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Nepaprasti Demokratu Laimėjimai Rinkimuose
Visa šalis nuėjo *su 

demokratais
Bet Upton Sinclair pralaimėjo Californijoj. 
Pažangieji La Follette laimėjo Wisconsi- 
ne. Republikonų tvirtovės sugriautos

CHICAGO.— Užvakar įvykę 
visoje šalyje (išėmus Mainu 
valstijų) rinkimai suteikė de
mokratams nepaprastų laimėji
mų. Tai buvo greičiau ne de
mokratų, bet paties prezidento 
Roosevelto asmeniškas laimėji 
mas ir visos šalies parėmimas 
jo “Naujosios Dalybos”. Visa 
šalis pasisakė remianti Roose
velto Naujųjų Dalybų ir todėl 
griuvo net pačios stipriausios 
republikonų tvirtovės, nes re- 
publikonai visur griežtai išėjo 
prieš prezidentų ir jo Naująja 
Dalybą. Tik ten republikonai 
išsilaikė, kur jie nėjo atvirai 
prieš prezidentų. Bet visur, kur 
tik republikonai šiais rinkimais 
bandė parodyti nepasitikėjimų 
prezidentui, ten jie pralaimėjo.
Republikonai pralaimėjo Penn* 

sylvanijų *
Pennsylvarna- viądęmet buvo 

republikonų tvirtovė. Jos sena
torius Roed buvo aršiausias 
prezidento priešininkas. Bet 
šiuose rinkimuose Reed pralai
mėjo ir pirmų kartą per virš 
50 metų Pennsylvania senato
rium išrinko demokratų Guf- 
fey.

Demokratai ne tik užkariavo 
visų valstiją, pravesdami ir 
gubernatorių, bet amžinai re- 
publikoniškoje 'Philadelphijoje 
į kongresą praėjo trys demo
kratai.

Tas pats atsitiko ir su kita 
rfepublikonų tvirtove—Connec- 
ticut.

Didelis prezidento priešinin
kas senatorius Robinson iš In
diana, kurio, išrodė, niekas ne
galės nugalėti, šiuose rinki
muose betgi pralaimėjo ir sa
vo vietų turės užleisti demo
kratui.

Turės du trečdaliu senate
Pasėkoj šių rinkimų demo

kratai turės daugiau negu du 
trečdalius senate. Išrodo, kad 
jie turės 70 senatorių, kuomet 
republikonai turės tik 24, far- 
mer-labor— 1 ir progresistai 
(iš Wisconsinoį—1.

Republionai tikėjosi nors 
kiek sumažinti demoratų atsto
vybę atstovų bute. Bet išėjo 
priešingai. Demoratų skaičius 
atstovų bute ne tik sumažė
jo, bet dar padidėjo. Atstovų 
brite demokratai ir dabar turėjo 
daugiau negu du trečdaliu visų 
balsų.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai diend praus* 
ianja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė Ma 6*80, leidžiasi 
4:87.

Sinclair kaltina balsų vogimų
Daugelyje valstijų buvo ren

kami ir gubernatoriai, čia irgi 
demokratai aplaikė didelių lai
mėjimų ir republikonams pasi
sekė pravesti tik vienų-kitą kan
didatų.

Bet svarbiausi rinkimai, į 
kuriuos domę buvo atkreipusi 
visa šalis, buvo Californijoj. 
Ten kova ėjo tarp buvusio so
cialisto Upton Sinclair, kuris 
laimėjo demokratų nominaciją 
į gubernatorius, paskelbdamas 
savo utopišką planų EPIC (End 
Poverty in Califurnia) ir ro- 
publikono Merriam. Išpradžių 
demokratų vadai buvo pasiža
dėję remti Sinclairų, net ir pre
zidentas buvo pasižadėjęs pa
skelbti vienų principą, kuris 
butų pgelbėjęs Sinclairui lai
mėti, bet nė prezidentas savo 
prižado neištesėjo ą ir vienas 
po kito vadai pradėjo eiti prieš 
Sinclair ar laikytis nuošaliai, 
tajp kad rinkimus Sinclair pra
laimėjo ir Californijos guber
natorium tapo išrinktas repub- 
likons Merriam. Sakoma, kad 
Sinclairo pralaimėjimo geidė 
patys vyriausi demokratų va
dai, jų tarpe ir prezidentas, 
prisibijodami, kad nepasisekus 
utopiškam Sinclairo planui nu
kentėtų pati demokratų parti
ja.

Sinclair prisipažysta pralai
mėjęs rinkimus ir jau pasiuntė 
Merriamui sveikinimo telegra
mą dėl “laikinio laimėjimo”. 
Bet jis sako, kad laimėjimas ta
po įgytas balsų vogimu. Esą 
jis jau žino, kad tūkstančiai 
balsų buvo pavogti, o apie ki
tų tūkstančių balsų pavogimų 
dar neturys žinių. Sinclair sa
ko, kad kova už pravedimų 
EPIC plano tęsis ir jei Mer
riam virs dideliu atžagareiviu 
tai bus bandoma jį atšaukti. 
Atšaukimas visuomet glęsiąs 
Merriamui ir jis negalės lai
kytis atžagareiviškos politikos, 
jei norės pasilaikyti savo vie
toj. Be to Merriam laimėjo 
daugiausia todėl, kad jis iš
reiškė pritarimų prezidentui 
Rooseveltui .ir jo Naująjai Da
lybai. Merriam gi sako, kad 
jo laimėjimas esąs “ameriko- 
nizmo nugalėjimas 'radikaliz
mo”.

Senatorium iŠ Californijos li- 
ki išnaujo išrinktas Hiram 
Johnson, Roosevelto republiko- 
nas. Bet nors demokratai ir 
neturėjo savo kandidato, jis su 
dideliu vargu sumušė socialistų 
kandidatų George Kirkpatrick.

Minnesotoj laimėjo darbiečiai

Minnesotos valstija pasiliko 
darbiečių \ rankose. Farmer- 
Labor narys Floyd B. Olsdn, 
išnaujo tapo išrinktas guber
natorium, nors jam labai prie
šinosi visi valstijos kapitalis
tai ir stambieji biznieriai. Se
natorium irgi išnaujo išrinktas 
darbietis Shipstead.

Michigane senatorium tapo 
išrinktas republikonas Vander- 
berg, kuris išėjo prieš savo par
tiją ir atsisakė pasisakyti prieš 
Rooseveltų*

Progresistai laimėjo Wis- 
consiną

Šiemet pirmą kartų rinkimuo
se Wisconsine pasirodė pro- 
gresistų partija. Ją sudarė at
simetę nuo republikonų pažanę 
gieji republikon. Robert La Fol
lette, jo brolis Philip ir kiti, 
kurie nebematė galimybės būti 
republikonų partijoje, kurios 
kontrolė paspruko iš pažangiųjų 
žmonių.

Bet nors rogresistai dar pir
mų sykį dalyvavo rinkimuose 
nauju vardu, jie aplaikė svar
bių laimėjimų. Robert La Fol- 
lette išnaujo tapo išrinktas se
natorių, n, o jo brolis Philip 
sumušė dabrtinį gubernatorių 
demokratą Schmedeman ir tapo 
išrinktas valstijos gubernato
rium. Philip La Follette ir 
pirmiau yra buvęs guberna^ 
rium, bet du metai atgal pra
laimėjo republikonų nominaci
ją. Progresistai betgi remia 
Rooseveltų.

Be to progresistai pravedę 
ir 7 kongresmanus. 
legislaturoje.

Illinois valstijų nušlavė de- 
motyatair **

Illinois valstijoje demokratai 
aplaikė labai didelių laimėjimų 
ir pirmų kartą nuo civilio ka
ro demokratai turės didžiumą 
legislaturoje.

Bet pasiūlymas šaukti kon
stitucijos konvenciją paruošti 
valstijai naujų konstituciją Ii 
ko atmestas. Siūlymas išleisti 
$30,000,000 bonų bedarbių šel
pimui liko priimtas.

Slapieji laimėjo 6 valstijose
Be rinkimų, septynios vals

tijos balsavo ir dėl prohibici- 
jos panaikinimo. Išrodo, kad 
šlapieji laimėjo šešiose valsti
jose, bet Kansas valstija jau 
nuo senai buvusi sausųjų tvir
tovė, pasiliko sausa ir toliau.

9 žmonės žuvo rinkimuose
Ne visur rinkimai praėjo ra

miai. Rinkimuose ir priešrin
kiminiuose sumišimuose žuvo 
viso 9 žmonės. Penki jų žuvo 
mažame Kelayres, Pa., mieste
lyje, republikonams apšaudžius 
demokratų paradą. Du užmušti 
Holland, Mo., bandant sutruk
dyti negrų balsavimą ir po vie
nų užmušta Cedar Hill, Ohio ii 
Greenup, Ky.

(Rinkimų daviniai vis dar 
nėra pilni, tad kai kur gali į- 
vykti pakitėjimų).

Machado apnuody
tas

NEW YORK, 1. 7. — Gau
tomis privatinėmis žiniomis, pa
bėgęs Kubos prezidentas Ma
chado esųs arti mirties nuo ap
sinuodijimo Santa Domingo 
respublikoj. Jį apnuodijo Jo 
paties vyrėjas, kuris buvęs ku
biečių pasamdytas nužudyti 
ex-prezidentą.

CHATANOOGA. Tenn., 1. 7. 
*—80 kalinių bandė pabėgti iŠ 
kalėjimo dirbtuvės, bet sargai 
4 kalinius peršovė, o po te 
pasidavė ir visi kiti.
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VISGI NENORI PRARASTI SOSTĄ

Siamo karalius (Prajadhipok, kuris pasisiūlė abdikuoti, val
džiai susiaurinus jo galias. Bet dabar bando sostą atgauti, jei 
valdžia sutiktu, nors kiek jo galias praplėsti.

----- '  riiiW!i,ilJbį>llllrl* ' ' •

Sindikalistai paskel
bė » generalinį strei

ką Ispanijoje
MADRIDAS, 1. 7. — Sindi- 

kalistai ir anarchistai paskelbė 
naują generalinį streiką Ispa
nijoje, prie kurio betgi mažai 
darbininkų prisidėjo. Prie jo 
nesidėjo ir socialistai. Bet tas 
streikas davė valdžiai progos 
prailginti visoje šalyje karo 
stovį ir karo teismo pagelba 
sušaudyti du žmones. Tai buvo 
pirmi sušaudymai po nuverti
mo Ispanijoje monarchijos.

Francija prisiruošus 
žygiuoti į Saar 

kraštą
PARYŽIUS, 1. 7. — Užsienio 

reikalų ministeris Lavai pra
nešė Vokidtijos ambasadoriui 
Franci joj Koester, kad Franci
ja yra pasiruošus pasiųsti sa
vo kariuomenę į Saar baseinų, 
jei to paprašys tautų sųjunga.

PHE0NIX, Ariz., .1. 7. — 
Federaliniai agentai suėmė Os- 
car Robsoh, 31 m< iš Tuscon, 
kurį kaltina dalyvavus pagro
bime šį pavasarį June Robles, | ir susidaužius 
6 m., kuri vėliau buvo rasta' 
paslėpta duobėj tyruose. Kalti
nama, kad jis rašęs laiškus,
kuriuose buvo reikalaujama 
$15,000 išpirkimo už jos pliuo- 
savimų.

JACKŠONV1LLE, Fla., 1. 7. 
—Po visos eilės eksplozijų šal- 
dykloje, kilo gaisras/ kuris su
naikino visų biznio blokų. Nuo
stoliai siekia $200,000.

' ■ y 'f , <'■>
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MANCHESTER, N. H., 1. 7. 
—Mrs.. Corriveau vakar daly
vavo balsavimuose ir padavė 
savo balsų už demokratus. Už 
valandos laiko ji pagimdė duk-i
terj.

Skalbyklų, draiveriai 
nutarė skelbti 

streiką
CHICAGO.—2,700 skalbyklų 

draiverių vienbalsiai nutarė pa
skelbti streiką protestui prieš 
skalbyklų užlaikomus skyrius, 
kurie mažina uždarbį draive- 
riams, nes jie daugiausia dirba 
už komisų.

Pabėgę Austrijos na
ciai šaukiasi Vokie

tijos pagelbos
VARAZDIN, Jugoslavijoj, 1. 

7.—2,000 nacių, kurie pabėgo 
iš Austrijos ir rado laikinę 
prieglaudą Jugoslavijoj, atsi
šaukė į Vokietijų, prašydami 
jos pagelbos, nes jie neturi nė 
drabužių, nė maisto, nė pinigų. 
Jie prašo juos išgabenti j Vo
kietiją,, jei galima.

5 UŽMUŠTI LĖKTUVE VO
KIETIJOJ

LAUENSBURG, Vokietijoj, 
1. 7.—Penki nariai įgulos pašto 
ir tavorinio lėktuvo, kuris skri
do iŠ Karaliaučiaus į Berlyną, 
liko užmušti, lėktuvui nukritus 

laukuose ties
■ k '

. ... ! ■
Grossrakitt.

PABĖGO Iš “RETEŽIŲ GUR-
GUOLfigv

.... _.—. ■

DECATUR, Ga., 1. 7. — 10 
kalinių nugalėjo sargą ir pa
bėgo iŠ baisiosios “chain gang”.

.. ........ ,,,
DĖTROIT, Mich. — Henry 

Morrow iš Algonac, Mich., nors 
jau 84 metų senis, dar niekad 
nesikalbėjo telefonu, nematė 
mūviu ir nebuvo toliau 3 my
lių nūo savo namų. Tečiaus da
bar jfa liko atvežtas į Detroi
tu ir plriną kartą pamatęs kru- 
tamųjį? paveikslų paklausė: “Ar 
tai gyvi žmonės?”

Lietuvos Naujienos
Kanalizacijos darbai
TELŠIAI.—Kębtučio ir <Ja- 

linai Didžiojoje gatvėje dedami 
kanalizacijos vamzdžiai. Tik 
gaila, kad toks darbas pradė
tas rudenj. Dabar, purvynams 
atsiradus, piliečiai turi šokinėti 
nuo akmens ant akmens, nes 
šalygatviai daugelyje vietų iš
ardyti.

Dideli Darbo parti
jos laimėjimai Ško

tijos rinkimuose
EDINBURG, Škotijoj, 1. 7.— 

Darbo partija aplaikč svarbių 
laimėjimų Škotijos miestų rin
kimuose, kurie yra tolygus 
darbiečių laimėjimams pirmiau 
įvykusiuose Anglijos ir Valijos 
miestų rinkimuose.

Glasgow miesto taryboje so
cialistai dabar turės 14 balsų 
didžiumą.

Darbiečiai ir nepriklausomieji 
darbiečiai laimėjo bendrai 65 
vietas, kuomet kitos partijos 
turi v tik- 51 (Moderates 46 ir 
protęstonų lyga 5).

Nebraska turės vie
no buto legislaturą

LINCOLN, Nebr., 1. 7.—Iš
rodo, kad senatorius Norris 
laimėjo “paskutinę kovų” už 
įvedimą Nebraskoja vieno bu
to legislatuTos, vieton dabar 
buvusių dviejų—senato ir at
stovų buto.

šioj valstijoj rinkimus lai
mėjo irgi demokratai.

GIMINĖMS LIETUVOJ

DOVANŲ KALĖDOMS
T ■ ;

- Ar mes galim .užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

žinoma kad ne.

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį-—kitų, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

i’ ' *4

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 

\ ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

—T-.........r T-l -Bsy

Pasikorė mergina
ŠIAULIAI.—Spalių 14 d. apie 

5 vai. ryto Pašvintinio vai., So- 
deliŠkių dvare ant obels šakos 
rasta pasikorusi Blinkevičiutė 
Kazimiera 22 metų amžiaus, 
gyv. Sodeliškių vienk., Pašvin
tinio vaisė.

Supirkinėjo raguočius
MARIJAMPOLĖ.— 17 dieną 

buvo supirkinėjami į SSSR ga
benti raguočiai. Raguočių kai
nos žymiai pakilo ir kai kurie 
turtingesnieji Marijampolės ap- 
ielinkės ūkininkai pardavė iki 
10 št. raguočių. Raguočių su
pirkinėjimą kontroliavo vienas 
SSSR veterinarijos gydytojas.

Lenkai pašovė Lietuvos 
pasienio policininką
Seinų rajone, naktį j sek

madienį 1 valandą, musų admi
nistracijos linijos saugototojas 
policininkas Jonas Kasperavi
čius pamatė apie 170 metrų 
musų pusėje du* lenkų karei
vius pasieniečius. Pareikalavus 
sustoti, lenkai pradėjo iš šau
tuvų. šaudyti ir, policininkui 
Kasperavičiui sunkiai sužeidė 
dešinę kojų. PoKc. gindamasis 
į užpuolikus paleido keletą šū
vių, bet šie per administracijos 
liniją pabėgo lenkų pusėn.

Gintarą galima ekspor
tuoti Brazilijon

Viena Brazilijos firmų krei
pėsi į atatinkamas Lietuvos į- 
staigas pareikšdama norą im
portuoti gintarą. Kelios Lie
tuvos gintaro dirbtuvės su mi
nėta firma suėjo j kontaktų. ( 
ofirmsllųl linijos oingw konioi
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland, Ohio

OpercCė “Gpigutis” pavyko

Lapkričio 4 d. Lietuvių Sve
tainėje sklokininkai * pastatė 
operetę “Grigutis“. Pasisekė vie
šai gerai. Ne tik operetė buvo 
vykusiai pastatyta, bet ir žmo
nių nemažai atsilankė.

Svarbiausias roles vaidino šie 
asmenys: A. Gailiunas buvo 
Grigutis; Tamio rolę atliko vi
sų mėgiamas komikas S. Telks
nys, o Marytės rolėje itin gerai 
pasirodė p-lė S. Kučinskaitė. 
Matomai, ji tikrai rūpestingai 
buvo prisirengusi, o tai įvertino 
ir publika, nes ją apdovanojo 
gėlėmis.-

Clevelandiečiai dalinai gali 
būti dėkingi “tiesiosios linijos” 
bimbiniams už tai, kad jie pa
gimdė skloką. Meno srityje 
sktoka visuomet stengiasi ką 
nors gražaus duoti, kad paten
kinus publiką. Tuo tarpu Bim
bos komisarai visai nekreipia 
dėmesio į savo parengimų ge
rumą. Jie turi savo “kazioną“ 
publiką, kuri didelių reikalavi
mų nestato. Jei tik komunistiš
kas štempelis uždėtas, tai “ka- 
zionai” publikai ir gerai.

Visai kitaip yra su sklokinin- 
kais. Savo “kazionos” publikos 
jie neturi. Todėl jiems tenka 
sunkiai dirbti, kad sutraukti į 
savo parengimus visokių pa- 
žvalgų lietuvius; Pernai skloki
ninkai gana gerai pasirodė su 
“Natalka ^Poltavka”, o dabar su 
“Grigučiu“.

Tuo, žinoma, nemanoma pa
sitenkinti. Trumpoje ateityje 
choras ir vėl statys kokią4 gra
žią operetę. &

jGalima kalbėti .šiaip, 
kalbėti taip, bet Taktus yra tas, 
kad meno srityje Clevelando 
sklokininkai gerą darbą atiteka.

Matęs.
Lietuvio paveikslų paroda
Gražioje B. R. Elliot’s gale- 

rejoje (733 Prospect avė.) tapo 
išstatyti lietuvio architekto ir 
artisto, p. P. Chernio, nupiešti 
paveikslai. Paveikslų paroda 
prasidės lapkričio 19 d.* ir tęsis 
ligi gruodžio 1 d. Įžanga dykai.

