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Meksikai Gresia Naujas 
Klerikalų Sukilimas

Meksikos klerikalai 
ruošiasi prie 

sukilimo

Meksikos katalikų 
fanatikai užmušė 

tris žmones
MEXICO CITY, 1. 13. —Vie

nas lakiraštis paskelbė rinki
mus pralaimėjusio kandidato 
į prezidentus gen. Antonio Vii- 
lareal manifestą, kuriame jis 
šaukia meksikiečius sukilti 
prieš savo valdžią “už religijos 
ir spaudos laisvę”.

Nors manoma, kad manifes
tas ir nėra tikras, bet valdžia 
negali jo tikrumą patikrinti, 
kadangi nežinoma kur gen. ViV 
lareal šiuo laiku slapstosi.

Tečiaus yra vistiek žinoma, 
kad klerikalai rimtai ruošiasi 
prie naujo sukilimo, prie kurio 
juos kursto kunigai. Niekurio- 
se vietose jau įvyko fanatikų 
puolimų valdžios šalininkų.

Del kurstymo prie sukilimo 
valdžia apkaltino du augštus 
bažnyčios viršininkus — papos 
delegatą Meksikoj Ruiz y Flo- 
res ir Huejutla vyskupą Jesus 
Manriųue y Žara te. Abu jįė 
yra pasislėpę Jungt. Valstijose 
ir įsakyta juos areštuoti, jei 
jie bandytų gryšti į Meksiką.

, MEXICO CITY, 1. 13. —Su
kurstyta katalikų fanatikų mi
nia mažame Pueblo-miestelyje 
Acajete užpuolė našlės Orte
ga namus, kuriame ji gyveno 
su savo duktere, abi jas išvilko 
gatvėn ir užmušė akmenimis. 
Bandęs jas gelbėti policistas ir
gi liko užmuštas. Jos liko už
muštos už tai, kad jos ^viešai 
pritarė valdžios švietimo pro
gramų), kuriam labai priešina
si kunigai ir kursto prieš jį 
žmones.

Industriniame tos pačios vals-^ 
tijos miestelyje Atlixico įvyko 
susirėmimas tarp dviejų dar
bininkų organizacijų, kuriame 
vienas žmogus liko užmuštas 
ir 11 sužeista.

Prisipažino prie suk
tybių su bedarbių 
šelpimo orderiais

Milicija pasiųsta 
saugoti Arizonos 

siena 
«

PH0ENIX, Ariz., 1. 13. - 
Valstijos milicija jau nuvyko 
“karo” laukan prie Colorados 
upės, kur valstija nori sustab
dyti statymą tvenkinio kol ne
bus išspręstas klausimas kam 
priklausys tvenkinio pagaminta 
elektra. Visoje tvenkinio ne
gyvenamoje apielinkėje paskelb
tas karo stovis.

Kadangi dabrininkams ban
doma trukdyti dirbti prie tven
kinio, tai darbininkai su* viso
mis mašinomis persikėle kiton 
upės pusėn—Californijon, kuri 
to darbo netrukdo.

CHICAGO.—Frank Sciglione 
ir Martin Anklan. buvę groser 
ninku klerkai, kurie šmugelio* 
vo bedarbių šelpimo. orderiais, 
kriminaliame teisme prisipaži
nę prie kaltės, kad jie bedar
bių šelpimo administraciją ap
suko ant $12,000. Jie birs nu 
teisti šį penktadienį.

Kartu su jais buvo apkaltin
ti ir du šelpimo administraci
jos darbininkai. Mertzliko nu
teistas Vieniems metams kale- 
jiman ir užsimokėti' $500 pa
baudos, o kitos Rector Perna, 
pabėgo ir tebėra nepagautas.

Naujasis Francijos 
premieras pasisako 

prieš diktatūrą
Nauja-

Naujasis Francijos 
kabinetas laimėjo 

pasitikėjimą
PARYŽIUS, 1. 14. —šiandie 

atstovų butas 474 balsais prieš 
' 420 balsų išreiškė pasitikėjimą 
' naująjam kabinetui, vadovau? 

j amam premiero Pierre Etein- 
ne Flandin.

Valdžia, kad išvengti galimų 
sumišimų, uždraudė visokius 
viešus susirinkimus gatvėse ii 
demonstracijas. 

- . ■>

NEW YORK, 1. 13. — Du 
metai atgal 1,000 darbininkų 
sudėjo $60,000 ir išgelbėjo 
Constantine Foltis restaurantus 
nuo bankruto. Dabar Foltis 
jiems atsilygino pakeldamas 
visų darbininkų algas 12Į4 
nuoš.

i*T

Chicagai ir apielinkei tederą- 
lio oro biuras iiai dienai prang? 
sauja:

Giedra, maža permaina tem- 
ĮTprąttfroj.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 4 -r 
31.

PAVOJINGIAUSIA VIETA EUROPOJ

( H0M8UR&

Geonrey Knox,

'^GERMANY na ’

Anglija mobilizuoja 
policiją Saar 

kraštui
LONDONAS, 1. 13.— Pre

mieras MacDonald prisipažino 
atstovų bute, kad Anglija mo
bilizuoja buvusius karinir/kus 
eiti policsitų pareigas Saar 
krašte, kad palaikyti tame kraš
te tvarką laike balsavimų.

Tai ji daranti bendrai su 
kitomis valstybėmis, prašant 
tautų sąjungai. Bet Anglija 
tik pagelbsti surasti tinkamus 
tam darbui žmongs, bet juos 
samdąs pats Saar kraštas ir 
už pasamdytųjų žmonių veiki
mą ir darbus Anglija, ar kuri 
kita šalię neprisiima jokios at
sakomybės.

4 vaikai sudegė kros- Belgija gal vėl susi-
niai eksplodavus lauks finansinio 

diktatoriausDETROIT, Mieli., 1. 13. — 
Keturi maži vaikai sudegė eks
plodavus kerosino krosniai jų 
namuose ’ 
Vaikai buvo vieni, namas irgi 
turėjo tik vienas duris .taip savo* Sneto
kad liepsna atkirto jų Pa^gf. kadan„i {ig
mą. . Jų motina Mrs. Betty ■reZ g Ją’ - 81 J1S
Wendt, 25 m., tuo laiku buvo 
pas kaimynus. Kai ji atbėgo 
jau buvo vėlu gelbėti kūdikius, 
Tėvas yra bedarbis.

BRUSELIS, 1. 13. — Išrodo.
juuB1.P B ei gija vėl susilauks finan-

Inkster pnemeiatyje, • ą,niQ Belgijos
premieras grafas ;de Broųųevillo

nesu*

šiuo laiku Saar kraštas yra pavojingiausia vieta Europoj, 
kur pirmiausia gali užsiliepsnoti karas. Dabar tą kraštą valdo 
tautų sąjunga per savo komisarą Knox. Bet ateinantį sausio 
mėn. kraštas balsuos kam jis turi priklausyti ateityje. Vokie
tijos naciai nori tą kraštą laimėti, bet ir Francija nenori jį iš 
savo rankų paleisti, ypač jo turtingų kasyklų. Francija jau 
pradėjo koncentruoti kariuomenę Saar pasieny, kuri okupuos 
tą kraštą, jei paprašysianti tautų sąjunga. Vokietija, kuri pati 
ruošia “pučą”, sako, kad tai yra žaidimas su ugnimi. 

............................. —~....... — -.........—

Rickenbacker siekia- 
si dar vieno nau

jo rekordo

Ragina įyesti karo 
laikų * didelius 
pajamų taksus

PARYŽIUS, 1. 13. < 
sis Francijos premieras Flan
din pareiškė parlamentui, kad 
jis ir jo kabinetas gins šalį 
nuo bet kokios diktatūros, bet 
taipjau neprileis ir jokio su
kilimo.

Pareikšdamas, kad “republi- 
koniška valstybė negali kapi 
tuliuoti frakcijoms”, premieras 
Flandin paskelbė, kad jis už- 
drausiąs visokias demonstraci
jas, nešiojimą ginklų ir pri
grūmojo paleisti patlamentą, 
jei tasis neįstengs išlaikyti po
litinę paliaubą.

Flandin taipjau paskelbė, 
kad jis suteiksiąs prekybos lais
vę, kad pagelbėti bizniui ir su- 
njaŽinti nedarbą ir visomis jė
gomis kovosiąs depresiją. Bei 
ta kova busianti lėta, nes nesą 
nąagiškos lazdutės depresijos 
pašalinimui.
Taipgi bus stengiąmąsi, susita- 
rjąnt su užsieniu, stabilizuoti 
pinigus.

Nužudė 3 vaikus

MIAMI, Fla., 1. 13. — Gar
sus lakūnas Rickenbacker, ’ ku
ris šiomis dienomis sumušė sa
vo paties transkontinentalį grei
tumo rekordą, dabar siėkiasi 
nustatyti naują greitumo re
kordą iš New Yorko į Miami ii 
atgal. Kelionę į abi puses jis 
nori padaryti j vieną dieną— 
nuo aušros ijd sutemų.

Jis jau atskrido į Miami ir 
už valandos laiko išskrido at
gal į New Yorką. Visą kelią 
jam teko skristi prieš smarkų 
vėją.

MEDORA, Ind., 1. 13. —Mu- 
riel. Hunsucker, 25 m., pria 
vietos high school nušovė tos 
mokyklos mokinę Dorothy Wę- 
ber, 16 m. ir paskui pats nusi
šovė. Abu buk buvę slapta ve
dę, bet gyveno atskirai. Te
čiaus pastaruoju laiku Hans- 
ucker ėmęs reikalauti, kad jų 
vedybos butų viešai paskelbtos.

ST. LOUIS, Mo., 1. 13.
Eina gandų, kad besbolo Čem
pionų jauktas St Louis Car- 
dinals ir keli mažesni jauktai 
busią parduoti. Juos ruošiasi 
pirkti Oklahomos aliejaus mul- 
timilionierius Lew H. Wentz.

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, L 
18.—įsiutęs, kad jo karvė liko 
aprašyta už nesumokėtus tak
sus, ūkininkas Stepas Rejkįa 
Kirviu sukapojo tris savo vai
kus, sunktai sužeidė ketvirtąjį 
ir tąda kėsinosi užmušti savp 
žmppą, bet subėgę kaimynai jį 

” V'į’nugalėjo.
(

Se-NEW YORK, 1. 13. 
torius Nye, galva senato komi
teto, kuris tyrinėjo amunicijos, 
industriją, kalboj mūšių paliau
bos iškilmėse ragino karo lai
ku įvesti 98 ar 99 nuoš. paja
mų taksus, ant visų pajamų, 
kurios siekia virš $10,000 į me
tus. Jis taipgi ragino valdžią 
pasiimti savo žinion amunicijos 
gamybą ir padaryti taip, kad 
nė vienas negalėtų nė vieno 
cento pelnyti iš karo.

30,000 Japonijos 
mergaičių par
duota vergi jon

AKITA, Japonijoj, 1. 13. — 
Gyvojo tavoro pirkliai daro ge
rą biznį, pardavinėdami vergi- 
jon—j dirbtuves ar tvirkavimo 
urvus,— išbadėjusių šiaurinės 
Japonijos; ūkininkų dukteris. 
Jie pastaruoju laiku pardavė 
30,000 mergaičių. Perkupčiai 
už parduotas mergaites gauna 
30 nuoš. komiso.

šiaurinė Japonija, kuri nie
kuomet nerodoma turistams, 
yra nepaprastai valdžios skriau
džiama. Jie turi atiduoti apie 
60 nuoš. savo pajamų valdžiai. 
Todėl Ūkininkai Č!a nuolatos ba
dauja ir sąyp dukteris, nuo 16 
iki 23 m? parduoda vergijojį. 
Už tą jie gauna nuo $3 iki 
$30. Ir dar džiaugiasi, jei ran
da pirkėjų. Tokie dąlykai de
dasi tik amžinai badaujančio
je centralinėje Chinijoje.

7 žuvo eksplozijoj
AVALON, Catalina salpj, 

13.— Eksplodavus sprogdini
mams vartoto 7,500 sv. parą? 
ko, liko užmušta 7 žmonės ir 
vienas gal mirtinai sužeista#. 
Eksplozijos priežastis nežįną 
ma.

Sniegas Chicagoj
CHICAGO.— Vakar vakare 

Chicagoje pasirodė pirmas snie
gas kiek didesniame kiekyje. 
Bet sniegas greitai nutirpo it 
virto į lietų.

.tinka su valdžios planais šalies 
gaivinimui.

Politiniuose rateliuose 
bama, kad ' karalius pakvies 
Ernil Frąncąui vėl patapti fk 
nanąiniu ^iktaotrium, kokiu jis 
buvo 1926 m., kada jis stabili
zavo Belgijos franką. Premiero 
vietąi esą numatoma dabarti
nis užsienio reikalų 
Jąspąr ar finansų 
Bap.

Valdžia ruošiasi 
Valdininkų algas ir pensijas 5 
nuoš., taipgi plačiau atidaryti 
savo sienas mafejo importu’, 
kad tirt) nupiginti maisto kai
nas.

kal-

ministens 
ininisteris

sumažinti

Padidėjo arklių ekspor
tas per Klaipėdos uostą

Apdovanojo Curie 
dukterį

PARYŽIUS, 1. 13. —Mokslo 
Akademija paskyrė 3,500 fran
kų prizą Irene Curie Loliotz 
dukterei garsiųjų suradejų ra- 
diumo ir jos vyrui Dr. Fre* 
deiric Joliot už jų surastas nau
jas radiokatyves su‘btsancijas. 
kurios galbūt užvaduos radiu* 
mą gydyme įvairių ligų.

Vokietiją statosi ka 
ro laivus

BERLYNAS, 1. 13 
pabaigtas statyti antras nedi
delis, 10,000 tonų karo laivas, 
Admiral Scheer. Jau baigia
mas statyti ir trečias toks lai
vas. Ketvirtas irgi pradėtas 
statyti. Didesnių karo laivų 
neleidžia Vokietijai turėti Ver- 
sallės sutartis, '

Jau

16 metų vaikas nušovė 
tėvų

Šimonių v.

Nebepriims naujųf 
paskolos ant namų;

aplikacijų

PANEVĖŽYS.
16 metų vyrukas Strigunas 
Juozas šiomis dienomis nušovė 
savo tėvą. Nelaimė įvyko vi
sai netikėtai. Tėvo išbartas 
sUauš ; pasigriebė šautuvą 
peršovė tėvą, žmogžudys, pat 
falfuntaų kalėjimari, ’ ■

' DAVENPORT, la., į ’lą. J- 
Vakar Iowa ir gretimoj Illinois 
apielinkčj buvo jaučiami du 
smarkus žemės supurtimai, ku
rie betgi nuostolių
nors gyventojus nemažai išgąs
dino. Spėjama, kad sudrėbė j i 
mai įvyko. dėl žemės nuslinko 
mų gelmėse. >■

WASHINGTON, 1. 13* —Val
džios įstaiga, Home Owners’ 
Loan Corp., Atitarė nebėpriim- 
ti naujų aplikacijų, prašančių 
paskolų ant namų.

