
įvyko steigiamojo seimo rinki
mai. Tas pats devynių partijų 
blokas išstatė bendrus kandi
datų sąrašus beveik visose apy
gardose, ir dėlto, kad .visi mo
narchijos priešai balsavo sutar
tinai, taį rinkimuose jie prave
dė didelę daugumą savo atsto
vų. Respublikos partijų blokui 
teko 392 vietos steigiamam sei
me iš 470 visų mandatų. Tame 
bloke socialistų atstovybė bu
vo didžiausia: 117 atstovai.

Nėra reikalo čionai minėti 
visus darbus, kuriuos atliko so
cialistų ir republikonų kontro
liuojamas steigiamas seimas ir 
jo paskirtoji valdžia. Ispanija 
gavo gerą respublikinę 4 konsti
tuciją; jos armija buVo peror
ganizuota; kunigų privilegijos 
panaikintos; mokyklas nutarta 
paliuosuoti nuo bažnyčios kon
trolės; pradėta stambiųjų dva
rų nusavinimas ir žemės dalini
mas • bežemiams ir mažaže
miams, ir t. t.

Sunkiausia respublikos pro
blema buvo kova su ekonomi
ne depresija. Senoji valdžiai 
buvo palikusi Ispanijai apie 
milioną bedarbių miestuose ir 
sodžiuje. Tų bedarbių šelpimui 
respublika išleido dideles su
mas pinigų, bet respublikos iž
das buvo tuščias, nes monar
chija buvo palikusi Ispaniją 
prie bankroto slenksčio; todėl 
reikėjo kelti mokesnius. Didė
lių sumų valdžiai reikėjo taip 
pat vykinimui tos žemės refor
mos, kurią priėmė steigiamasis 
seimas. Tuo pačiu laikų turėjo 
būti statomos naujos mokyklos 
ir organizuojamas švietimo apa
ratas, nes monarchiškoje Ispa
nijoje mokyklos buvo bažnyčių 
ir vienuolynų rankose, o res
publika nutarė atimti švietimo 
reikalus iš dvasįškijos.

Karaliaus ir jo parazitų nu
alintam kraštui buvo sunku su
kelti pinigų tiems visiems rei
kalams. Depresija Ispanijoje 
taip pat, kaip ir kitur, per šiuos 
dvejus su puse metų nėjo rųa- 
žyn. Vargo prispausti žmones b . -i . . ,, x
nerimavo, o buržuazijos atsto- ?.° strelbus S*nkluotuž suki- 
vai steigiamam sei.be vis grięž- hmi'8* 1“Pllbl'kos > 
čiau priešinosi “eikvojimui” pi-18'03 tuo budu buvo ^skaldytos, 
nigų biednuomen^s šelpimui. 
Laikui bėgant viena buržuazine 
grupė po kitos, atsimetė nuo to respublikos metu 
bloko, kurio pastangomis buvo vėl pasirodė patogus reakcijai 8ti architektūros paminklai- 
nuversta monarchija. Pirmi e j i įrankis; Biivo jau ne kartą ž.i- i yrtt tikrai įstąbųsi 
išėjo į opoziciją prieš socialistų irių spaudoje, kad tose riaušė-

nalj revoliucinį respublikos ko
mitetą, septynios partijos da
bai’ susivienijo prifeš.. socialistus. 
Tik kairieji republikonai kai 
kuriuose distriktuose susitarė 
su socialistais, o 39-juose dis- 
triktuose (iš 51) socialistams 
teko atlaikyti atakas vieniems | 
prieš susivienijusią reakciją 
Prieš, socialistus, be to, dar ko
vojo ir įvairios preudo-revoliu- 
cionierių grupės — anarchis
tai, komunistai ir sindikalistai

Dešiniųjų laimėjimas
Nenuostabu, kad dešiniosios 

partijos laimėjo rinkimus.

tančiai sužeista. Anarchistai, 
sindikalistai ir komunistai ban
dė iššaukei ir generalį streiką; 
bet tai jiems nepasisekė, ka*- 
dangi socialistų vadovaujamos 
darbininkų unijos griežtai atsb 
sakė prie streiko dėtis.

Europos darbininkų spatidd
rašo, kad šitą neva “revoliuch

Jnį” anarchistų ir komunistų 
" judėjimą finansavo kapitalistai

ir dvarponiai, tikėdamiesi 
‘ įtraukti darbininkus į sukilimą,

| kurį policija ir armija butų su
triuškinusi, ir revoliucinėms jė
goms Ispanijoje butų buvęs su
duotas mirtinas smūgis. Laimė,

Ispanija nėra pramonės kraš- Į kad tvirtas socialistų nusistaty
tas. Jos darbininkų klasė paly- mas pavertė šitą atžagareivių 
ginti neskaitlinga, žymi dalis provokaciją niekais;
darbininkų gyvena sodžiuje. DaH)0 žmonių kova fspanijo- 
Juos suorganizuoti yra sunku Respublikoje jie
Nemokėdami sutartinai ve.kti H geresnę progų apsi-
politikoje, Jie linksta prie anar- į- susiorgLzUoti, negu
chistų taktikos — “tiesioginio , , . .. ® u.. ... . „ . v. e . kad turėjo monarchijoje,veikimo . Per pustrečių metų' J 
resphblikos gyvavimo įvairios 
anarchistiškos ir anarchistuo- 
jančios grupės yra atlik tįsios 
daug užpuolimų ant bažnyčių 
ir vienuolynų ir sukalusios 
daug riaušių miestų gatvėse. 
Bombų mėtymai, trobų degini
mai, ginkluoti susirėmimai su 
policija ir panašus “revoliuci
niai” aktai nieku budu, žino
ma, negalėjo pagerinti darbi
ninkų būvį. Bet jie gąsdino 
miesčionis ir skatino juos dė
tis prie reakcinių partijų, ku
rios žada palaikyti “tvarką” 
krašte.

Dešiniemsiems turint daugu
mą Ispanijos 
[valdžia dabar, 
atžagareivišką 
gelis tų gerų 
buvo nutaręs 
masis, pasiliks neužbaigtos ar-| 
ba visai neįvykintos. Bet revo- 

J [liucija Ispanijoje dar nėra, vi
siškai nuslopinta. Tokių, kurie 
norėtų atgaivinti ^senąją mo- 
narchišką tvarką, kolkas tenai 

■f lyra nedaug. Stipriausia respub
likos atspara yra socialistai, 

| kurie yra geriau susiorganiza
vę, negu kitos partijos. Socia
listai vadovauja profesinių są
jungų susivienijimui, kuris tu
ri milioną narių, ir Ispanijos 
pramones centruose socialistai 
jau sugeba atsilaikyti prieš 

^Isli jungtas. buržuazijos jėgas. 
’ | Jeigu socialistams pavyks dar 

pakreipti į savo pusę sodžiaus 
darbininkus ir mažažemius val
stiečius, tai) reakcija bus nebai
si Ispanijos respublikai.

Ispanijos atžagareiviams to
dėl dabar labiausia rupi suar
dyti darbininkų judėjimą. Ši
tam tikslui jiė bando panaudo
ti tuos neva radikališkus ele
mentus, kurie dar tebėra po 
anarchištiškų? idėjų įtaka. Is
panijoje tai yra išmėginta tak
tika*.