P-a s (P. Chernis clevelandie- 
ėlams yra žinomas kaipo talen
tingas architektas. Tačiau ma
žai kas žinojo, jog jis taip pat 
yra žymus piešėjas. Meno kri
tikai, kuriems teko matyti mu
sų jauno artisto pieštus paveik
slus, labai gražiai apie juos at
siliepia. Iš to galima spręsti; 
jog musų tautietis turi didelį 
talentą, 'lodei visiems lifetCP 
viams patariu aplankyti parodą' 
ir pamatyti paveikslus.

Parodoje bus išstatyti 16 p; 
Chernio pieštų paveikslų.

Prie progos turiu pažymėti,, 
jog architektas P. Chernis visą 
laiką veikia tarp lietuvių it yra 
šio skyriaus bendradarbis. Jis 
visur su mumis dalyvauja: jį 
galima sutikti visokiuose lietu
vių parengimuose. “Naujienų“ 
piknike jis įėjo į teisėjų komte 
siją, kuri išrinko Ohio lietuvių 
gražuolę.

tPrieš kiek laiko šiame sky
riuje tilpo p. Chernio straips
nis apie tai, kokią rolę archi
tektas lošia prie namų staty
mo’. Tas straipsnis, matomai, 
atkreipė daugelio domesį; Ar
chitektas Chernis sako, jog jis 
niekuomet nemanęs, kad tas 
straipsnis užinteresuos tiek 
daug žmonių. Jis jau gavo pu
sėtinai daug laiškų su visokiais 
klausimais, kurie liečia namų 
ąįatymą. Kadangi kai kurįe 

. klausimai yra bendri, tai j juos 
jis atsakys per “Naujienas“. 
Tad neužilgo šiame skyriuje 
pasirodys Nitas jo straipsnis.

Straipsnius jis rašo anglų

■■I..J

Todėl labai lėttgVJC kiekvienam 
jo raštus suprasti Tačiau laiš
kus su visokiais klausimais jam 
galima rašyti ir lietuviškai, nes 
jis lietuvių kalbą* supranta. Be 
to, sako jis, tai bus gera proga 
pasipraktikuoti lietuviškai.

Mbnininkaa.

Cleveland, Ohio
Lietuvių svetainė

ba-
ne

go
bu- 
kę

Pagalios, tapo tinkamai įreng
ta Lietuvių Svetainė. Viduje 
viskas tapo papuošta, pagražin
ta. Apatinė svetaine liko padi 
dinta, įdėta, gražus didelis 
ras. Kur kas dabar jaukiau, 
gu pirma.

žinoma, tai reikėjo jau 
niai padaryti, nes svetainė 
vo pusėtinai apleista. Bet
darysi; kad visiems blogi lai* 
kai, — dėliai tų blogų laikų ir 
svetainei teko nukentėti.

Radio programai
“Dirva“ ir vėl pradėjo duoti 

radio programus. Pusėtinai silp
nai išeina. Matomai, iš biznie
rių sunku bėra gauti garsini
mus. Seniau jie tuos progra^ 
mus remdavo, bet kai pamatė, 
jog jie menkos vertes tėra, tai 
nebenori daugiau garsintis.

Sapnas.

MARGUMYNAI
Clrnelando i Young's-ioivn 

ir atgal

Gal kas ir pasigedo Clbva- 
lando Vanago, kuris pabraižy
davo žinučių. Bet jus galite 
Nuprasti, kad ię, Vanagui nėrę 
lengva visur ir1 Yišdomet ant 
greitųjų pribūti bei patirti, kas 
ir ką veikia.

Štai prieš kiek laiko Vana
gui teko net Youngstown pa
siekti ir ten pasidairyti. Na. 
o tas miestas visgi yra 37 my
lių atstume. Taigi į abu galu 
susidaro pusėtinas šmotas ke
liones, — net 74 mylios:

Iš Clevelando į Youngstown 
eina 422 kelias. Tai gana pla
tus ir geras kelias. O kadam 
gi diena pasitaikė nebloga, tai 
ir inakoBilių buvo pusėtinai. 
Jie tik šfluja vienas pro kitą 
visu smarkumu. Pakelyje ran
dasi daug gražių giraičių. Ru
dens laiku jos daro ypatingą 
įspūdį,— ant medžių lapai pa1- 
geltę, saulės šviesoje jie mir
ga ir blizga. Tikrai gražus re
ginys, kurį galėtų tinkamai aU 
,vaizduoti tik artistas. Kelis* 
artistus teko pastebėti. Jie 
piešė gražius rudens vaizdus; 

. Šiaip laukai jau pusėtinai 
pilki, — nei žoles, nei žalumy
nų nesimato. Tik kur — ne 

. — kur pastebėjau sklypą ža
liuojančio lauko. Tai, mato
mai; žiemkenčiai.

Youngstown miestas paly
ginti nėra mažas. Bet įspūdį 
jis daro visai nekokį, —2 ap
rūkęs ir durnuose paskendęs. 
Vieta kalnuota. Dirbtuvių 
čia nemažai randasi. Tai dau
giausiai plieno liejyklos. Gy
ventojai, kaip ir kituose dides
niuose miestuose, visokių 
spalvų: balti, juodi ir kitokie. 
Gyvena susikimšę.

. Pirmiausiai nutariau nustoti 
ir pasilsėti pas p. S. Bakarią, 
kuris per ilgus metus laikė 
siuvyklą* Jis mano senas pa
žįstamas. Bet koks mano Bu
vo nusistebėjimas, kai paty
riau, jog Bakano jau nebėra, 
— jis jau įniręs prieš metus 
laiko. Rodosi;- netoli nuo jo 
gyvenu, o apie jo mirtį nie
ko neteko girdėti.

Aplankiau kai kuriuos savo 
pažįstamus ir pasikalbėjus 
apie praeities laikus. Nei ju- 

----  ---- —8fe nepajutau, kaip prislinko 
kalba; bet labai populiariškai<| vakaras; Reiškia; metas trauk-.

ti namo. Buvau manęs užsuk
ti į lietuvių kliubą, bet taip ir 
pasiliko.

Grįžtant į Clevelandą, nieko 
ypatingo neatsitiko. Pakely
je sustojau Warrcn, O., mieste, 
kuris randasi netoli nuo Clė 
velarido. Tai gražus ir švarus 
miestas. Gatvės plhčios, mi
niai moderniški. Miestas, 
taip sakant, yra istoriškas. Čia 
gimė ir užaugo prezidentas’ 
Hardingas; čia jis gyveno, čia 
leido laikraštį, čia- jiš' if dhv 
bar ilsisi. Buvu8ihjhs pi'ėzlideni 
to kapas labai’ puošniai iŠtttte 
sytas.

Liūdna darosi; Savo- lhiku: 
Hardingas^ Amerikoje buvo' žy
mus žmogus: Dėt’ dhtiar mar
žai kas* jį beprisimena’; Nauji 
laikai; nauji’ vadai;

Taip' pranyksta žiHo^aūs 
ga^W...

P-ntf.' LiidUif 25 metiį vėtįfybb 
ftio gyvenimo srttUdldiisr

Prieš kiek Įniko ponai Ėiitt- 
kai apvaikščiojo 25^kity 
vedybinio gyvenimo snltaktii 
Buvo surengta šauni vakarie
ne, kurioje dalyvavo1 gerokas 
būrys draugų ir pažįstamu; 
kaip- tai: Miliauškiai; Šukiai} 
Baltrukoniai, Stcpulioniaiį KilU 
bickai' ir kiti.

Ilonai Liutkai vra labai’ ma
lonus žmonės; todėl turi daug 
draugų. Linkiu jiems ilgų mė
tų ir kuO geriausio pasiseki
mo. — Vanagai

Baltijos Juros
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jos girias, phs to krašto* vy
riausiąjį] burtininką, gauti 
patarimo. Kol pasiųstieji žmo
nės^ pasiekę burtininką, praė
ję ketveri metai, nes burtinin
kas gyvenęs pačiame girios 
viduryje ir buvęs saugomas5 
dvylikos slibinui jųp kiekvie
nas turėjęs po' dvidešimt ke
turias galvas. Pro visus praė
jęs laimingai^ tiks kadh* ėjęs* 
pro paskutinįjį, seniausį; su
ižusi giria, sustaugę kartu vi-

. ji visomis savo galvomis, Sli
binai; Pasiuntiniai (išsigandę 
r sustingę iš: baiipės’ vietoje.

■ Tuo metė praskridlisR jyrO' 
juos žuvėdrą ir jiems pasa
kiusi: “Nebijokite, žmonės, 
kada ūžia giria ir staugia sli1- 
binui, tuda vyriausias krašto

įbUTtininkas priima pas jį ati- 
vylhikiiis svečius“ Jie paklaus

Žuvėdros' ir nuskubėjo pas 
burtininką; Jis juos maloniai 
priėmęs te išklausęs reikalo. 

Jlgui'* galvojęs' ir tik po dviejų 
'dienų* daVęsr t ak j atsakymą: 
'“Mielieji iteaštb1’ Žmonės, dan- 
^ausj žbmėšį, vaHdfenų ir kal- 
piųt dievas- rcikalauju iš jusi) 
kraštb’ vienos gražiausios mer- 
helėš; kuri s«Yo> rtlirtimi- jus išL 
gelbės nub piktųjų raganų. 
Toji mergelė,, sulig dievų va
liu; turi1 būti' savo’1 mylimojo 
nustumta iidkJ\ aukščiausio 
kalno viršūnėj:

I Su tbkite atsaku1 nusiminę 
žmmičs grjfe pd^ saviškius.

BUvte sušauktos žAhdUių su
sirinkimas; kuris ftteČjb nu
spręsti’ viėnaL meTgėlbi’ mirtį. 
Kui'* jhte Buvo Viši' susirinkę, 
ko kraštte valdoyte sūnus ant 
jiaunūus žirgte. įjoj^ | minios 
vidurį ir paskelbęs kad jis 
^pildąs dievo iibrą'1 ii* aukojęs 
savo* mylimąją. Mylėdami 
žmonės VdldbVo sūnų, o drau
ge ir jo- ittyiirriąjte pradėję 
graudžiai’ Vėrini; Miniai’ ver
kiant valdovo^- sūnus, savo
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mylimąją pasisodinęs ant žir-|je vietoje nė pėdsako nelikę 
gb; neše ant aukštojo kalno kalnų, juos dievai žaibais su- 
viršunės. Kuomet’ baigė užnėš- daužę, o žmones savo ašarose 
ti; slydo žirgui koja ir jiedu jų likučius paskandinę, 
nukritę į Bedugnę. Tokios au*^ — 
koš dievams pakakę. Jie pa- 
Ibidį, į kalnus žaibus, kurie r 
juos suda’ūže į skeveldras. O _ 
žmonės, matydami tokį baisų 
reginį ir gailedamiesi valdovo — 
tumius, ilgai graudžiai verkę, 
kol toje vietoje iš jų ašarų 
pasidariusi jura, kurios van
duo dar te Šiandien sūrūs. To-

Garsinkite “N-nase"
Graboriai

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100 
10734 S; MiChigan Avė.

Tel. Pullman 4151
Ii.. .  II limU Ii ii.iiinii.4g__

Lietuves Akušeres

Juozapas Eudeikis 
i ir Tėvas 
Jeigu norite dailumo, ir nebrangumo

Laidotuvėse........... Pašaukite...........
! REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
( Gtaboriiis ir 

BŪlžamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autoįriobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR, VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. Speėialė atyda atkreipiami i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

j. f: radzius
, Incorporated

1 LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

, Moderniška koplyčia dykai.
66fr W. 18tK St; Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS irr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas gėras ir nebrangus
718 W. 18th St.

i Tek. Monfoė3377

A. MASALSKIS
A nfYDTTTCf 

3307 Lituariica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

papu(Seno Rusnės žvejo 
sakdth)

Prieš daugelį >toje vie
toje, kur dabar Baltijos jura, 
buvę dideli aukšti kalnai. Juo
se gyvenusios piktos raganos. 
Kas patekdavęs į tuos kalnus 
—tą raganos apkerėdavusios, 
moteris paveikdavusios lakio
mis žuvėdromis, o vyrus ša
kalais. Patekusios į tuos kal
nus įsimylėjėlius raganos ap
kerėdavusios ir juos jau iš- 
skirdaVUsios, — mylimąsias 
pavertusios žuvėdromis išsiųs
davo skraidyti virš vandenų, 
o mylimuosius panardindavę 
į vandenis. Dar ir šiandien 
mergelės; paverstos1 žuvėdro
mis, skraido virš vandens ieš
kodamos* savo mylimųjų... ir 
jos savo sparnų plaždcnimais 
ir puolimais prie vandens 
riškia savo širdgėlą...

Raganos įgriso žmonėms. 
Tado gyventojai išrinkę dū 
žmones ir nusiuntę į žemaiti-

JL Ji AmT «
-U' '

Be peilio,- deginimd arba* skausmo' 
varis, srwĄ«AS. risrtfr.AS, rftuftrft^ 
(MeŽBttfloH 1’BOSTATlTIS ir' kltOR1

Ilgos' K^lnnibš tnUsų fivelhu Ir nė* 
ikAu'Ūfii VArtlCtlK Metodu?
Mes yiMitlngOr kviečiame tuos, kurie yra nė 
tekę viltie^ butl miKydytata. ■ Yrė staėlok 
niioHtnbu knty" tdtt'' bei; vilties ligot-
ereli ntslllepln | #| treatjnentą.

UiTlnciTIS, NERVIŠKUMO, arba INKŠTI 
v^.te1 m sg 

riNUSIV BUAUZDV arba- MK6LINE8 Ll- 
° BE IŠLIKIMO’ IS' DARBO' 

ARBA’ IS' NAMŲ 

VARICOSE 
GYStOS m VOTYS'

Grbit ir ŠkauStftb Pahhik(haWbfc 
The , VARICUR padarė tukstanėlue linksmai* 
—KbOCL NU- Jt)8f
REIKALAUKITE Mtw KNVOKLe PYKAI 
Dykai Egzaminaėija ir .Patarimas* 

Ofiso ValRnook': O iki 8‘ ktiadien. Antrad. ii 
Penktad. 
nuo

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRAŠIUS IR 
• įBALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai

4092 ARCHER AV.
I i!................ Į ailM.1 ................... '............Į'

fėi.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th( St. 
TeL Rpulevard 5208 ir 8413 13^7 Spi 49th Ct. 
Cicero 8724. Koplyčia dykai

K ■ f ■

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

■**•**•-. i^ o. ^i m'—

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vhk. Nedčlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tėl. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So; Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERta

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedėl'.omis pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 ___ _
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. PIjIaSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen A^e.)
Td. Hemlock 6699

Valandos:l-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell A Ve. 
Prospect 0469

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

, Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 meti; patyrimo
Pritapkime akiniu1 dėl visokių akių

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki fc:3Q. v. <Nedėl. nuo iki 12 a. m.- *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So; Halsted St 
CHICAGO. ILL.1

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669*

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X^RAY
4143 Archer avM kamp. Ėranciscoav.

- ........

tiktai nuo O iki 6.—NedčliomH 
iki 1 po plet.

VAR1CUR
i1

64* WEST ttANbOtl’H1 ST.
4*tna luhmi ifMHlnk Theatre BIdi'

.•ųv t-'.• )

o

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja1 laidbtuvčse kttopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

v sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23M Pli, Chicago

Tel; ėanal 2515 arba 2516
. i SKYRIUS:

;f439 s: 49 Ct„ Cicero, III.
Tčt Cicero 5927

KOPLYČIA DYKAI 
14<10f South 49 Gfe 

CICERO; ILLm

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja j daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jaP jums reikia 
. akinių; .
Dr. John J. Smetana

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avė.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

■ ■■..II .Ihl.ill ĮĮlIlJI

J u
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Gerkit ir Reikalaukit

DU. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonai VirginiaDOSO

Ofiso Valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 V. v. Nedalioj pagal sutarti

—   Ji. i.hi.i^i — 1 fc— N Ii ..j i , ...  ...

A* L Davidonis, M.D;
4910 8. Michigan Avė.

, TęL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo. 9’iki 11 valartdui tfyte
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadieni^' ir ketvirtadienio.

Visose Alinėse
Mutual Trijųt

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbbh' 

if
Lietuviškos 

Degtinės

1

Mutual LiprCfi.
4707 S.. Halsted St

Tel. YARUB 08«S

Visi Telefonais 
Yards 1741- 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Diehą ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai;

A. MONTVID, M. D.
West Town Statė* fiahk Bldg. 

2400 West Madisbn Street
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Sfeeley 7880
Namų telefonai Brunswick 0597

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipd patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir. Laboratorija: 
1034 W. 18th Sti,- netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal: 3110
Rezidehcijos telefonai:. ’ 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
....... ...... ... i .. ......................................... ...................................................... .............

Dr. Charles Segal
OFISAS . '■

4729 So. Asnlahd Avė.
2 lubos . 

CHICAGO, ILL.
A OFISO VALANDOS: \ 

Nilo 10 iki 12 vai. rytį, puo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nUo 7 iki ff:30 vai. 
Vakaro. Nedėliontis nuo 10 iki' 12 
valandai diėną.

Phone MIDWAY 2880'

P^>e RoulevarjLJODR. c. z; v
Dentistas 

4645 So* Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
S'ereddj pagal sutartį.

>4........ . .......................    >■ , li..,4A.UlAi...i.i.^.. ii

L’IS

Dr. MAIMe KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:!
Nuo IV iki 1’2 dieną, 2 iki Š pb pietų

7 iki 8 vai. Nedfil. nud 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

. n.iiMii. t ■. J—> J,J. ,A. Į W>1 i* iM

Ofiso Tel, Galumet 6893

Laidotuvių' Ditektot 
rius per 30 Metų

4605-07 S.’ Hėrmitage 
Avenue /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St 

Tel. Boulevard 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St; 

arti Slst Street;
Valandos: 2—4, 7—9 vai; vak. Ne

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Advokatai

JOSEPH L GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. f 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell Sti
Tel. Republic 9723 <•
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Lietuvos Naujienos
Kur senovėje gyve

no lietuviai
Lietuvių tauta nuo senų se

novės gyveno 'tuose pačiuose 
plotuose, kuriuose ir šiandien 
gyvena. Tiktai senovėje lietu
vių tauta tu‘os plotus turėjo 
daug didesnius, negu šiandien. 
Tada siauroje lietuviai siekė 
Dauguvos upę, o pietuose Vy
slos, Narevo ir Bugo upes. 
Tais laikais lietuvių prosene
liai buvo pasiskirstę į kelias 
didesnius ar mažesnias gimi
nes. Jos vadinosi: lietuviai, lat
viai, prusai ir jotvingai.

Lietuviai buvo lietuvių tau
tos branduolys. Jie gyveno pa
čiame Lietuvos viduryje. Iš jų 
esame kilę ir mes, šiandieni
niai lietuviai. Lietuviai tada 
buvo pasiskirstę į dvi dideles 
šakas: aukštaičius ir žemai
čius. Skirtumas tarp aukštai
čių ir žemaičių buvo tas, kad 
žemaičiai gyveno arčiau juros; 
žemesnėse vietose—vakaruose, 
o aukštaičiai rytinėje Lietuvos 
dalyje, kur daugiau aukštumų, 
kalnų.