Naujų aplikacijų priėmimas 
sustabdomas todėl, kad korpo
racija iŠ savo pirmykščio kapi
talo $3,200,000,000, dabar pa
skoloms teturi tik $1,200,000,- 
000, kuomet prašymų paskolų 
paduotą net ant $5,000.000,000. 
Jau paduotų prašymų valdžia 
nebegali patenkinti, tad ir nu
tarta naujų prašymų nebeim
ti, nes viltiės, )kad tie žmonės 
galėtų gauti kokią nors pasko
lą. Ikišiol išdalinta paskolo
mis apie $2,000,000,000. i

LIMA, Peru, 1. 13 — Peru 
armijos lakųpas Įeit. pulk. Mon 
toya ir amerikietis 
Jardine, kartu su prof. Korff. 
iš Califomijos technologijos in 
stituto, buvo išsikėlę, lėktuvu 
26,500 pėdų tyrĮnėtį kosminius 
spindulius ekvatoriaus juostoj.

lakūnas

LA PAZ, E 13,.— Bolivįjęs 
prezidentu^ tapo išrinktas Frapz 
TomayOį respublikonas.;.Ji? už- 
ims savo vieta kovo 5 d.

z * 7' 5 F5 ' • ■ ’’ '
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KLAIPĖDA.— šiais metais 
žymiai padidėjo arklių ekspor
tas iš Lietuvos per Klaipėdos 
uostą. Vien į, Daniją laiyasi 
pęr šių metų pirmus 9 mėne
sius išvežta daugiu kaip 3,000 
^lilj^

♦‘Maisto” .Klaipėdos skyrius 
paąlUptįB Pietų; Afriką 10 d? 
žją bekono kelfofns firmoms 
Išmėginti. MaJioma^ kad su 
fermomis pasiseks susitarti ir 
kad .atsiras naujų rinkų. 
į.'' *: v ’ ' .'■■-t
Vokiečiai leido įsigsibenti jjo 
' J truputį miltų be muito

šiomis ~ dienomis . vokiečių 
valdžia leido įgabenti j Ryt; 
prusius iš .Lietuvos kiekvienai 
šeimai. į savaitę po 6 svarus 
mjltų be jokio muito. Rytprų* 
šių pasieniečiai net iš tolimų 
vietų eina į Lietuvą pasinau
doti suteikta lengvata.

i ■'! '!" ........—------------------------------------------------------------- .1. >'

GIMINĖMS LIETUVOJ

i’v. i')
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DOVANŲ KALĖDOMS

CRESTON, la., 1. 13. —De- 
lei stokos vandens, čia tapo 
įvestos vandens porcijos— po 
5 gal. į dieną kiekvienam žmo
gui, už kurį reikės mokėti po 
$6 už 1,000 gal. Vanduo bus 
gabenamas iš kitur. Pirmiau 
vandeniu aprūpindavo federali
nė Šelpimo administracija, ku
ri sukišo $60,000. Bet ji pa
liovė tai daryti kai gyventojai 
atmetė pasiūlymą išpirkti pri
vatinę vandens tiekimo įmonę 
ir pridėti dar $40*000 išgręži
mui šulinių, kurie galėtų parū
pinti užtektinai vandens.

Jie ore išbuvo 3 valandas. Jie i . a' K x ’xw’

DENVERI, Colo;, J. 13. r-Ąšr 
tuoni vaikai, kurie užsinuodijo

šiuo skridimu foę to nustatė saldainiais, laukia lėtos mirties, 
augštumo rekordą dėl Pietų ar didelio nusilpnėjimo. Viąn^t 

margaitė jau mirė.Amerikos.
'■f- ■

*

Ar męs gplim jjžpiiršJ) mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuypjšiu '
tėse?.............

r i, ■ • .»••> y. . • ■

Žipomą kad ne.
t

Siųskim e todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o tą dovanėlė daug džiaugsmo BU 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje. '

• ... ? ■

Naujienų Pinigų Siųptimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus JŲętuvon dojefįąjs i)f Hfrią Su pžtitahįimu pilno 
jr greito išmękSjimp, .7

1739 So. Hal^teį Chicago, UI.
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(Tęsinys)
Mokslu besidemėjantįs žmo

nės ir Studentai galėjo daug 
•kuo pasinaudoti atsilankyda
mi į Mokslo Salę.

EleCtrical Building
šitame dideliame it fantas

tiškai išdekoruotame trobesy
je, buvo labai daug naujų bei 
patobulintų elektrikinių maši
nų. Čia taipgi vietoje daro
momis demonstracijomis, ten
ka patirti šitokie faktai. Mo
derniški namai šiandie gali 
vien tiktai elektra šildyti kam
barius, virtis valgį, skalbti, 
prasyti drabužius, šluoti šlu
bą, turėti šviesą ir tt. Negana 
to, elektra net ir temperatū
rą galima kontroliuoti. Mat, 
yra jau išrasta ir praktikoj
išbandyta taip vadinama “air 
conditioned” sistema. Vasaros 
metu, kai esti labai Šilta, tai* 
tam tikras aparatas šaldo ir 
vėdina kambarius, kaip kad 
elektrikinė ledaunė šaldo le
dą. Net ir namus jau prade
da budavoli be langų. Elek
tros pagalba, viduje galima 
visuomet turėti Vienodą tem
peratūrą ir šviesą, nežiūrint 
to, ar tai butų žiema ar va
sara. Čikagoje Sears Roebuck 
& Co. pastatė departamenti- 
nę krautuvę be langų. Visi ši
tie išradimai, nėra abejonės, 
daug prisideda palaikymui 
švaros, sutaupo daug laiko it 
dar daugiau sunkaus darbo.

čia pat buvo daromos de
monstracijos su elckltos spal
votom Šviesom. Tai reikia pa
sakyti, kad stebėtinai puikiai 
išvystyta elektros technika. 
Tam tikras aparatas pagami
na tiek daug jėgos, kad žmo
gus paima į ranką paprastą 
elektros lemputę ir ji užside-’ 
ga be jokių laidų bei sujun
gimu. Atrodo stebuklas, bet 
mokslui tas yra paprastas da
lykas. šita demonstracija bu
vo daroma radio technikos 
skyriuje.

Socialių Mokslų Salė
Tarp daugybės kilų čia pa

rodomų bei aiškinamų daly
kų, man buvo įdomus kai ku
rie pedagogikos dalykai. Pa
vyzdžiui, austrų merto moky
klos metodai. Vienoje yra naš
laičių prieglauda, kurioje, tarp 
kilo ko vaikus mokina paišy
bos, grafikos, skulptūros, mu
zikos ir dramos. Pasirodo štai 
kas: Paišybos skyriuje vai
kams nedėsto jokių paišybos 
taisyklių. Pasėkos būna ste
bėtinai skirtingos palyginti su 
tuo, kur yra aiškinama mo
kiniams visos taisyklės ir jie 
verčiami jų griežtai laikytis, 
šitoje prieglaudoje, kur niro 
šešių iki keturiolikos neretų 
vaikai savarankiai mokinasi 
paišybos, parodo savo gabu-! 
mus kur kas greičiau, negu 
tie, kurie yra varžomi taisyk
lėmis.

šitas 
Vienos 
Cizek’o

niokymo būdas yra 
meno mokyklos prof.

būdas. Pradiniams

mokiniams jis duoda laisvę 
jiems savarankiai dirbti. Jis 

'duoda tik patarimus, kai jį 
mokiniai ko nors klausia ir 
nesišykšlėja juos pagirti. Kai 

i pasirodo, jog kai kurie moki
niai turi didėlių gabumų, ta
da juos perkelia reguliarėn 
meno mokyklon ir, jeigu yra 
reikalas^ duoda stipendijas.

Čia pat, Socialių Mokslų sa
lėje, mačiau tų mokinių pie
šinius (daugumoje spalvoti), 
medžio drožinėjimus, tekstilės 
ir stiklo darbus. Jie yra ne
paprastai įdomus tuo, kad 
kiekvienas skirtingas, nors ir 
to paties vaiko darbas; skir
tingas, bet su skoniu spalvų 
suderinimas; gera mintis ir 
originalumas. Kopijuoti vai
kams ten neleistina. Jie skai-1 
to didele gėda net pasisavin
ti kito skonį jau nekalbant 
apie kopijavimą.

Mat, dėstant taisykles, ten
ka aiškinti to ar kito meni
ninko metodus, techniką ir 
tt. mokiniai pradeda tuo do
mėtis, pamėgsta svetimą tech
niką ir trlikdo savo individua
liam auklėjimui bei vystymu 
originaiės technikos.

Travel aiid Transport 
pavilione.

Aprašyti visą parodą aš ne
siimu, nes nėra galimybės tai 
padaryti. Antra vertus, tai ne 
mano misija, nes Viską, kas 
ten dėjosi, aš nei nemačiau. 
Ką mačiau ir patyriau, tai 
nors paviršutiniškai paminė
jau.

Travel and Transport pa
viljonas buvo didžiausias vi
soj parodoj. Čia buvo sutal
pinti susisiekimo eksponatai— 
traukiniai, aeroplanai ir t. t. 
Buvo* parodomi seniausi ir 
vėliausios konstrukcijos loko- 
inotyvai, kai kurie net iŠ Ang
lijos atvežti. Čia buvo vienas 
vėliausios konstrukcijos alu- 
mininis Pulliriailo kompani-| 
jos vagohas, įrengtas su pra
šmatniausiais pato g u m a i s. 
United Ainvays pasažieriniai 
aeroplanai. Taipgi prie nau
jausių modelių, buvo ir seni 
egzemplioriai, kurie dabar 
atrodo juokingi ir gremėzdiš
ki.

Tarp kitko šitame trobesyje 
gah vaizdžiai nupiešta kelių 
žemėlapis, kuris yra 100 pėdų 
pločio ir 75 pėdų aukščio. Že
mėlapis atvaizduoja Siaurinės 
Amerikos ir rytinės Kanados 
sritis, kur eina laivų, geležin
keliu ir oro susisiekimo lini
jos. Žemėlapis yra spalvotas 
ir plastiškas. Net principaliai 
miestai gan aiškiai nupiešti, 
taip kaip kad jie atrodo. Tele
grafo ir telefono linijos išve
džiotos po visą globusą. Jų 
požtėiją čia parodė mechaniš
kus elektros aparatas.

I Vienus metus padary
ta didelė pažanga.

Bus ne pro Šalį paminėti, 
kaip susisiekime per vieniis 
metus padaryta milžiniška 
pažanga.

Praeitų metų parodoje buvo 
pastatytas didžiausias pasau
lyje lokomotyvas, kiltis gali 
be pagelbinių garvežių Vienas 
pats traukli šešis vagonus per 
didžiausius vakarinių J. V. 
kalnus. Tai stebėtinai didelis 
ir galingas garvežys. Bet jis 
labai brangiai kainavo ope
ruoti. Kelionėje iš New Yorko 
į Californiją (3,334 mylios) 
anglių sudegina už apie $350. 
O reikia atsiminti, kad auto
mobiliai ir busai geležinke
liams daro didelį kompeticiją. 
Geležinkeliai butų jau suban- 
krotavę, jeigu vyriausybė jų 
neremtų skolindama kompa
nijoms milionus dolerių. •

Taipgi aš pats gėrėjausi 
Baltimore and Ohio linijos 
naujuoju traukiniu, kur yra 
įvesta “air. conditioned” siste
ma ir “saugus vagonai”. Bet 
štai, š. m. spalių mėn. pabai
goje Union Pacific M-10001 
stream line, šešių vagonų 
traukinys iš Los Angeles, Gal., 
i New Yorką atėjo į 2‘/s die
nas (56 valandas ir 55 min.), 
padarydamas 3,334 mylias ke
lio. Tai buvo pirmas trauki
nys sumušęs greitumo rekor
dų. Šis traukinys gali eiti dvi 
mylias per minutę arba 120

16,000,000 parodos 
lankytojų

Per keturirs mėnesius laiko, 
šį irietą, Pasaulinę Parodą at
lankė, kaip paskelbė parodos 
koriiitetas, lygiai 16,000,000 Vi- 
zitorių. Tai didėlė skaitlinė, 
bet praeitų mėtį parodą at
lankė apie 24,000,000 žmonių. 
Vadinasi, krūvon sudėjus bus 
40,000,000 lankytojų. Nebuvo 
tos dienos, kad parodoje bu
tų buvę mažiau, kaip 150,000 
žmonių, tteškailaftl tarnautojų 
ir darbininkų; Uždarymo die* 
noje susirinko virš 30f),000 
žmonių. .

Čikaga turi apie 4,000,000 
gyventojų, bet toli gražu, či* 
kagiečiai pėgalejo užpildyti 
tos skaitlingos įlėrikytojų kvo
tos. Jiems ptedėjo kitų J. V. 
miestų piliečiai ir užsienių' 
svečiai. Čikaga per du Pasau- 
inės Parodos f pusmečius kai 

kuriais atvėjėls darė gerą biz
nį, būtent: Šusisiekimo prie- 
nohės, viešbučiai ir kai ku
rios krautuvės.

Uždarymo diena. •
Pagalios, spalių 31 d.^ musų 

paroda užsidarė ant visados.

Traukipys kainavo pabu- 
davoti $500,000. šeši vagonai 
sveria 200 tonų, šis traukinys 
jau nebeturi garinio lokomo
tyvo, bet yra Diesel motoras, 
aliejum kūrenamos. Paprastas 
garvežys toj pačioj kelionėje 
anglių sudegina už $280.00, o 
bicsel hiotoras kuro suvartoja 
tik hž $Š0. Vadinasi, kompa
nijai atliko $200 pelno. O kiek 
reiškia laiko sutanpinimas? 
Juk Amerikoje yra sakoma: 
“laikas, tai pinigai”. Bet, deja, 
žmonės dabar turi daugiau 
liuoso laiko, negu pinigų ar 
darbo. Bet kaip ten nebūtų, 
faktas yrtl tas, kad paprastu 
pasažierinili traukiniu iš Ne\v 
Yorko į Galiforniją 
ti ima savaitę ^aiko 
gi a u.. * •<■«!>»*»•*

Naujasis “stream
10001 traukinys yra su 
conditioned”
parankulhais. Vagonai turi 
tobulą ventiliaciją, kad gali
ma kiekvienam vagone rūky
ti ir oras visą laiką būna ty
ras.

Pavykus Diesel 
taikyti traukinių 
kompanija dabar 
dar šešis “stream 
kianti srovė) traukinius. Kiek
vienas toks traukinys kainuo
siąs, po $300,000. Jungtinių 
Valstybių vyriausybe kompa
nijai phskolino $2,270,000 tęsti 
jos pradėtą darbą.

nuvaziuo- 
arba d a u-

line” M- 
aP 

sistema ir visais 
Vagonai

pirkt
pigiai

motorą pri- 
opcravimui, 
budavojasi 

line” (plau-

Gerkit ir Reikalaukit anglių

Nuėjau ir aš “uždaryti” 
ir paskutinį kartą pamatyti 
tą gražų architektūros ir mo
derniška grafika stilizuotą 
miestą.