Anarchistai jau atliko Ispa
nijos reakcijai istorišką patar-1 
navimą 1873 m., kada buvo 
įsikūrus pirmoji Ispanijos res
publika. Ispanijoje tuomet vei
kė, didysis anarchistų vadas, ru
sas Mykolos Bakuninas. Kaip 
“tikram revoliucionieriui”, res
publika jam atrodė “kenksmin
gas buržuaziškas prietaras”. Ji
sai šaukė Ispanijos darbinin
kus ir smulkiuosius miesčiohis 
tuoj aus padaryti galą buržuazi-

M

Biritiadienfe, gr. 18, 1933

livijos pldkštakalnę, kur gyve
nimo sąlygos nėra jau labai 
palankios. ,

Dagi dabar Tiachuanakc 
griuvėsiai sudaro labai keistą 
reginį, kokio niekur kitur ne
galima matyti. Pirmas įspūdis 
pasilieka toks, lyg tas miestas 
butų buvęs pabudaVotas kokio 
nors misteriško magiko užsi
mojimu* ir kad ten gyveno ne
paprasti milžinai, atvykę iš ki
tos planetos.

Trobesiai milžinams
Miestas užėmė kokių dviejų 

ketvirtainiškų mylių žemės plo
tą. Trobesiai pastatyti iš mil
žiniškų akmenų, kurie buvo su
jungti ne cementu, bet masy
viais sidabro lankais. Centre 
randasi kokių 60 metrų pirą- 

i midų, kurios viršuje įtaisytas 
baseinas vandeniui.

Prie svarbiausios šventovės 
buvo didelė aikšte, kur stovi 
šimtai kolonų. Kiekviena ju 
yra apie šešių metrų aukščio 
Nemažai yra ir visokių dieVų 
statulų; kai kurios jų siekia 
net 18 metrų. >

“Saulės vartai”
Tačiau įstabiausiu paminklu 

mokslininkai skaito “Saulės
New Jersey valstijoj darbai vartus”. Ne tik todėl, kad tie 

padidėję 21% vartai stebina savo didiimu,
New Jersey valstijos darbo bet teiP jie P?iŽymi ir ,SR: 

komisionierius Charles R. Vo rie rRn<'asl
Blumt praneša, kad praėjusį ant s,e'u\‘sPud‘ da- 
spalių mėnesį šioj valstijoj fa- f0 mdzmiskt akmenys kurte 
brikuose dirbę 21% darbiniu- bu? P^audoU to paminklo pa- 
kų daugiau, nei ta patį mėnesi s a. b ... .

• x i no./ Akmenys, kurie sveria 60—pernai, t. y. 1932 m. J .... .. . , A80 tonų, pasitaiko nuolat. Bet 
Reikalauju $30 mėnesiui asme- yra ir tokių akmenų, kurių svo- 

nims dirbantiems namų ris siekia 200 tonų ir daugiau, 
ruošos darbą Visi jie gražiai nušlifuoti ir

Washingtone neseniai įvyko aud55 Atrodo, kad
konferencija veikėjų užintere-■ £T 
suotų padėtimi darbininkų- ir “ °dlmąlS r ma&‘ 
darbininkių samdomą namų 
ruošai. Didžiuma pritarė $30į 
algai menesiui. Be to, nutar
ta reikalauti vieną liuosą dieną 
savaitei, atskirą vi^tą. (kamba 
rį) gyventi ir sutrumpinti dar
bo valandas tokiems darbiniu 
kams.

Netolimoj ateity šie reikala
vimai bite įteikti gen. John- 
šonui, NRA. administratoriui.

Sidabro lankai
Jeigu tie senovės žmonės ne

būtų naudoję sidabro lankus 
sutvirtinimui savo trobesių ir 
šventovių, tai ir dabar dideliu
permainų nebūtų įvykę. Sidab
ro lankai patraukė godžias pir
mųjų Pietų Amerikos užka
riautoju akis. Ispanai pradėjo 
sidabro lankute rinkti, tuo bu
du susilpnindami trobesius. 
Vėliau; kai įvyko žemės dre
bėjimas, tie trobesiai sugriu
vo. Prie miesto sugriovimo ne
mažai prisidėjo ir katalikų ku
nigai, kurie negalėjo pakęsti 
stabmeldžių šventoves ir viso
kias dievukų statulas. Indėnai, 
savo keliu, vilko akmenis, 
skaldydami juos j mažus 
balus.

“Barzdotas žmogus”
Dabartiniu laiku išliko 

Kalasaja piramida, t. y. sau
lės šventovė, Dešimties Vartų 
ir Akapano aikštė, — tvirto
vė, kuri randasi supiltame kal
ne' su akmeniniais režervua- 
rais. Iš tūkstančių statulų iš
liko tilt viena, — ir ta pati 
pusėtinai ispanų apgadinta. Ji 
vaizduoja “Barzdotą žmogų” ir 
primena aztekų legendą apie 
barzdotą ateivį, kuris išmokė 
jUos rašyti; davė jiems religi
ją ir išpranašavo ispanų atvy
kimą. Vėliau aztekai tą neži 
nia iš kur atvykusį baltą žmo
gų dievino ir vaizdavo kaipo 
plunksnomis apaugusią gyva 
tę.

Gyventojai iš to paslaptingo 
miesto pasišalino, matomai, 
daug anksčiau nei buvo Babi
lonas sugriautas. Kaip ten ne
būtų, bet dhgi inkai apie savo 
kaimynus neturi jokių padavi
mų ir legendų ir apleistą mie
stą pavadino TiacbUanako — 
“Mirusiųjų Miestu”.

Robert Louis Stevtnson., Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

XVII.
Pasakojimą tęsia gydytojas;

musų laivelio paskutine 
kelione.

ši penkta kelionė buvo gan 
skirtinga nuo* bile vienos iš 
anų. Vienas dulktas, — tai 
tas; kad musų mažas laive
lis buvo perdaug prikrautas. 
Penki užaugę žmonės, o trys 
jų-—Trelawney, Redrutb’as ir 
kapitonas — virš šešių pėdų 
aukščio, jau ir tas buvo dau
giau, negu tas laivelis galėjo 

Į pakelti; Dar pridėk paraką, 
[kiaulieną1 ir maišus duonos. 
Užpakalis laivelio pradėjo pa
siduoti. Keletą sykią jšilifejo 
vandens ar mano kelinės ir 
žipono skvernai buvo visai 
šlapi dar nenuplaukus šimto 

I mastų. ' *
Kapitonas privertė mus pa- 

lengvifiti laivelį ir mes pataL 
sem taip, kad jis plaukė ma
žiau sviruodamas. Vis dėl to 
mes bijojome ir atsikvėpti.

Antras daiktas, - 
nupuolimas jau buvo 
dėjęs—smarki 
srovė tekėjo į vakarus 
tarpsalį, o nuo čia pietų link 

Į ir į jurą, tarpsaliais, per ku- 
..... - , J i įplaukėm iš ryto.

Monarchija vėl buvo atsteigta. stovėjo jau gana aukštai kul- Net tos mažos bangos buvo 
rv t \. .. . . . ■ turoje, pasižymėjo matehiati- pavojingos taip apsunkintam

DabartiiKS, antrosios ispanų kos ir. atstrononiijoS žinojimu iaivfcliui; bet blogiausia buvo 
spublikos^ metu anarchistai įr turėjo savo rašybų. Sura- tas, kad mes buvom nunešti 

iš musų tikrojo kelio ir toli 
nuo mušt) priplaukimo vie^ 
tos, už žemės išsikišimoi Jeigu 
'mes* butume pasidavę srovei, 
mes butume nuplaukę prie 
krauti šalę anų laiveliu, ka-’ 
me piratai (jurų? plėšikai) gh- 
lįjo bile* momentą pasirbdytii 

I “Aš negaliu išlaikyti laive
lio, kad jjį plauktų link tvirto
vės, tamsta,”’ aš sakiau kapi- 
Įtbnuį. Aš vairavau, o jk -ir 
Redruth’as du nepavargę vy- 
Hi buvo prte irklų.