žemaičiai gyveno Nemuno 
žemupyje, — prie Ventos, Ju
ros, Dubysos, , Nevėžio ir ki
tų upių. Aukštai čia i gyveno 
prie Nemuno, Aukštupio, Ne
ries, šventosios ir Merkio upių. 
Aukštaičiai gyveno maždaug 
ligi tos vietos, kur Nevėžis 
įteka j Nemuną ties Raudon
dvariu.

Latviai gyveno šiaurėje nuo 
aukštaičių ir žemaičių. Jie taip 
pat buvo pasiskirstę į dvi di
deles šakas: latgalius ir žem
galius. Latgaliai gyveno deši
nėje Dauguvos upės pusėje, 
užimdami didelius plotus nuo 
jos į šiaurę. Kairiame Daugu
vos krante iki pat Rygos įlan
kos buvo susiglaudę žemga
liai.

Kuršiai gyveno visame Bal
tijos juros pajūryje, į šiaurę 
nuo žemaičių, iki pat Rygos 
įlankos ir Mūšos upės žiočių.

Prusai buvo gausi ir galin
ga lietuvių tautos giminė. Pru
sai gyveno Lietuvos vakaruo
se. Jų žemės buvo Baltijos pa
jūryje tarp Nemuno ir Vys
los žiočių^

Jotvingai buvo susimetę Lie
tuvos pietuose. Jie gyveno Bu
go, Narevo, Pripeties ir Ne
muno aukštupiuose. Jotvingų 
kaimynai vakaruose buvo pru
sai.

šiandien iŠ visų lietuvių gi> 
minių išsiliko tik lietuviai ir 
latviai. Jotvingius ir prusus iš-

♦ šiandien dar tebegyvena Bal
tijos pajūryje. Lietuviai patys 
pirmutiniai aukure savo val
stybę. Latviai savo valstybę 
sukurė tik po didžiojo karo. 

.Ankščiau dalis jų priklausė 
’ Lietuvai, o kitą dalį valdė kry- 
! žuočiai. Jeigu* ne lietuviai, tai 
gal būt šiandien ir latvių tik 
vardas butų belikęs. Jie lygiai, 
kaip prusai ir jotvingai gal būt 
butų kryžuočių išnaikinti.

Tsb.

Lietuvos kaimas 
kulturčja

šiandien labai pasikeitęs Lie
tuvos kaimo vaizdas. Kas bu
vo Lietuvos kaimuose prieš 20 
metų, tas šiandien jo nebega
li pažinti. Vietoje susigrudu 
šių trobesių, atskirų žemės rė
žių, dabar Lietuvos kaimai 
bent daugumoje yra išskirsty 
ii vienkiemiais, ūkininkų že
mės sujungtos į daiktą. Tas 
palengvina pačių ūkininkų gy
venimą ir kelia kaimų kultū
rų-

Be šitų pertvarkymų, Lietu
vos kaimų gyventojai dideliais 
žingsniais žengia pirmyn. Ank
ščiau kaimuose būdavo pilna 
įvairių muštynių, triukšmo, 
girtavimo, kortavimo ir kito
kių neigiamų reiškinių. Tiesa, 
dar ir šiandien 'jie nėra visiš
kai išnykę, tačiau daug ma
žiau pasitaiko. Kad ir po sun
kių dienos darbų, kaimų gy
ventojai šiandien ima į ran
kas laikraštį ar knygą ir iš jų 
šio to mokosi. Be to, retas 
šiandien Lietuvos ūkininkaitis 
nepriklauso kuriai nors orga
nizacijai. Didžiausia dalis jų 
jau yra organizuoti. Tai išda
va savos valstybės ir Lietu
viškos kultūros, kuri Lietuvos 
kaimų gyvenime padarė tikrą 
perversmą.

žemės ūkio darbai Lietuvo
je dabar daugiau apdirbami 
mašinomis. Ir laisvą laiką ūki
ninkai stengiasi tinkamiau iš
naudoti. šiandien Lietuvos kai
me, galima sakyti, nerasi tro
bos į kurią nepareitų vienas 
ar kitas laikraštis. Juos skai
to seni ir jauni ir todėl, kaip 
sakoma, šiandien Lietuvos ūki
ninko jau už grašius nepar
duos!. Jis skaito įvairias ži
nias, seka vidaus ir užsienio 
gyvenimą, o ypač genai su
pranta krašto ekonominę pa
dėtį.

Prieš keliolika metų, o ypač 
prieš didįjį karą, retas Lietu
vos ūkininkas mokėjo skaity-

sta privalomas pradžios moky
mas. Mokyklose vaikai išnokę 
rašto ir skaitymo namuose 
pramoko ir vyresniuosius. Da
bar retas kuris jaunuolis, sto

damas į Lietuvos kariuomenę, 
•nemoka skaityti ar rašyti. Ta
čiau kariuomenėje, lygiai, kaip 
ir mokykloje, toki nemokantie
ji išmokomi rašto ir išlavina
mi. Ir didelis skirtumas tarpe 
tų, kurie tarnavę kariuomenė
je, ir kurie ne.

Kylant Lietuvoje kaimų kul
tūrai ir tautiniam susiprati
mui bei apsišvietimui, kyla ir 
žmonių sveikatingumas bei fi
zinis pajėgumas. įvairios orga
nizacijos, kurios turi suburę 
didelį skaičių Lietuvos gyven
tojų, beveik visos savo pro
gramose įsirašę ir sporto da
lykus. Retai kuri šventė, nors 
ji butų ir toliausiame užkam
pyje, dabar apsieina be spor 
to programos. Ir tą programą 
vykdo ne koki nors specialis
tai, bet paprasti kaimų berne- 
liai-artojėliai.

Arčiau prisižiūrėjus į šian
dieninį Lietuvos kaimų gyve
nimą, linksma širdimi gali kon
statuoti, kad čia yra vispusiš
ka pažanga, nyksta tamsumas, 
blogi papročiai. Juo yra pakei
tę gražus Lietuvos kaimo gy
ventojų darbai, kultūringumas, 
apsišvietimas, sveiki žaidimai 
ir organizuotumas. Tai teigia
mi reiškiniai, kuriuos pastebi 
net ir svetimtaučiai, dažniau 
apsilankantieji Lietuvoje.

Tsb.

Kas beliko iš Kauno 
tvirtoves

Aplink Kauno iš trijų pusių 
stūkso aukštesni pilimėliai, ku
rių angos padabintos raudono
mis plytomis. Tai Kauno tvir
tovės fortai ir kiti įrengimai. 
Tai stūkso buvusios Rusų ga
lybės liekanos.„.Tvirtovę, pra
dėjo statyti 'Rusijos caras 
Aleksandras III.

1860 metų vidurvasary Kau
ne buvo didžiulė ruoša. Visi 
miesto gyventojai dabino savo 
namus taisėsi rusiškas vėlia
vas. Vis laukė atvykstančio 
caro Aleksandro III. žandarai 
rūpindamiesi caro apsauga 
žmones suiminėjo, sodino į ka
lėjimus, darė kratas. Skirtą 
dieną ties dabartine Kauno 
Rotuše grūdosi minios smal 
šuolių. Kiekvienas veržėsi į 
pirmesnias vietas norėdamas 
carą' arčiau pamatyti. Netru
kus žibančių palydovų apsup
tas atvyko Aleksandras III. 
Pasisveikinęs su laukusiais 
žmonėmis tuojau nuvyko j 
priemiestį Vilijampolę, kur sto-

ti ar rašyti, šiandien to jau vėjo Kauno įgula, čia bitfvonaikino kryžuočiai. Kuršių tik 
labai mažas skaičius išsiliko ir nebėra. Visame krašte yra įve- suruoštas didelis kariuomenės

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

paradas. Tačiau caras juo bu
vo nepatenkintas. Ir supykęs 
smarkiai išvelniavo karinin
kus.

J:.u važiuodamas caras susi
domėjo Kauno apylinkėmis. 
Tad po parado išvažiavo ar
čiau si.* jomis susipažinti. Ir 
čia carui kylo mintis, ka<j Kau
ną reikia paversti tvirtove, ku
ri Rusijos galybę gintų iš va
karų. Bematant Aleksandras 
įsakė šį savo sumanymą vyk
dyti. Tūkstančiai darbininkų iš 
visų Lietuvos ir Rusijos kam
pų suplaukė j Kauną ir ėmėsi 
tvirtovės statymo. Aplink Kau
ną išdygo plytų gamyklos ir 
geležies apdirbimo dirbtuvės. 
Sunkioji statybos medžiaga 
vagonais plauke iš Rusijos gi
lumos. Pirmiausia buvo pra
dėtas statyti fortas Fredoje, 
o po jo tvirtovės pastatai prieš 
geležinkelio tilto. Per kelias 
dešimts metų aplink Kauną at 
sirado 11 fortų., Kalnuose bu
vo įtaisytos kareivinės ir gin
klų sandeliai. Kauno tvirtovėj 
apgyvendino daug kariuome
nės. Dėl to, kad Kaunas buvo 
paverstas tvirtove mieste ne
buvo leidžiama, statyti namus 
kaip dvejų aukštų Nebuvo lei-

Geri virėjai vartoja
daug šviežio pasterizuo
to pieno maistui. Jis 
pagerina maisto skonį 
—prideda UVUpSnį.

Geros motindls prižiū
ri, kad kiekvienas as
muo šeimoj išgertų sti
klų pieno su kiekvienu 
valgiu, nes jis padeda 
išlaikyti sveikatą.
TAUPYKITE PINIGUS

Pirkite šviežią pieną 
iš reguliario savo pie
niaus garantuojančio jo 
gerumą. Jis paliks ' jį 
kasdien pas jūsų duriš 
—tai parankus ir tau
pus būdas pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit organization en- 
dowed to givo out scientlfie 
facts on genoral health.
205 W. Wacker Drive,Chicago

, griaučius, ku
tų išgaudė. Patys fortai buvo riuos vorai ir pelės doroj a. Be- 
atiduoti miesto savivaldybei ir veik kas keli metrai stūkso iš- 
Krašto Apsaugos Ministerijai, kasti giliausi šidniai. Neatsar 
Po karo iš Rusijos gryžo daug gus žmogus gali lengvai į juos 
lietuvių tremtinių, kurie netu- įkristi. Iš forto urvų dvokia 
rėjo prieglaudos. Iš pradžių jie pelėsiais ir kitais bjauriais kva- 
šiuose fortuose buvo apgyven- pais.
dinti. Aptvarkę savo suirusius Kauno tvirtovėje taip ir ina- 
namus 
fortų 
Kauno 
patys vargingiausieji priemieš-

džiama statyti fabrikas, kad noriai, banditus iš Kauno for-jiių kaukuolę, 
priešas užėmęs tvirtovę jais 
negalėtų pasinaudoti. Ir todėl 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę teko laikinąją sostinę 
kurti tokiam skurdžiam mie
ste. Ilgai rusai stato Kauno 
tvirtovę, sudėjo į ją daug pi
nigo, tačiau ji Rusijos galy
bei buvo >menka atrama. Pra
sidėjus Didžiajam Kari.*!, ku
riame buvo vartojamos nau 
jausios technikos priemonės 
prieš kurias Kauno tvirtovė 
nepajėgė atsilaikyti. Dėka tvir
toves vadovybės nesugebėji
mui, tvirtovę ginti, ji buvo 
paimta labai lengvai per kele
tą dienų. Vokiečiai tvirtove 
nesinaudojo, nes ji jau tyuvn 
atgyvenusi savo amžių. Bai
giantis karui Kauno fortuose 
apsigyveno būriai visokių ban
ditų, kurie smarkiai teroriza
vo Pakaunės gyventojus. Tik 
susiorganizavę Lietuvos sąva-

bei ukius tremtiniai iš 
išsikraustė. Ir dabar 
fortuose dar / gyvena

Apsilankius buvusioje

tai Rusijos, galybės nykstan
čias žymes musų žemėje.

Tsb.

Skelbimai Naujienose«ių žmonės. Klaikus ir nykus duoda naudą džltQ) 
vaizdas tuose fortuose. Vos kad pačios Naujienos 
įžengi tuoj aus pamatai žmo- yra naudingos.

MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA. 
TAUPYMAI ŠIOJE RANKOJE YRA APDRAUSTI.

District National Bank of Chicago
. 1110 West 35th St

—........... ................ .... ................................... ............... ...............

LINCOLN’S PRIDE
s

DEGTINE
QURKšNIS LINCOLN’S PRIDE 
^•Degtinės įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinei, kuri yra. labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ją savo apielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Strąight Kentucky Bourbon, 100% 
gryna ir 10 mėnesių šeria. Ji specialiu budu pa
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik
rinkite.

• . . .

Bridgeport Liquor Co. Ine.
VIĖNATINIAI PARDAVĖJAI LINCOLN’S PRIDE DEGTINES

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383 ».

I.. ...... .......................     -......... - ..................-....--...................  ■ ----------------- - -- ...... - -■ ■
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Garsaus Fakiro BEN ALI {Antano Pilkausko}

Stebuklai West Sidėje
WEST SIDE

z ŠĮ VAKARĄ

Ketvirtadienyj, Lapkričio 8, 1934
BARAUSKO SVETAINĖJE, 2244 W. 23rd Place

Įžanga 40c. ĮŽANGA 35c

CICEROJE

Penktadienyj, lapkričio 9 d., Liuosybės svet, 14 St ir 49 C
Pradžia Visur 7:30 vakare. Įžanga 40 centų

WAUKEGAN, ILL.
Sekmadienį, Lapkričio 11 dieną, Lietuvių Auditorijoj 

Lincoln & 9th Street
Pradžia 2 vai. po pietų.

moterys seni ir jauni nepraleiskite Ketvirtadienio vakaro namie, atvykite pamatyt 
SRVERIMA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI-

I

kas) aiškins lieluvfškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro? Publikai bus proga viską tą matyti” savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklų paslaptis.

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodojeimatė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą B^N ALI, da
bar yra proga jį mums matyti Barausko Svetainėje pirm negu užbaigs savo maršrutą 

■ ■

Musu garsus fakiras BEN ALI šį vakarą rodys stebuklus West Sidėje—vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite Ketvirtadienio vakaro namie, atvykite pamatyt 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVERIMA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaizdus ir daugelių kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus-

r
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REPUĘLIKONUS “gEMĘ

frakciją. Ji vadina save “ko
munistiška”, bet “tikrieji” ko
munistai Maskvoje .jos nepripa? 
žįstą. Tokiu budu Gitlow’as su 
savo šalininkais pasidarė, anot 
tos patarlės, “nei velnias, nei 
gegutė”.

Dabar jie nutarė dėtis prie 
socialįstų, / pareikšdami, kad 
“Komunistų partiją šioje šaly
je ir Komąnįstų Internaciona
las nieko arba beyeik nieko ne
išmoko iš pralaimėjimų Vokie
tijoje ir Austrijoje. Tai, žino
mą, tįesa, bet dalykas tas, kad 
sektantai niekuomet nepasimo- 
kiąa įš gyvenimą patyrimų.

Klausimas, ar daug pasimo
kino pątys ęitlowiečiai ? Jię 
dar vis neatsižada lenįnįškų te
zių,, kuriuos sudaro mišinys ją- 
kobiųizmo ir anarchizmo' pa
puoštas “marksistmemis” fra
zėmis.

Antradienio rinkimuose demokratai laimėjo dau
giau, negu tikėjosi. Chicagos miesto distriktuose ir Illi
nois valstijoje jų tiek daug išrinkta į įvairias vietas, 
kad reikia su padidintu stiklu žiūrėti į laimėtojų sąra
šą, kol užtinki kaj kur republikonų. Kįtose valstijose 
repubiikonai gavo taip pat baisiai skaudžių smūgių. 
Net jPeųnsylyanijoje, toje senojoje republikonų tvirto- 
yeje, demokratai sukirto jų senatorių Reed’ą.

Ohio valstijoje prakišo senas republikonų šulas se
natorius Fess, Indianoje — kitas . žyųiųs republikonų 
senatorius, Robiųspn. Jllįnąis valstijoje pralaimėję vie? 
nas seniausiųjų fcepublikoųų kPDgręgpąanų, Fred Brite- 
ten, kuris išbuvo kongrese be pertraukos 22 metus ir 
buvo labai pagarsėjęs, kaipo uolus jųrų ginklavimosi 
šalininkas — “big nayy nĮan^. Visų republikonų ųuo- 

, stolių čia nesųrašytum.
Po šių rinkimų prezidentas Rooseveltas dar geriau 

galės kontroliuoti kongresą, nes dabar jisai turės dvie
jų trečdalių daugumas ir senate, ir atstovų rūmuose. 
Taigi rinkįmų rezultatai reiškia, vįena, kad balsuoto
jai išreiškė pritarimą “naujajai dalybai” ir, antra, kad 
Roosevelto administracijai tapo uždėta ant p.e.čių visa 
atsakomybė. Dabar ji turės pilną progą parodyti, ką ji 
gali.

O kaip su r.ądikalinio nusistatymo balsuotojais? 
Jie vietomis irgi pasireiškė gana stipriai. Californijoje, 
tiesa, Upton Sinclair pralaimėjo, bet prieš jį buvo susi
jungusios visos jėgos, ne tik republikonų, bet ir konser
vatyvių demokratų. Tačiau net ir p;rie šitų aplinkybių;, 
republikonas Merriam paėmė viršų tik dėl to, kad šalia 
EPIC apaštalo Sinclairo buvo pastatytas kitas (matyt, 
republikonų pinigais paremtas) kandidatas, įuyis skel
bė kuone dar radikališkesnį už Sinclairo “planą”, ir to
kiu budu radikališki balsai susiskaldę.

Reikšmingesnis dalykas, negu Californijos utopiški 
vėjai, buvo rinkimai Minnesotoje, kur gubernatorius 
Olson ėjo Farmer-Laboy partijos sąrašu ir skelbė gry
nai sociąlistįnj programą. Olson tapo išrinktas, taip pat 
ir jo partinis draugas senatorius Shįpstead.

Pąžymjėtina dar, kad Wisconsine broliai La Fol- 
lette’ai laimėjo, kaipo kandidatai naujos Pręgręsyyės 
partijos. Juodu dar neseniai buvo nutraukę ryšius su 
republikonais, bet tai jų pelitinei karjerai ųepakonkA

žodžiu, yra jau gana skaitlingų grupių Amerikoje, 
kurios eina toliau, negu bet kuri senųjų didžiųjų parti
jų. Jos kolkas dar nėra susitarusios tarp savęs, Bet jei
gu jos susijungtų, tai Amerikos politikoje susidarytų 
nauja jėga, su kuria netolimoje ateityje tektų skaidytis 
ir republikonams, ir demokratams.

Jeigu per ateinančius dvejus metus Rooseyeltui ne
pavyks išvesti šį kraštą iš depresijos pelkės, tai balsuo
tųjų masės pakryps į kairę. Bet ne į dešinę, ne į repub
likonų pusę.

LEIDINYS APIE OLŠEWSKĮ
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Apžvalga
. ................................     i

AMERIKONIŠKI “SKLOKL 
NiNKAr nqrt dėtis 

PRIE SOCIALISTŲ

DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
ŠKOTIJOJE

Antradienį įvyko municipali- 
pįai (miestų) rinkimai Škotijo
je. Juose Britanijos Darbo Par
tija turėję t<ddų pat didelių įai- 
įpėjimų, kaip savaitė laiko ąt- 
gąl Anglijoje ir Wales’e, kur ji 
padidino savo atstovų skaičių 
741. *

Škotijos didmiestyje Gląs- 
gowe socialistai laimėjo 14 vie- 
ty daugiau, negu visos kilos 
pąrtijos kartų. Taigi |o piiąsto 
taryboje Pąrho Partija dąbąr 
turės absoliučią daugumą ir 
pįlną kpntrolę.