Vnkaraš buvo šaltas ir siUar 
kus nuo ežero kranto vėjas 
kandžiojo ausis. Kamša dide
lė, eiti greit negalima. Visų 
nosys raudonos. Žmonės bė
ga, kažkur skubinasi, Šeimy
nos barasi tarp savęs. Dau
gumoje susirinkusi paprasta 
publika. Kitas, gal būt, iš pas
kutiniosios sukrapštęs 50c į- 
žangai atėjo, nes buvo “vėli
nių” vakaras. Pavilionai, lyg 
prisibijodami “vėlinių” cntu-

ziastų, buvo sudoroję bran
gius eksponatus, o kai kurie 
užsidarę. Daug ko matyti ne
buvo galima 
Kur tik buvo

dėl kamšaties.
šilta, ten įlisti

nakties sugrau-Apie 12 vai.
dė 2,000 orinių bombų, sudre
bėjo ežero krantas, npšvylo 
miestas, o Pasaulinės Parodos 
prezidentas, » Butus Dawes, 
Court of States estradoje, pa
sakė atsisveikinimo kalbą. 
Kalbėjo Illinojaus valstijos 
gubernatorius llorneris ir Či
kagos miesto burmistras Kel-

Po uždarymo

užgęso fantastinės šviesos, ku
rios akinančiais spalvotais 
spinduliais linksniai raižė er
dves, Švietė aeroplanams ke
lią, įvairino paleistas firc.te- 
kniškas rakietas padangėn, 
kai los sprogdamos paskleid
žia milionus žarijų ir žaibų.

“Vėlinių” naktis irgi turėjo 
savo “celebracijas”. “Dva
sios”, apsikarsčiusios skarma
lais, plėšė nuo pavilionų kas 
ką galėjo: kas lentą, kas stul
pą, kas raidę ar vėliavą ir 
nešėsi namo kaip suvenirus.

O apie 75,(KM) parodos dar
bininkų nebeteko darbo...

(Galas)

DAKTARAI IR DENTISTAI
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LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIŲ
Ofiso Tel, Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedCEomis pagal sutarti.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas;
Palengvins akių įtempimą, kurife 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzahrinavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai* 
dar. Specialė atydą atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki ,12.
Daugely atsitikihių akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South, .Ashland A v.
Phone Bbtilėvard 7589

LIETUVIS 
tek Yąrds 1829

Pritaiko AkiniUs
Kreivas Akis

1,1 -Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtųvS
756 West 35th St.

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

NedSlionris mio 10 iki 12 vai. dieną.

25 MITU PATYRIMO
Pritajkime akiniu dėl Visokią akių

> » ■■ -i' ' ♦ '■ ! ■'^N;>4ilffl:4i.Wnii6iiX -
jei kenčiate nuo galvos skaudėpmd. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudės taŠtAš , išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skauda

skaitant raidčs susilieja i daiktą.

Pitone Ganai 6X22

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Brydė Park 6755 ar Central 7464

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 839fi

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 hibo s 

CHICAGO, ILK 
OFISO VALANDOS:

NUo 10 iki 12 vai. ryto, iiiio 2 iki 4 
vai. po pietų ir huo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. . Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAt 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas VitginiaO036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr.'Matgėris
3325 So. Halsted St.

Valandds: ntio 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuę 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

tel. Seelcy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. hu'o 10 iki 12 a.-m

Dt. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.» kamp. Franciscoav.

Dr. Strikol’is
btf,' 1 - < • 1 '.į-į ' Jj **> •' 1 . * J ’1/" *Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Te!.: Boulevanl 7820
Namu Tel. Prosoect 1980

Telefonas yards 0994
Dr, Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nūo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p^etų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
.   - - .......... <' I ■ ' *.»» *

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr, A. A. Roth ■
«Rūėift's' Gydytojas ’ ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.
..... .......................... Si H h I I ii imi l UI i... . i a... „I .. .... ' , ,

Phone Boutevard 7042
Dr. C. Z. Vezel is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Setodoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenliė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. .

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thferapy 

and Midwife • 
6109 S. Albany 

Hemlock 0252
Patarnauju prie 
gimdymo nhmuo 
oe ar ligoninėse, 
duodu 
eleetrie
L 
ti<

massage, 
treat- 

ment ir tnagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims it mer

ginoms patari
mai dovanai.

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetima
OPTOMįTiUSTAS £

1801 So. Ašhland Avė.
Platt Rldg., kamp, 18 St. 2 aukštas 

Pastobčkite rtiano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 ya-
khro. Rooni 8. N'edčlidihis uždaryta.

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0623

PI Lz EL S

O
Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
G^aboriūs 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanicn Avė 
Tel. Boulevard 4139

Visose AfifičSė 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon 

it 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

MutualLiquorCo.
! 4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Žiūrėkit
Naujienų 
Kasdieninio 
Bižhio 
Sąraše

DAILY BUSINESS 
DIRECTORY "

“ f ' .

Be peilio, deginimo arba skausmo
Votis, spragas. jrtsTtnAs. uiitiRiTis 
(NlėžnnėloH Pilės), PROSTATITIS Ir kltbs 
fhėHlnėfe figos «,v<lain<Į8 iMisų fivelhti Ir rie- 
Hkand«hi VARI0UR Metodu. ,
Mes ypatingu ki’lėėlahie tifOS, Knrle yra rte- 
teke vIltleH būt) pagydytais. Yra staėiėk 
hiVos'thbu kaip tos be VHftra ligos
irrelt atsiliepia | fi| treatmentų.
iVtiugelis Ziudidii inhnb, khti Jie kenėta hįo 
IIIIEUMATIZMO. NICURITIS, NEUHALGIA, 
ARTflRITIS, NERVIfiKUMO, aVba INKSTU 
LIGOS, kuomet" Ju 11KO tikrai paeina nho 
VAKICOSE GYSLŲ. VARICOSE .Y(K5IV, SU^ 
TINUSIU BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI-

BE IŠLIKIMO Iš bARBO
ARBA Iš NAMŲ 
VARIUOSE 

GYSLOS IR VOTYS
! ...

Greit ir „be Skausmo PanaikinamdĮ 
The VARfCtfR haifurė tdksŪnėins IlhkMnaft 
—KODĖL NE JU8?
REIKALAUKITE MUSU KNYGELĘ DYKAI 
Dykfti EgzahUnaciJš ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 Iki ,8 kasdien. Ąntrad, lt 
Penktad. tiktai nuo' b iki 6.—NddeHOtnrii 
nuo 9 iki 1 ųo l>iot.

VARICUR
INSTftM -

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos labos Garrlck Theatre Bldg.

Visi Telefonai:
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Lhidotuvių ,Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 S. Hermitago 
Avenue 
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

2506 W. 63 St.
Tel. Rėtiublic 3100 

10734 S. M 
‘ Ttf. POT

.i 

i {

an Avė.
4151

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite...........
REPublic 8340 

5340 So. Kedžie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)
iV" .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuetojas 
'Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. . Kaina prieinama.

3319 Lituanka Avenue 
CHlCAGO, lU*

.. ... ' t- ’ • --

Lacliavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS

Pa’tafnnOja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite. užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., ChicagO

Tel. Čahal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
ta. ClCto 6927

Tel. Lafayette 3572
X Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir fcraži 
koplyčia dykai

I 4092 ARČHEk AV.

IhcorpOretėd 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.06 ir hugščlhu.
• Modemiška koplyčia dykAl.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

' M-T i’;ffi'~ ' i '   ~/"i---------------------------------- ----- --------- -------- ------------

Simon M. Skndas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 W. 18th St. 

Tel. Menrote SS77
i ti ĮMKlifli .a iW> '■"< i i * » iMMiiliiOiii i. .111« > ALŲ-

I. J. ZOLP
ČRABORIUS

Tel. BoulevaNl 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.
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IŠ LIETUVOS
KAUNĄ APLANKIUS
Pradžioje spalių mėnesio su 

p. Domu Zeirajum, kuris yra 
pavyzdingas musų kaimo ūki
ninkas, sumaniau aplankyti 
Kaunu. Iš Gruzdžių miestelio 
paėmėme autobusų ir nudundė
jome į Šiaulius. Kai atvykome 
j Šiaulius, tai dar buvo apie 
trys valandos laiko iki trauki
nio. Todėl aplankėme Aušros 
muziejų ir kelias kitas Įdomes
nes vietas.

Bet štai jau mes ir tiaukiny- 
je, kuris turėjo mus nuvežti j 
Kauną, žiūrėdami pro. langus, 
matėme daug žmonių,, kurie ka
sinėjo laukus. Susikūprinę senu
kai ir senukės kasė bulves 
Vaizdas labai nejaukus. Matė
me, kaip vienas senelis akėjo 
bulvių užsėtą lauką, — toks jis 
menkas ir, matomai, jam sun
ku eiti. Ne iš gero jis turi ir 
gilioje senatvėje dirbti.

žiūrėdamas j tuos vaizdus, aš 
galvojau, jog *t.ie seneliai bent 
amžiaus galą turėtų ramiau už
baigti. Jie juk pakankamai pri
sidirbo, kai buvo jauni. Bet ką 
darysi, kad nuo skurdo jie ne
gali nei senatvėje pasiliuosuoti.

Lietuvos traukiniai dabar bė
ga pusėtinai greitai. Žinoma, 
tokių patogumų, kokius turi 
Amerikos traukiniai, ten nėra. 
Bet užmiršti žmogus apie tuos 
patogumus. Juk Lietuva dar 
tebėra jaunutė valstybe, —■ per 
tuos kelis metus ji negalėjo 
stebuklų padaryti. Malonu jau 
ir tai, kad susisiekimas šian
dien Lietuvoje yra nepalyginti 
geresnis, negu jis buvo prieš 
keliolika metų.

Vaizdai nuolat keitėsi: laukus 
pavadavo miškai, miškus kai
mai, o kaimus miesteliai. Taip 
prabėgo kelios valandos. • Bet, 
pagalios, pradėjome artintis 
prie Kauno, Lietuvos sostinės. 
Vienas sankeleįvis, patyręs, jog 
aš esu amerikonas, pradėjo man 
aiškinti: girdi, štai kairėje pu
sėje už Nemuno matosi Basa
navičiaus pušynas; čia štai ra
dio stotis, o ten popieros fab
rikas ir t. t.

Sekdamas visus tuos aiškini
mus ir žiūrėdamas pro langą, 
aš prisiminiau Chicago ir “Tie
sos” choro oktetą. Aš dalyvau
davau tame chore ir mokytojas 
Girnius mokydavo mus dainuo-

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St. 

Tel. Republic 9723

BE {MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naują
PHILCO—R. C. A.—

VICTOR ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Seną Radio.
Labai lengvos iSlygos

ti “Ten, kur Nemunas banguo
ja tarp kalnų, girių”...

Nejučiomis pradėjau niu- 
nioti tą dainą. Bučiau ištisai ją 
sudainavęs, jei ne tunelis. Kai 
traukinys Įlindo j tunelį, tai 
nutraukė ir mano mintis.

Stotyje pasitiko mane sese
lė Julytė šniukaitė, kuri Kau 
ne lanko Dailės Darbų moky
klą. Apsistojau pas Oną Stan
kūnienę, jaunų dienų draugę. 
Ji paeina iš Gruzdžių ir savo 
lai k i? kartu giedodavome baž
nytiniame chore. Malonu tie 
laikai prisiminti: daug smagią 
valandų praleidome kartu cho
re ir šiaip visokiuose parengi 
muose bei sueigose.

P-ia Stankūnienė gyvena ža^ 
liajame Kalne. Jos sūnūs dir
ba “Lietuvos Aide”, — eina 
iždininko pareigas. Tai jaunas 
ir energingas vyrukas. Savo 
maloniu budu ir draugiškumu 
jisai primena savo motutę.

Prie pirmos progos suma
niau aplankyti Valstybinę Ope
rą. Tą vakarą buvo statoma 
opera “Faustas”. Dalyvavo Ki
pras Petrauskas, A. Dumbrau- 
skaitė, M. Nainytė ir kiti. Pa
darė visai neblogą įspūdi. Sa
vo opera lietuviai tikrai gali 
pasigirti.

Turėjau progos susitikti ir 
su p. J. Babravičium. Buvau 
užkviestas j namus ir gražiai 
priimtas bei širdingai pavai
šintas. P-nų Babravičių sūnūs 
jau gerokai užaugęs. Jis gra
žiai kalba lietuviškai ir angliš 
kai.

P-as Babravičius ilgisi Ame
rikos lietuvių, o ypač chicagie- 
čių. Jis turi vilties kada nors 
Ameriką dar aplankyti, šiuo 
tarpu jis dainuoja iš radio sto 
ties, o neužilgo pradės dainuo
ti Valstybės Teatre.

•Sutikau ir p-lę A. Kalašin- 
skaitę, kuri gyvena Šančiuose 
su tėveliu. Ji lanko Dailės Dar
bų mokyklą. Tai labai maloni 
panelė. Ji puikiai mane pavai
šino ir prašė chicagiečiams, o 
ypač Pranui Bulokiri, naujie- 
niečiams, Pirmyn chorui ir j > 
mokytojui Steponavičiui, per
duoti daug labų dienų.

Su senu Kauno gyventoju 
nuvykau aplankyti p. Joną Šal
kauską (gruzdietį). Mano bi
čiulis aprodė Kauno apylinkes 
bei priemiesčio portus. Paro
dė jis man ir tą vietą, kur 
1926 m. buvo sušaudyti ketu
ri revoliucionieriai. Labai ne
jauku man pasidarė ir suskau
dėjo širdis. Galvon taip ir lin
do klausimas: kam reikėjo 
juos žudyti? Juk jie nebuvo 
kriminalistai, o tik kovojo už 
darbo žmonių būklės pagerini
mą.

Prie Mickevičiaus įgulos ran
dasi ąžuolynas. Vasaros metu 
kauniškiai rengia ten geguži
nes ir . visokius pasilinksmini
mus. Dabar tas ąžuolynas ap
leistas, — po lapus kasinėjas) 
tik vaikai ir senukai. Vaikšto 
taip pat ir lengvo budo pane
lės, kurios užkalbina praeinan
čius vyrus.

Nuo tos vietos girdėjosi ka
reivių daina. Dainavo jie ga
na gražiai ir sutartinai.

Aplankiau ir savo parapijon- 
ką Antaniną Galkytę, kuri dir
ba vienoje ligoninėje, kaip gy-

The Wh»te Houte

Benjamrh Harritop lrwin H. (Ike) Hoover

Irvin H. Hoover yra ištarnavęs Baltąjame Name 42 metus. 
Pradėjo jis tarnauti prie prezidento Harrison ir tarnavo prie 
9 prezidentų. Pernai jis mirė. Dabar tapo išleista jo atsimini
mų knyga, kurioj jis aprašo ncoficialį gyvenimą Baltąjame Na
me per 42 metus. Tečiaus ir po mirties jis vengia pasakyti apie 
prezidentus nemalonių dalykų, nors niekurie jį ir labai vargin
davo. Jis labiausia mėgo Clevelandą ir Theodore Roosevelt, 
mažiausia gi mėgo Coolidge. Wilsoną jis gerbė. McKinley ir 
Hardingas gi buvę malonus, bet paprasti žmones. Taftas buvęs 
labai nepatenkintas dėl pralaimėjimo, o jo žmona nenorėjusi 
apleisti Baltąjį Namą. Coolidge buvęs skupuolis ir visų šalinosi, 
taupydamas savo algą. Hooveris gi visą laiką dirbęs, buvo ne
palankus tarnams ir nemėgo formalumų.

dytojo padėjėja. Labai manda
gi ir iškalbi panelė. Gyvena ji
nai kartu su broliu, kuris mo
kosi universitete.