SENIAUSIAS PA
SAULIO MIESTAS
Seniausias pasaulio miestas 

Tiaclnianako randasi Bolivi
jos plokštakalnėje, 3700 nifetrų 
aukščiau nei juros lygmala. 
Kitaip sakant, tas nfiestas ran
dasi ant “pasaulio stogo”. 
Amerikos archeologų ekspedi
cija, kuri, gavo leidimą iš Bo
livijos vyriausybės tyrinėti se
novės miestą, neseniai grįžo iš 
ten.

Kaip seniai buvo sukurtas 
Tiachuanako

I * t I

Niekas tikrai negali pasa
kyti, kada tas miestas buvo] 
sukurtas, Bet paskilbęs vo
kiečių gamtininkas ir astrono
mas, Dr. ’Rudolf Mueller, pa
siremdamas astronomiškais 
apskaičiaviihais; prieina išva-' 
dą, jog Tiachuanaką gyvavo’ 
prieš 10,000 ar net 14,000 me- 

-» - - J tų. Tokiu budu tas paslap-
jos viešpatavimui, ir organiza- tingas miestas yra kur kas se

nesnis, negu Uhr ir Egipto pi- 
ramidos. Ir nežiūrint to, žiho- 
nėš, kurie tą miestą pastatė, * riuos mes

vahjami Lerroux. chijos nuVerthpo, dalyvavo taip gas, Ligi šio laiko1 dAr nepa-
■ Išsiskirsčius steigiamam sei- pat ir klerikalai su monarchis-sisekė nustatyti, kokia* žmoni^ 
mui ir renkant paprastąjį pab* tais. Dabar, praėjus rinkimams rasė ten gyvenu Nėra1 žirio- 
lamęritą, socialistams jau teko į IspahijOB ^ parlamentu kilo ma, dėl kokios priežasties gy
sloti į kovą vMfems^rieš buh nauja “evoliucinių veiksmų” ventojai apleido tą* miestą, iš 
*žliazinius radikalus,/konsetfvfc- banga įvairiose Ispanijoj vieto- kur jie buvo atvykę ir kur jie 
torius,'klerikale ir monarcMS- se. Įvyko Hhug susirėmimų su pasišaliho. Keista atbodo 
tus. Iš devynių partijų, kurių policija ir kariuomeųe; ipk pat ir tas-faktas, kodėl tie

taip
kul-
Bo-* “Vaii

dens pakilimas plauja laivelį 
j kitą pusę. Ar negalėtumėte 
smarkiau pasispausti?”

“Smarkiau negalima, nepa- 
nėrus laivelio,” jis pasakė. 
“Tu privalai stengtis palaikyti 
prieš srovę, jeigu tamsta gali 
—laikykis, kol nepamatysi, 
kad mes padarome bent kiek 
progreso.”

Aš bandžiau ir bebandyda- 
mas suradau, kad vanduo ne
paliovė nešęs mus į vakarus, 
kol aš nepakreipiau laivelio 
rytų link, arba kryžiavai nuo 
tos pusės, į katrą mes turėjo
me plaukti.

“Taip beplaukdami mes 
niekad nepasieksime kranto,” 
sakiau aš.

“Jeigu jau nebegalima ge
riau pakreipti laivelį, tamsia, 
mes turime laikytis taip, kaip 
yra,” atsake kapitonas. “Mes 
turime plaukti prieš srovę. 
Matote, tamsta,” jis tęsė, “jei
gu mes pasiduotume plaukti 
taip, kad srovė neštų laivelį 
nuo tos vietos, kur mes turime 
išlipti; sunku pasakyti, kur 
mes pasiektume krantą, ir dar 
galėtų piratai savo laiveliuose 
užpulti mus; o taip, kaip da
bar plaukiam, srovė turės su
mažėti* ir mes kaip nors iš
sisaugosime jų, plaukdami 
pakraščiu.

“Srovė jau sumažėjo, tams
ta,” tarė vyras. GrUįJns; ku
ris sėdėjo priešakyje; “jus ga
lite truputį atleisti laivelį.”

“Dėkoju tau, mano bičiuli,” 
tariau iiš; lyg niekus nebūtų 
ątsitikęš; nes mes visi ramiai 
nutarčių elgtis su juo, kaip su 
Bile vienu $ ’inusų pačių*.

Staiga kapitonas vėl pra
dėjo kalbėti ir aš mhhiauv kad 
jo balsas buvo kiek pasikei
tęs?

“Mes užmiršome' apie pat
ranką!”, jis tarė.

'(Bus daūgiau)
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komisijos paprašytos 
ir toliau ir jos mielai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Dn 

, . Nariai.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

Priskyrė auką iv, darbuojasi jo 
naudai.

A. L Davidonis, M.I)
4910 So. Michigan Avėnu 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryti 
nno 6 iki 8 valandai v a kai 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Maįguette Rd. 

kampa* 67tb ir Artėsian . Avė.
Telefonas GroVehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
< GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nedaliomis pagal sųt 
Rezidencija 6631 So. California d 

Telefonas Republic 7868

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

vai.. Nedaliomis nuę 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Vitginia 0036

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ’■ it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago je 
ir apielinkeję.

Didelė ir graži 
' koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 *S. Leavitt St 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7- 
val. vakare. Nedėlioj sulig sutarti' 

2408 W. 63rd St„ Chicago

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Paėaukitt Mane 
2506 West 63rd St.

T«|. REPUBLIC 3100
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SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Seniausi Lietuvių firabotiai Chicagoje 
’ Eudrikiaus ypatiškas v patarnavimas yfca patenkinęs tūkstančius 'beveik 30 

metų. —- Vienintėlis lietuvis Gtaboriiis vartojantis moderpišką, elektros 
varom), karaboną su šoninėm durim. — TėjAu ‘ diaiEi^idJa'tes dailumu it tau
pumu laidotuvėse*

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autdmobilius visokiems reika- 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER

I. J. ZOLP
' GRABORIUS 

.1646 West 46th St.

Tel. Ci&ro 3724. Koplyčia dykai

i. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
^68 W. 18tb St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’ 
Dentistas

4645 So. Ashland A'
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

I I f }
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas jr Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St, , 
Valandos rtiio 10—4, huo 6 iki 8 
, Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

NEPAPRASTA SAUžUDYSTĖ

Senas Petras vos-vos

ties nasrų
Padėkos Žodis

avenue.

ir p.

mano pro-

i

pa

PADĖKAVONĖ

tinJLi

Smarki gazo eksplozija supur
tė tie tiktai Petrą, bet ir jo 
keliaujančią krautuvę.

visai išdras
gatvės ce-

Viduriu

uomet Lestcr 
35 West 18th

norėję, ries jų komunikaci- 
buvo suparaližuota.

—Senas Petras.

Mėgino atidaryti ir kitą, 
kuriame Padosi $2.00, bet ne
galėjo. Paliepė bartenderiui 
jį atidaryti, bet ir tas visas įš- 
sigandęs nemokėjo.

pliozija pasiekė ir srutų ka
ntrią.

Tai taip Šeriam Petrui mir
ties baubas prašvilpė pro nosį. 
Nenuvažiavo ir pas J. Grigai
tį, nes jo “tajferai” atsisakė 
toliau darbuotis ,o gatviakariai 
negalėjo darbuotis, nors ir bu
tų 
ja

Pirmadienį, gr. 18, 1933

Gruodžio 15 d., nutariau ap-! 
lankyti šiaurinės dalies tautie-' 
čius su savo keliaujančia krau- l(|aiyVjams. 
tuve.