Kituose miestuose darbiečiai 
taip pat paveržė daug vietų 
konservatoriams įr liberalams. K* ■ /-y f v 'h'.'*;' '.-S.

Amerįjkpą konąuąis$ų atskala, 
kuriai vadovauja Bęnjamįn Git- 
low, ąulaųė stoti j Sociąli$ti) 
Partiją. Nutarimas padarytas 
konvencijoje New Yorke, kur" 
dalyyąvo dęlegąiai iš Indianos, 
Illinois, Michigan, New York, 
Nejv Jepąey, Peąąsylyąąįa įri 
Ohįo,

Gitlow kitąsyk buvo popu- 
leriškiausias komunisitų agita
torius ir jo vardas nuolatos 
skambėdavo maskvineje spau
doje. Komunistų partija jį sta
tė sayo kąndįdątu j Jungtinių 
Valstijų viec-prezidentuą. Bet 
paskui “yieųiųtčįių revoliųcię- 
nierių” lyderiai susipešė, ir 
“drangas” Qitlęwas buvę b® ce
remonijų išspirtas lauk, —■ pa
našiai, kaip mūsiškis Pruseika. 
Tada jisai suorganizavo savo

J. Bačįunąs išleido pąpuoštą 
gražiais viršeliais sąsiuvinį ąpie 
p. Antaną Olšauską (OĮszcws- 
kį) jo 70 m^tų amžiaus ąukąk- 
tuvėms pažymėti. Pažįstant to 
seno biznieriaus gyvenimą ir 
darbus, tenka pasakyti, kad 
raštai, įtalpinti į tą leidinį jo 
kaip reikiant neįvertina. Vy
riausią priežastis veikiausia bus 
tą, kad rašė apie jį asmens, ku
rie vargiai ką benusimano ąpie 
tuos laikus, kada p. Olszewskis 
buvo “garsus”. Valaitis, Simo- 
kaįtis, Vanagaitis — ką gi jie 
ąpįę tuos laikus žino?

Prie mažo jų žinojimo prisi
deda da ir siaura jų tendencija. 
Jie bando žmogų įsprausti į 
savo “ideologijos“ rėmus, kas 
dąžnąi veda prie kurjozų. Pa
vyzdžiui, viename straipsnyje 
paduodama nąbašninkės “Lie
tuvos“ apžvalga. Jau pati ląikr 
raščio pradžia sudaro straipsnio 
autoriui nemalųpųmo, nes pasi
rodo, kad pirmas jo redaktorių? 
buyo “socįąlistas Grinius”. Tor 
liaus “Lietuvos” redagavimą? 
einą įš rauku į rąnkas, iki prie 
laikraščio vairo .atsistoja ‘‘dęr 
dė” Š,eruąs Ądomąitis. Laikraš
tis tuomet buvo pažangus ir 
įtakingas. Jame gaudavo vie
tos išreikšti sąvo nuomones Vi
sokių srovių žmonės. Jame tilp
davo, neipąžąį ir socialistiškų 
straipsnių.

Bet apžvalgininkas paduoda; 
tik po vieną, kitą kąsnelį iš 
kiekvienų metų, pasirinkdamas, 
įcąą tinka į jo krepšį. Pągąliaųs, 
jisąi prieina prįe 1904, 1905 įr 
1906 metų. Tąi buvo revoliuci
joj laikąį Rusijoje (ir Lietu
voje). “Ųįetuyos” tonas darėsi 
vis kairesnis, socialistinio turi
nio raštų joje pasirodydavo vis 
daugiau. Ką sako apie tai ap
žvalgininkas? Nieko. Jisai tuos 
trejus metus visai užtyli, tar
tum “Lįęftųyą“ p(ęr tą bu
tų sustojusi, ir pradedą savo 
pastabas apie 1907 metų laik
raščio turinį.

Yrą faktas, kąd pats p. ,01- 
szew$kįs sąyp ląiku dalyvavo 
komitetuose, kurie rinko aukas 
revoliucijai, ir jisai pats buvo 
socįalistų organizacijos, bene 
LSS. 4 kuopos, paryš. Rapi bąų- 
dyti tuęs faktus pąsleptį įf da
ryti iš žmogąųs, kurio gyveni
mas buvo įvairus ir turtingas 
(ne tik doleriais!), kokią tąi 
negyvą, nenaturalėmis spalvą- 
mis ng^yjft lėlę ?

Žiųomą, netiesa, kad p. Q|- 
s^ewąkio “Lietuva“ buvo ge
riausia, kada ją paėmė redą- 
guoti Bronius Balevičius-Balų- 
Jfa. Ji bįiyę pępMlerįškiausifts 
laikraštis tol, kol jos redagavi
mas buvo pilnoje šerno kontro
lėje, galųtis jęs įtaką įąbai ng- 
puldė, paversdamas ją sayp 
frakcines politikos (tikriaus sa
kant, politikėlės) įnagiu. Ji vi
sai be reikalo ėmė atakuoti kai
resnių pažvalgų žmones, dažnai

ta visa jo patils su nabašnin- jo, nes jisai turėjo kupinas ran
ku (Povilaika (Wąterburio sa- 
liunčiku) “sufiksyta” istorija 
buvo melas nuo pradžios iki 
galo.

Tokios ir panašios laikraščio 
atakos privertė ( socialistinės 
minties žmones Chicagoje 1914 
metais eiti prie steigimo savo’ 
laikraščio. Kada pasirodė “Nau
jienos”, p. Balučio vedama 
“Lietuva“ pasidarė dar vienpu- 
siškesnč. Vienas pirmutinių jos 
Šųvių j naują kompetitorių bu
vo ypatingąi biaurios rųšies. 
Kadangi vienas asmuo turėjo 
“Naujienų” bendrovės Šerų ir 
jos b.uvo ųž jo priyatines sko- 
įąs parduotos įš licitacijos, tai 
“Lietuva“ sufabrikavo žinią ir 
paskelbę, kad, girdi, “Naujie
nų” bendrovė bankrutuojanti!..

šitpki “triksaP’ laikraštinėje 
kovoje erzino žmones ir puldč 
vardą laikraščio, kuris juos 
prąktįkavo. Buyo gailai kad 
į tuos kivirčus tapo įtrauktas 
įr leidėjas, kuriam, supranta
mą, nebuvo jokio išrokayimo 
su publika pyktis dėl kokių ten 
frakcinių dalykų. Tie dalykai 
jam, tur būt, visąi ir nerupė-

J<as savo biznio reikalų.
Nėra reikalo piešti p. 01szew- 

skį “didžiu švietėju”, nes jisai 
ir pats tos rolės nesiėmė, pa
vesdamas savo laikraštį reda
guoti kitiems ir net visai nesi- 
kišdamas į jo turinį. Jisai bu
vo gabus,' darbštus ir teisingas 
biznierius, kokių seiliaus pas 
lietuvius buvo labai mažai. Be 
to, jisai turėjo jr kai kurių la
bai gerbtinų vįsuonieninįo vei
kėjo ypatybių. Pavyzdžiui, kada 
jo laikraštį apniko klerikalai, 
tai jisai drąsiai kovojo su įta
kingu tais laikais kun. Krauču- 
nu, iki jį nugalėjo. Tokiomis 
savo ypatybėmis p. Olszevvskis 
puvo įgijęs žmonyse pagąrbą, 
ir jo gyvenimas veikiausia bu
tų buvęs daug lengvesnis se
natvėje, jeigu jo įtaka nebūtų 
buvusi pavartota partinėms in
trigoms.

Tie neva rašytojai, kurie da
bar bando jį išaukštinti, deja, 
neįžiūrėjo jame to,, kas jame 
buvo geriausio visuomeniniu at
žvilgiu. Leidinio viršeliai ir po- 
piera daug daugiau verti, negu 
dauguma tilpusių jame rašinių.

išimties. O tik reikia susidomė
jimo, apsyarsymo ir įkainavi
mo, peš už sveikatą nieko nėra 
brangesnio. Taigi ją reikia vi
sados ir visur pirmoje vietoję 
statyti.

Čigonėlė

."i.. j ..'ujiiihuiį!           ■'

SVEIKATOS SKYRIUS
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šį Skyrių Tyarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SVEIKATINGUMAS ŽIEM^

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Įchjcągo, ĮljL

(Tęsinys)
Nutvėręs kairiaja ranka Kre- 

čę, jis nieko nelaukdamas su
davė per nuogas kojas keletą 
kartų, o potam per gražųjį lie
menį. Ji spiegė, kratės, rėkė, 
verkė ir veltui stengęs iš jo iš
trukti. Žabaras laikė savo ga
lingose rankose, kaip liūtas ma
žą katytę. Akies mirksnyj jis 
dingo už krūmų kartu su jaja... 
Kastukas vos atsipeikėjo, norė
ję vytis jį, grumtis su Žabaru 
įr atimti mylimą Krečę. Bet 
veltui... Nakties tamsos nasrai 
prarijo viską. Stovėjo Kastų- 
kas, verkė garsiai ir šaukė Kre
čę, landžiodamas po krumus. 
Nerado niekur. Jis aiškiai da
bar matė, kaip toli prie čigęnų 
pąlapinių taškėsi vaizdžiai ki 
birkštys jų laužo, kur bildesys 
ir klegesys, taip aiškiai buvo 
girdimas. Bučiavo jis žiedą, 
verkė-ąimanavo, barė save, kad 
nesigrumė su Žabaru, kad vėlai 
tą viską suprato, Sėdos ant' ša
kų ir nuvažiavo žingsniu linkui 
namų. O mėnulis pro medžius 
taip rimtai žiurėjo ir, matomai, 
liūdėjo kartu su Kastųku, bet 
vis buvo toks raipųs ir pasįąp- 
tingas...

« Žiemos metu veik visados es- 
tį daugiau susirgimų ir mirčių, 
pegu bile kokiame kitame se
zone. Daugiausia ligų pastebi
ma kvėpavimo organuose ir iš 
jų pasireiškiančių komplikacijų. 
Tąįgi, žiemos sezonas yra ne
palankus sveikatingumui, ypač: 
mažy.čiąms vaikams ir labiau
sia sepyviedU; kurių bendra 
syeikata nėra 'i perstipriausia. 
Užtat šiuo metoiąrpįu kiekvie
na šeįma bei kiekvienas žmo
gus privalėtų ypatingai ąusido- 
mėti ąavo sVeikąta.

Pačią žiemą,, kaipoi tojkią, ne
tenka perdaug kaltinti, tačįaų 
šaltąs orąs pagamina ypatingas 
aplinkumas, kas faktįnai pavei
kia į musų sveikatą. Už,tat bū
tina yra tąs aplinkųniąs tinka
mai suprasti ir logiškai vaduo
tis. Į tai įeina keletas yisiems 
žinomų faktorįų, kurių negali
ma panęjgti nopakenkiis sąyp 
syejkatąį. Vasaros žavintį gam
tą, kądir visąi nejučiomis, pri-> 
verčįą mus visus naudotis jps 
gerybėmis, <kurios kaip tik ^ei- 
pa į ?veikalą, o žiemos metu 
tų yįąp stoka.

Kuomet lauke Šąįtis su yėtyo- 
mis siaučia, žmogus, palinkęs 
net perdaug namą įšildyti, o 
jo išvėdinimą visai pamiršta. 
Kvėpavimas tokių peršildytu, 
suterštu orą gerokai keųk?a: 
sveikatai, nes mažina kūno at- ’ 
sparumą, kas ilgainiui duoda 
progos įsigalėti vienai, ąr ki- 
jtai ligai. Čia randam® vięną iš 
priežasčių, pąsikartojąnčių slo-' 
gų. Kambario šiluma ųiekadęs 
neturėtų būti aukštesnė, kaip 
75 laipsniai. Išvėdinimas turi 
būti praktikuojamas • regulia
riai ir apščiai, kad nestokavus 
tyro oro, kadir tai reikėtų dau
giu kuro suvartoti, tegro
jo kąmbą^io langas įjūri bųįi: 
prąvirąs yįsados, kąd miegantį 
nebūtų stoka tyro oro, nors tai 
reikėtų daugiau ųžklodalo įąį-Į 
gyti. :

Yra didelė klaida užsidarius 
visą laiką namie žiemavoti. 

> Kasdieną kaip mažas, taip ir 
senas turi gerokai pabuvoti 

! lauke, žinoma, tinkamai apsi.- 
, rengus, (iąriąusią tąi pądąrytj
prątįnąųtięs iŠ rudens pąbuyotj 
vąląndą*, kitą ątvįram.e ęre, ąi 
tai sparčiai vaikščiojant, ar žai« 
džiąęt mėgiamos žąidijęus. To
kia labaį girtinas įprotis duo
da progos sveiku oru pasinau-

prąsųnąpydąn)ą ąpią ųięs nebo
tus daiktus iy kąrtąį? prieida
ma net prie žemos rųšies insi- 

favyądžįuį, ji pey ke
lis mėnesius putė burbulą apie 
“šnipą” Konkolauską, kuomet
redaktorius puikiai žinojo, kad doti, kraujo cirkuliaciją ir šir-

rus ruožai. Jos jaunos, laibos, 
gražios kojaiės, piršlelius kurių 
aš nespėjau nei išbučiuoti.

Besvajodamas apsirengė ir 
pasileido tuo pačiu keliu, ką ir 
Vakar, nors ir nesutarloj valan
doj, bet širdis tąip ką tai pri
jautė ir nerimavo krūtinėj. 
Praėjo tą vietą, bet nesimatė 
daugiau palapinių, nei laužo 
toj vietoj, ant kurio kas rytas 
būdavo pakabintas ant trijų 
kreivų šakų didelis juodas puo
das ir nebesiganc juodbėriai ar
timoj pievoj.

Praėjo dar kartą. Bet nįeko.. 
Priėjo prie tos vietos, kur tik 
atrado išdraskytus skudurus 
bei popieras, skiedras, nusidrie
kusias sutras pievoj ir išbarsty
tus pelenus.

Kastukas sustojo, kaip per
kūno trenktas. Sukosi galva, 
kaip nuo pirmo pabučiavimo. 
Norėjo šaukti:

—Kreče, kur tu?
Aplinkui, rodos, nieko ypa

tingo neatsitiko: šlamėjo miš
kas, vėjalis draikė čigonų pa
liktus pelenus, . kur-ne-kur su
čiulbėjo paukštelis, o saulelė 
vis ramaii gražino gamtą.

—Kreče veidmaine! — suri
ko neiškentęs Kastukas. Ir at
balsis toli miško gilumoj atsi
liepė : “Kreče veidmaine”... ir 
vėl viskas aptilo..

Atsisėdo Kastukas ant žolės, 
pasirėmė ant abiejų rankų ir il
gai, ilgai svajojo... Verkė, dū
savo, kaip mažas vaikiūkštis, _ 
bet nieks jį nepaguodė šioje va
landoje, niekam nerūpėjo jo 

Igraudžios širdies ašaros... Jis
vienas ją mylėjo, jis vienas ją 
sutiko, — vienas ir apgailesta
vo taip staigų atsiskyrimą. Da
bar jis suprato, kad Žabaras — 
buvo jos sužieduotinis. Tad ne
trukus, ąpšjuąstęs ašaras, pa
marėli pukiutino linkui namų, 
į kur jį nieks netraukė, kur 
pasidare visi tenykščiai sveti
mi, nemieli...'

(Galas)

dies veikmę sustiprina, raume
nis praminkština, bendrą ūpą 
pakelia; žodžiu sakant, žymiai 
gelbsti palaikyti sveikatą rei
kiamoje aukštumoje, kas, galų 
gale, apsaugoja nuo įvairių li
gų. 1

Atitinkamas valgis taipgi ne
menką rolę lošia. Pasitenkinti 
vien tik mėsa, duona ir druska 
anaiptol nepakanka. Kūnas rei 
kalauja dar ir kitokių dalykų, 
kaip tai: įvairių druskų ir vi
taminų^ be kurių niekas geros 
sveikątoš negalį.,turėti., Pasta
rųjų daugiausia randasi piene, 
kiaušiniuose, vaisiuose ir daržo
vėse, kurie turi rasti sau tin
kamą Vietą ant stalo prie kiek
vieno valgio, o j tai nežiūrėti 
kaipo į kokias prašmatnybes, 
kaip kąd tūli daro.

Šie dalykėliai, įs pąvįršątinos 
pąžiuręs, rodęs, yrą meuki, vię- 
ąok turi didžiulės reikšmės. 
Juos be ypatingų pąstąngų, bęi 
lėšų gali atlikti kiekvienas be bąr ant jęą kojelių palikti biąą- yra naudingos.

Vos saulutes nugara išlindo 
iš po krūmų ir savo ankstyvais 
spinduliais Ž.ėrė į Kąstuko Jap- 
gą, kąip jis pramerkė sąyo nu- 
yąrgusias blakstienas ir pra
žiūrėjo į tolimą hprizontą, įk
vėpdamas tyrą, įveikiantį va
saros rytų orą.

—Ak, koks gražus rytas! 
Kaip smagiai ir-klajokįškai mu
ša širdis. Kreče, Kreče, kiek tu 
apimi. vietos mano širdyj, kąip 
mąn tu brangi. Nįekis turtai, 
pasaulio vijiųgingi prašmatnu
mai, žėrinti sąųlė bei mę4>» 
yėjąųįį g^njtąl Tu yieųųį yie- 
ąą esi mąp brapgį įr graži, peš 
mylįų tąye, kaip dieyąįtę. Ne
bijau Ząbąrę ilgo pęilįo, o koks 
įaimipgas bpčiąų žūti už ją, už

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarpauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

Skelbimai Naujienose 
taip mylimą Kjeft! žiap^ųs Z>-|duoda naudą dėlto, 
i^ąriįuj sų sayo kaflčippi, juk da- kad pačios Naujienos
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Oųr Ąim

woman is corętialiy 
to join us and lend us 
in making our club one 
most noteworty of ijts

education and
TJie Poles 
realizc thc 

of the Lithua- 
the past 500

genera- 
seemcd to have 
immcnse influ- 

Lithuanian in 
action. Present

Py P. W. JJrbąjį. 
yjIĮUĄNIANS j(N W,OĘL£

Nusiritęs nuo kalno ties Indiana, Pa., pasažierinis basas. Nelaimėj žuvo du žmonės, kiti gi ĮQ 
pasažierių liko sužeisti.

MfMOĮPS ĄNP 
OF UjFE.

NĄĮJJĮĘ ŲQS, gricągo, Į1Į 
prĮeę ;s ęnly $0ę. Wrife to 
the Lithuanian Youth Society 
3259 South Halsted St„ Chi 
cago, III.

THeDoing^s of
(Lietųyių Jaunimo Draugijos Naujienos)

On Tuesday evening, August 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambrąs, Rūta Kašta
nas, Birutė Krepšiams and Vy
tautas Beliajus decided to or? 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literatųre, 
thought and lore among the 
American hom Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at thc 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesdat evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and 
invitcd 
a hand

kind.
The Lithuanian Youth Society.

READ AND PONDER 
OVER IT

to 
Lithu- 

your conscience

Thjs article is (Jedicated 
the majority of the 
anians 
bothers you, yoų are guilty of 
this crime.