Galkytė nelabai aukštos nuo
monės tėra apie amerikiečius. 
Girdi, kai kurie amerikiečiai, 
kada jie atvyksta į Kauną, tai 
tiesiog apsiskandalija. Be to, 
su amerikiečiais esanti bėda 
ta, kad jie perdaug sumate
rialėję. Lietuvoje $są daugiau 
idealizmo.

Viso Kaune išgyvenau vieną 
savaitę. Per tą laiką stengiau
si kiek galima arčiau su j iro 
susipažinti. Buvau užsukęs ir 
j paskilbusį “Metropolj”, kur 
ponija susirenka pasilinksmin
ti bei pasišokti, o prie progos 
ir kortomis palošti. Bendrai 
Kaunas su savo gražiąja Lais
vės Alėja atrodo neblogai, — 
švarus ir ramus. Bet atmosfe
ra kažkokia prislėgta, nejauk:. 
Bent tokį įspūdį jis man pa
darė. — R. šniukas.

Šių metų derlius 
Lietuvoje

• šiemet Lietuvoje buvo ank
styvas pavasaris, sausą vasa
ra ir šiltas, sausas ruduo, šios 
gamtos sąlygos labai gerai iš
augino ir davė nuvalyti visus 
Lietuvos posėlius. Taip pat ir 
šiemetinis derlius imant, yra 
visai geras. ,

Rugių derlius yra labai ge
ras, geresnis už pirmikštj. Ru
giai visur brandus, svarus ir 
aukštos kokybės. Jų tūrio svo
ris šiemet toks aukštas, kokio

po didžiojo karo Lietuvoje dar 
nebuvo. Sausa vasara rugių ne
subrankino/ir dėlto jie pakan
kamai sausi. Iš visų davynių 
buvo manyta, kad rugių ištek
lius Lietuvoje bus labai dide
lis. Dėlto jiems buvo nustaty
tos pastovios kainos: 7,25 Ii 
tų už centnerį/50 klgr. žino 
ma, tokios kainos rugiams yra 
žemos. Bet taip buvo daroma 
todėl, kad j uos/rėmėjo parduo
ti Į užsienį, nes Lietuvoje at
sirado didelis rugių perteklius. 
Lietuviški rugiai į užsienį par
duodami po 6 lit. už centnėrį. 
Priškaitau t visas Pardavimo iš-

** ' , „ v 'i| ■’ -M '

laidas, valstybės iždas už kiek
vieną centnerį primoka maž
daug po 2 litus, i Ligi šiol iš 
ūkininkų ekonominės ekspor
to organizacijos jau supirko 
apie 19,000 tonų rugių, o už
sienin pardavė apie 6,000 to
nų. - ?

Kviečių derlius šiemet yra 
blogesnis, negu buvo tikėtasi. 
Palyginti su pernykščiais me
tais, kviečiai šiemet daugiau 
kulėti. Tuo tarpu kviečių iš 
ūkininkų yra supirkta tik apie 
2500 tonų. Už kviečius ūkinin
kams mokama po 9 litus už 
centnerį. Gi parduodamoji kai
na kviečių yra mažesnė, negu 
rugių, būtent po 6 litus už 
centnerį.

Vasarinių javų derliui šie
met yra geresnis, negu per
nai. Ypač jie gerai užderėjo 
šiaurės Lietuvoje ir Žemaiti
joje, kiek mažiau Suvalkijoje, 
Vasarinių javų kainos Lietu
vos rinkoje yra neaukštos. Ta
čiau jų didelę dalį ūkininkai 
suvartoja gyvuliams ir todėl

2 metai dykai 
patarnavimas.

PETER PEN
LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

virš.

RADIO PATARNAVIMAS 
<1 an Radio tūba iki Si. ^aew vert&j gu patarna- 

HM U A II vimu. šis pasiūliji* 
DYKAI!m&8 geras tiktai 
V ■ nnilper iią savaitę.

EXERCI$E$ 
MI9 

MAGICAL 
POWERC

DOn'T 
WORRX FOLK$, 

OET MIM 
‘ OPFJ ■

šiais metais

manomą, kad jų pertekliaus 
nebus.

Tiek baltųjų, tiek raudonų- 
ų dobilų derlius šiemet buvo 

labai gražus. Dobilams nuvaly
ki buvo nepaprastai palankios | 
oro sąlygos.

Bulvių derlius dėl labai sau
jų erų šiemet buvo irgi geras. 
Tuo tarpu bulvės dar sunau
dojamos viduje.
įerai pasisekė ir žiemkenčių 
avų Išėjimas. Neįsėti gulėjo 
Jk tie ūkininkai, kurie neno
rėjo, nes sėjos laikas buvo la
jai sausas ir palankus. Dabar 
jau visi Lietuvos- ūkininkai yra 
sėję žiemkenčius javus, nuva- 
ę laukus, kluonuose sudorojo 
iiemet buvusį gražų derlių.

Tab.

Žuvų ūkis Lietuvoje
Dabartinėje nepriklausomoje 

Lietuvoje yra apie 130,000 hek- 
larų vandens plotas. Be to 
Lietuva 95 kilm. ploto riboja
si su Baltijos Jura. Didesne 
Lietuvos vandens dalis priklau 
so valstybei. Privačių savinin
kų žinioje yra tik apie 15,000 
hektarų, mažesnių ežerų ir vi
sos mažesnės upės. Didžiau
sios ir žuvini ilgiausios upės 
Lietuvoje yra Nemunas, Ne
vėžis, šventoji 
ta ir Šešupė.

Kasmet Lietuvos vandenyse

Dubysa, Ven-

sugaunama apie 3,200,000 ki apie 2 milijonu litų, 
logr. žuvies. Pagaunama erške
tai,. ešeriai, karosai, karpiai, • daugiausiai

žvejyba Lietuvoje užsiimi 
tik pajūrio gyven-vuvi.ui, unv

palšai, lydekas, lynai, selevas. | tojai-žvejai. Ligi šiol Lietuvos 
starkiai, unguriai, usuočiai, la- žvejai buvo 
šisai, plekšnės.

Kai Lietuvoje buvo pradėta jie jau suJbure į 
smarkiau vykdy’i žemės nu-: bendrovę, kuri stengiasi orga- 
sausinimo ir upių tvarkymo nizuoti tinkamą žuvies preky- 
darbus, tai kartu* buvo atsira-’bą Lietuvoje ir jos išvežimą 
dęs ir pavojus, kad vandenų į užsienius. įvairiose Lietuvos 
žuviiringumas gali kristi. To- vietose bus įsteigti žuvies par- 
dėl tam tikromis priemonėmis davimo punktai. Dabar Lietu- 
buvo imtasi vandenų Žuvingu-j voje juros žuvies nedaug su
mą kelti. Didesniuose var<le- vartojama, nes nėra suorgani- 
nyse buvo užvestos konservą-guotas tokios žuvies pristaty- 
vimui tinkamos žuvų rųšys. mas į vietas. Ateityje numato 
Tuo tikslu veikė dvi valstybi- ma atliekamą žuvies perteklių 
nes žuvų peryklos. Netrukus perdirbti į trąšas, 
keli dideli ežerai buvo užveis
ti sygais, o šventoji su visais’ 
jos intakais buvo užveista dvie
jų rųšių upėtakiais.

Lietuvoje kasmet suvartoja
ma apie 3 milijonai žuvies. T k 
maža dalis išvežama j užsie-j 
irius. Gi Lietuvon kasmet įve
žama apie 2 milijonu kilogr. 
marinuotos, rūkytos ir sūdy
tos žuvies, kuri Įvertinama Garsinkitės Naujienose

tu sunkiai
labai ir šiuo ama- 
versdavosi. Dabar

‘ žJuvies”

Paminėtoji “žuvies” bendro
vė rūpinsis Lietuvos žvejus 
geresnėmis ir pigesnėmis žve
jybos priemonėmis aprūpinti. 
Taip pat bendrovė užsibrėžu
si nepalikti nuošaliai ir žvejų 
kultūrinių bei apsvieks reika
lų. Tsb.

-MES PASIUNČIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

LINCOLN’S FRIDE
DEGTINE

(Gurkšnis LINCOLN’S pride 
“•Degtinės įrodys Jums, kad tai 

yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ją savo apielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S P RID E DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Bourbon 100° 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu 
sendinta medinėse statinėse.
PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik
rinkite.

Bridgeport Liquor Co. Ine
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Victory 5382—5383

TMANK 
GOODNE$£, 

WE'RE 
RID 
OF 

THE 
POISON 
SPIDER.

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, III. Tel. Cicero 1829 
Mdars Antra*!.. Ketv. ir BeM. vakarais.
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SVEIKA MINTIS

- Senatorius Gerald P. Nye, iš North Dakotos, sako, 
kad karo metu turėtų būti uždėta 98 ar 99 nuošimčių 
taksos ant visų pajamų, kurios viršija $10,000 per me
lus.

Tai yra labai sveikas sumanymas. Karas beveik vi
suomet kyla dėl biznio reikalų, taigi biznis turėtų pa
dengti iri jo išlaidas. Jeigu kareiviai aukoja savo gyvas
tis, tai kiti žmonės gali tam reikalui paaukoti bent sa- 
vo pelnus.

Toki aukšti mokesniai ant kapitalistų pajamų, žino
ma, reikštų beveik viso jų pelno konfiskavimą, ir tokia
me atsitikime kapitalistai vargiai norėtų karo arba, 
kuomet karas jau kilo, kad jisai ilgai tęstųsi. Bet tai ir 
gerai: butų mažiau karų.

Iki šiol būdavo visuomet taip, kad karo metu kapi
talistai susikrauja milžiniškus pelnus. Jeigu pažiūrėsite 
j stambiausiųjų lobių istoriją bet kurioje šalyje, tai dau
gumoje atsitikimų rasite, kad jie išdygo karo metais. 
Sakysime, per pasaulio karą Amerikoje bankierių ir 
pramonininkų kapitalai augo, kaip ant mielių.

O po karo kapitalistai vėl naudojasi, nes įsiskolinu
sios valdžios turi jiems mokėti dideles palūkanas. Tuo 
tarpu žmonėms užkraunama sunki mokesnių našta.

Uždėjus aukštas taksas turtuoliams karo metu, val
džiai nereikėtų bristi j skolas. Karo sąskaitos butų pa
dengiamos, karui beeinant. Ir karui pasibaigus, butų 
pabaigta mokėti visos-*jo išlaidos.

Karai pasidarys nepopuleriški ir išnyks tada, kada 
jie paliaus buvę pelno šaltinis amunicijos fabrikantams, 
bankininkams ir spekuliantams.

Fašistuojančių tautininkų su
važiavime, kuris neperseniai 
įvyko Clevelande, laikė didelę 
kalbą Sandaros prezidentas, p. 
J. Smailis. Jisai patarė visiems 
“lietuviams tautiečiams” daryti 
taiką panašiu budu, kaip Pil
sudskis anąmet kad padarė tai
ką su “garsiu' diplomatu” Vol
demaru. Geriausias dalykas, jo 
nuomone, butų, jeigu visi dė
tųsi prie “tautiškos, demokra
tiškos politinės” Sandaros. Kai 
visi prisidės, tai tuomet bus di
delė jėga, kuri galės atlikti di
delius ir svarbius darbus.

“Ir kuomet jau turėsime 
apširną ir tvirtą organizaei* 
ją, tuomet įkūrimas sene
liams ir našlaičiams prieglau
dos namo, bus lengva.”
Bet kolkas sandariečiai dar 

“apširnos organizacijos” netu
ri. »todėl jiems tenka, padžiovus 
“demokratinę politiką” ant tvo
ros pitsudskiškai-voldemariškai 
daryti “taiką” su Karpavičium 
Simokaičiu ir Klinga.

APIE NORVEGIJOS
RINKIMUS

SLĄ DELEGATAI BALSUOJA f misijos mažumos, o ne dąugu- 
SEIMO PROTOKOLĄ

kas 
To- 
dar 
ku-
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SAAR O PLEBISCITAS

Sausio mėnesio 13 dieną buvusio Vokietijos distrik- 
to Saar gyventojai balsuos, ar jie nori, kad jų kraštas 
grįžtų po Vokietijos valdžia, ar kad jisai butų prijung
tas prie Francijos, ar butų • paliktas Tautų Sąjungos 
globoje.

Besiartinant balsavimo laikui, Vokietijos “naciai” 
deda visas pastangas, kad Saar neišsprūstų is jų nagų* 
Fina gandai, kad Hitleris ruošia savo gaujas padaryti 
ginkluotą puolimą ant Saar’o, jeigu dauguma balsuoto
jų pasisakytų prieš jungimąsi su Vokietija. Todėl Tau
tų Sąjungos komisionįeriai dabar stiprina policiją dis- 
trikte, ieškodama įvairiose šalyse vyrų, kurie apsiimtų 
su ginklu rankoje palaikyti tvarką Saar’e.

Visas šis sąjūdis butų bereikalingas, jeigu Vokieti
ja nebūtų valdoma “nacių”. Kol Vokietija buvo demo
kratinė respublika, niekam negalėjo ateiti į galvą min
tis, kad Saaro gyventojai balsuos prieš savo “vater- 
Jandą”. Plebiscitas butų buvęs tik formalumas. Bet da
bar yra klausimas, kur ta 100% vokiška žemė nukryps.

Nors hitlerininkai dedasi vįenintėliais “tikrais pa
triotais”, bet iš tiesų jie yra vokiečių tautos nelaimė.

Apžvalga
PENKI SOCIALISTAI IŠRINK

TI J CONNECTICUT 
lbgislaturą

Hartford Conn., “Sunday 
J T erai d” įdėjo keletą figų straip
snių apie socialistų atstovus, 
kurie peyeitą savaitę buvo iš* 
rinkti į Connecticut valstijos 
^gislaturą. Trys yra išrinkti į 
senatą — Audubojj J. -Secor, 
Ąlbert E. Ęceles ir John M. 
Taft, ir du į atstovų rumus — 
Jack C. Bergen ir Harry J. 
Bender.

J Toje pečioje valstijoje socia
listas MęLeyy, kuris pernai bu
ko išrinktas Bridgepoft/Conn.,

meru, šį kartą “runijo” į gu
bernatorius ir gavo daugiau, 
kaip 38 tūkstančius balsų, Ket- 
veri metai atgal tas pats socia
listų kandidatas buvo gavęs tik 
4,700 balsų. Vadinasi,- socialis
tų halsai Connecticut valstijoje 
nadaugėjp 10 kartų!

I

štai kiek balsų gavo McLevy 
įvairiose kauntėse: Hartford — 
4,290; New Haven 8,278/ 
Fairtteld — 23,816; New įon-; 
don — 1,010; ijitehfield — 509; 
Middlesex —'354; Wįnham -r- 
404; Tolland — 218. Viso M- 
516.