V If."'l ‘jj,

• •» • -.-T • 'V’V. i
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

širdingai ačiuoju draugams 
ir pritarėjams už atsilankymą 
mano koncertan sekmadienį 3 

į dieną gruodžio Lietuvių Audi- 
i tori joj. Taipgi ačiū programo 
iu<uj visiems darbinin-

Pirmiau’aiai atsilankiau kams, artistui Petrui Kačerau- 
pas p. Karsokus, 1516 Grand skui už dekoracijas; už garsi- 

Išgėriau stiklinę ska--njnl^ pCr radio: Peoplcs Fur- 
naus bavarsko ir pasikalbėjau 'nįturc Co., p. Jos. F. Budrikui, 
draugiškai su p. Karsokiene, Progresą Furniturc Co.
jos sesute Sophie ir jų broliu, Žymantui, o “Naujienoms”
kuris pereitą vasarą atvyko iš aprašymą. Taipgi ačiū ir
Lietuvos ir jai? rengiasi ap- visiems biznieriams, kurie su
leisti Ameriką, kad grįžti į teikė garsinimus 
Lietuvą greitoje ateityje.

Toliau leidausi važiuoti pas 
draugą J. Grigaitį, kuris tižiai-j bukietus pp. Misčikų 
ko aludę ir svetainę adresu 
3800 Armitage avenue. Pasi
ėmiau Ashland avemte gatvia 
karį, manydamas, kad greitoj 
ateityje pasieksiu drg. J. Gri
gaitį, bet niekas iš anksto ne
žino kada jį gali patikti mirtis 
ar kitokia nelaimė.

Į pavojų...
Taip nieko nemanydamas, iš

lipau iš Ashland gatvekario ir 
paėmiau Armitage gatviakarį. 
Nežinojau, kad ten "yra srutų 
pervados ir tai pilnos gazų. 
Gatviakarių truputį pavažia
vus ir pasiekus tfžsisukimą i 
Armitage, tik apie dešimts jar
dų nuo įvykio vietos, staigiai nę, vilniečių klapčiukai atsis- 
pasigirdo baisus trenksmas, ku- loja prie durų ir dalina savo 
ris supurtė netik gatvekari, bet 
ir visą apielinkę. Armitage 
gatvės cementas staigiai išlė
kė į orą. Gatviakarie sustojo. 
Sužiurome kas pasidarė. Mums 
bežiūrint vėl trenksmas lyg per
kūnija sudrebino ir vos neiš
nešė į orą gatviakarį ir visus 
namus.

gramui.
Ačiuoju už suteikimą gelių 

šeimy
nai, p. Puniškų šeimynai, Ta- 
rasevičiams už gėles ir gražius 
karolius, R. Pūkas, J. Mille- 
riutei, F. Balsiutei A. Jąkub- 
kienei, J. Saduliutei, A. Mon- 
kevičiutei, svetainės menadže- 
riui, p. Jakaičiui ir Antanai
čiui už mandagų patarnavi
mą. “Ačiū” vilniečiams ir dar
bštiems kanklių choro na
riams už ignoravimą mano 
koncerto. Jie leido paskalas, 
kad mano koncertas neįvyks 
ir visas pastangas dėjo, kad 
jį išardyti, bet jiems nepasise
kė. Pamatę, kad negali nieko 
padaryti, tai koncerto laiku 
kada publika rinkosi į svetai-

NAUJIENOS, CHcago, Ui.

Turtinga našle Mrs. Louise 
Turck Stanton iš Jacksonville, 
Fla., kuri galbūt pirmoji nusi
žudė lėktuvu. Ji pasiėmė lėk
tuvą, apsirūpino tik* kelioms va
landoms gasolinu ir išskrido 
jūron, kad skristi kol pritruks 
gasolino ir tada kartu su lėk
tuvu pasinerti juros bangose.

Vagi ii a i" p fl štėiri ė pi akt ūką, 
ir pradėjo juo daužyti regis- 
terį. Tuo tarpu bartenderis 
šoko per užpakalines duris 
laukan. Bet vagiliai jį pasi
vijo ir smarkiai apmušė. Bet 
patys pabėgo nieko nepelnę.

Cicero Improvemeiit 
Klubas remia Janu

šausko skridimą

CICERO, ILL? -- Kadangi 
'pastaruoju laiku piliečiai, o 
ypač namų savininkai įdomau
ja savo nuosavybių reikalais 
ir seka politikierių plėšikiškus 
darbelius, tad ir susirinkimai 
esti skaitlingi. Taigi ir šis, 
kaipo priešmetinis susirinki
mas buvo gana skaitlingas.
. j Kadangi šitame klube narių 
kaipo namų savininkų, visų 
vienodi reikalai, tai triukšma
darių čia nesiranda. Todėl, 
susirinkimai nors ir skaitlingi, 
vienok labai sklandžiai eina, 
ypač, kad visą valdyba turime, 
kuri namų savininkų reikalus 
gana gerai supranta, ir dėl jų 
labo aktyviai darbuojasi.

Komisijos (kurių turime ke
lias skirtingas reikalais) taip
gi susideda iš gabesnhj narių 
euriems nekartą teko gerokai 
susiremt su diiesto valdinin
kais prieš jų užmačias.

Iš korespondencijų pažymė
tinas vienas laiškas Kuriame 
šmeižiama be pamato kai ku
rie komisijų nariai ir to laiško 
rašėjas nepasirašė savo pavar
dės nei pats viešai nepasiro
dė. Todėl tas laiškas nesvar
sčius likosi pasiųstas į gurbą.

. Iš komisijų raportų paaiškė
jo, kad Cook County Civic 
Council, kuris rūpinasi, kad 
nejudinamos nuosavybės butų 
aptaksuotos vieną nuošimtį, 
nelurėdamas lėšų tęsti pradė
tąjį darbą, išleido ženklelius 
iš kurių vieną galima ant švar
ko nešiot, o antrąjį galima ant 
lango prilipyt, ženkleliai kai
nuoja tiktai 25c. Patartina 
namų savininkams pašipirkt.

Transatlantinio skridimo 
reikale liko vienbalsiai nutar
ta prisidėt su $5.00 iš klubo 
iždo ir išrinkta komisija iš tri
jų narių j ALTASS vietinį sky
rių.

Nauja valdyba 1934 melams 
buvo garbingai patikta ta. pa
ti. Ji susideda iš veiklių šio
. — -............... . ...... ..  ... ............................ m ihi n i .>mi I.I.H i—*ii .m.i

Lietuves Akušeres
* ' ' _ JT ■ — > _ _ _ ■ •

dubo narių, kaip tai: pirm.
Pocius, vietinis laikrodinin

kas, pirm, pagelbininkas J. 
iimbarkas, nutarimų rašt. P. 
Tumaviče, .fili, raštininkas P. 
3artašius, iždo glob. J. Devei
kis ir kiti. , .

<4 * . ■ h

Visos 
lašilikti 
sutiko.

Svarbus Fiat Janito 
rių susirinkams

Ar bėgti, ar nebėgti?
Nusigandę visi išlipome 

gatviakario, nežinodami ar 
ištrukus iš

stovėti, kad
sileisti bėgti, kad 
mirties nasrų, Ar 
neibėgus i juos.

Armitage gatvė 
kyta. Šaligatviai,
mentus griuvėsiuose, 
gatvės didžiuliai ravai, griuvė
siai iš kurių pasirodo raudonos 
liepsnos liežuviai. Pragaras...

Pribuvo ugniagesių, policijos 
devynios galybės. Būriai van 
dentiekio, gaso ir kitokių dar
bininkų, valdininkai, laikraščių 
reporteriai, fotografai, policijos 
“squad” karai...

Prisirinko ir tūkstantines 
minios žmonių, su kuriais poli
cija turėjo pakankamai darbo. 
Netinginiavo ir ugniagesiai, bet 
gaisro negalėjo likviduoti iki 
visoje apielinkėje neužgesino 
gasą.

Gatvė labiai/siai išardyta tarp 
Mendell ir Iloyne gatvių. Ten 
didžiausi ravai, skylės. Kitur 
gatvė lik iškelta į viršų, o gat- 
viakarių bėgės surištos j viso
kius mazgus ir sutraukytos į 
gabalėlius.