A t the present time, a very 
serious ųuestion confronts us, 
that is, what will bccome of 
a certain element of our 
Lithuanian youth? Will they 
follow thc path of their 
fathers of the lašt few gene- 
rations, or will they lįve the 
saner life of our aąeestry? 
A t present, we readily se.e 
that they foHow the path of 
their fathers of t|ie lašt few 
generatjons. The (Jeeply rppt- 
ed habit of drun)*01?116^ is yią- 
jble on every furroAy of theif phi.- 
siognjomy and slinks upon 
their breath. Sucįi afromiijable 
sights, we mųst bemoąn, and 
jpin f.orces to combat, are 
they beeoipe a cl^aracteristic 
of oųr peopie.

Wher£v,er Li.thūanians lįye, 
there hų-yc to be salonus, n,ot 
one būt many, for exanjiplc, 
tajcc the 31 s t block of Hals- 
te(j. On one sidje of the Street 
alone, thpre are ten sajoons, 
what about tlie wholc Lithu
anian colony known as Ęrid- 
geport?

Ęnvironment and heritage

during the years of bondage 
and union with Poland, who 
when introdueing Christianity, 
did no t attempt to teach us 
tbe beautiful doctriųe of 
Chrisi, būt to rob us of our 
i/idependenee, lųnds and fine 
etbica (whįch jhey did suc- 
ąessf.uily). B.efore that Yagel- 
l.oman ųiarijage, tb.e LUhua- 
niųųs had as a
nątįon of fine qualities aųd 
high cųjture. peniprųljzation 
eųjefed wijį) tjie pojo;ų^ation 
of Xl|ie f.ojjc*

Jn Ljlhuaųia, th,ougb drupk- 
eness is being esteriuinated 
dowly, aųpther vjqe whjch is 
also fofeign to Lilhu a n ją n 
thought, js tąjdp# idące, ąų,d 
is most likely 1?W$ Picked 
up ffom the prę*,eji|t Qerman 
Ąj-ia-mania. Chąuyenięm, un- 
tolerąbie diącriipmą.tjon, and 
bigorty tąk,c ą finu hold of 
the mulitit.udes. Jt seems, that 
these are the things that find 
fertite ground in fhe lancj of 
Ljetuva. “T.egul dirba tavo 
naudai ir žmonių gerybei.”

Unless some one shall 
arouse our peopie by cęnti- 
nųally pounding * upon their 
heads, frying to impress upon 
their minds, how abominably 
horrible are the above men- 
tioned vices, they will conti- 
nue to flourish. Our few intel- 
lectuals who look facts 
straigth i n the face, are ne- 
vertheless dorinant, and are to 
be awakened to the fact that 
ibis serious problem mušt be 
solved. *Where is our youth 
heading to? Our intellectual 
youth is b.ejųg assimiląljed and 
drą,wn awuy from us. We can 
h.ąrdly blanke Ihem, for they 
caų uot fiųd a friend among 
ifaeir o\yn pwpi® TOAeįt 
ih,eif stąųdard. Įjųt wli,ąt do 
jye care, djrųnjęs wijll re- 
main with us.

Awųken iby self from jhy 
slųmber thoų peopie of Lie
tuva! —V. F. P.

LFf'UUANIAN DAY GIVEN 
PY THE L. Y. S.

-O

—T "“-g-JUT

900 N9. S|.., .op
Nov. 24tfo, srijl be
ajvardejJ (įę the m«st 
tl^e nipsjt be^ifpi jąntf 
costuipcs, pąffsįy
stale tlj#J Jliis affay, a s 
oųr other undęrtakings, will 
be mosi enjoyable and fųiost 
excellent. This statement yyijiji 
be suported by all the guests 
who have atteųded our p,re? 
vįous affąjrs. A graųd and 
popular orchestra, a lovely 
jęunge and many other de- 
lights. And the admission— 
tlje reasonable price of 50c in 
advance,.and 65c at the doęj*.

In December, oi\e more af- 
fąir will follow, also in one of 
tbe most exclusive plaees in 
tbc cjty — Ą spjflčh P.arly &t. 
tl^e Medinah Club — The pool 
is one of the most beautiful 
ąųd -attractive in Chicago; it 
'w,ould take pages to descrjbe 
ąnd detail its beauty. F,qi įhe' 
bųilding itself and its inake- 
up, it is one of thę seyen 
w,onders of Chicago. There 
our sportive youth wijl be; 
ęble to display their tą^eųts 
fųlly. Prizcs will ,al#o be 
ų^varded, for spe^d swim? 
jųing, fancy divių#, etc. tSo be 

fęr-
Qo 

wijl
i

pyepared I Alway$ look 
ward to all our ąffąįys. 
yvith L. Y. S., and yoų 
ųever go wrong!

GENERAL NE VYS.

The 
jL. Y. S. was invited to parti- 
įCipate and represent the 
Lįthuanians in the closing of 
įtlįe Fair, in which, as in the 
ppening, all natįoųąlitįe?
freen represented. This is an 
įųiportant occašion; fpr įų įfye 
generations to come, wc shall 
įpok fondly bacį aftd telĮ pųr 
children (if įny) bf the oceu- 
rąnces, which we have clie-

F ai r:

childs life. “The apple never 
falls f ar from the tree.” Our 
youth is like-wise freąuent- 
ing the saloon. Taking pride 
in being “blindly ‘Blatzt* 
they howl likę wild hyenas 
all night long, molest pedes- 
trians on tlie slreets, and 
vomit likę swine the foįlow- 
ing day. That is what they 
call ‘a grand time'. We d.o 
noi boųst a siųgle literary 
group. No! Why should w» 
with a<) ųjąųy s.ęfoons ąbout

Profaųily įs W ųiųjch eų&ier 
to ųiųsUjr tpaų ųn educatiopal 
conyersatioų, f-esf ypų he 
condemne^ ųs a “sjssy” or 
“ppnsy” į| is so much lųaųlier, 
aiųl of greafer a^vųnfage to 
be bpisieroųs prųl rųn ąpout 
Jijų* ą bunrh pf charlaįans.

Prųųkęnęsij įs so (Jeeply 
roųjted jų ųiif fhftt

horrible deaths, heift# Jo 
h,eayen or lieji in^cense
smokę, Reąniem ^ąsses, tųj- 
ling of beHs ąn<J pther. sĮmi- 
W I?omp- Mųny ųieeŲųg 
deatji wiŲiouf the bejųjfit of 
feceiving the most sącrcd 
Cptholic rk.e, that of tjje laęt 
Sącrament. Thus, after yve 
have spĮeiųnly . lai.cj the 4ea,d 
in his grave, to drown our 
sorrows, we stop off ąt one of 
the saloons which exist about 
our cemeteries in nųmbers, 
apd get drunk widi sorrow 
for is it joy), thus continuing 
tilt “death <lo us part'* a 
tradilion we so dearfy love.

This foiiy was only adopted

yje,w>
ipany of o.ur peopie

Įt įs įų.d.ecjd a great pfeas.ure 
to ąųnoųųcp tljat u Lhlių.a- 
ųiąų day y/ill h® spo;>sored 
by th.e “hil)iuanįaų Yųųth 
^ociety” at the _cx1clųsiv,e Y)Le- 
dinaįi £Jub, 5.05 Nq. Mfchiggn 
A y e., op S.uųd.ay Nųv. J$th,

The ,y.ay wilį hc ^POipo&ed 
of Lith.ųaųiąn h.ąųd-prąft ex- 
hibįt and ą progrąių of fpjjk. 
dąneės amj songs. Besieles 
the L. Y. S. ųieinbers as dųų- 
ccrs, thc following peręoųs 
wiįl pąrticipate: Vytau.tąs Be- 
liajuš and soinc of bis pupils 
will render dances, our ac- 
claimed sofoist Helen Vespen- 
$er yųH .epterląin ų$ wįĮh her 
/ųarveįoųs voifte/ tįpe pųpu^r 
trio of Jielen ąnd 
hus )vįlh Ąlhiųų Jyilik ^įfl 
yen^er a ųųwh®r Pf
Mąyie ,GyaMa7Mi|ler will b<e 
the oth.ef ųrtists of the day. 
Mr, Brųųę Jk.ųKftį.S, hp 
t/ip c^airiųan of th,e e.vpųįpjg. ■

The Lįljųianian ' gųųšuj,] 
Ęon. A. Kąlyaitjs, yyjJJ bje the 
guesf of hpųor; h® jfeJiyeA’ 
a sjiųrt talk oų Jyithų.ąųjan 
įiistory. Np other Ljthųąųjaų$, 
save the ųieųiberę of L. y. 
jn their nationųl costųmes, 
will b,e preseph as the gtff.ųir 
will be exclųsiyeĮy for the 
Medinai) members who rę$ide 
there, and fųr a h°.8t Of wejj 
known guests of tl;e ųrtįstic 
and literary world. Ąftcr the 
concert, refrcshments wįll be 
serve d.

Lithuanian Language'. Gom-' 
lųencing witl; Noyember, one 
jąeeting ęach inonH) will be 
ąonduct.ed in Lįthuanian. True, 
;i;any of our members being 
American boru, kno.w BtHc.of 
Įl;eir fathers tongąe, jvfrięji įs 
a beautifull language of great 
aptiąuity and philological 
jąiportance. Sjjch ą ;ą$e|ingĮ 
>vill offer thc lųepd/c^s ą 
gpod opportunity to practice 
įhe language.

The Furroiv: Tljer.e ąppp.ar- 
e;l in thc Naujienos a trans- 
įątion by the artist Mikas Ši
leikis, taken from our maga
zine, The Furrow. The story 
was written by Maxim Pi- 
jųmskus, titled “The Unexpect- 
e;l Guest” (Netikėtas Svečias).

cąn nkot oyercstįmąte the 
fliuality of the iiiajjeriąl tl;ąt 
jthe Furrow eontains and we

product. We urge all tljose 
,who as yet 
JFurrow—- to

J Ihjnjc it is high tjųrc for 
ąb peopie to unjderętan^f the 
jtrųth rjejątive to Jt^c Ljtb,u.9‘ 
niaus and their role in history. 
Hisitorfanę of past 
tions never 
realized the 
ence of thc 
thought and 
day .chronfcler? yiejv Liįlipa? 
nia as a smąll? iųsi^nifieant 
Rcpublic, forgetting that thc 
Lithuaniąns on,cc , rufe.cj a 
vast empire and were thc 
most powerful nation in Eu- 
ropc during the reign of Vy
tautas the Great. Had Vytau
tas lef t a succęssor the world 
would have been shaped dif- 
ferejitly.

Withput Lithuania, Russia 
ąųd Polųnd would have been 
impossjbf®* The ancienf Lithu? I 
ąniąųs P.Qt only assisted great- 
ly in lęyjng the foundafionsi 
of the fiyp Slav States būt 
they alsų furnished the rujers. 
The Sjavę never seem Ip r.ea? 
lize jthejr indebtedųeąs Iq 
the Lithuanians in this res- 
pect. The chauvinistic Poles 
pven go so f ar as to encroach 
upbų Vilnius, the Capital of 
Lithuania. A third of Lithua- 
niaų territory with thc Capital 
cily has now been occupied 
by Poland for fourteen years. i 
Lithuania mušt regaiji heri 
territory and Vilnius imme- 
diately! ,)(l •

A§ ruĮ^ers ot.the vast Lithu
anian Empire,thc Lithuanians 
yvere yery heųevolent statės-1 
men, for theyy allowed the 
pftęple much freedoųi .of! 
thought, speech and ■ action. 
John Buchan,ra noted hislo- 
riann, says: ‘tYet the Empirp! 
.which was built by the genius 
of the Lithuanians was strong 
enough to stay the mareli of 
the Teutonic ’'Orders and to 
stem the onrdsh of the Tar
tais, an.d i.t is 1Q Vytautas tlie 
$r,eąt ąnd hiš warrios fhat 
Europc owes her prpsėrvation 
from the conųuering hordes 

; pf Tąiperlųnę.-” l
•'jphp Lithuanians are no,t, as 

is often supposed, Slavs. The 
Lhhuapi^11 tonguc conclųsj- 

; vely proves the non-Slavonic 
origin of the Lithuanians. 

! Altho Lithuanian is consider- 
ed a vsatem??' language būt 
this doesn’t ineaii that it is 
ą Slavic idioin just because 
the Slav tongues are “satem” 
also. The classificafion of 
Lithuanian as “Balto-Slavic” 
is grpssly er.roneous. LMI^’ 

' nian should occupy a ^Jętiųęt 
}ilace in thc Indo-Eųrppęan 
amily of languages

sĮipųlfįl ųpl be confused )yi|h 
(tjipse

who wish to gain an idea of 
the iinmens,c yahie of Lhbua- 
niah in philology I refer tliem 
to a work enlilled “Sludies 
in Honor of Maurice Bloom- 
field” in whieh is found a 
veyy gopd .ai'ficjeę by Prof. H. 
H, ’Bender, ęąptipned “On thc 
Lithųaųjaų Wprį-§t(Qch as 
Iiųcįo.-ĘųfOpeaų Mųierjal/’

If the Lithuanian historians 
Daukantas, Basanavičius, šliu
pas, Hertmanavičius and 
others contend that thc Thra- 
oians, Gethians and Scythians 
were Lithuanian we mušt as- 
cept their contention without 
f.urther query. We now con- 
chide that thc Slavs 
ollier peoples were 
niiuii%e(j. Thus Old 
Russian, Bulgarian,
Sloyeųfaų, et,c. coplajn Jarge

Lithu-

and 
Lilhua? 
Slavic, 
Polish,

peopie 
Kant

loans of words from 
anian.

Pcrhaps būt few 
kųow that Goperpicus,
apd Catherine of czarist Rus- 
sia were Lithuanian. We have 
documents extant to prove 
their Lithuanian origin. Co- 
pernicus or Kepurninkas was 
a Lithuanian who went to Po-

/■: į y .

OUR COMINQ ATTĘĄCTipNČ

The fpljowing ąffąirs w;l| 
soon take place. A grand 
maraueęade dappe a t oųę of 
Čhiėago'ę eoziest hofęjs on ll;e 
Gold ‘ Coast, Marytynd Hotel.

’ - -'j

>

r

do npt pibssęsą ą)., „ . . 
seeure one. The the Slav tongues.

T7- T

./ ........•/

.Gfed tyiVSfot nie (akš^aJa,

Th8 Vytautas ąp4 Yw>wią.
Speaking of my Lietuva thus to me.

aPMr^y.4
With the lest of Palangos verdant hills. 
Perf;t‘njue,d^vith the sęent ,of rose and rūta, 
Were story, j<oy and thrills.

z . |

•“Ąlį fprsąken alte PerRunas
thį® ruįnecį ,cąą$Įą pf t^e glo$$f pą.st, 

JfM’d the rįyejp Nąmunąą
Tq ąnnoųącę gjąql jtidipgą put eaąt ^st.

”Wl)ile yyingjng in the land $ Jį?į^tis, 
The spng “Lįėtuyą” Was 
Yoųųg ąnd plį węre ą-ęį;
Even the woodland wąs

<‘<‘Ąų4 loJ Qwioy'4 i becaiųje wjth 
That gavę me strenght to traverse the. vįist sea 
Th/jS męssąge I brįpg; ‘Asidę wįtfo tjiy ^ad^sa/ 
Tlįy peoplje are fręę\ Share t^eir joy $y$h

•* 4ii4j
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land to gain an 
was Polonized. 
never seniu to 
great influence 
niaus during
years. It įs because the Lithu- 
anians are a superku* įjajion 
intejįectųąlly that they rįse to 
much greater heights than 
the Slavs. History hgs pyovjen 
the precedence of the Lithųa- 
piaųs over the Slavs time and 
agaįjį. Pulaski and Koscziusko 
wer£ Lithuanian. The presu-! 
piaMy German philosopher 
hgųt was Lithuanian and he 
spo^e Lithuanian. Catherine1 
the Great was likevvise Lithu- 
ąniąn. <

“Ar tu sakai, kad tu karia
vai už tėvynę?”

“Taip,” atsakė kandidata?.
“Ir tau reikdavo purvuos^ 

gulėti?”
“Ir dažnai taip atsitikda

vo”, jtvirtiųę
“Ir kad iš

jas paplūsdavo išMoklo smąr_-

“Tai tikra tiesa.”
“N.a, tai jų jau gana pasi

darbavai už tėvynę. Gyveųh 
sau rangiai, o aš balsuosiu ųž 
kilų kandidatą?’

kandidatas.
tavo kojų kraąi-

JUOKAI
Kcndidal^ — “^erbihųiįejį 

piliečiai, aš buvau karo lau
ke, kariavau prieš vokiečius, 
dažnai gulėdavau tranšėjų 
purvuose. Priseidavo ištisų

Meivis, atyažiayęs į ja^ 
Pežinoiną /njeslft, klausia sto
ties tarno — “Jęig.u pasi- 
imsiu taksi, tą; veiikąs nuyeŠ 
mane į geriausį viešbutį?”

Stoties tarnas — “Aš labą; 
abuojų. geriamąją vieš
butis randasi skersai gatvė? 
ąiuo stoties?'

“Žinai, kai aš užtraukiu ąr-
dieną žygiuoti per gruodą, iš moniką, tai žmonėš nusiimąi i : i •' ........  ’ <• i ”ko kiekvienas musų žinksnis, 
būdavo aplaistytas kraujuin.“

Kalbėtojui viskas gerai se
kėsi, pakol neįsimaišė vienas 
senyvas pilietis.

skrybėlės.”
“Tai tu esi labai geras nui- 

zikantas.”
“Visai ne. Aš temoku “Lie? 

tuva Tėvynė Musų.’’
4 ■ t *

k

fc CAN YOU11ND , <

Mes iešKome vikrių žmonių
Taip — mes ieškomo vikrių žmonių. Mums reika- 

liijgi .vikrus žmoiijėK yjstir pų^ejl^&ti jnums pagarsinti 
musų biz.nj ir išplatinti musų. produktus. Mes' pada
linsimo' kw.tų ivMtųpėlų dolerių dideilpUi cash pri
zais žmonėms visur. Prizai bus duodami tiems, kurie 
išloš Šioje prizų distribucijoje ■ apie kurių mes jums 
pa|«akysi*^e kai Jus ipnips parašysite. Pažiūrėkite klek

PRISIŲSKITE TIKTAI ŽEMIAU TELPANTI KUPONĄ 
IR MES JUMS PASAKYSIME KAIP

PanalcykltA nuima knpotit, kurln žemiau telpa Ir 
mes JuniH nręmežiroe kaip išlošti, fitai yra daug cmk kai 
kam. Ar jus norūmnžte tu rasti turėti? Afi užmoku
siu $KOOO.OO dideliais cash prizais, Įukd iiggrsiutl mu
sų bizni greitai. Kas nors, gal lt Jųš gausite naujų 

- JUuJrk Sedanų ir SIJžAOjOO casb exira už greitumų, 
arba jeigu jus isloStiimtte pirmų prizų Ir norėtumėte 

gauti tiktai caųli, Jmjm gausite Kažykite

For

*• '.‘iri

i—Vytautas Finadar Beliajus.
y "1- ■ . T " ■

'■ f C ■ V

arbaBuicfc Sedan ir $1,250.00 Cash!
Be JokJęH aJ^JonŽK iųę porine gauti M pastebėtinų 

prizų. ' Tik pagalvokite • kų Jus galėtumėte daryti su 
te

prj*heU^ė jcųjip' jyp gaJŪ^e Ui,uiti *2/300.00

Mums reikalingi žmonės visur, kurie susipažintų su 
m(ihiW ir* pMlHiaidoftj Bhio dideliu pinigų padalinimu.