Tuo tarpų kitos
nės” partijos pasirodė visąi 
silpnai. Pavyzdžiui, komunįstai 
gcvn Hartforde 215 baką, o1 
soeialist ląbor partija 1^2; 
Bridgeporte komunistai gavo 
902, Watert?uryje 65, Norwich’c 
24.. . .. .

“revolįuęi

Kalbėdamas apie neseniai įvy
kusius savivaldybių rinkimus 
Norvegijoje,: “L. žinių” kores
pondentas pastebi, kad tuose 
rinkimuose nuostabią pergalę 
laimėjo demokratijos jėgos. Ji
sai* nurodo, kad per paskutinius 
rinkimus į norvegų storfingą 
(parlamentą) Darbo ^Partija ga-! 
vo 46,59% visų balsų, bet Šie! 
rinkimai į savivaldybių tary
bas jos padėti dar labiau su- 
stiprino. Korespondentas sako:

“Darbo partija laimėjo 
daug naujų vietų. Dešinio
sios partijos prarado 818 
mandatų. Darbo partija lai
mėjo 56 savivaldybes, o pra- 
laimė jd’ %«^SvWdybių 
ir 18 miestų, jų tarpe ir so
stinėje Oslo, darbo partija 
turi absoliutinę daugumą.”
Vokietijos “naciai” tikėjosi, 

kad norvegai, kaipo germaniš
kos rasės tauta ir “broliško” 
kraujo su vokiečiais, pakryps 
fašizmą. Bet išėjo kitaip. Visose 
partijos su fašistiška spalva* 
tapo rinkimuose sumuštos.

“Pasirodė, kad siauros fa
šistinės grupės, siekiančios 
pakeisti visą sistemą, neturi 
jokio pritarimo net pačiame 
dešiniųjų lagery. Ten, kur 
buvo išstatyti sąrašai, reika
laujanti sušaukti ‘nacjonal 
samlipg’ (tautos susirinki
mą), visur gavo labai mažą 
skaičių balsų, o darbo parti
jos balsų skaičius žymiai pa 
didėjo.”
Taip rašo Lietuvos vai. liau

dininkų dienraščio koresponden
tas, kuris pabaigoje daro tokias 
išvadas:

“Norvegijos savivaldybių 
rinkimai dar kartą parodė, 
kad liaudis nori pati laisvai 
tvarkytis ir gyventi. v Įvai
raus plauko fašistai pamatė, 
kad lengvai negalima liau
džiai galvą apsukti; jiems 
belieka griebtis kitų ‘tauti
nio gelbėjimo’ priemonių.” 

čia bus pravartu pastebėti, 
kad Lietuvos liaudinįnkai visai 
teisingai įvertina Darbo Parti
jos pergalę Norvegijoje, kaipo 
demokratijos laimėjimą- Jie ži
no, l^ad ta Darbo Partija yra 
sociajistiška ir dagi viena iš: 
kairiausiųjų soęįalistįnių parti
jų Europoje. O tačiąu jie jos 
nešmeįžįą. Palyginkite su jų 
nusistatymu Amerikos sanda- 
riečių laižymfcri prie visokių , fa
šistišką gaivalą. Sandariečiai 
dedasi “demokratais”, het tik
rumoje jie y fa tik siauri antį- 
aodalistai. Stengdamiesi sočiai 
listams kokią nors bįudu įkąsti, 
jie eina j tfllką į*‘ fašistams, ir 
klerikalams.

Praėjus beveik keturiems mė
nesiams nuo SLA. 38 , seimo, 
mums,v seimo delegatams, ten
tą iš naujo balsuoti tai, 

, au buvo nubalsuota seime, 
do keisto dalyko, rodos, 
nebuvo Susivienijimo arba
rios kitos musų organizacijos 
gyvenime.

Seimo nutarimai buvo užra
šyti protokole, ir jie buvo sei
me skaitomi ir patvirtinami. 
Bet matyt, jie tuomet dar ne
buvo gatavai 
paskui juos 
“Tėvynė”, tai 
kiti delegatai 
tas buvo nutarta seime, I kas 
protokole skamba. Dabarį pa
sirodo, naujoji Pildomoji Tary
ba pirmame savo suvažiavime 
surado, kad protokolo tikslumas 
yra abejotinas, ir nutarė atsi
klausti delegatų, už ką jie sei
me balsavo.

štai prieš . mane guli ilgas 
Prezidento F. J. Bagočiaus ir 
Sekretoriaus į M. J. Viniko laiš
kas, atspausdintas ant didelio 
popieros lakšto. 'Prie laiško pri
dėta baliotąs (“balsavimo pa
reiškimas” )> ir konvertas, už- 
adresuotas Susivienijimo cent
rui New Yorke. Laiške prašo-j 
ma, kad kiekvienas delegatas, 
kuris buvo Detroito seime, pa
sakytų, už ką jisai balsavo; už 
mažumes (t. y. F. J. Bagočiaus) 
projektą apie Ligoje Pašalpos 
Fondą, ar už Daugumos (<t y. 
Bordeno ir Birštono) projektą. 
Pildomoji daryba abejoja apie 

protokolo tikslumą
Pildomoji Taryba įgaliavo 

prezidentą ir sekretorių patirti 
iš delegatų,j ąę p. Vitaitis, ku-J 
ris seime užrašinėjo protokolus, 
teisingąi ? užprotokolavo ,tą sei
mo nutarimį. Taigi juodu ra-

paruošti, nes kai 
pradėjo talpinti 
aš ir kai kurie 
stebėjomės, argi

mos projektą.
Tačiau gal šis delegatų atsi- 

klausimas yra reikalingas iš 
“diplomatijos” atžvilgio. Jeigu 
taip, tai reikia “balsuoti*9 tą, 
kas jau buvo vienbalsiai npbal 
suota seime. Tikri “eudai”!

Keista, kad tekios klaidos 
įvyksta

Pereitas seimas buvo vienas 
tvarkingiausiųjų, koki yra 

Apart

mus daroma atbulai. Seimas 
išsiskirsto, o paskui už keleto 
mėnesių klausiama delegatų, ar 
jus, broliai ir sesers, atsimena
te, ką seime nutarėte?

Prie šitokios tvarkos seimo1 
nutarimai gali būti apversti 
aukštyn kojomis. Juk įsivaiz
duokite, kad dabar vieni dele
gatai neatsakytų į užklausimą, 
o kiti, vadovaudamiesi kokiais 
nors sumetimais, tyčia parašy
tų kitaip, negu seime buvo bal
suota — kokios tuomet butų; 
pasėkos?

Laime dar, kad pereitame sei- < 
me Bągočiaus pasiūlymai apie 
tuos konstitucijos pataisymus 
buvo priimami vienbalsiai. O jei
gu butų buvęs balsų pasidalini
mas, tai kas šiandie galėtų pa
tikrinti delegatų atsiklausimu, 
už kurį įnešimą buvo paduota 
daugiau, o už kurį mažiau bal
sų ?

Prie to, dar gerai, kad abu

iš
įvykę SLA. istorijoje.
be galo ilgų įvairių komisijų 
raportų, kurie delegatu? labai 
nuvargino, šiaip buvo viskas 
ganą paprastoje ir aiškioje for
moje atlikta. Kada buvo priei
ta prie konstitucijos taisymo,
tai po sumišimo, kurį buvo iš-1 projektai buvo iŠ anksto at
šaukęs p. Bordeno bandymas! 
įpiršti seimui savo projektą, 
užėmė estradą adv. Bagočius ir 
ėmė dėstyti atskiras dalis savo, 
sumanymo apie naujus apdrau- 
dos skyrius, pašalpos fondo su
tvarkymą ir t. t, Ir viskas ėjo 
pavyzdingoje tvarkoje.

Taigi man, kaipo vienam iš 
seimo delegatų, nesuprantama, 
kaip protokolo užrašinėtojas ga
lėjo taip sumaišyti tą seimo nu
tarimą. <

Klaidos, žinoma, pasitaiko 
kiekvienam žmogui. Bet musų 
organizacija gyvuoja ne pirmi 
metai ir jos veikėjai galėjo įgy
ti pakankamai patyrimd ir elg
tis rimčiau. Jeigu, sakysime, 
protokolo užrašinėtojas kokį 
nors įnešimą nenugirdo arba 
nesuprato, tai paprasčiausias 
dalykas ant svieto butų buvę 
prie pirmos progos paprašyti 
įnešėją patikrinti, ar teisingai 
užrašyta jo įnešimas* Bet pas

panašios j leopardžmogią vei
kimą.

Senose knygose, kurios ap
rašo tuos Gvinėjos leopard- 
žmogius, žmonių valgymo pa
protys vadinamas likantropijo 
arba galėjimu pavirsti gyvu
liu. Apie tokį žmogaus pasi
keitimą gyvuliu kalba visos pa
sakos ir padavimai. Visi bai
sus papročiai ir aukų vartoji
mas yrą apsuptas visa eile 
prietaringų simbolių.

To krašto išminčiai, žyniai, 
kurie man papasakojo daug to 
krašto papročių ir gyvenimo 
paslapčių, nieko nežino apie to
kią likantropiją, bet visi pa
tvirtina, kad čia veikia leopard- 
žmogių organizacija, o vienas 
Liberijos vyriausybės narys, pu 
kuriuo vėliau apie tuos daly- 
kus turėjau progos pasikalbė
ti, pareiškė, kad toks kanibą- 

llizmas tikrai yra ir kad labai 
sunku jį išnaikinti, nes tai yra 
visų tų laukinių žmonių įgim
tas palinkimas žmones valgy
ti.

I ■ •

Kai keliavau per Manpso

K

k

spausdinti knygoje. BagoČius iš 
knygos referavo, sakydamas 
ant kurio puslapio randasi kiek
vienas paragrafas jo projekto, 
taip kad šiandie negali būti I kraštą, tąi daugumas tų valdi- 
abejonės, ką jisai siūlė ir už ką ninku man skundėsi, kad esą 
seimas balsavo. Kiekvienam labai sunku apsidirbti su šiais 
aišku, kad jisai siūlė savo, o ne leopardžmogiais. Jie man pa- 
priešingo projekto paragrafus, rodė nuteistus iki gyvos gai- 
ir todėl nėra abejonės, kad ma- vos kalinius, papasakojo visas 
žiunns projektas ir buvo pri
imtas.

Aš tikiuosi, kad kiekvienas 
delegatas tą pripažins ir atatin
kamu budu atsakys į gautą iš 
centro užklausimą. Vienok aš' 
Čia noriu pastebėti, kad ateity
je musų viršininkai seimuose 
privalo būt rūpestingesni, nes 
kitaip tai mes amžinai turėsime 
nemalonumų. Keistas dalykas, 
kad pas mus via taip eina; tai 
seimus turimo su triukšmais ir 
skandalais, tai, kada seimas 
praeina geroje tvarkoje, imame 
ginčytis dėl to, kas seime nu
tarta. -—Vienas iš Delegatų.

T" , ■ i .  ................ t> .m

“Kaip Tamstai žinoma, Įs
tatymų Komisija pasiūlė SLA 
Seimui Konstitucijos pataisy
mui du projektu. Mažumas 
projektą, jneštą per adv. F. 
J. Bagočių, ir Didžiumos Pro
jektą, įneštą per adv. Borde- 
ną ir p. tP. W. Birštoną. Skai
tant Seimo protokolą, kaip 
atsimenate, sutaupymui laiko 
ir Seimui'^ sutinkant, naujai 
priimti konstitucijos skyriai 
nebuvo skaityti ištisai, bet 
buvo nurodyta, ant kurio 
puslapio Seimo darbų kny
goj numanyta konstitucijos 
pataisa telpa, ir todėl nei Sei
mas galėjo pastebėti klaidos, 
jei tokia Seimp protokole 
įvyko, neigi dabar galima tą 
klaidą patikrinti be ątsiklau- 
simo visų Seimo delegatų, už 
kurį projektą jie balsavo. 
Seimo sekretorius galėjo su
klysti pažymėjime kurį pro
jektą Seimas priėmė, nes šio 
skyriaus svarstymą iškėlė Įs
tatymų Komisijos didžiumą, 
bet šio skyriaus priėmimo 
reikalą referavo komisijos 
mažuma, būtent adv. F. J. 
Bagočius, ir jis savo projek
tą siūle priimti.”.
Tai yra visiems delegatams 

žinoma. Tas konstitucijos pa
taisas, knip kiekvienas atsime
na, referavo adv. Bagočius, ir 
suprantamas dalybas, kad jisai 
siūlė savo projektą, o ne Bor
deno ir Birštono. Ir jo projek
tas buvo priimtas, Dagi vien- 
balsiąi.

Taigi Šaš nesuprantu, kodėl 
Pildomoji Taryba dar abejoja, 
o hO'tiesiog pasakp, kad p. VI* 
taitis užrąšė ne tą, ką seimas 
nutarė. Ji dabar h^eipiasi j de
legatus ir prašo jjuos pranerti, 
už M jie balsavo, kuomet jąi 
reikėjo, negaįšinajyt laiko ir ne- 
darant bereikalingą išląidų.f nu
tarti ant vietos savo suvažįavi- 
mę, kęd protokolas |ųri būtį pa- 
taisytas, seimas pi’iėmė Ko-
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DŽIUNGLIŲ ŽMOGĖDROS

Leopardžmogių pėdsakai,

Sanokvęlis, Siaurines Liberi
jos didžiausias miestas buvo ta 
vieta, į kurią aš atvykau no
rėdama ištirti šio krašto gyve
nimą. Čia norėjau kiek pailsė
ti. Vėliau turėjai; padaryti ma
žą ekskursiją per prancūzų 
Gvinėjos sieną, kur buvo euro- 
piejiško pavyzdžio geležinkelio 
stotis, kurioj tik• tegalėjau pa
pildyti man reikalingo maisto 
atsargą. Rytą prieš išvykdama 
svajojau vėl kartą pavalgyti 
gardžiai šviežios mėsos, ku
rios jau seniai nebuvau raga
vusi, Net buvau1 užmiršusi įvai
rios mėsos skonį, nes visą lak 
ką valgant konservus tikrai pa
sigedau gardesnio kąsnio. Pa
klausiau Teskupo, savo juodo 
tarno, kurįs su kitais juodu
kais linksmai žaidė netoli ma
no kambario/ ką jis apie tokį 
gardu pavalgymą galvoja. Jis 
liūdnai pažvelgė į mane. “Vai
kų mėsos?” paklaus^ abejoda- 
mM “čia ,wa gyvuliu 
sos”.

T-** Prakeikimas f piktai su-1 
šukau.

jų suėmimo ir nuteisimo ap
linkybes. Apie pačią žmogėdrų 
organizaciją jie man taip pat 
daug papasakojo.