Mačiau kelioliką sužeistų 
žmonių. Vienas iš jų tūlas J. 
Adams, kuriam buvo prakirs
ta ranka, petis ir galva nuo 
lakstančių plytgalių ir cemen
to. Butų daugybė žmonių nu
kentėję, bet toji apielinke dau
giau nuošali ir ten mažai tesi- 
randa žmonių.

Kaip prasidėjo ekspliozijos
Ekspliozija prasidėjo Stanley 

Stansykiewicz namų rūsyje, 
1857 Armitage avenite. Užside
gęs žvakę jis nuėjo į rūsį ang
lių. Vos priėjo prie anglių 
krūvos, tuojau įvyko sprogi
mas, kuris skaudžiai apdegino 
Staiisykiewicz’ių ir sveidą 
tali nuo krūvos. IŠ rūsio

koncerto tikietus, kurį buvo 
surengę Meldažio svetainėje 
ir tvirtino žmonėms, kad Ža
bu kienės koncerto jjėra šį va
karą. Matė, kad ir tas nieko 
negelbsti, tai užgesino žibu
rius apačioj, kad žmonės ne
matytų kur eiti. Bet kadangi 
poliemonas buvo viršuj, tai 
neišdrįso trukšmo kelti, kad ir 
dalino už dyką savo tikietus, 
bet vistiek žmonės neėmė jų. 
Vilniečiams menas ir dailė 
svetimas dalykas. Jau ant tiek 
nuprogresavo, kad jeigu jiems 
nepatinka koks parengimas, 
tai tuojau ir protestą kelia ir 
raudoja, šlykščios priemonės 
kad pakenkti.

Anelė Zabukienė.

Atidarymas “Castil 
lian Castle

ką traukdami gėrimus ir šok
dami. Visiems dalyviams sa
vininkai taria ačiū.

“Castillian Castle” bus šo
kiai kas trečiadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį.

Senas' Petras.

Bartenderis gavo apmu
šti, bet plėšikai nieko 

nepelnė
18 APIELINKĖ — Vakar ry 

tą, apie 9 vai., 
Girard užeigoje
Street sukinėjosi prie baro tik 
vienų vienas bartenderis, į vi
dų įėjo trys jauni vyrai — pa
našus į italus.

Paprašė įsigerti ir paklau
sė kur randasi savininkas. 
Bartenderis atsakė, kad savi
ninko nėra. Tada j aii n i vy
rukai paliepė jam atsisėsti, o 
patys prišoko prie registerio 
ir atidarė vieną stalčių. Nie
ko nerado.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, riervuotttmo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose eįzaminaVimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki'8 v. Nedėlio- 
rnis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pitmiaus.
Daugely atsitikimų akys atii 
taisomos be kkinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phdhe įBpulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jaruąh 
Physical Therapy 

B Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose at li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie neat
meni ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims it mergi
noms patarimai do
vanai.

Fiat janitoriai nusitarė ne
nusileisti savo bosams ir vesti 
<ovą iki tol, kol nebus išrinkti 
atsakanti ir jų reikalus teisin
gai ir nuoširdžiai atstovau
janti viršininkai. Tuo tikslu 
vėl šaukiamas susirinkimas, 
kuris įvyks rytoj, gruodžio 19 
d. kaip 1:30 vai. popiet 3223 
W. Rosevelt Road. Visi lie
tuviai flat janitoriai kviečiami 
skailingai atsilankyti. Atsi
minkite vyrai, kad niekas ki
tas kaip jus patis negali jums 
šioje kovoje pagelbėti. Tik 
savo pastangomis mes apsiva
lysime nuo grafterių ir nesąži
ningų viršininkų, sako šio su
sirinkimo vedėjai. Susirinki
me bus išdirbti planai šiai ko 
vai ir kiekvienas galės pareikš 
ti savo nuomonę. Ncsiveluo 
kitę. Rep'

DR. C. K. KLIAUI
DENTISTAS

2420 W. Marąuette ]
Pbone HEMLOCK 7828

LAIDOJA V PIGIAU NEGU KITI

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pšgrabains
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Ūalsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

Gruodžio 16 d., įvyko iškil-’ 
mingas atidarymas naujos rili-i 
nes, “Castilian Castle”, 6227 
South Ashland avenue, kurios; 
savininkai yra Aleksas Ruzgus 
ir Veronika Walush. Svečių 
j “purę” atsilankė gana daug 
ir visi linksmai praleido lai-

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

A. MASALSKIS
GRABORIUS

v 3307 Auburn Avė.
Tel. Boulevard 4139

Rm. 6600 South Atteiian Auehue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. Z ALATORI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO, ILL.

' • ■ ■ • i 2    r, ' į , i J "i’l;> 49' 'i ... .■ . •

Dr. Suzana Slaki
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų* 
4145 Archer Avenue
Ofiso TeL Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vai. —- 9 —12 ryto. Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

Setadleniais sulig sutarties.

DOMICĖLĖ JAKIENe

Mirė gruodžio 10, 1933, o po 
gedulingu pamaldi) Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. par. 
bažnyčioje, palaidota Šy. Kazi
miero kapinėse; gruodžio 13.

.šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams, Briš- 
kui, Valančiui ir Joneliui, už 
gedulingas pamaldas. Toliau 
dėkojama visiems giminėms, 
kaimynams ir draugams už lan
kymą pašarvotos vėlionės na
mie, pareikštus mums užuojau
tos žodžius už gėlės ir grabne- 
šiams. Dar dėkojame višiems 
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose bažnyčioje ir lydėju- 
siems i kapines.
, Pagalios reiškiame širdingą 
padėka grobririui A. Masalskiui 
už sumaną ir rūpestingą patar
navimą ir tvarkiai laidotuvių 
surengimą.

O tau, musų mylima mote
rėle ir motinėlę, po Ilgą kančių 
šiame pasaulyje lai suteikia 
Gailestingas Dievas amžiną^ 
Atsilsi.

Nuliūdę,
Vyras ir SunUs.

Laidotuvių Direktorius, per 30 Metų
V

4605-07 So. Hermitage Avenue
1 > ..^.Ą ..į^į „H.-I 1.1,. ' I . i ig>. I 4 ;

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvčse kuopigiauriai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muaų 

. ' darbu '.busite užganėdinti.
Tel. Gana! 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
TeL Cicero 5927

. ........................... . !■ ■■ m........... ..................           m .............

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiu» 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso* vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų T et: Prospect 1930

luieiuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West T°wn State Bank Bldg. 
2400 IV. Maduon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tek Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
/DENTISTAS

Grįio ii Europai ir vėl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimi.
3335 So. Halsted St

, T.L BOULEVARD 919S

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vieta
• 3325 So. Halsted St.
: Valandos: nbo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Pbone Boolevard'8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

: DR. BERfASH
■' 756 W. 35th St

(Coc. of 35th « Halit.d Su.)
, Ofiso valandos nno 1-3. nuo 6:30-8:30

* Nedėldieniais pagal sutarti

’ Ofiso Tel. Boulevard 5914

’ DR NAIKELIS
L 756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-8 

Nedėldieniais pagal sutartį.

• Ofiso Tel. Lafayette 7031

e Dr. V. E. Siedlinskis
( DENTISTAS

4143 Archer av.,-kamp. Franciscoav.

A. K. Rutkauskas, M.D.
- 4442 South Wetletn Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: #

J nuo 9 iki 11 valanda: ryto
Uuo 6 iki 9 valandai vakaro

L Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- — IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas is 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisos.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.t netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
7 Rezidencijos telefonai
“ Hyde Park 6755 at Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

I *4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

* CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

- Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai.

§ vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 

į Dr. MAUklCE KAHN
•4631 South Ashland Avenue

“ Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. 'Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel, Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 10—-11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iŠ Šventa- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

« Rez. 6515 So. Rocktnell St.
TeL Republic 9723 į“ ( —< pašaukite • p

'' REPUBLIC 8840. ĮįĮĮĮĮMMMMBMBMI 
lozapasEuderkisirTėvas1 

5340 So. Kedzie “h‘ė.
Visi tejeftnai: REPUBLIC 8340

(Neturime HfyHų iu firma tuo pačiu vatdu)

Tel. Cicetb 2109 ir 859 J

Antanas ^Petkus
< Graborius 

KOPLYČIA ; DYKAI 
4830 West 15th St.

,. / Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

NedJHomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.I

JOHN B. BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

108 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: valandoa 0—B

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermafc Rd)
PaneddUo. Beredos ir rak. 8 Iki *

Telefoną* Canal 81Z1
Namai: 6459 S. Roclnrell Street
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A

tai R. Mikšys, A. Sudintas ir

K '

protą
išneš
Rei-

nekurtos 
paliečia

Taipgi 
aiškinęs 
veikimo

namą 7132 
ten įsistei- 
modernišką

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

iš ku 
t “tei

Help yVanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA patyrusių popieros 
sortuotojų. Neatsišaukite jeigu ne
sate patyrusios. 813 W. Cermak Rd.

RENDON KRAUTUVE su visais 
rengimais, tinka dėl aludės, su tur- 
ciškom maudynėm. J. A. Miscikaitis, 
3119 So. Morgan St. Boulevard 1605.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
Western Avė. Republic 5730, Chica- 
go, III.

35th ir So. Halsted Street

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

BE ĮMOKĖJIMO — G mėnesiai iš- 
mokėjiniui. Pilnas peržiūrėjimas, 
bodv pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas. batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spnlki 

TEL. lAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Rinktinės Lietuviškos ir 
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĖS

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol jų išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS

1900 So. Halsted Street

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR' PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

wardo kliubas pakeitė 
pirmininką

, ■. . ....... ... !■!.!. ............ ............ ........  ......

j——■—Mini I  ................     ,

IGERB. Naujienų skaityto
’• • 8 4 a 1 • •’ M •

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

KAILINIAI KAUTAI. Salesmonų 
sampeliai. pamušalas truputi apdul
kėjęs, paaukausime pigiai. 162 No. 
State St, Kambarys 618. Klauskite 
p. Marco.'
III ................................................ > Ifl ..........................................................

For Rent

> &

yyy.

musų kaltiname

šiaučius 
nerengti

Sekmadienį, 4 gruod. 
etuvių Auditorijoj

Sidėj paskyrė iš 
šimtus dolerių dėl 
uniformų ir viso- 
daužymui “bolės”. 

viską jaunimui,

V. Rašinskas išrinktas kuopos 
pirmininku.

seka senatvė ir

Rusiški ir Turkiška Pirtis t
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
irti 8t. Loob Are. Tel. Ktdzh 8902

Vanos, lietaus Ir draskos vanos, $ 
nrissming pool.

RusSka Ir rarkiilta pirtis moterims
seredomis iki 7

truputį pagalvoji 
tos musų pastangos 
taip mažai rezultatų? 

kad mes norim visai iš 
medžio gauti gerą me-

■M.
Pirmadienis, gr. IK, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pažangiųjų kandi 
datai laimėjo SLA 
nominacijas 55 kp.

mesni įrodymai ir bent kokia 
kritika bus nebereikalinga, 
nes visas veikalas buvo ne
vaidinamas, bet vien tik atkal
bamas kokiu tai maldos bum
bėjimu. Ne iŠ gero daugelis 
publikos apleido svetainę iš
klausius tris keturis aktus, o 
pagalios ir patys vaidilos mė
gėjai prasišalino nuo scenos 
taip kad paskutinį šeštą ak
tą suvis nevaidino.

Sakau, pagal Jurgį ir kepu
rė, pagal vedėją ir vaidini
mas. .Antraip sakant, 
tinka sinti batus, o 
vaidinimus scenoje.

—KriauČins.

dOHNI Factor 
AFTEP REPEAS

kritiškam padėjime, tai jungtis 
su kuria nors vietine draugija 
bei kliubu. Mano manymu, kad 
tokia Antano Zalageno mintis 
yra girtina ir visuomet yra 
verta paramos.

Vakarines žvaigždes Kliubas
šis kliubas irgi išsirinko nau-

ją pirmininką, ypatoje p. Jono 
Benikaičio. Kita dalis valdybos 
iko ta pati. Senas pirmininkas 

griežtai atsisakė nuo kandidar 
toros. —Jonelis Kukutis.

PRANEŠIMAI

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5 J: Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd , Street

’ Fiat Janitoriai šaukia svarbų su
sirinkimą gruodžio 19 d. kaip 1:30 
vai. po piet 8223 W. Roosevelt Rd. 
Culture Center House name, šis su
rinkimas 
kovai su

šaukiamas išdirbimui planų 
viršininkais-gengsteriais.

K-tas.

West Lietuvių Moterų

WEST PULLMAN. — Pra
eitą sekmadienį įvyko SLA. 55 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Pora laiškų iš Centro 
perskaityta ir priimta.

Žemiau paduodu sąrašą 
kuopos valdybos išrinktos at
einantiems metams: Pirm. 
V. Rašinskas, vice-pirm. J. 
Petravičia, prto. sekr. J. Ta
mašauskas, fin. sekr. J. And- 
riuška, iždininkas K. Venckus, 
iždo globėjai K. Luga, Lape ir 
J. Vilutis. Dr. kvotėjas Dr. 
Makaras, maršalka J. Žigulis, 
organizatoriai J. Tamašaus
kas ir K. Pocius ir V. Lapienė. 
Koresp. J. Tamašauskas. Sve
tainę paimti komisija —Vens- 
kus ir šinkevičia. t

Nutarta kitais metais paves
ti knygas peržiūrėti iždo glo
bėjams, paprastai kaip yra 
daroma ir Centre.

Apie musų jaunimą, 
draugijas ir chorus

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63 rd Street 
Alus, užkandžiai ir legaUška degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

EDDlEiPfTADDfiKr------------------------------- OJOSEPM B. KERNAM---------------------------G LTS ScUAFRR,

Keturi Chicagos Touby gangsteriai, kuriuos St. Paul teismas išteisino dėl išvogimo bravarninko 
Hamm. Joseph B. Keenan buvo prokuroru toje , byloje. Gangsteris Willie Sharkey po to pasikorė 
kalėjime. Likę trys gangsteriai liko parvežti į Chicago ir pridėjus dar vieną gansterj bus tei
siami už išvogimą John Faotor, iš kurio gangsteriai išgavo $70,000. John Factor yra nuspręs
tas išdavimui Anglijai, bet išgabenimas Anglijon tapo atidėtas, kad jis galėtų liudyti prieš jį 
išvogusius gangsterius.

North
Kliubo susirinkimas įvyks antradie
nyje gruodžio 19 dieną, 1933 m. 
p. Radišąuskų bute 1055 Francisco 
Avė., 7:30 v. v. narės malonėkite at
silankyti, nes bus nauja valdyba ren
kama 1934 m. Drulienė, sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
priešmetini susirinkimą antradieny, 
gruodžio 19 dieną šių metų, 7:30 v. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St.

Visi nariai būtinai privalo daly
vauti. nes yra svarbus susirinkimas, 
kaip tai rinkimas valdybos sekan
tiems 1934 m. ir daug kitokių svar
bių reikalų reikia apsvarsyti ypatin
gai finansų klausimai.

, P. K. nut. rašt.