Nesiųskite Pjnjgų^-^- Tiktai
Prisiųskite Kuponą

Išstudijuokite Si įdomų paveikslų ir pažiūrėkite klek 
pasislėpusių medžiuose, debesuose ir tt. veidų jus gu
lite surasti. Kai kurie Žiuri tiesiog 1 jup, kųi kurip 
yra apversti, kiti vėl paguldyti Sohu.‘ Nėra taip leng- 

kulp kai kurie žmonės mapo, bet nenustokite vii-

tkyslu kaip IsloStl pirmų prizų, taip kad Jus gau- 
h-,

augeils žmonių gavo didelius cnoh prizus. Keletas

Apart filo didelio pirmo prizo *3,200,00 už greltr^ių, 
& a-.tt
canh .Ir daugelis kitų. Dvigubi prizui būt mokųml 
atRitikkv.e lygaus UoUMųua prizų.' Ttikatųnėlal dole
rių daugiau kaipo Hpecial Caah Atlyginimas apie ku
riuos praoefiime jums kaip tik gausime Jūsų atsaky
mų— Tai yra jtlsų prtyttf. KažykTte llkndrein *

patys persitikrinkite. Tik pagalvokite, kų jųu gulėtu
mėte padaryti su *2,250.00 easli, gavus juos Iškarto. 
Aš su malonumu Juos jums Išmokėsiu, jeigu jus bu-

mkite Atssfcym Tuojau.
AttdmlnkJJe, nesiųskite nei cęnto su atsakymu, bgt 

ir pasakysime, kaip jus galite' išlošti.

Maine Ir tvirtame kanke. JUžtlk- 

gal ir į laikų išmokėti. Gaukite 

dūliais Atlyginimais. Išviso virš 
100 prizų. Tik paženklinkite vei
dus, kuriuos surasite paveiksle 
ir prisiųskite kartu su kuponu. 
Kas nors išloš—kodėl ne Jus.

dien 
JN®.
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LIETUVIU UZDffi
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laiką praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

*•

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ 
VISOSE MIESTO DALYSE

BRIDGEPORTAS WEST PULLMAN

Zeigler, III
Iš musų padangės

Sriegtam reikia pastebėti, jog 
tos partijos yra nepalankiai 
nusistačiusios prieš ateivius.

Vienas kalbėtojas pašventė 
savo kalbą aiškinimui socializ
mo. Jo kalba buvo labai nuo
saki. Matomai, tai senas socia
listų veteranas, kurį nepaveikė 
jokie

ANTON ZALATORIS
827 West 33rd Street

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se
nos užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 
seni, jauni, augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 
visiems — pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau
tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Neužmirškite tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

KAZYS POCIUS 
725 West 120 Street 

West Pullman, Illinois.
Musų Kazį Pocių netiktai West Pullmonas, 

Roselandas, bet ir Chicagos lietuviai gerai pa
žįsta. Jis ne vien taverninkas, bet ir senas 
muzikantas. Jis ne vįen muzikantas, bet ir se
nas West Pullman ir Roseland apielinkių dar
buotojas. Kam prisieis būti West Pullman ne
užmirškite, kad p. Kazio Pociaus Tavern yra 
725 West 120th Street.

WEST SIDE
MASKALIUNAS BEER GARDEN

819 West 35th Street
Patogi vieta užeiti visiems — moterims, vy

rams, seniems ir jauniems — susėdus ar sta? 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi
siems. Prisiminkite, kad šitos vietos savinin
kas yra senas šitos apielinkės pilietis — Jokū
bas Maskaliunas. Jis patarnauja visiems link
smai.

KAUPO TAVERN 
2100 West 23rd Street

Visos Westsidės lietuviai žino ir pažįsta p. 
J. Kaupą, o p. Kaupas žino ir pažįsta visos 
Westsidės lietuvius. P-nas Kaupas yra senas 
narys “Ūkininko” Draugijos, “White Star” ir 
kelių kitų.

P-no Kaupo Taverne penktadieniais prie į- 
sigėrimo yra duodama žuvies, o šeštadieniais 
“čili kon-karne”. Taipgi kiekvieną šeštadienį 
atsilankiusius svečius' linksmina muzika. Vi^ 
kviečiami čia atsilankyti.’*‘4 '

LIETUVIŠKU GĖRIMŲ SKLADAS 
—MONARCH

JONAS GAUBAS, Savininkas
3529 So. Halsted St.

čia galima gauti pirkti degtinę ir vyną vien 
buteliais ir alų bakspis. Turim didžiausią pa
sirinkimą visokiausių likerių ne vien Ameri
kos išdirbinio, bet taipgi Lietuvos, Francijos, 
Anglijos, Kanados, Ispanijos, Rusijos ir kai 
kurių kitų kraštų. Rengdami bankietus, vestu
ves, šeimyniškus pasikalbėjimus, ypačiai Brid
geporto lietuviai gyventojai esate prašomi ne
užmiršti mano likerių sankrovos — mielai 
Jums patarnausiu.

ATKOČIŪNAS IR SLAJUS
5305 West Lake Street

Musų seną “naujienietį” p. Paul 
Atkočiūną visas lietuviškas 
svietas žino ir , pažįsta ir jo 
draugas Juozas Šlajus irgi pla
čiai žinomas. Jų tavern gražiai 
įrengtas, erdvi vieta užeiti su' 
šeimynoms, gėrimų ir užkand
žių visokiausių — 
įsigerti, pasikalbėti,

praleisti. Draugai ir pažįstami 
ir Šlajaus neužmirškite jų čiano

STATE TAVERN
CH. RADWELL, 

6110 So. State Mesto j.
f? /V ' . '.'f'

Užlaikome visokios rųšies gėrimų, pilniausias 
pasirinkimas minkštų ir stiprių ir gerų cigarų, 
taippat skanių užkandžių. Yra gražiai išpuoš
ta, erdvinga vieta dėl pasilinksminimo sve
čiams, gera muzika, prie kurios galima linksmai 
laikę’ praleisti. Randasi South Sidėj. Savinin
kas p. CH. RADWELL, 6110 So. State Street.

18-TA GATVE
patogi vieta 
smagiai lai-

pp. Atkočiu-
aplankyti.

AUDITORIUM TAVERN
JOSEPH RACHUNAS

3137 South Halsted Street '
Užlaikonfe visokios rųšies gėrimų pilnam 

pasirinkimui, stiprių, lengvų ir gerų cigarų. 
Taipgi turime gražią vietą dėl pasilinksmini
mo, jauniems pasišokti, o seniems pasilsėti. 
Taipgi yra duodami užkandžiai veltui. Mes 
lauksime tamstų atsilankant, o busite pilnai 
patenkinti. Nepamirškite antrašo—savininkai

JOSEPH ir PRUDENCIJA RACHUNAI.
3137 South Halsted Street.

SOUTH SIDE

CALIFORNIA INN
MIKE BIAGO,

4358 So. California Avė.
Užlaikome geros rųšies alų ir visokios rųšies 

degtinę, taipgi skanių užkandžių. Muzika čia 
groja kas vakarę, kur galima linksmai pasi
šokti jaunuomenei ir yra gražiai išpuošta vieta 
dėl svečių ir mandagus patarnavimas dėl visų, 
didžiausias pardavėjas iš visų Brighiton Parke.

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street,
Telephone Canal 1133

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas.. Galima gauti visose lietuviškose įstai
gose — Taverns. Visuomet reikalaukite Salu
taras Bitter.

NORTH SIDE

mie-

jvyko 
nariai 

kuopą,

nauji vėjai.
» » a

1933 m. pas mus prasi- 
streikas, tai kompanijų

nedrįsta pa- 
tad prisiun- 
Joniką, kad 
pozicijas, o

Smagi Draugija
Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkės, kurie paduoda apie save 

žinią šiame užeigų puslapyj, sudaro smagiausią draugiją. Jų vie
tos yra puikios ir čia tikrai galima susirasti smagumo manda
giose aplinkybėse.

Tie užeigų savininkai, kurių vardų dar čia nėra, bet kurie 
valdo geresnes užeigas ir turėtų priklausyti prie šios smagios 
draugijos, yra kviečiami susižinoti su šios smagios draugijos de
rintoju J. Mickevičium, pašauki ant Naujienas, Canal 8500.

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame puslapy], 
kas sereda yra gražiai minimos Naujiėnų radio programe iš 
stoties WSBC, 9 vai. vakare.

MITCHELL’S TAVERN
2038 West North Avė.

Kasgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį Žilio visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtą Taverną, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių — svetingą vietą kiek
vienam užeiti.; Būdami Northsidyje nepamirš
kite, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- z 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS
X J Arti vidurmiesčio, patogi vie

ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
užganėdinti, šaltas alus, gar
di degtinė užkandžiai veltui. 
Muzika kas vakaras. Patar- 

> nauja dainuojančios veiter- 
kos.

“Come up and see me some time!” —EMMA.

LIETUVIS PAS LIETUVI L P L
y' •?

■U žj '1■'*' .

šis nedidelis angliakasių 
stelis yra apgyventas visokių 
tautų, taipgi yra nemažas skai
čius ir lietuvių. Lietuviai šiaip, 
kaip kaimynai, sugyvena neblo
gai, bet draugijose tai visokių 
nesutikimų įvyksta. Ypač daug 
visokių nesusipratimų yra buvę 
SLA. narių tarpe. Seniau čia 
buvo tik viena SLA. 308 kuo
pa. Toji kuopa buvo labai skait
linga ir turėjo nemažai turto. 
Bet štai kuopos vadovybė par
teko taip vadinamiems Lenino 
garbintojams? Savo akiplėšišku
mu jie tiek įkyrėjo eiliniams 
nariafns, kad tieji priversti bu
vo iš jos pasitraukti.

Tokiu budu 1928 m 
skilimas. Atsimetusieji 
suorganizavo SLA. 356
prie kurios prisidėjo apie 30 
žmonių. Naujosios kuopos na
riai gana gerai sugyvena ir 
susirinkimai esti sklandus ir 
tvarkingi. Visokių ergelių čia 
nebėra.

Atrodė, jog po to persigru- 
pavimo turės įvykti ramybė ir 
308 kuopoje. Bet kur tau! Ne
reikėjo ilgai laukti, kaip kuopo
je ir vėl prasidėjo visokie ne
sutikimai. Po 36-to ir istoriško 
seimo Chicagoje 11 narių pasi
traukė iš kuopos ir suorganiza
vo savo kuopą, kuri prisidėjo 
prie darbininkiško susivieniji
mo.

Matomai, nei tai neišnaikino 
ergelius, nes paskutinis Pildo
mosios Tarybos susirinkimas 
leido nepatenkintiems 308 kuo
pos nariams atsimesti ir sukur
ti atskirą kuopą. Dėl kokių 
priežasčių įvyko tas naujas ski
limas ir koks narių skaičius at
simetė, — tikrai negalėčiau pa
sakyti, nes toms kuopoms ne
priklausau.

Kaip žinia, vasario 28 d. 1933 
m. buvo paskelbtas streikas dėl 
pripažinimo P. M. of A. unijos. 
Tas streikas palietė ir lietuvius, 
— galima sakyti, daugumą jų. 
O paliesti jie tapo tuo budu, 
kad neteko darbo ir atsidūrė 
bedarbių eilėse. Daugeliui lie
tuvių dabar yra sunku beužsi- 
mokėti Susivienijimui duokles.

Kaip matote, mes dabar turi
me net tris SLA. kuopas. Be 
to, gyvuoja dar ir AIPLA. 44 
kuopa; Tai beveik ir visos mu
sų lietuviškos organizacijos. 
Seniau čia buvo visokių bolše
vikiškų draugijų, bet dabar apie 
jas nieko nebesigirdi. Nebesi
girdi nieko ir apie buvusius 
bolševikiškus vadus ir vądukus. 
Mat, laikai mainosi. Daugelis 
pamatė, jog. vienu užsimojimu 
negalima pasaulį pertvarkyti.

Prieš rinkimus turėjome ne
mažai sujudimo. Republikonai 
ir demokratai lenktyniavosi ir 
rengė prakalbas bei mitingus. 
Keletą tų prakalbų ir man te
ko girdėti, žinoma, nieko nau
jo nepasakė. Tiek vieni, tiek 
kiti ,gyrė visokiais budais savo 
kandidaitus ir žadėjo visokių 
gėrybių. Na, o pažadėti jiems 
nieko nereiškia, kadangi jie nie
kuomet savo pažadų nepildo.

Spalių 26 d. ir socialistai bu
vo surengę savo prakalbas. Kal
bėjo kandidatai. Tačiau ne visi 
kauntės kandidatai tegalėjo at
vykti. Mat, reikia turėti nema
žai pinigų, kad butų galima 
važinėtis iš vienos vietos į ki
tą, o socialistų kandidatai yra 
neturtingi.

Kalbėjo socialistų kandidatai 
į šerifus ir j mokyklų prievaiz
dą* Jie jokių fantastiškų priža
dų nedarė, o tik pabrėžė tą 
faktą, kad socialistams atsisto
jus prie valdžios tuoj žmonės, 
darbo žmonės, pastebėtų skir
tumą.

AŠ manaus kad. abejoti dėliai 
to nereikia. Iš senųjų 
absoliučiai nčra ko

‘ :«V"
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partijų 
tikėtis.

Kai 
dėjo 
pasamdyti mušeikos visokiais 
judais persekiojo streikuojan
čius angliakasius. Lietuviams 
angliakasiams tada buvo reika
lingi geri vadai. Bet neturėjo
me nei kalbėtojų, nei vadų. 
Bolševikų komisarai, kurie ge
resniais laikais nuolat atvykda
vo čia aukų pasikalėdoti, nepa
rodė nei akių. Dabar jau čia 
viskas aprimo. Tačiau “Vilnies” 
komisarai vis dar 
tys pasirodyti. Jie 
te savo gizelį, L. 
sutvirtintų jųjų
ypač daugiau dvasios priduotų 
maskvinių organizacijoms. Jo- - 
niko prakalbos įvyko spalių 21 
d. Viso publikos, įskaitant ir 
kalbėtoją, buvo apie 25.

Jonikas pirmiausiai pasisakė, 
kad kalbėsiąs apie naująją su
sivienijimą ir apie angliakasius. 
Pasakė, kad tas susivienijimas 
turįs labai šviesią ateitį. Jį bu
sią galima išauginti į labai di
delę organizaciją, jei tik nariai 
energingai dirbs ir prirašinės 
jaunimą. Toliau pasigyrė, kad 
bimbinių kontroliuojamas susi
vienijimas pirmas iškėlė klau
simą apie apdraudę nuo nedar
bo.

Užbaigęs su susivienijimu, Jo
nikas pradeda vanoti angliaka
sių unijas. Girdi, <tiek senoji, 
tiek, progresyvė unija yra neti
kusios. Toms unijoms vado
vaują reakcionieriai, kurie ne- 
prileidžią darbininkų prie va
dovybės. Prieš komunistus tie 
vadai yra nusistatę, o todėl ir 
unijos mažai vertės teturinčios. 
( Kai pritruko r^ętįžiagos, tai 
Jonikas nukeliavo j sovietų Ru
siją. Ten viskas einą, kaip svie
stu patepta. Bolševikų tėvynė
je anglies dabar iškasama tris 
kartus daugiau nei caro laikais. 
Darbininkų atlyginimas irgi 
esąs kur kas didesnis.

'.Padaroma pertrauka. Kalbė
tojas prašo aukų išlaidų paden
gimui. Tuo pačiu laiku jis pa
reiškia, jog antru atveju kal
bėsiąs apie spaudą ir atsakinė
siąs į klausimus.

Vienas klausytojų nori žino
ti, ar j LDS. gali stoti ir sve
timtaučiai.
Klausiama, ar iš tiesų darbinin
kiškas susivienijimas buvo pir
mas, kuris iškėlė nedarbo ap
draudę. čia kalbėtojas aiškino, 
aiškino ir nieko neišaiškino.

Mat, nedarbo apdraudos klau
simą kur kas anksčiau iškėlė 
socialistai. Tada komunistai vi
saip socialistus niekindavo. Na, 
o dabar ir jie jau apdraudai 
pritaria.

Bet juokingiausiai išėjo su 
kiaulėmis. Kažkas paklausė, ar 

, tikrai vyriausybė supirko pen
kis milijonus kiaulių ir jas su
degino trąšoms, kad tuo budu 
pakelti kiaulienai mėsai kainą.

Kalbėtojas atsakė, jog tas 
darbas buvęs sustabdytas. Ta
čiau 800,000 kiaulių buvę išvež
ta apie 300 mylių nuo Chicagos 
ir ten išversta į laukus. Dėliai 
to net Halsted gatvėje buvusi 
didelė smarvė.

Tik pagalvokite, — net už 
trijų Šimtų mylių ta smarvė 
kankino Chicagos gyventojus!

> Jeigu taip, tai tikri dyvai, kad 
apylinkės gyventojai neužduso.

i. AŠ, rodosi, visą laiką skai
tau Chicagos laikraščius, bet 

i niekuomet nepastebėjau, kad 
butų atsitikę tokie “eudauni” 
dalykai.

į Pagalios, Jonikas priėjo ir 
prie spaudos. Ta kalbos dalis

> susidėjo vien tik iš to, kad jis 
visais budais ragino klausyto
jus užsirašyti “Vilnį”. Nors iš-

i buvau ligi pat galo, bet neteko 
į pastebėti, kad kas butų “Vilnį” 
. užsirašęs. —Liepa.

Atsako, jog taip.
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Apskričio klerkas
aiinouncement

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ketvirtadienis, lapk. 8, 1934
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Kaip balsavo Chica- į 
gos distriktai ap 
gyventi lietuvių

Chicagos wardai, kurie yra 
apgyventi lietuvių balsuotojų, 
antradienio rinkimuose nuėjo 
perdėm su demokratais; Iš 
kiekvieno šešeto balsuotojų, 
penki pasisakė už demokratų 
kandidatus, o vienas už re- 
publikoną. Nuošimtis yra kiek 
didesnis republikonų naudai 
9-tam warde—Roselande.

Lietuvių wardų< balsavimo 
rezultatai yra sekami: (Skait
linės paimtos iš balsų atiduo
tų apskričio teisėjui Edmund 
Jareckiui).

;iniais ir greita ekspedicija pa
prastai nėra galima. Tas ypa
tingai paliečia siuntiniui į sve
timas šalis, kur reikia susidur 
ti su muitinėmis.

Kad jūsų siuntiniai nepasi 
vėluotų, siųskite juos kuo an 
kščaiusiai, dar prieš šio mė
nesio pabaigą. Laiškus, atvi
rutes ir sveikinimui Lietuvon 
reikia išsiųsti nevėliau gruo
džio 12 d.

Stambių siuntinių kaina Lie-1 
tuvon yra 14c už svarą ar da
lį svaro. Tai yra ‘parcel post” 
rata.

coming Thursday? • (She’s £ 
jlortde, fellows)!
* Hūre’s an

After weeks of careful think-
ing Professor Byariskas has 
decided to offer as a prize 
$5,000 to the one submitting 
he most effective plan of 
ceeping the alto section quiet 
during the entire rehearsal. 
Yaasi You girls talk and 
whispėr so much the Professo7 
can’t even hear the radio next- 
door.

hair 
get-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SABASAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

ALFABETO 
šis skyrius' yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų

Jarecki* (deni.) Hėllcr (rep.)
Wardas 9tas

14,420 6,711
Wardas litas

17,298 3,746
Wardas 12tas 

15,054 4,212
YVardas IBtas

18,396 6,324
YVardas litas

16,205 2,964
Wardas 2Tmas

16,372 3,179
YY’ardas 32tas

15,427 3,946

vakorčių sky. patar 
navinui Lietuvon

Robert M. Swcitzer, demo
kratas, išrinktas į Cook ap
skričio iždininkus.