Visų pirma, jų pasakojimo 
žodžiais, veikia tam tikras

žmogėdrų klubas.
Organizacijos nariai veikia 

labai slaptai ir kiekvieno nario 
didžiausia pareiga išlaikyti tos 
organizacijos paslaptis. Dažnai 
tos pačios šeimos nariai nieko 
apie tos organizacijos narius 
nežino. Ir nors žmona įtaria 
savo vyrą priklausant šiai or
ganizacijai, bet ji niekados ne
išdrįs jo išduoti. Nariai žmog
ėdros paprastai gyvena ramų 
paprastą gyyenįnją Jr yra nor
malus, ramus piliečiai. Tik kai 
tos organizacijos vadas duoda 
tam tikrą ženklą, tada visi to
kie “ramus piliečiai” staiga iš
sislapsto po krūmus, ir susi
renka į tam tikrą slaptą vie
tą. Čia išdalinami ginklai rei
kalingi žmonių medžioklei. Aš 
pati mačiau kelis tokius gink
lus. Patys nariai krutinės nu- 
sjbaltma kalkėmis, o nugarą 
nusitepa geltona spalva su tam- 

I siais taškais, arba apsidengia 
gelsva skylėta medžiaga, pro 
kurios skyles matosi juodas 
kūnas. Ant galvos užsideda leo
pardų galvas. Kartais visą kū
ną apsidengia leopardų kai-

1 liais.
I Jų ginklai yra seidokai su

1

Kodėl nėra?

— šie žmonas nevalgo gal
vijienos. — atsakė Teskupo. 
Staiga jis pažiurėjo į juodukų 
būrį ir prikišęs savo storas l’> 
pas prie mano ausies sušnibž
dėjo;

X ... R Jię valgo, žmogieną.
— žmogieną?
Aš - pažvelgiau nustebusi J 

jį-
Jis galvos linkterėjimu pa

tvirtino mano klausimą.
Teskup, tu kąĮbi nesąmo

nes atariau'jam. .

atsakė Teskupo

i

— Ne, tąi tikra tiesa. Aš 
pats mačiau!,

— Kada?
— IMeš ketverius metus. 

Aš tada buvau tarnas pas ko
misarą H., kurs dirbo dėl gu
bernatoriaus, savotiška kalba 
ėmė man aiškinti.

— Prieš ketverius metus! 
Bet šiandien to gal jau nebė
ra?

— Jei jie tik gali valgyti ir|ilgomjs vilyįiomk Kai tokie
gauna kur mogienos, ai vi- įmoggd|.os ejna> stengiasi pa- 
SUT^sknn^gnulindo mėgdžioti leopardų eiseną ir

Teskupas nuliūdo. kaukimą. Jiems tas taip gerai
Lęopardžmogiai! Valdžia pavyksta, kad naktį negalima 

juos persekioja! atskirti ją balsų nuo leopardą
Liberijoj visose geležinkelių kaukimo.

stotyse valdininkai pasakoja žmogėdrų 
ąpie baisius kanibalizmo (žmo- perų, kurios 
nių valgymo) papročius, pasid^edžioklftjej 
rodo, kad visai nėra galimybės Lgj” ir šiaip 
išnaikinti žmonių valgymo pą- tarnavimus.
prdt| jokiomis hiusiriemis, nes taisę žmonės naktį šliaužtą 
jei Viena tautelė užpuola kitą krūmais ieškoti aukų. Kartelę 
tautelę, tai jau iš anksto puo J jie sutinka kokį vėlai grįžtam- 
Jančioji tautele žino, kad va!- tį neatsargų keleivį, kartais 
džia pasiųs baudžiamąją eks- randa prie upės beskalbiančią 
peticiją ir išnaikins žmogėdrų mergaitę arba darbštų ukioinr 
tautelę, Be| tas visai nebaido ką, kurs įsilipęs skina medžią 
ir kaip skęrdė taip ir toliau vaisius. Jie visi tampa Smoge 
skerdžia žmones, jei tik randai ėdrų aukomis, žmogėdros jim?

tarpe yra ir mo
dely vau j a žmonių 
vėliau ruošia “val- 
atjieka visus pa- 
leopardais apsi-

u

Lęopardžmogiai įvai-progos.
riomip, gerai paslėptomis prie
monėmis sau aukų ieško ne tik 
svetimose tautelėse, bet ir sa 
vo tarpe; net pačioje šeimoje 
jie randa progos paskersti 
SUValgyti kokį vieną gerą 
mfoaitį.

Krokodilų draugija.
Kitoj Gvinėjos vietoj buvo 

ir, gal būt, šiandien tebėra taip 
vadinama ‘krokodilų draugija”, 
kąs tėra tik žmogėdrų tain tik
ra gaujos priedanga. Kroko- 
diižniogįy veikimo priemonės
ra gaujos priedanga

ir 
gi-

Į pačiumpa, nusiveda pąs save, 
kartais dar laiko gyvus keliax 
dienas, kol’ pagaliau paskerdė 
žia ir suvalgo...

Kaip jau minėjau, dažnai tor 
kiomis aukomis tampa ir tos 
pačios organizacijos nariai. Kai 
kurie nariai pasiūlo net savo 
žmoną, brolį ar vaiką. Vėliau 
toks reikalauja ir iš kitų na
rių tą patį padaryti. Jei tas 
pevisada pavyksta, griebiasi kL 
tų priemonių, ypatingai burtą 
pagalbos, apie ką papasakosiu 
vėliau*.

(Bus daugiau)

■ ' ' . ■ ,• 1« ■ ■ ' 'i"'' ' • k 'l '
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$8.30

Casimir
uropa

Vytautas A

$2.00K. J. Akulio

KAINOS NUO

VVauda

IR AUKŠČIAUMary Lozau
Antanas

Rinkėjas W

Žiugžda

Petro

VValter

GARSINKITE “NAIIJIENOSFBy BURNLEY

Po?r

RADI O
kas antrą dieną

RYTAIS, 8:15 vai!W«sr

SORE THROAT

Dir-
Juo-
Trai

y WoT A 
SCARE Ypu 
GAVĘ !

"LITUANICOS II” 
AUKOTOJŲ SARAŠAS

DIGESTIBLE 
AS MUK 
ITSELF!

— Jonas Po, 
Galiūnai tienė

«««•

Mstniao beveik mome taliai 
užmuša t
«a paprastais šalčiais

..... .......... $24.00 
Rinkėjas M. Ur-

Juozas 
Baranauskas,

— A. Girweri
Melcn Schau-

$14.00 
Rinkėjas J. S vi r*

aukos
Motiejus Urbaitis 
aukos — Jonas

Stephen Yanshon.
A. Statkus

nen are ceru 
idiron pąrac 
hąve pbovn

among the top
V
I Warner left 
'emple Univer-

Visi Naujienų Radio Programai eina iš stoties

WSBC, 1210 kilocycles

Pop hadn’t been so succesi 
Palo Alto, sincfc hę nevali 
his main objąctive. idjieb

No. 2
Mrs. Ja k ubas

baltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, subil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tociją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

20 THE OLD MAAJ 
IdAS THROUGH*-

------- 1 h£y..>5

isbtpauae o# 
of fortynę.
that the Col« 

aą uęvėr Pro- 
t bu| the weake?t 
tion when its teams 

AP the 
lea of

A MOS AbONZO STAGG and 
Gieno Scobte Varner are 
the deans of the football 

coaching ppofesaion. yet these two 
If 
>a» them 
Iš seaaop

— Waller Sma
Grigonis, M. Sau

[duimo 
...  »ająe«i'
jas! Tas palengvina jusy 
gerkit> kada t>a|«erijp> j* w»- 
skaudina. Ir Literine yn 
taipjau labai vtikimhųp m* 
prdtidime šalčio. Auargui 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemoi minėsiu pa- 
rodž, kad* tie, kurie pilim* 
gerkit su Liaterine tiktai % 
eesirgo Šalčiais, tu rijo H 
trpmpeapim ir % lengvesnių* 
už tuos, kori* Miiplpvč. 
Limbert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

fcrECONOMY and 
SATISFACTION m 

DoubleTėsted/DoubkAcdion!

B AKI N G OkV POWDER
SimePri<*1bdeyM44>tmAįa 

25 ounces for 254
FuJI Pąck *«» No Slaęk FJIlin^

Pirmadieny (panedėly);
Trečiadieny (seredoj)
Penktadieny (pėtnyčioj)

RADIO PROGRAMAI;
Nedėldieniais 1:00 — 2:00 yal. W, G» F* I*
Ketvcrgais 7:30 — 8:30 vai. vakaro W. H. p*. C

A splendid cheeęe 
food fpr chjldren

R sproada 
allces 

toasts 
. mėlis

lyfąiUdįn

Smiileims. ti»y Thornhill, who wasVo?iF šariatam at Stanford, 
and wbo replaced him at head coach 
(d Uf iDdiMfr ha* succeeded

(.ISTERINE
-• vreffeves

aukos — John Kur 
John Zclenckas, C 

Frances Seselski, F 
Anne Eskpwski, Ju

againat the Trojaną, where the pld 
master fr1,J Just ti- _ ..
inję all his old coaching genius in 
building ‘
fęatbgir ppwer, AJready f] 
are ppe pf the gtronger 
teams, and bv neat eeaaon 
will be booking < 
ford and the 
eountry,r
ner’s success at Temple is 
of Old Man Stagg 
lege of the Pacmc 
Of the MidV»y oompelled to 
retire ąs eoach at tbt University 
of Chicago because they thought he 
was too old to build a winning foot
ball team. The truth is that Stagg 
never had the materlal at Chicago, 
and it U toubtfsu *4

JONĖS INGRAM

tnat they štili ran

Stanford to go to _ .
sity, some entics averred that the

Pilnas užtikrinimas ir 
dio pasiekia

Didelis pasirinkimas Įvairių išdirbysčių
PHILCO, ZENITH, ACADIA, 

ATWATER-KENT

$1.00 auko# — Marijona 
Pe£ki«iU, Magdulė Pečkailč, 
John Saaber.

50 centų aukos Danutę 
Žiugždai^ Birutė fciugžtfiHte.

Viso
Kearney
nelis.

50 centų auka 
Mjčiulis.

25 centų aukos — A. Genv 
laitis, A. Gruinencius, J. Vait 
k ūpas, C. Nakrošjus, A 
įieckas, J. Svirnelis.

Viso ...........  ......
NBW YORK

E. White Plains.
Rinkė jas: S. Dailidėnas

(131118 daugiau)
TFTVįi . ............................... i ............ .......... Į...... ii

iu.hi" iiiiaRS*

Seną radio priimame 
mainais.

^'tagg , "THE 
MeTMUSELAK OF 
THE GRJpiRON, ’S 
<CA R IMG THE WiTS 
0UTOF7ME PIG 
SHOTS W<TH MIS 
LiTTLE PACIFIC 

ELEV5M”

TEREIKIA IMOKBTI

•’1.00

baskas, Jurg,s Kerbelis, Boles
lavas Naudžiūnas, Ignas De- 
gulis, George Latvis, Damutė 
Mačiulevičienė, Vincas Rasi
mas, Kazys Grinius, Kazimie
ras Belužis, Thomas Casillo, 
Juozas šagamajus, Stasys 
Baltuška, Peter Stosech, J. 
Bakunas.

25 centų aukos
Tamavičius
Samuel Smith, Jr.» Susie Wal- 
lasky, Arthur Schaier, Barba
ra Urbonavičiene, J,onas Pet
raitis, Juozas Žemaitis, Myko
las Janulis, p. Nudman, Hen
ry’s Hardware, Anne VValiko- 
nis, Viola Runkels, John Da
ntinis, Jurgis Valikonis, Juzė 
Valikonis, Juozas Valikonis.

Viso .....
liauti horne. 
buitis.

$2.00
Shukis,

$1.00
minskis, George Petkos, Anna 
Valivpnis.

50 centų aukos
Lidekas, Mike Razawich.

25 centų aukos — Felix Osi- 
sauskas, Vincentas Mičas M J
John Cilencenicia.

Viso .....................
Hillside — Rinkėja 
gus.

$1.00 auka — Emil Heingl.
(X) centų auka — Mrs. La

zauskas.
50 centų aukos — A. .Tom

kus, Maliuna Richkus, Walter 
Brazaitis
35 centų aukos 
Bernard Wisniewski.

25 centų aukos — Joscphine 
Statkus, S. Blum, J. Hale, C. 
Lchrfcld, A. Sojomon, Julio 
Urbine, Nell Urbine, Jacob 
Niec, Frank M. Mitchdl, B?n- 
jamin Yotkonis, Luey Maino- 
ncs, Jean Ridikus, Charles W.

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Hinkiinfis 4»Jy« 
h u p 1 a kto» iki 
HVchiauH 
nuoto niiM- z- 
Ulo K r a f t 4 
Miraže Whlp 
maftinojo. j!

JOS. F. BUDHIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Bumers, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

aukos — John 
Kanson, Charles Šaltinis, Stan 
ley Bew, Antoinette Saurusai- 
tis, Stanley Kabashinski, Wil- 
liam Kabashinski.

25 centų aukos — Frank 
Norbuth, Anthony Oszmanski.

Viso ........  $8.50
Cliffside — Rinkėjas J. Vali
konis.

$2.00 aukos — Zigmas 
sius, Antanas Valikonis, 
zas Karsokas, Kazimieras 
nelis, Stasys Majauskas.
Cliffside

$1.00 aukos
Žindeiiis, Pranas Janulis.

50 centų aukos — J. Gra

25 centų aukos 
jyijs, Edward V. Miliszauskas, 
Charles Baldomas, V. Vaškas, 
S. J. Warpus, M. Amkas, 
Alexander Yerkas.

Viso ............   $5.25
Trenton — Rinkėjas A. Do- 
minikailis.

$2.00 aukos — Lietuvių Klu
bas, SLA. 302-ra kuopa.

50 centų aukos — Mykolas 
Yakubavičius, Petras Svecins- 
kas, Karolis Vdivis.

25 centų aukos 
tkus, Mariona 
Juliona Poškienė, Elena Sve* 
cinskiėnė, Antanas YunČa, 
Kastantas VaitaviČiijs, Kastan
tas Yasevičius, Cecilia Bačai 
liene, A. Dominikaitis, Ed- 
wardas Yuncha, Sfteve Žilins
kas, John Yuncha, Joseph 
Aklė.

Viso ............................  $8.75
Jersey City — Rinkėjai : C. 
Mareinka ir p-ia Pažerienė.

$1.00 auka 
ckas.

Iš viso surinkta aukų $3.00 
Newark.
Rinkėjai: A. 
Bieksha.

$10.00 auka 
Draugija.

Ridikus, A. Ropis, J. Belins 
kas.

Viso ............
NEW JERSEY 
Kearney—Rinkėjai: J. Katilus 
ir J. Pdknis.

$2.00 aukos 
Saivest Bros., 
chulis, Anthony Norvąiša.

$1.00 aukos — Jurgis Kati
lus, Mrs.- Pazeira, Charles 
Mareinka, E. Iškauskienė, Jo
seph Edelshem, Pranas Ševdy- 
des, E. G. Reiehlin, Julius Pa- 
knis, J. Bezgela, V. Kuslaus- 
kas, William Zavkin (?), T. 
Wanęevieh, J. Kumaka, Mike 
Churinskas, A. Kaminskas, 
Edmund Bennett, Michael Ja- 
sonis.