Perskaityta iš Centro oficia- 
lis pranešimas, kuriame nuro
doma kokios taisykles ir tvar
kos prisilaikyti nominuojant 
centro valdybą. Pirmininkas 
paskyrė Pocių ir Venckų iš
dalinti balotus nariams. Išda
linti balotai buvo išpildoma 
narių. Išpildytus komisija 
juos surinko ir suskaite. Pa
sekmes buvo tokios:

čius gavo 28 balsus; S. Ge
gužis 1 balsą; į vice prez- 
Mažiukna gavo 28 bal.; į sekr. 
M. J. Vinikas gavo 29 bal.; į 
iždininkus Gugis gavo 29 bal.; 
į iždo globėjus: Januškevi
čius 2 bal., Trečiokas 26 bal., 
Bakanas 26 bal., Mockus 3 b.; 
į daktarus-kvotėjus —Klimas 
5 bal., Bronušas 23 bal. ir Sta- 
nislovaitis 1 balsą.

—K ores pondentas.

“Genovaitė” nuken 
tėjo nuo vaidintojų 

iš tragedijos ko
medija.

Pas mus Amerikos lietuvius 
eina agitacija, kad kokiu nors 
budo atkreipti atydą į čia gi
musį lietuviškąjį jaunimą. Vi
sokiais viliojančiais budpis jie 
kviečiami prisidėti prie musų 
organizacijų 
eiles, kurias 
mirtis.

Vieni iš
draugijų valdybas, kad jos ne
veiklios ir nemoka organizuo
ti tą gražųjį jaunimą. Neku
rtos draugijos paskyrė iš iždo 
sumas pinigų dėl supirkimo 
sportui visokių reikmenų, ma
nydami su pagalba sporto, 
kurį taip jaunimas myli, juos 
pritraukti prie organizacijos.

Porą metų atgal vienas kliu
bas North 
iždo kelius 
nupirkimo

skaisčių suaugusių daininin
kų, kad gdlėtO kultūringai 
dainuoti. Tas parodo, kad mes 
nesuprantame ..dainos svarbu
mo. Mes tik ėjome į chorą 
dainuoti todėl, kad ten daina
vo mano draugas ar draugė, 
ir vos tik keli nariai užsilai
kydavo ilgesnį laiką chore, o 
didelė didžiuma įeidavo ir iš
eidavo.

Dabartiniu laiku musu vie
tas choruose pradeda užimti 
jaunuolės. Aiškus dalykas, 
kad iš jauno vyruko negali 
būti storas basas arba staman
trus tenoras. Merginų ištikro 
randasi choruose daug ir ge
ros dainininkės ir jos, toli vy
rus, yra pralenkusios. Choras 
yra rimtas dalykas. Tai ne 
jaunuolio darbas. Todėl, kai 
išgirsti dainuojant musų cho
rus, tai skamba vaikiški bal-

>1 A <I I l< '

sai ir labai nesubalansuoti, 
vienas balsas užrėkia kitą. 
Kaip mokytojas subalansuos 
chorą, kad jam reikia turėti 
kiekvienoj pamokoj vis nau
jus dainininkus? Nors lietuvių 
tauta vadinasi dainų šalis, bet 
musų chorai yra atsilikę toli 
nuo musų kaimyninių tautų. 
Tas parodo, kad mes esame su- 
lepšėję ir norime, kad vaikai 
atliktų musų darbus.

—P. Miller.

Pavedė tą 
kad jie sau linksmai žaizda- 
mi veiktų sykiu su kliubu. Be 
to dar kliubas suteikdavo vi
sokią paramą kokia tik buvo 
reikalinga daužyti “bolę” 
jaunimui. Sekančiais metais 
kaip tik kliubo nariai truputį 
sustojo gaudyti tą jaunimą jis 
paliko tas gražias uniformas, 
lazdas, matrosus, ir dingo sau.

Tas patsai likimas buvo ir 
su S. L. A. Apskričio organi
zuojamų jaunimu. Tol kol se
niai pagamindavo good time 
jaunimui, tol tas jaunimas 
šiaip taip laikėsi. Kaip tik se
niai sustojo ir jaunimas nu
keliavo savo keliais.

Kartais 
kodėl 
duoda 
Todėl, 
jauno
džiagą. Mes norime, kad jau
nimas, kuris visai neturi dar 
gyvenimo praktikos, dirbtų 
tą darbą, kurį turi atlikti su
augęs vyras. Pažvelgkime mes 
patys j save, kada mes buvo
me apie dvidešimts metų am
žiaus. Kokiems rimtiems dar
bams mes tikome tuomet. Ai
šku, kad mes apie rimtus dar
bus visai negalvojom ir tuo 
kart musų draugijos susidėjo 
iŠ viduražių žmonių. Todėl 
ir dabar mes turėtumėm krei
ptis j tuos jaunus žmones, ku
rie jau turi iš savęs gyventi. 
Jiems bus ir organizacijos rei
kalingos, nes gyvenimo sąly
gos prie to verčia. Ir tie jau
nuoliai paaugėję nekažin kur

* nupuls. Jie turės turėti ir pa- 
šelpą ligoje ir pomirtinę. Už
tai kreipkime daugiau atydos 
į senesnius £ia gimusius. Iš to 

i bus daugiau naudos.
Pas įpus visa bėda yra ta,

10 d. 
tūlo' 

Stančiko Teatralė Grupė vai
dino šešių aktų dramą “Geno
vaitę”.

Apie patį veikalą, regis, ne
bereikės kalbėti, nes lietuviš
ka visuomenė gerai jį pažįsta. 
Čia lieka truputį pakalbėti 
apie vaidinimą, ir ar tiksliai 
buvo suvaidinta.

Manau, kad nereikės eiti to
li, kad skaitytoją supažindi
nus su vaidinimu, pakaks j>a- 
žymėjus tik keletą vaizdelių 
iš scenos.

Pirmam akte, kur prasideda 
drama, išvykus Sigytai kautis 
su priešu, o latrui Goliui mei
linantis prie Genovaitės, Ge
novaitė lieka sujaudinta, puo
la prieš Panelės švenčiausios 
paveikslą ir raudodama prašo 
pagelbos. čia scena sujaudi
nanti iki ašarų. Bet ka$ įvy- kad mes perdaug anksti sus- 
ko: Genovaitė atsiklaupė kai- tingstame ir nesame išmokę 
ba maldą, o publika Cha, cha, kultūrinių darbų dirbti. Pa- 
cha pasileido juoku. Kas gi 
čia atsitiko? Drama pavirto j chorus Chicagoj. Chorai jau 
komediją ir publikoj iššaukė gyvuoja virš dvidešimties me- 
juoką, juoką ten — kur turėjo tų ir per tą* laiką nei vienas 
būt iššauktas verksmas. Toli- choras neišrddirbo kiek nors

M. Užunaris K. ir D 
Susiv. pirmininku

Dienos Įspūdžiai

darbi-

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.001 
Mine run, $5/75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

taisyta konstitucija. Diskusi
jos nebuvo ilgos, nariai nesi
ginčijo, nes mato jeigu yra 
reikalas, tai galima ir pakeisti 
nekurie dalykai konstitucijoj, 
juk amžinai ant vieno dalyko 
negalima stovėti.

—Korespondentas.

vyzdžiui, paimkime musų

ROSELAND. — Praeitą 
penktadienį įvyko K. ir D. Su
sivienijimo priešmetinis susi
rinkimas sušauktas atvirutė
mis.' Tebeserga I. Ivanauskas 
ir A. Dobravalskis.

Komisijos perstatytos kon
stitucijos paragrafai buvo pri
imti ir nekurie visai nauji pa
ragrafai parašyti. Dabar tru
putį skirsis priedas nuo seno-- 
sios konstitucijos. Komisijai 
ir valdybai pavesta tą priedą 
konstitucijos atspausdinti, o 

metiniame susirinkime kiek
vienam nariui ją įteikti.
Valdyba išrinkta ateinantiems 

metams sekanti*.
Pirm. M. Užunaris, vice- 

pirm., A. Andrijauskas, prot. 
sekretorius, J. Tamašauskas, 
fin. sekret., V. Dargis, iždinin
kas, J. Viliunas iždo globėjai, 
P. šadkauskas, K. Baltrimas 
ir J. Pupšis. Maršalkos K. Ju-

Vilnies redaktorių V. And
rulį išrinko “teisėjų” — pas
merkė Dr. Naikelį — kokią 
bausmę paskimę?