Naujienų laivakorčių skyriaus 
vedėj ui

šiuomi noriu išreikšti širdin
gą ačiū Jūsų rūpestingam pri- 
renginmi keliones į Lietuvą. 
Taipgi ačiū ir North Germani 
Lloyd Kompanijai, per kurią 
Jus patarėt atlikti kelionę j

Kriminalio teismo 
klerkas

Suminėti wardai iš eilės api
ma sekamas lietuvių koloni
jas: Roselandas, Bridgeportas, 
Brighton Parkas, Marųuette 
Parkas, Town of Lake, Mar- 
quettc Parko šiaurinė dalis, 
18-toji apielinkė ir Westsidč, 
ir Northside.

Anksti siųskite kalė 
dinius siuntinius 

j Lietuvą!
Pašto departamentas prašo 

musų pranešti lietuviams, kad 
jie kuo ankščiau pasiųstų ka
lėdinius siuntinius Lietuvon, 
jei žada ką nors siųsti.

Kalėdoms artinantis, paštas 
paprastai būna užverstas siun-

Mes apleidom Suv. Valstijas 
liepos 25 d., sugrįžom spalių 
22 d. Aplankėm netik Lietu
vą, bet ir kitas Europos val
stybes. Kas ateityje mano va
žiuoti j savo tėvynę, aš visuo
met patariu pirkti laivakor
tes per “N.” ir važiuoti laivuj 
“Europa”. Visuomet turėsit? 
smagią kelionę.
Pataria nesivežti automobilių

Kadangi mes turėjom ir. au
tomobilį išsivežę ir gavom ga
na karčių pamokų, todėl nie
kam nepatariu vežtis automo
bilio. Lietuvos keliai nėra dar 
pilnai tinkami' automobiliams.

Draugiškai,
T. Miller, 

4831 N. Kenneth Avė.,

Demokratas Thomas J*. Bow- 
ler, kuris buvo išrinktas į kri- 
minalio teismo raštines vedė
ją-

Išrinktas municipialiu 
teisėju

Laiškai Pašte

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

■ Radio-—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad* šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada* jis parodys teisirt- 

t giiH faktus apie' save.
šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTEH EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

I iiotice one blonde’s 
is turning dark. You’te 
ting careless, Blondie.

’Ja notice how our librarian 
came dovvn to rehearsal? All 
slicked up With a Xmas tie ’n 
all, ready to work at his new 
job. Attaboy Al. (

And you fellOvvs and girls 
who are going to join Birute 
— yoU’d better hurry. We’re 
getting good crowds at our 
rehearsals, and maybe if you 
come late you won’t even get 
standing room seats. Be smart 
join up early, get in the sočiai 
swing — the season has start- 
ed. It’s better to participate 
;han to- look on. Our season 
is already all mapped out. It’s 
going to be a busy one 
I’m positive, a succesful 
Isn’t it Mr. Mitchell?

and, 
one.

you

Dirbtuvės bankroto išpardavimas, 
žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,. bedroom. ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 Ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedaliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsų chromdtiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3417 3. Halsted St.

APTIEKOS
DRUG STORES

J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHĄRMACY, Hedina 
kaps. nūo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669.

J. S’. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka;
2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS 
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. 2014

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausj anglj pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai 
AUTOMATIC COAL HEAT

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Ganai 8500

KNYGOS
BOOKS

RAŠOMA POPIERA
VVRITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
įersiuntimo kaštams. Pinigus ga- 
ite siųsti shkmpomis. Gausite Nau

jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

RADIOS
RADIO

AUGŠČIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

Cicero 1329.KRAUSTYMAS
MOVING RAKANDŲ Išdirbėjai

Furniture ManufacturersVlCTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street 
_______ Tel. YARds 3408.________

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė.. Lafayette 8516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

that 
out-

Žmonės, dabar vartoja naują dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias

Laivakortės i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

anglis ir koksą.
PRESS COAL CO. 

3950 S. Wentworth Avė.
Tel. Yards 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

J. BUDRIK EKPERT radio taisymas 
ir service. Šauk Boulevard $167, 
Į SPAUDOS DARBAI

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1^39 So. Halsted St. Canal 8500

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO; Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių Šėpos.

LEDAS
ICE

STOGAI
ROOFING

FRANK’S AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth. Boulevard 4081

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina j 
vyriausįjj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
lised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško JĮTUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

4626
902 
905 
910 
926 
928 
930 
933

Girele Michele 
Asmutene Brone 
Dambros Mrs. Mary 
Kapocis Linolvik 
Šimkui Juozui 
Tarasewick Paul 
Vaicekauskas M*. 
Janokis J. W.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS | 
Moterųir Merginti* 

ČEBATUKŲ
* suBde
* TIES
* PUMP
* OKFORD 

viena moteris ar mergina

SERGANTYS
1 ŽMONES

KURIE kenčia nuo chroniškų Ii- J 
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink-, 
'stų, pūslės ir veneriškų ligų, tė-< 
gul tuojauk atsilanko i ofisą, pa-i 
tarimas dykai, šis patarimas bus1 
duodamas jums be jokios obliga-1 
rijos ir jus galite išsigelbėti nuo’ 
nereikalingų kančių ir sutaupyti' 
pinigų. i

Specialus treatmentaj dėl lyti-1 
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir1 
moderniausi aparatai įtaisyti dėl 
gydymo šių ligų. Fagelba šio apa-' 
rato atstėigta stiprumas ir ener-( 
gija lytiniai nustipusiems vyrums.i 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga-1 
įima susitarti dėl lengvų išmokė
jimų. kad kiekvienam duoti pro
gos išsigydyti.

DR. ROSS
; Health Service ir Laboratorija

35 So; Dearbom Street
. Kampan Monroe 8L. Crilly Bnildina 
Paimkite elevatorią iki penktam au’cAt.

CHICAGO. 1LL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kaadion nuo 10 vai. 
ryto iki 0 vai. vak. Plrniadieniafu. Tre- 
CtadiSniais ir Aefttadleniais nuo 10 vai. 

t« 8 vai- vakaro.
nuo 10 v. ryto iki 12 V. 4.

i

Nei „
Chicagoje neturėtu pasilikti be 
musu naujausios mados puikiu 
čebatuku. Nusipirkite porą čeba- 
tukų ųž šią sensacingai žemą kan 
ną—$1.49 ir gaukite antrą porą 
už tiktai $1.00.
Atsiveskite savo motutę, sesutę, 
kaiminka arba drauge pasinau
doti šiomis sutaupomis;

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET 

511 Šo. Paiulirta Street’ 
Marshfield “L”—gatvekariai iki 

pat dutų.
——■ I 11 ■ I >11 i ii imlHI I
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Preferred Šy mRIfėnsi 
to mayąnftafee

RinktinSto' dalys 
h u p 1 a k t oš iki 
dvelnaua «meto- 
nuoto miši
nio Kraft 
Miraclo Whip 
mašinoje.

•5j4; » ...

fe- '•

v SS

Joseph J. Drucker, kuris bu
vo išrinktas Chicagos munici- 
pialiu teisėju. Jis buvo demo
kratų partijos kandidatas.

BIRUTE

Vera — why don’t 
show up for rehearsal? Where 
were you at the lašt rehearsal 
John? And Jean S., all is for 
givenį come home;

With my parting serateh 
1’11 say this: besides our own 
stoUt members, I’d likę to see 
sorne iiew faces. I’m getting 
tired of the old ones.

Catch me at rehearsal Thtfrs- 
day.

Mayby 1’11 turn out to be 
one of those “I told you so” 
guys, būt I’m positive 
this settson , will be an 
standiiig one for Birutė.

The way that the new of- 
ficers arb getting dovvn to 
bUsiness (amązęs , even me—one 
with a “pokę^ face”. All odds 
and ends areybeing dug up oul 
of corners apd hiding-places 
Ali mislaid books, accounts and 
even the įa^ous Chartcr have 
fresh, keeir dėteetives on their 
trails.

Post admiifistrations have 
allowed‘ quite a bit of this go 
on. Now—with the help of 
some of the oldėr members,— 
all1 thesė hazy and unbalanced 
recordš are going to be straight- 
eried out. The constitution is 
going to get a little modern- 
izirig to suit the trend of now- 
days.

Lašt Sunday, the officeis 
held a meeting to devise means 
for holding Birutė togethei 
more firmly. The above men- 
tioned was all trashed out and 
Birutė i s on her way to a run- 
ning start!—The ChieL

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir patetnų darymas 

(Tool and Die Making) 
Automatiškos šriubinės mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir gerbs už mokesnis.
Išmok anlato. dirbdamas ALLIED* 

ŠAPOSE. Pradek dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Atejk i šapą arba parašyk prašyda
mas veltui knygutės su paaikinimais.
ALLIED SCREW MACHINE CO., 

Ihč.
609-613 W. Lake St. .

, H. LANG & SON CO.
Ledas anglis. Pristatome kasdien j 
krautuves ir tavernas.

5208-10-12 Wentworth Avė.
Šaukit Boulevard 0412-0413

— BRIDGEPORT ROOFING CO.

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglu Kalbos, Lietuviu 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
viu Mokykla; 3106 S. Halsted St., 
Chicago. 111.

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOPS

MIKE’S BARBE R SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47' St., Boul. 6943.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgepoytą, 750 Węst 35 Street.

i BUČERNES
MEAT MARKET

SQŪAĖe DEAL meat market,

MAUDYNES
BATUS

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
violet spinduliai, masažas.l657,W.45 st.

NAMŲ TAISYMAS
BUlLDIfcG REPAIRS

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mUs ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

f. ■ !■ ■ ■■■ i. .1. ■ ■ II ■! i ii Į— į ■■Mini....... ........................................  ,

STATYBOS Plienas
STRŪCTURAL STEEL

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia, Musų kainos' la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mūs.

APEX IRON & METAL CG. 
4000 Wentw»rth Avę.

Tel. Boulevard 1270

SKALBYKLOS
LAŪNDRIĖS

The theme for tins weeks 
write-up is entitled “The vocaL 
bby makes good” (ahem). 1 
hope he keeps up the good 
work — Fm talking aboirt 
Tony. So far he is doing 
splendidly. He seems to be do
ing his best for the good of 
the whole chorus.

Johnny isn’t doing bad as 
Vice-president. He’s right with 
Tony backing up all sugges- 
tions and orders. If Tony or- 
ders a car I wonder will Johnny 
back it up for him?

Who is it that has acąūired 
a nick-name of “Sarge’* t' One 
vietim succumbed to her wiles 
already.

Helen —- why did you’ come 
so late? Was it because yoi 
couldn’t get here on time?

You know I’m not a featurec 
writ’er iii tliis paper so 
scravvl my thoughts' as I get 
them — disjointed. Būt rhaybe 
someday—. Remember. that old 
riddle?* “If at first you- don’t 
su’cceedi turn the other cheek” 
(heh-heh).

Ad»! Viskis, why dbn’t you 
come to our chorai cluto this

Garsinkite^ Naujienose

vadovas stankovVicz
Persiskyrė su šiub pasauliu 

lapkričio 6 dieną, 7:45 valandą 
vakarė 1934 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs Nemakš« 
čių mlėst;, Raseinių ap.

Paliko* dideliame nuliūdimą 
motėri Elzbietą, motiną Ag
niešką, 2 brolius- Joną ir Vik
torą, o Lietuvoj’ dėdės' ir gi« 
minės.

Ėjimas pašarvotas, randasi 
4622 S. Winchester Avė., Chi- 
cagd, 1,11.

LaSdėtuVSS i, ivyks šėštadiėhi 
lapkričio dieną, 8 vai. ryto 
iš. namii i. Sv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 

P gedulinio® pamaldos už Vėlio- 
4 rild’ siėlą, o iŠ ten bus nulydė* 
s tas I šv. Kazimiero kapihes.

Visi a. a. Vaclovo Stankowica 
giniinės, draugai ir pažįstam! 

- esat5 nuoširdžiai kviečiami da- 
} lyvąuti ialdotuvęse* ir suteikti 
, .jam paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą.
Nuliudė liekamo;

Moteris, Motina, Broliai 
: ir Girtiinėš.
> Laidotuvėse' patarnaują gra- 
* bėrius I. J. Zolp, Telefonas 

BoulevAYd1 5368;

■

J

i

1 kL mėsa, 4801 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND’ TABLES

-Viešiai is; dirbtuves pigiau 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
pėrkupčių; tai atfeeiš jums iš tikro 
pigiau.* .24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Arėher Averiue 
Tel. . I^fmtte 1235

BLEKfiS
SHEET METAL
HENRY MILLER

2f041 Canalport Avė. Canal 8695.-r-' .r H • ... L ' ■ I ■■ L.Į.

WM. W. CHRISTfANSEN 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantučtas. žemos kainos, 
lengvos išlygos; 232 W. 63 St. Tel. 
Wėntworth 8800.

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

-L

MARŠKINIAI prie kitų šėimyilbs 
skalbinių išprosijami 
tik po ....................... ...... .........

EMPIRE LAUNDRY 
330 West 47th' St; — Yards 2328

UŽEIGOS
TAVERNS

DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNĖS
GROCERIES

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Goriausi grbseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedfiias.
...n , U....Vi,.................. -

KVIETKININKAI
FLORIST

u'., 1, ri ' -.r.i..........................................................

McCARTHY FLORlST, 6314 South
.....

KAILIAI
< FURS

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė j Lietuvą daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiuncia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais;
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, 
1739 S. Halsted' St.. Ckicagd, III.

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St;, Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.-

•1... ....... ............................. ....................
Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė: darėme kailinius kautus ant or
derio visokios .mierds. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Alderblunų įsteig. 
1906 m. 6510 Kklsted—Normal 5150

PAMINKLAI
MONUMENTS

«» i

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St ir Kedzie Avė. Ev. Park, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE bargains

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importųėti kaurai 
$800 kabiai ............... .............
Parldtf miegkambhrlo ar val
gomojo' kamb., rakandai •••• ,

$25.00 
$85.00

_____  & $50.00
Atdara vakarais ir nedėlioj. 

RAPP STORAGE.
_____ 5746 So. Ashland Avė._____  

JULIUS BBNDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tayernams intaisymai 
liauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
jšmokesčiab PristatymUs dykai. Dide
lis pasirinkimas.

ABERDEEN OUTLET CO.
Ferkam ir parduodam.- 4 kamb. 
$89.50, $5 imokėt, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai; 1106-08 W. 68 St.

Weritworth 5784

LENGVI IšMOKESČJAh $1 įmokė
ti, i 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandai $67.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va* 
karate. 253(W. 68 St.

X DARGUŽIS TAVERN. užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 St., Chicagė, III.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VICTORIA HOTEL- 
karnnas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280., Chicago.

i VYRŲ RŪBAI
MENŠ FURNISHINGS

PA ŪL LĖASEŠ, vyrų rūbų krautu
vė, 3427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

----- . .A - . ..
UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halsted, Can.3659

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

TONY THE CEEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke, 
taiso, prosija ir tt
2W W, 43 StL Tel., Ufrvrtt* 1310

VARTOTI TAIRAI
USED T1RES

i'Į.iJTir -i iiiihMiair. i,.i,-u ■■.i— iinMi.rt 
Visokio didžio. DeLux« Tire CoM 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099
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DEMOKRATAI NUŠLAVĖ REPUBLIKONUS 
RINKIMUOSE

lyse Chicagos, bet su‘ West Side 
bus dedamas taškas m tisų fa- 
kiro Ben Ali darbuotei Chicak 
įjoję.

Nei vienas republikonas nepateko i svar
besnę miesto, apskričio ar valst. valdvietę

1,395,248 balsavo Cook apskrityje, virš 80% 
visų balsuotojų

“IMPS” to play Nor- 
man Zippers this 

Sunday

toni.Įnii ....n . ........... ............» T.......................................................................... .

llith streėt, iš kur vakar bu
vo perkeltas į apskričio lavo
ninę, Harrison įr Wood gat
ves.

Lietuviai, kurie numano, 
kad velionis galįs būti jų gi
minaitis, . policijos prašomi 
kreiptis į lavoninę orba į 12- 
tų distriktų.

r*

Demokratai šluote nušlavė
At Tuesday’s meeting decided 

to run dance in February

daugiau negu 
rinkimais

rinkimais bu
ka d balsavo

Chieagoje laimėjo propozici- 
republikonus antradienio rinki- ja, kad aldermanų terminas bu
muose ne vien Chieagoje, bet ir! tų prailgintas iki keturių nie- 
Cook apskrityje ir per visą ’ tų. 
Illinois valstiją.

Nei vienas republikonų kan
didatas neįsigavo j svarbesnę 
ar tai miesto, apskričio ar val
stijos valdvietę, pasiimdami tik 
kelius trupinėlius Illinois legis- 
laturoje, Cook apskričio komi- 
s'.onierių taryboje ir kelioiikų 
vietų į kongresų.

Balsavo 300,000
paskutiniais

Susidomėjimas 
vo toks didelis,
virš 89% visų Cook apskričio 
balsuotojų. Savo nuomones ant 
balioto išreiškė 1,395,248 bal
suotojai, apie 300,000 daugiau 
negu paskutiniais tarppreziden- 
tiniais rinkimais.

Demokratai laimėjo visas vie
tas į valstijos valdžią; sustipri
no savo kontrolę Illinois legis- 
laturoje; padidino Illinois de
mokratišką atstovybę U. A. 
kongrese; pasiėmė visas Cook 
apskričio valdvietes apart 5-ių 
apskričio komisionierysčių (vi
so jų yra 15) ir jst'ate j muni- 
cipialius teisėjus visus savo 
kandidatus.

Baliavojo per visą naktį
Nebepamato demokratų lyde

riai antradienį vakare per visų 
naktį iki trečiadienio baliavojo 
ir ūžė Morrison viešbutyje, kur 
yra partijos centras. Majoras 

gubernatorius Horner, 
lyderis Nash ir kiti 
sveikinti vienas kitą, 
triumfu ir kad 
traukė butelius

faktą 
alaus

iš vi-

Kelly, 
partijos 
susirinko 
džiaugtis 
pažymėti
ir stipresnių skystimų.

Lyderis Jarecki

Didžiausį skaičių balsų 
sų demokratų kandidatų gavo
kandidatas į apskričio teisėjus, 
Edmund Jarecki. Jis tą vietą 
laimėjo ketvirtu kartu iš eilės, 
gaudamas 745,201 balsus. Jo 
oponentas republikonas Heller 
gavo 388,159 balsus, apie 350,- 
000 mažiau.

Apskričio iždininku išrinktas 
dem. Sweitzer su 733,532 bal
sais prieš republikono Keams 
— 396,096.

Sherifas Toman gavo 702,- 
294, Rep. Ringley — 417,671.

Apskričio klerko vieta nuėjo 
Michael J. Flynn, Marųuette 
Parko politiniam vadui.
Mokesčių mašinerija demokratų 

rankose

Demokratai paėmė į savo 
rankas ir visų Chicagos mokes
čių mašineriją. Emmett Whea- 
lan ir Fred W. Brummel pali
ko nariais mokesčių apeliacinės 
tarybos; Asesoriaus vietą lai
mėjo aid. John S. Clark, nu
šluodamas republikonų kandi
datą James C. Moreland.