50 centų aukos 
Paknis, Charles Schillon, A, 
B, Clavvares, Otto Ortzel, Ona 
Yasaiiiene, Antanas Dautaras, 
Joseph Svirnelis.
25 centų 
szewicz,

N etinis, 
ScseJski, 
lia Šedvydis, Anthony Sesels- 
ki, Joseph Balčiūnas, Peter 
Yasailęs, Eleanor Yąsaitis, 
Mary Eskowsky, Piotrais Jo
nas.

Viso ......................... $31.75
New Brunsmiek — Rinkėjas 
K. Degutis.

$2.00 auka — Joe Barzda.
50 centų auka — Antanas 

Shulas.
25 centų aukos — K. Degutis, 
K. Stakluris.

Viso ............................. $3.00
Neutark — Rinkėjas V. Mili- 
szausksa.

$1.00 aukos — Adam J. Ja
saitis, Vincas Milišauskas, A. 
Milcvičius.

50 centų auka 
Norkus,.

-•OL'POPPUS, A 
PIGSKIN PATRARCH, 
IS BUILDIMGUP 
a vjiAiNiiMG rvvr^ TEAM AT y*

TEMPLE •• H MAKEYOU 
. \ A BIG BOX

Elizabelh.
Rinkėjai: D. Pejručionis, M 
Lazauskas, S. Gaudiešius, A 
Visminas.

$1.25 auka
Visminas.

$1.00 aukos
pis, George Katelus, Adomas 
Naina.

50 centų auka
L. Brues.

25 centų aukos — Frank 
Nezienskas, John Jasko, Miss 
L. Trzyna, J. Akulionis.
75 centų auka 
skas.

Iš viso surinkta aukų $13.75 
Cedar Grove 
Kabashinski.

$2.00 auka — VVilliam An 
drew.

$1.00 auka 
tek, Vincent 
rusaitis.

50 centų

RYTAIS paduodamos vėliausios žinios is viso 
pasaulio ir iš Chicagos. \
Vakare seredoj linksmumo valanda.

RecJucCs COLDS

66%

*> 19M. Kinį Fcnųru S/nfotj. IflĮC, p.tett fiįluj J3»firvc4

cjould hav« bettered his rec^rd in 
thw lašt few years gt žbe instftai? 
tjon op the Midway.

pyt the Old Man has vindicatede 
hjmself tp the ęatĮftfaottoij pf the 
most ękeptical. Bis team B? 
tpąlly bąen the sen^ationof the B**’ 

out on the coast, ^ptmlaying 
frjpth the Southern Galiforma Tro- 
jaųs and the formidable Gailiomis 
Begrs, only to tpų# fepth gamos t>y 
t|ie tiniest pf margu ' “
tieart-breaking twists

When yoy < 
toof J 
vidpd anythi 
kind of compj 
played the big coast 
ppąt, it will give y _ 
whgt a notable coaching aebieve- 
goept tW I*

C<pzrl<iJt, 1184, Klos F«a|ure* SyndictU. lai
• . *, I į'.. '

šame, Warner is shew

up Temple into ą big .. j-
astėrn

games with etan- 
er top teamp ©f the

Even more remarkable thap Wgr-
’ it

. The Old Man
11

the University

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
UJ.ED b t OUR GOVLRhMLin

DON’T 
NEGLECT 
A COLD
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Iš Draugijų Veikimo
The Duchess

Į LIETUVĄ

inferior after that

yra

Buvęs

CHICAGO, ILLINOIS

pašalpų išmokėjime

Susi

SHARPS and FLATS

ŽEMAIČIU
ROŽE

BUS RODOMI DU SYKIU

West Šitie Lithuanian Hali
Mokėkit Mažiau irDABAR

SEKMADIENY,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Kišeninė 
Dėžutė 
iš 12 
Dabar

prizes 
team.
share
prizes

gar 
skirs

Puikus Lietuvių Krutami Paveikslai 
iš Rusijos Revoliucijos Laikų 1905 m.

to the play- 
Be sure and 

of all these 
by entering

Kliubą ir Draugijų Su
sivienijimas atsargus su 

žiemos parengimais

team) .......................
MANAGER’S name

(Mail this entry blank, with entry fee, to the Sports Dept 
Naujienos, The Lithuanian Daily News, 1739 South Halsted 
Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first game).

PARS1UVODA A 
V2 NAl'JAS

2 KM AM KAINAS 
VISOSE 

VAISTINY-
. CIO8E y

kurios skelbiasi

Dainuos Chicagos Liet. Audi 
tori joje sausio 20 d.

PULLMAN
S. L. A. 55 kuopos

the taking 
has j irti t

ŠlipUOtl| akiniŲ išPardavimas

ir augštyn 
TREČIA KLESA

place. And 
aggravating 
interrupted 

some strag-!

DABAR PIRKDAMAS VIS SAKYK “BAYER ASPIRIN”

‘Birutė” rengiasi 
prie Chi. Lietuvių 

D-jos koncerto

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD OHH
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M||
Vanos, lietaus Ir druskos vanos.

swimming pook Mjį \
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 ▼. v. - ^MįMMi

Choristai pasivaišinę 
džiais pyragais ir kava 
tesi į namus

Vyčių koncertas sek 
madieni buvo ne

skaitlingas

SLA. 55 kuopa tvarko 
pomirtinių paveldėtojų 

reikalų

Choras dainuoja švelniai 
muzikaliai

OFFICIAL ENTRY BLANK-(1934-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)

Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of

Kviečia visus atsilankyti
KOMISIJA.

Bruno Brooks and Frank Pūkis 
should get together. Brooks is an 
avid admirer and imitator of Pop- 
eye the Sailor, (don’t tell us you’ve 
escaped hearing him) and Frank 
is the possessoH of a “goon”. Even 
though he found it at his bedside 
on a moming after, he is pertin- 
acious in his avovval that never in 
his perusal of zoolčgy or any other 
subject, beside the ęlaily comies, 
has he come upon suęh an animal.

P. S. The goon — if such be its

Entries Are Comming In Rapidly? 
How About Yours

tenori andmatracų, kad galėjus savo sū
nų pavažinėti; taipgi nitfsipir 
ko ir gražia lovukę, savo su 
nui miegoti.

Mrs. Frances Jozaitis jau

very soon

WESTSIDE. — Praeitų 
madienio vakarų Lietuvių 
čių Dainos Choras, West 
svet., 2244 W. 23 pi 
savo pirmų koncertų šj sezonų, 

Chorų veda muzikas J. Sau- 
ris. Dainininkai susideda iš 
jaunuomenės. Choras dalintoja 
sutartinai, nekurios dainos bu
vo išpildytos švelniai ir muzi 
kališkai. J

Kvartetai, trio, solistai silp
ni, išskyrus A? čiapą. Daini 
ninkai dainavo gaidomis užsi
dengę veidus, kds publikoj sė
dintiems nekaip atrodė.

Matyti, kad dvasios vadai ir 
katalikiškoji publika šio choru 
nerėmė, nes iš tiek daug para- 
pionų jie negalėjo užpildyti ir 
mažos svetainės.1-—Buvęs.

ir Merginu 
’ Pasiuliji- 

mas 
Nusipirkite 

viena porą 
už sensacin
gai žema 
kaina $1.49 
ir gausite ki
ta pora už 
tiktai

Jei negalite jus patys vykti i užjurį, tai at- 
sikvieskite savo gimines iš Europos atlankyti 
jumis Amerikoje šiomis žemomis kelionės 
kainomis. '

Klauskite artimiausio jums 
Laivakorčių Agento.

Reikalu
Biru

Garnys atsilankė i 
Jonaičių šeimyną

Central District Fumiture 
Company menadžeris sulau
kė įpėdinio

Nori išvengti trukdymų ir ke 
blunrų

Someday 
regular columnist is going to 
take over the friąls and tri- 
bulations that 
writing of a 
būt until such 
continue to be 
varioife styles 
going on 
vive.

Birutės choras mokinasi nau
jas dainas ir rengiasi išpildyti 
programų Chicagos Lietuvių 
draugijos metiniam vakare, ku
ris įvyks sausio 20 d. ateinan
čių metų Lietuvių Auditorijoje.

Mylinti dainuoti vyrai, mo
terys ir merginos ketvirtadie
nio vakarais Sandaros svet., 
816 W. 33rd St., galite atsi
lankyti ir prisidėti prie choro. 
Dainavimas yra gražus ir kul
tūringas dalykas.
Cho'ras pagerbė J. Byanską

' gimtadienio proga

Praeito ketvirtadienio vakare 
Birtftėa choro vedėjui Jonui 
Byanskui buvo suteiktas neti-

ligoniai,
Norušas

Serga Stumbrys 
ir Tamašauskas

Gaukit Tikrų BayerAspirin
Dabar — Kiekvienas Gali 

Džiaugtis Geromis Pasekmėmis 
Nemąstykit* Apie Kainą. '
Tiktai 15c Dabar už 12 
25c už Du Pilnu Tuzinu' ' *

Atsiminkite, kaip sekamą sykį 
eisite i drugštorį, byle kur Su
vienytose Valstijose. BAYER 
kainos nupigintos ant visų šaižų 
įskaitant ir 100 tabletkų, šeimos 
didžio butelius.

Taigi—-niekuomet ne klaus
kite vien vardu “aspirin”, kai 
kirksite. Bet visuomet sakykite, 
“BAYER ASPIRIN”, ir žiūrė
kite. kad jį gautumėte.

Dabar kiekvieną dieną yra “Bar- 
genų Diena” ant tikro Bayer 
Aspirin. Todėl nėra prasmės 
priimti kitas aspirin tabletkas 
vietoj tikrų Greit—Veikiančių 
BAYER.

WEST 
rinkimas 
Įvyko pereitų sekmadienį.

Plačiai kalbėta apie patikri
nimų certifikatų* Jcam jie yra 
užrašę pomirtines. Per neapsi
žiūrėjimų kai kurie paveldėto
jai negali gauti pomirtinės. 
Nariai bus paraginti, kad jie 
ateinanti sekantį susirinkimų: 
atsineštų savo certifikatus. Iki 
šiol nariai galėjo užrašyti po
mirtinę tik artimiems gimi
nėms, bet dabar pagal naujų 
įstatymų galės ir užrašyti to
limiems giminėms, bet tik ne
svetimiems.

Musų kuopoje taip atsitiko 
su dviem nariais, kurių pomir
tinės yra sulaikytos.

Priešmetinis susirinkimas 
bus šaukiamas atvirutėmis. Fi
nansų raštininkas buvo instruk
tuotas, kad rašant atvirutes, 
jis primintų nariams atsinešti 
į susirinkimų certifikatus. Tai 
musų kuopa mano padaryti re
formas narių naudai. Tad, vi
si gavę paraginimų į burian
tį priešmetinį susirinkimų ne
pamirškite atsilankyti. Jame 
bus renkama valdyba sekan
tiems metams.

Korespondentas.

SPECIALIAI NUPIGINTO
MIS Į ABI PUSI KAINOMIS 

| BREMENA AR HAMBURGĄ 
apribotam viešėjimui Europoje

(BUVUSIOJ MELDAŽIO SVETAINĖJE)

2244 West 23rd Place

acėompany the 
weekly column, 
a time, you will 
subjected to the 
of wrįting now 

We hope you sur-

kėtas “supraiz”. Apie vidinį 
choro pamokų, staigu į svetai
nę įėjo Nora Gugis, Ona Bie- 
žis, Dr. S. Biežis, P. Sarpalius, 
M. Kemėšienė, adv. Kl. Jurge
lionis dainuodami “Happy 
Birthday”,

Mat, tų dienų buvo J. Byans- 
ko gimtadienis. Minėti Birutes 
rėmėjai palinkėjo choro moky
tojui ir choristams . daug labo 
ir ištvermės, ir laimingos dar
buotės meno srityje 
esant jie visados bus su

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, 
Naujienose

Side 
surengė

* PUMP
* TIES
* OXFORD
* SUĖDĖ
Atsiveskite savo motu- A 
te, sesute, kaiminką ar- 
ba drauge pasidalinti 
šiomis šutau- 
pomis. Nei 
viena mote- W
ris Chicago- R
.te neturėtų «
pasilikti be musų naujausios ma
dos puikiu čebatukų.
Dideli Bargenai dėl jaunuomenės.

Milijonai žmonių ilgai noriai 
mokėjo augštas kainas, kaip ži
note. kad pasidžiaugti pastebėti
nai GREITA pagelba tikro BA
YER ASPIRIN. žmonės, kurie 
ieškojo GREITOS PAGALBOS 
nuo galvos skaudėjimo; neural
gijos ir reumatizmo skausmų. 
Nes Genuine Bayer Aspirin 
“greit sustabdo” nors ir baisiai 
dideli skausmą į keletą minu
čių pd priėmimui. *

BRIDGEPORTAS.— Lapkri
čio 12 diena garnys atgabeno 
Jozaičių šeimynai gražų sūnų, 
kuris sveria 7% svarų. Jo var
das—Joseph, J r.

Jozaičiai, Florence ir Joseph, 
gyvena adresu, 3405 Lowe Avė. 
Joseph Jozaitis yra manageris 
Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St. Ponas Jo 
zaitis greitai nusipirko iš savo 
kompanijos gražų vežimukų 
ant keturių ratų ir minkštų

make our football team 
sense of proprietorship is 

entirely unwarranted). 
They aren’t really devils, and 
certainly can’t be called little 
nor even 
whiz game they played Su‘n

Deutschland — New York 
Hamburg — Albert Ballin

Garsus Hapag Ekspresiniai Garlaiviai

Susirinki
Kliubų ir Draugijų Susi 

pereitų penk 
buvo neskait

There’s to be no depression 
in basketball this vvinter, judg- 
ing from the response to the 
printing of the first entry 
blanks for the “NAUJIENOS 
LITHUANIAN BASKETBALL 
TOURNAMENT”, in yester- 
day’s edition.

After reading some of 
rules the manager’s had 
difficulty in deciding that 
team 
teams participating 
great tournament.

And so, aithough 
of entry blankes 
started, we feel safe in predio 
ing tlmt this tournament wiil 
be a huge sucess.

If we lose the first game 
are we out of the tour

nament?
We have had a few mana- 

gers who asked this question 
The answer is absolutely NO. 
Each and every team will meet 
and play each other at least 
once. Each team will play 
at least once a vveek until the 
Tournament ends. If you have 
any ųuestions to ask please 
send them in or drop in and 
see Mr. Vaivada or J. Žukas 
will be only too glad to settle 
any of your troubles. There- 
fore, do not hesitate about this 
matter, būt elip out the entry 
blank and send it in right 
away.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 WEST RANDOLPH STREET,

ROSELAND 
mas 
vienijimo! įvyko 
tadienį, bet jis 1 
lingas.

Pasveiko trys 
ten t Malinauskas 
Norkus 
vietinis, 
harviejiškis.

Su rengimu parengimų' 
mos laiku4, Susivienijimas 
atsargus, sako, paskui galima 
nieko nelaimėti iš to. Su išva
žiavimu pasisekė, nes tai bu
vo vasarų, bet žiemą yra ki
taip negu vasarų. Dėl tos prie
žasties ir susilaiko. Lauksime 
geresnių laikų.