Rašo Ff fiulaiv
BRIDGEPORTAS — Gruod. 

15 d., Chicagos,Lietuvių Audi
torijoj įvyko juodų ir baltų 
komunistų susirinkiihas i 
rių išrinko d£g. Andrulį 
sėjų”, kitiems paskyrė eit pa
reigas prokurorų, advokatų, 
raštininkų ir k. t. Teismo są
statą sudarė tikrai “buržuaziš- 
ką”. Ant vietos išrinko “ju- 
ry” ir suvarė ją į kampą pra
dėjo nagrinėt skundą negrų, 
kurie inkriminuojančiai kalti
no Dr. Naikelį, kad jis, skai
tydamas paskaitą apie žmo
gaus kūno sudėjimą, ligų reiš
kinius, nurodęs, lead 
ligos negrus greičiau 
negu baltus žmones. 
Dr. Naikelis, ką tai 
apie žmogaus proto 
ir smegenų sąstatą.

Prasideda bylos eiga, liudi
ninkų kamantinėjimas,—skun
do, proto egzaminavimas, ir 
kiti paibeliai. “Teisėjas” An
driulis sėdi prie stalo nervuo- 
tas, susimąstęs, ką daktarai 
pasakys apie komunistų 
ir kokį nuosprendį 
“jury” apie Dr. Naikelį. 
kia bylą pradėt.

“Teisėjas” staigiai pakilo, 
rėžė kumščia tris kartus į sta
lą, reiškia, davė ženklą, kad 
visi prie tvarkos, ir pratarė:

— Draugai ir dra‘ugės, pra
dėsime bylą. prįeš Dr. Naike
lį, kurį komiipistai kaltina, 
kad jis varinėja “baltąjį šovi
nizmą”. “Teisėjas” pareikala
vo, kad prokuroras pašauktų 
liudininkus. Prokuroras šau
kia... Ateina iš publikos neg
ras, Prokuroras žandariškai

kontrevoliucijohierius 
ninku išdavikas?

Su tuo klausimu “teisėjas” 
padarė pastabą ir paklausė:

— Ar esi renegatas ir skai
tai sklokininkų laikraštį?”

Juodveidis linktelėjo prieš 
“tęisėjo didybę” ir atsakė, kad 
lietuvių kalbos nemokąs.

Tuomet “prokuroras” prišo
ko prie liudininko ir užklausė: 
— “Ar tu buvai ir klauseisi 
Dr. Naikelio prelekcijos? Jei
gu buvai, tai be jokių išsisuki
nėjimų pasakyk ką jis sakė?” 

(Bus daugiau)

Jonelio Kukučio ži- 
nios apie 18-tos Ap 

draugijas
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Pereitame mėnesiniame susi
rinkime 20 Wardos Politikos ir 
Pašalpos Kliubas turėjo savo 
reguliarj, kitų vadinamą prieš- 
metjnį susirinkimą,, kuriame 
3uvo perrinkta valdyba. Visi li
ko tie patys, tik permainytas 
pirmininkas. Vieton seno Wm. 
Buisho, kuris gavo tik 2 balsu, 
išrinktas p. Antanas Zalagėnas, 
gyvenantis 7132 So. Racine avė.
Truputis lapie Antaną Zalagėną

P-as Antanas Zalagėnas iš 
amato . barberys-barzdaskutys: 
Yra turėjęs savo barzdaskutyk- 
ą čia 18-toj apielinkėj ant Ca- 

nalport avė. čia jis darė dąilų 
gyvenimą, bet kada lietuviai 
užsikrėtė manija keliauti į ge
resnes kolonijas, tai ir Antanas 
tą patį padarė.

Pirkos sau didelį 
So. Racine Avė. ir 
gė pirmos rūšies
barzdaskutyklą. Nors Antanas 
ir gyvena toli nuo 18 kolonijos, 
bet jis pegali pamiršti jos. Pa
gal jo paties žodžių: “Aš sap
nuoju, kad aš dar gyvenu ant 
Canalport Avė. Kada nors aš 
vėl .atsidarysiu naują barbernę, 
nors pats joje ir nedirbsiu.” 
Tai yra geras tautietis lietuvis. 
Visam lietuviškam judėjimui 
pritariąs ir pats netingi daug 
padirbėti.

Jis -yra pirmininku 20 Wardo 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
Kliubo, SLA 129 kuopos’; ir 
dar valdyboje vieno kliubo 
Bridgeporte. . Jis pilnai stovi, 
kad nepaleisti ir neapleisti nė 
vienai draugijai keltis kur nors 
puo 18 kolonijos. Jeigu jau
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Ar ėsi Altass nariu?

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė. išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligoms prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas. virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų Bal
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 

: vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 met.

ras, 
kamantinėja.

— Tavo vardas ir pavardė?
— Ar ėsi juodas ar baltas? 

Jeigu juodas taįicodel juodas? 
ir j. i-upsis. iviursttiKOB xx. j u- f tą klausimą liudininkas su- 
rijonas ir A. Klauda. Trustis-siinaišė ii- nėdavS aiškaus at- 
tai R. Mikšys, A. Sudintas ir sakymo.
S. Pocius.. Bendrovės atstovas Tuomet “‘teisėjas” rėžė kum- 
K. Pašakarnis, “

sakymo, ”

(Naujienų” ščia į stalą ir pareikalavo, kad 
bendrovės atstovas J. Gurnu- į visus klausimus atsakytų 
liaūskas, Knygų peržiūrėjimo aiškiai ir teisingai, nevąrtyda- 
Ikomisija: V. Kristopaitis, T. mas geltonų,kai,svogūnų akių. 
Petkus ir B. Liutkevičius. Prokuroras toliau stato klausi- 

Nutarta :
dininkas padėti po

RAMOVA
I Itheatre"

Rodomi labai Įdomus paveikslai

“The Way To Love” 
GRUODŽIO 18 ir 19 

su
MAURICE CHEVALIER

“Broadway To 
Hollywood” 

su
ALICEBRADY, JACKIECOOPER 

GRUODŽIO 20 ir 21 d.
M

REIKALINGA mergaitė arba mo
terie prie namu darbo. Lietuvių Šei
mynoj. Daniel Bagdon, 5536 South 
Washtenaw Avė.

gitais metaįs iž- 1 £ ■ .

_padėti po kaūcijC — “Ar esi kojnunistas, skai- 
šis susirinkimas užsitęsė ii- tai drg. Lenino raštus, — ar 

giau negu kiti Susirinkimai to- dalyvauji komunistų revoliu- 
del, kad buvo priimama * pa- cįniam . judėjime? — Ar esti
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jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tn* 
krautuves, kurios 
Naujienose

“MICKEY’STENT SHOW

“Satttrdays Millions’’
\ su

YOUNG, LEILA HYAMS
GRUODŽIO 22 ir 23 d. 

taipgi komedija 
“iJeave it to Dad”

Atsilankiusios šeimininkes gaus 
puikia Kalėdų dovaną “O-So-Ezy" 

Mapą, Kena ir Rankeną

siiauibiiii

PARDAVIMUI lysuota vieta tin
kanti dėl Freito Terminai, arba ga
zolino stoties, gera apielinkė. Atsi
šaukite 1146 \ W. 22nd St. (Cermak 
Rd.) < \ - * *

Reat Estate For Sale 
Namąi-Žemė Pardavimui 
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip Šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421; Chicago; III;