Į apskričio tarybų jėjo 10 de
mokratų ir 5-ki republikonai. 
Demokratai yra Smith Kava- 
naugh, Kelly, Traeger, Ryan, 
Conkey, Fischman, McEnemy, 
Bobrytzke, Lucy Palermo.

Visi chicagiečiai.
Atmesta konstitucinė 

konvencija

Su labai strjukomis didžiumo
mis į tarybų įsigavo sekami 
republikonai (iš priemiesčių) 
Buše, Miller, Erickson, Cald- 
weD, Carlson.

Balsuotojai didele didžiuma 
pasisakė už išleidimų $30,000,- 
000 bonų bedarbių šelpimo rei
kalams, bet atmetė Illinois kon
stitucijos taisymo konvencijos 
sušaukimą.

Chieagoje lankėsi 
lakūnas Feliksas 

Vaitkus
Alvyko skridimo reikalais; pa- 

si pirko dalių lėktuvui ir 
žemlapių

Feliksas

kurį pa- 
“Lituani-

Vakar netikėtai į Chicago 
atvyko leitenantas 
Vaitkus.

Nusikratęs šalčio, 
gavo atsilankęs su
ca 11” trumpų laikų atgal, la
kūnas tęsia skridimo prisiruo
šimo darbų toliau su visa sa
vo energija.

Atvykęs Chicagon leitenan
tas pasipirko keletu smulkes
nių dalių lėktuvui, keletu žem
lapių ir neilgai viešėjęs išvy
ko atgal į Kohler, Wisconsi- 
nų, kur randasi lėktuvas.

RADIO
RADIO RYTOJ RYTO

Rytoj ryto 8:15 vai. atsisu
kite savo radio.

Stotis WSBC, 1210 kilocy- 
cles.

Atsisukite savo radio iš ry
to ir išgirskite rytines žiniąs.

Pėtnyčioj, 8:13 vai. ry(o.
Naujienos paduos vėliau

sias naujienas per radio kas 
antrų rytų: panedėlio, seredos 
ir pėtnyčios nuo 8:15 iki 8:30.

Rytoj pėtnyčia ir nuo ryto
jaus prasidės šitas lietuviškų 
žinių programas, ir eis kiek
vienų panedėlį, seredų ir pel
nyčių.

Kas seredų Naujienų radio 
programas eis ir vakarais kaip 
ėjęs.

Naujienų Radio 
Naujienos

Kas antrą dieną Nau
jienos paduos žinias 
per radio iš ryto 8:15 
vaL
Pradedant nuo šio penkta

dienio Naujienos paduos nau
jausias žinias per radio kas 
antrų dienų, būtent

Pirmadienį
Trečiadienį
Penktadienį.

Žinios
8:15 iki

Stotis 
cles.

Kas seredos vakarų Naujie
nų radio programas eis 'kaip 
ir ėjęs nuo 9 vai. vak. iš tos 
pačios stoties.

bus paduodamos nuo 
8:30 vai. iš ryto.
WSBG, 1210 kilocy-

Šiandien fakiras Ben 
Ali baigia maršru- 

tą Chicagoj
1 ; »

šiandien fakiras Ben Ali 
(Pilkauskas) baigs savo ste
buklų maršrutų Chieagoje. Vi
sus, kuriems nebuvo progos 
atlankyti Ben Ali seansų, kvie
čiam pribūti šiandie vakare j 
Barausko svetainę, 2244 W. 
23rd PI., Westsidčje, kaip 7:80

The “Naujienos” “IMPS’ 
feel that they have had enough 
ręst and are sėt for their next 
game. The opponents for next 
Sunday are the “Norman Zip
pers”. The game is to be play 
ed at 20th St. and Fisk St. 
Fisk St. happens to be 1100 
West; so the game is in, a 
Lithuanian neighborhood. Comc 
on you Lithuanian rooters^ 
come out for the game and 
‘yell” all you can. With your 
help we feel we 
“bacon” home.

Lašt Tuesday 
held a meeting 
plans for their
will be held, probably early in 
February. Committees for the 
ballroom, orchestra, beer and 
what-not were appointed and 
we expect to have a wonder 
fui dance. We will know de- 
finitely whats what in about 
two weeks.

I never knew the fellows 
from the team danced so “dee- 
vinely”, as most of you have 
seen at Pirmyn Concert lašt 
Sunday.
with all the Pirmyn girls, re- 
fusing beer būt accepting 
ginger-ale. The “corporatidn” 
refusing anything weaker than 
beer.

The “Gossiping Imp” drank 
water and pop and tried to 
“make” a beai/tiful blond. 
Back to Art again. I worider 
where he wenj after the daiičc 
that he got home dt 8:80 jfaon * 
day ’ morning and the “Cor
poration at 3:30: I wonder 
who the girls were (you bunch 
of gigalos).

—The Gossiping Imp.

...... ......... ....... -

Lietuviai’legionie- 
riai rengiasi prie 
Paliaubų Dienos

Karo užbaigimo paminėjimui 
buvusieji kareiviai rengia 
dideles iškilmes

can bring the

the “IMPS” 
and discussed 
dance, which

Art Montvid danced

Policija paieško au
tomobilio užmušto 
lietuvio giminių

Dažnai matytas 22-tros ir Lea- 
vilt galvių apielinkėje; kū
nas apskričio lavoninėje

— 12-to dis- 
200 East 115th 
giminių vieno 

buvo užmuštas

šimtai lįetuvių vyrų ir mo
terų regėjo Ben Ali darant 
įdomius stebuklus įvairiose da-

ROSELAND. 
trik to policija, 
Street, paieško 
lietuvio, kuris 
automobilio nelaimėje, sekma
dienį vakarų.

Nelaimė, kurioje lietuvis 
žuvo, įvyko apie 11 vai. nak
tį, lapk. 4 d., prie 119 ir Hal
sted gatvių. Eidamas skersai 
gatvę velionis pakliuvo po au
tomobilio Louis Cple, iš South 
Holland, Illinois. Velionis bu
vo užmuštas vietoje.

12-to dištrikto seržantas 
MacFadden žiniomis, policija 
patyrė, jog užmuštasis buvo 
dažnai matytas. 22-tros ir Lea- 
vitt gatvių apielinkėje. West- 
sidėje.

Velionis apie 55 metų 
amžiaus

Jis buvo apie 55 metų am
žiaus; 5 pėdų ir 7 colių aukš
čio; svėrė apie 170 svarų; vi
dutinio sudėjimo; dkys—pil
kos; pilki plaukai; šviesus 
veidas. x ■

VėlionU neturėjo palto, bet 
vilkėjo rudų švarų, rudų 
“vest”, j uodas kelnes, pilką 
“švederį”, mėlyną kakliąryk- 
Štę, “oxford” batukus; juodas 
kojines ir tamsiai rudą kepu
rę.
Kūnas apskričio lavoninėje
Po nelaimės vėlionio kūnas 

buvo nugabentas į graboriaus 
lavoninę,

ston avenue. Visi buvo len
kai, apie 20 metų amžiaus. Po
licija juos tuojau suėmė ir pa
tyrė, kad jie papildė daugybę 
apiplėšimų, kaip gazolino sto
tyse, etc.

Kaimynai lietuviai pasako
ja, kad retkarčiais jie maty
davo prie minėto namo sto- 
vintj automobili, kartais su 
“laisniais”, o kartais be jų. 
Jie nujautė, kad name gyve
na kokie piktadariai. Policija 
su jais, pagaliau,t apsidirbo.

Senas Petras.

Sekmadienį, lapk. 11 d., lie
tuviai eks-karėividi symaršuos 
į Hollywood svetainę, 2417 
Wesf 43rd Street, kad iškil
mingai paminėti pasaulinę 
šventę — Paliaubų Dienų ar
ba Armistice Day.

Kas neatsimena 1918 metų 
lapkričio 11 d.,‘ 11 vai., kuo
met nutilo armotų griausmai 
ir nekaltų žmonių kraujo lie
jimas, aimanavimas ir verks
mai sustojo ir užviešpatavo 
karo fronte tyla ir ramybė?

Prakalbos, krutami pa
veikslai, muzika, šokiai

Nuo to laiko įvairios vete
ranų organizacijos, o ypatin
gai Amerikos Legionas, kiek
vienais metais mini tų reikš
mingų dienų su iškilmingiau
siomis apeigomis ir atatinka
mų programų.

Tad, ir lietuvių legionierių 
Dariaus ir, Girėno kuopa ren
gia , fyakarų su prakalbomis, 
krutamais paveikslais, gražia 
muzika ir šokiai^

' Mažai rasime.,tokilj’, kuriems 
karo žiaurybės nebūtų užga- 
vusios širdį. Kiek širdgėlos, 
kiek ašarų išlieta, kai moti
nos ir tėvai palydėjo savo my
limuosius simus į pragariškų 
karo laukų; kuothef broliai ir 
sesutės atsisveikino paskuti
niu kartu šii broliais; 
kuomet jauna mergele turė
jo skirtis su malimu berne
liu.' Kas išskaitys to karo bai
senybes. '
, ■ . • . - y ur.pf ; .

Kryžiais, kryželiais nu- 
; statyti laukai

.Praėjo keletas metų. Žuvų* 
šiųjų, kapus žolė apžėlė, be
veik visi jups pamiršo ir tik 
vien motinos atsidusta ir ap
siverkia. Kryžiais ir kryželiais 
nustatyti laukai Francijoje tė
ra tylus liudininkai tų baise
nybių, kurios per eilę metų 
purtė pasaulį. > \

Paliaubų diena padarė joms 
galų. Tad visi, lietuviai eks- 
kareiviai 1 ir visuomenė, ata
tinkamai tų didžių dienų pa
minėkime.

Dariaus ir Girėno kuopos 
komanderis B. R. 'Pietkiewicz 
ir komitetas ruošia kuo gra
žiausias iškilmes, o mes atsi
lankykime kartu su legionie
riais tas iškilmes atšvęsti. 
Įžanga yra 25 centai asme
niui. Pradžia 6 yal. vakare.

F. Krasauskas.
. ......... ..... ■■

Lietuvių apgyven
tam distrikte suėmė 

plėšikų gaują
......

Į policijos rankas papuolė ke
turi lenkai ir meksikietis

■ii .n h.

SOUTH CHICAGO, — Lap
kričio 3 d., vienaš meksikietis 
apiplėšdamas South Chięagos 
pilietį papuolė į policijos ran
kas.

Policija ėmė meksikietį aš
triai kamantinėti, reikalauda
ma, kad jis išduotu daugiau 
savo draugų. Meksikietis lai
kėsi, bet pagaliau tas kaman
tinėjimas jam tiek įkyrėjo, 
kad netekęs kantrybės jis iš
davė draugus. / 
plėšikai lietuvių i kaimynai

Pasirodė, kad tie draugai

Darbai geležies ir 
automobiliu dirbtu

vėje apsistoję
South Chieagoje tedirba ma

žas skaičius; Henry Ford 
keičia modelius

- Lap-

lentas į graboriaus buvo keturi vyrą!, gyvenę an 
adresu 101 Wcst<tram aukšte namcš 8811 Hou

Tiesų pasa-
Nustebins jus ir kius, tas choras ir yra savo rų- 

štai pasigirsta švel- šies gyvi vargonai.
Visi muzikos mylėtojai pri-

neišgirsite,—jie gaudžia, kaip kius vargonus, 
perkūnas, 
tenorai.
nūs, lyriškas balsas. Jus žiū
rite, kur čia tarp choristų yra valetų tų chorą išgirsti, šį kar- 
įsimaišiusi moteris, bet jos nie- tą kainos visai žemos, —nuo 
kur 
tik
ras, 
xlUO

Užžavi publiką ir dinamiškas 
dirigentas S. žarovas, kuris 
kontroliuoja savo chorų lyg ko-

nesimato.
vyrai I 
kurio balsų sunku atskirti 
soprano.

Scenoje vien 
Tai dainuoja vy-

50 centų ir aukščiau.

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj lap
kričio 9 .d. Amalgamated Centro Na
me 333 So. Ashland Blvd.7:30 vai. Velk JK — 1  Af —  
bus nominavimas valdybos dėl 1935 
me.u. 
vumą.

Malonėkite visi dalyvauti nes
Visu, pareiga yra imti daly- 

— Valdyba.

PIRKITE Tropicair Anglis, dėl 
ūmios šilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
Ings — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

ATIDA I
Žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos gauti per

GARDEN CITY COAL CO.
2013-2021 So. Morgan St.

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
lief stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musu kompanijos.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervu ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn. III.

DRY

SOUTH CHICAGO. — South 
Chicago yra žinoma kaipo ge
ležies pramones centras Chi
cagos apielinkėje. Nuo South 
Chicago prasidėjusios įvairių 
bendrovių geležies įmones 
traukiasi visu Michigan ežero 
pakraščiu iki Gary, Ind., apie 
20 mylių tolį.

Pasibaigus South Chicago 
dirbtuvėms tuojau prasideda 
Marks geležies dirbtuvės, jau 
Indiana valstijos pusėje. To
liau eina Indiana Harbor, o 
dar toliau Gary, kur randasi 
didžiausios geležies įmonės.

Kiek teko patirti, South 
Chicago įmonės dirba laimi 
mažai ir su mažu skaičiumi 
darbininkų. Desėtkai tūkstan
čių darbininkų badauja išmes
ti į bedarbių eiles.
Henry Ford automobilių dirb
tuvės išleidžia naujus modelius

Beveik visi darbininkai yra 
atleisti ir iš Henry Fordo dirb
tuvių, nes dabar eina prisi
ruošimas prie naujų modelių 
gamybos. Paliko mažas skai
čius Harbiįinfkų, kurie maino 
mašinas tų modelių gamybai. 
Eina kalbos, 'kad greitoje at
eityje dirbtuvė pradėsianti 
dirbti ir imsianti darbininkus 
atgal.

Biznis merdi
Kadangi South Chicago biz 

nis priklauso nuo geležies pra 
iiidnės, tad ir visi biznieriai 
yra gana suvargę. Daugelis 
stambesnių biznierių suban- 
krotavo, kaip bankai, kontrak- 
toriai ir krautuvės. Bedarbė 
siaučia nuo 1929 metų.

Senas Petras.

NUPIGINTOS BUŠU KAINOS 
Žemiausios kainos ant busų tikietų 
i Los Angeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Speciali nuolaida 
lapkričio mėn. Jeigu jums priseis 
kaliauti ši mėnesi, pamatykite mus 
arba pa’šaukite dėl specialių lapkri
čio mėn. nupikintu kainų.
8 So. Deorborn St. Kambarys 1207. 

DEARborn 2512

JOSEPH’S
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom ivairiu^apredalu. vy- 
rrms, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

CUISSIFIEO ADS

Dono Kazokų 
Koncertas 

šį sekmadienį, lapkričio

Musų Speciališkas Pa
tarnavimas

Prirengsime jūsų automobili arba 
troka. kad didžiausios žiemos speigos 
ir audros netrukdys nei gadys, taip
gi Jdedame įvairius “h^terius”.

Gage Auto Service 
Repairing & Welding 

912 W. 35th Street
Makuteno name, pirmas garadžius i 
vakarus nuo Lituanica Avė.

Mekanikai
P. BUDVITIS ir FRANK CLAVEN

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

TEL. REPUBLIC 8402
.  ■■■——      4-—■ i.  

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaupinkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namu savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrnj. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. {žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chieagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

N P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studijų su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

EnKkvood 5883-5840

PARSIDUODA ETosemčs fikče- 
riai. mažai vartoti, parduosiu picriai, 
pardavimo priežastis, turiu kitų biz
ni, 4654 So. Paulina St.
...... .. .... . .....-............................................. ■.*■*".. ........

PARDAVIMUI bedruimo setas, ice 
baksis ir skurinis parlor setas. 5047 
W. 23 St Tel. Cicero 2021 W.

* -'r?* ->

šį sekmadienį, lapkričio 11 
d., 8 vai. po pietų, Auditorium 
Teatre (didmiesty) Dono Ka
zokų Choras vėl duos koncer
tų.

Tai geriausias vyrų choras 
pasaulyje*. Kai prieš ketverius 
metus jis pirmą kartą atvyko 
| Ameriką, tai visi muzikos kri
tikai pareiškė tų nuomonę, jog 
tokio choro amerikiečiams dar 
niekuomet neteko girdėti.

Tokių basų, kokių turi Do
no Kazokų Choras, jus niekur

Garsinkite Naujienose
•'.F

DON’T
NEGLECT
A COLD

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milfonai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisinrumu 

INSURANCE, NOTARY^ PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS. 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

GERBIAMI LIETUVIAI!
PARDUODU Royal dulkiu valyto- 

ius. Seną cleaneri priimu i mainus. 
Kainos $16.50. $24.50. $59.50. Taip
gi parduodu Radios, Refrigeratorius, 
Prosus. Elgin, Waltham, Hamilton 
laikrodėlius ir taisau laikrodėlius už 
$1.00.

Reikalui esant parašykit postkar- 
te arba pašaukit, o aš atvežšiu jums 
i namus ir nupirksite daug pigiau 
kaip kitur. Autorizuotas agentas 

t ANTON KAZAITIS 
Š408 So. Halsted Street

Tel. Rockwell 4295 Chicago. UI.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi
ninkas i Alinės bizni, biznis išdirb
tas Sferai, 3427 So. Wallace St.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

Z"

BE (MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naujų
PHILCO—R. C. A.—

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Senų Radio.
Labai lengvos išlygos

REIKALINGAS porteris i Tavern 
bizni, aryvenimas ant vietos ir mo
kestis. Atsišaukite Tel. Albany 1213.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka, mergina, 
ar moteris. Patyrusi.

3740 So. Halsted St.

JAUNA MERGINA prie abelno 
namu darbo, nuosavas kambarys, la
bai geri namai ir mokestis. Tel, 
Avenue 6525.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

2 metai dykai 
patarnavimas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Alinė, biznis išdirb
tas gerai, yra gera vieta dėl šokiu 
ir stalai dėl svečiu.

114 E. 107 St.

19.95
virš.

RADIO PATARNAVIMAS$1.00 Radio tūba iki $1. verfg8 su patarna- 
Mf U M llvimu« ėis pasiuliji- DYKAI!mas Keras tiktai w ■per gią saVaitę.

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, III. Tel. Cicero 1829 
Mdara Antrad., Ketv. ir Šeši, vakarais.

ANT PARDAVIMO Tavern ir 
Lunchroom, Cash arba mainais ant 
Kero automobilio. 3000 W. 47 St. 
Chicago, III., pietų laike. Telefonas 
Lafavette 5431.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Tilt nirtlPT T U A A TVU Vlululul iJAKtrUiIN Al 
Pamatykite juss Šiandien adresu 6501 
ir 6503 S. feishop St. ^1% bloko i , 
rytus nuo Ashland Avė.) Gerai pabu- 
davotas mūrinis namas, 2 flatai ir 6 
kambanj murinis cottage. Abu namai 
i....  . \ ‘ .....‘
už mažiau negu pirmi 
Clear title. 
namas ant 551 W. 60th place 
turi 4 kambarių flatai, pečiais apšil
domi, geram stovy. Žemos taksos. 
Clear title. Kaina $1850. Del plates
niu informacijų pašaukite Fred’k H. 
Bartlett & Co., 83 W. Washington 
St. klauskite p. W. R. Lemke.

davotas mūrinis namas, 2 flatai ir 6

šratu apšildomi. Parduosiu abu namu
I moraičiai

Taipgi 4 flatu medinis