Priešmetinis susirinkimas 
bus šaukiamas atvirutėmis. Ja
me bus renkama valdyba atei
nantiems metams ir visokios 
komisijos. Visų, narių pareiga 
yra atsilankyti į priešmetinį 
susirinkimų.

Korespon den tas.

Nuo Reumatiškų
Skausmų 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus

Many prizes for the in
di vidual players

Every team will have i 
chance to get some sort of re

ČEBATUKŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Dėl Moterų 
3000 

PORU

Lapkričio-Nov. 18 d
Pradžia 2 vai. po pietų.

Bike Raccs
Lašt Surday the stroller 

group of the chorus wcre 
quesls at the bike races at the 
Stadium.

This Thursday they are again 
invited to attend. Be at the 
N. E. corner of Stadium at 7 
oclock.

Rohearsal this week at the šame 
time and at the šame 
please be prompt! It’s 
to have the practice 
every fevv minutes by 
gler who could just as easily have 
been on time. So make tliat grand . 
entreft at. exactly eight o’clock this 
vveek.

Al Stupar looking for a pen- 
cil or a pen to note the usual 
formula: name, a-dress and 
telephone, number. Maybe car- 
bon copies would explain the 
unusual rush to accomodate 
him.

Maybe vye vvere štili a bit groggy 
froni Chuck’s cigar, būt it seemed 
to us that we did see Mr. George 
Steponavičius-Stephens sitting on 
Genevieve’s lap. Georgie’s piano 
playing excuses him sorta, — būt, 
nevertheless.......

Wonder who Estelle Rimkus 
fell for Friday? Maybe she 
wanted to šit down and dis- 
covered no chair was there, 
maybe the floor was slippery, 
maybe someone tripped her, 
maybe, well what do you think 
would explain the surprised 
look on her face?

If you have been thinking of 
joining the chorus,~now is the time 
to do so. Now, vvhilę yoų štili have 
time to learn the operatic seleetion 
of “Chimes of Normandy”. Every-

RDEMCII GREIČIAUSIA KE- DllCnltll LIONĖ I SENĄJĄ

EUROPA rBV Sr

West 35th Street
» • 1

KIEKVIENA DIENA DABAR BARBENI) 
DIENA ANT TIKRO BAYER ASPIRIN! 
Relail Kainos Tikrųjų Greit—Veikiančių Rayer Tabletkų 

Radikaliskai Nupigintos!
Nemokėk z
Daugiau /

Found at lašt — a person 
who vvon’t accept money when 
offered some: our beauteous 
blonde, Aldona Waliulis. How 
are you going to keep up the 
payments on that hat if you 
continue to be so adamant in 
your refūsais?

As an cxplorer fcel» an ultimate 
joy upon discovering something in- 
finitely precious, so did vve vvhen 
Al Spitlis asked for “pop” at the 
soirėe Friday.

Webster defines “imps” as 
.little inferior devils. What does Į 
that

ward in this great toifrnament. 
Those in charge have many 
suprizing avent in store for 
the players and spectators. The 
players will have something 
special to play for. For in- 
stance: the highest scorer oe 
the tournament will receive a 
trophy, the player considered 
the most vahtable of the tour- 

hislnament will receive a prize and 
should be amongst thejof course the GRAND PRIZE

TO THE WINNĖR TEAM’ OF 
THE TOURNAMENT, a huge 
and beautiful trophy and also 
individual 
ers of the 
get > you r 
beautiful 
this tuornament.

DO NOT WAIT TOO LONG. 
SEND IN THE ENTRY 
TODAY.

ing able to accustom itsclf to the' hasses preferred 
strange surroundings and the lack 
of spinach.

čiasi gerai ir abu yra užganė- name — has passed away, not be-! body vvelcome, 
dinti susilaukę sūnaus, o ypač 
tėvas yra užganėdintas, nes jis 
susilaukė savo įpėdinio.

—Pažįstamas*

DIDELIS - \ B
PASIRINKIMAS

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

Patenkinimas Garantuotas. ___

CHICAGO MAIL O R D E R 
B A R G Al N O U T L E T 

511 ’> Paulina Si



'Trečiadienis, lapkr. 14, 19’34

Tarp Chicagos 
< Lietuvių

be skirtumo pažvalgų bei Įsi
tikinimų, kurie tik myli ir 
įvertina dainą.

Rengs įkurtuves
Taip, jau nutarta trumpoje 

ateityje, surengti draugišką

Iš Europos atgaben
ta filmą bus rodoma 

West Sidėje
Krunamieji paveikslai iš gyve

nimo lietuvių studentų —- 
revoliucionierių caro laikais.

lapkričio 18 
valandą po pietų bus 
filmą (krutami pa- 
— žemaičių Rožė, 
paveiksluose 
u*ni versi teto

parodo- 
ftudentai 
nuvertus

•Sekmadieny j, 
dieną, 2 
rodoma 
veikslai) 

šiuose 
ma, kaip
kėlė revoliuciją, kad 
Rusijos carą.

Gi caro žandarai 
įvairiais budais persekioja ii 
gaudė tuos revoliucijonierius. 
Paskiau daugelį jų varė į Si
birą surakintomis retežiais ko
jomis, per pusnis, pūkščius. 
Kiek jie Sibire kentė; kaip iš 
Sibiro pabėgo.

Tas viskas žingeidžiai 
įspūdingai atvaizduojama.

Taigi, sekmadienį užsirašy- 
kit sau į kalendorių ir prieš 
antrą valandą dienos, atvažiuo
kite į buvusią Meldažio svetai
nę, 2244 W. 23-rd Place, čia pa
matysite žemaičiu Rožę krutu
muose paveiksluose.

— Kvieslys.

ir šnipai.

ir

Ne taip seni, kaip at 
rodė -- ir įsteigė sa 

vo vyrų chorą
“Pirmyn” Jubiliejaus vetera

nai palaikys savo grupę ii 
ją vadins Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras .< B

d., rytą, Westsidėj, 
(buvusioj Meldažio) 
įvyko svarbus musų 
gyvenimui susirinki

štai
vė]

NAUJIENOS, Chicago, UI

įkurtuvių vakarėlį, o včliauš 
dengtis prie dainų ii* pasilink
sminimo vakaro apie pabaidą 
šezonė.

Gražus darbas, gražiui pVa*; 
dėtas; brdli&i—geriausio jiBhš 
pasisekimo! — Keleivis.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS -

(Tęsinys)

Klaipėda
per
va-

sustojome pavalgy- 
atrodė gana didelis 
Yra apie 5 valgo- 
krautuvės ir 2 vai-

ge- 
va- 
va-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti; įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų

'     ,4.—   ..................... .. ........... . ..... .... ■—4.4—.   .„.kifa....,

Praėjusio sekmadienio, lap
kričio 11 
Barausko 
svetainėj, 
viešajam 
mas.

Tai buvo si.fcirinkimas šauk
tas senųjų dainininkų, kurie 
užpereitą sekmadienį šventė 
sykiu su “Pirmyn” choru 25 
metų jubiliejų. Jie davė pra
džia tam chorui ir laikui bė
gant vienas po kitam patys pa
sitrauki, užleisdami savo vie
tas jaunesniems.

Dar nevisai “atšalę”
Bet jubiliejaus metu vėl su

sirikiavę sudainavo savo seniai 
numylėtas dainas ir pasijuto, 
kad dar ir jie nėra “atšalę” 
nuo dainos.

Pas juos atgijo ūpas; ir 
susirinkę tarėsi, ar verta 
iš naujo pradėti dainuoti.

Pasitarę, apkalbėję, išsidis- 
kusa-vę priėjo nuosprendžio, 
kad jie dar nėra tokie jau “se
niai”, kaip išsivaizduota ir 
vienbalsiai nutarė organizuoti 
chorą — suaugusių vyrų cho
rą. Tam yra ganėtinai medžia
gos, laike ir plati dirva. Ne 
tikslu, kad kitiems chorams 
kenkti bei konkurencijas vari
nėti, bet kad su kitais koope
ruojant papildyti musų lietu
viškąjį kulturinj gyvenimą.
Vincas Ascilla — pirmininkas

Ir štai, gimsta naujas vy
rų choras po vardu Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Ant 
vietos liko išrinkta valdyba iš 
sekančių ypatų: Vincas Ascil- 
la pirmininku, Ksaveras šai*- 
kus raštininku, St. Dilius iž
dininku, ir Juozas Šmotelis ko 
respondentu. '

Mokytojauti sutiko geriausia 
šių dięnų cliorų mokytojas Kaz. 
Steponavičius. Pamokos / bus 
laikomos kiekvieno sekmadie
nio rytą, kaip 10 vai, toj pat 
Barausko svetainėj. Nutarta 
kviesti įstoti 
bei norinčius

visus galinčias 
dainuoti Vyrus

Pabuvę pas savuosius
porą savaičių, nutarėme
žiuoti pas p.p. Millerius ir kar
tu važiuoti į Palangą. Kadan
gi Klaipėda nedaug iš kelio, 
tai padarėme planą važiuoji 
tiesiai į Klaipėdą. Taip, ir pa
traukėme iš Subačiaus į Pane
vėžį, Radviliškį, per kelmę į 
Kražius. Čia sustojome prie 
Kražių bažnyčios apžiūrėti tą 
vietą, kur įvyko tos baisios 
skerdynės. Iš čia per Rietavą, 
važiavom tiesiai į Klaipėdą.

Per Žemaitiją važiuojant pa- 
tėmijome, kad ten žmonės var- 
gingiau‘ gyvena, negu Aukštai 
Čiai.

Rietave 
ti, nes jis 
miestukas, 
mų daiktų
gyklos, bet abi apėję, negavo
me šiltų pietų, nes jau buvo 
3 vai. po pietų. Sako, per pie
tus tai butum gavę šiltų kil- 
basiukų su agurkais, bet da
bar jau pervėlu, viskas ką tu
rime, tai šaltų kilbasiukų. Tad 
nutarėme važiuoti iki Klaipė
dos, apie 90 mylių kelio.

Lietuvos keliai nėra taip 
ri, tad nors ir smarkiai 
žiuojant užtrukome apie 3
landas. Pasiekus Klaipėdos 
apielinkę, matosi didelis skir
tumas tarp didžiosios Lietuvos 
ir ; Klaipėdos, čia jau šiaudinių 
stogų nėra. Laukuose ganosi 
gražios “Jersey” veislės kar
vės, keliai irgi visai kitokie, 
nors necementuoti, bet lygus, 
kaip stalas. Jokių duobių nė
ra. Ūkininkai veža vasarojų, 
stambus arkliai, ir vežimai 
dai.‘g didesniais ratais. Javai 
ant laukų gražus, Visur iška
sinėti ravai vandeniui nubėg
ti, ir, abelnai, visai kitoks vaiz
das, kaip Didžiojoj Lietuvoje.

Pasiekę Klaipėdos miestą 
pirmiausiai ieškojome valgyk
los, nes jau buvome gerai iš
alkę.

Pirmą suradę įėjome į vi
dų, susėdome prie stalo, kur 
tuoj aus graži panelė priėjus 
paklausė, — ką valgysime? La
bai sudarkyta lietuvių kalba. 
Pietus buvo labai skanus ii 
nebrangus.

Antras dalykas buvo suieš
koti viešbutį. Kieno tik nepa
klausi, visi nurodo “Victoria”. 
Atėjo mums į galvą, kad chi- 
cagietis advokatas Bračiulis 
prašė atlankyti jo švogerį ir 
buvo davęs viešbučio antrašą, 
kur jis gyvena. Pažiūrėjome į 
antrašų knygutę. Nugi, tas 
pats “Victoria'” viešbutis. Nnū 
thrėme eiti “ten nakvoti, nes 
tur būt yra geriausiaš.

Victoria Viešbutis.
Namas puikus, visur elektra 

apšviestas, švaru, maudynės 
Amerikos stiliaus, keleivių pil
nai prikimšta. Turėjome lank
ti vieną valandą, kol gavome 
kambarį. Viešbučio iškafbos už
rašyta lietuviškai ir apačioj 
Vokiškai^ bet lietuviškai- niekas 
bekalba. Viri svečiai žydai ir 
Vokiečiai, tik patathaBtojai at
sako lietuviškai jai ko paklau
si. Viešbutyje it gatvėj jau
tiesi esąs Lietuvos mieste, bet 
lietuvių kalbos mažai girdėti.. 
Rodos sarinatinasj vartoti lie
tuvių keibą. * J

Klaipėdos Prieplauka. ;
Prieplauka turi labai daug 

vietos. Matosi Visbkiaųrių Ui-, ’

vų ir laivelių. Vienas gana di
delis laivukas, papuoštas Vė
liavomis renka keleivius, ii 
ant bilietų pardavimo budutės 
užrašyta: smiltynę ir atgal
30 centų”,

Nutarėme ir mes pažiūrėti, 
kas ta per smiltynė. Ant lai- 
vuko pilna žmonių. Uždarė var
tus ir pradėjo važiuoti. Va
žiuoja skersai prieplaukos į 
kitą pusę. Viduryje prieplau
kos buvo matyti poTa didelių 
okeano laivų.

Išlipę ant kranto pamatėme 
puikiausį pušyną, kokio aš dar 
nebuvau matęs. Ten yra pui
kus Klaipėdos vasarnamiai, vi
sur pilna žmonių, keliai gra
žiai ištaisyti, maudynė gra
žiausiomis smiltimis išpilta. 
Ant kalno užlipus, skersai 
prieplauką matyti visa Klai
pėda, kaip ant delno. Bet ir 
čia lietuvių kalbos visai negir
dėti. Matėm 7 kalinius stu
miant vežimą malkų nuo lai
vo. Šalę jų, ir vienas apsigink
lavęs kareivis seka paskui ve
žimą. Paklausus kur veža mal
kas, sako: šildyti vandenį ši
toms maudynėms.. 3 iŠ tų ka
linių turėjo raudonus raikštū- 
kus ant ploščiaus rankovių. 
Paklausus, kodėl nevisi turi to
kius raikštukus, sužinojome, 
kad tie 3 yra labai pavojingi.

Klaipėdos, miestas atsižiūri 
kaip Aurora arba Elgin 
cagos apielinkėj.

<Bus daugiau)

Chi-

AKORDIONAI II
ACCORDIONS
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120 balsų chromatiški akordionai 
Vertės $400 dabar tik $75, Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. BUDRIK, Ine. 
3417 S. Halsted St. 
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APTIEKUS
DRUG STORES

PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausme. 801 W. 4? St. 
Boul. 1669. ! _____________

J. S. ZABEtLA, liet, aptieka Town oi 
Lake, 4559 S.Hermitage av„ Boul.10170 
A^ BELSKIOPirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W, Marąuette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

- • - ---------------- ------------ ----------- .

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. Teh Laf. 2014

sasirasit
ko
tik
jums reikia
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Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

Žmones dabar vartoja nauja dalyką 
namų apšildymui, kaš pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkiteš geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

Mm

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

Pirkite geriaUsį anglj pas 
MULCAHY .COAL co.

4028 S. Wėntworth Boul. 4028

FRANKA AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Boulevard 4081

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCHOOLS

NEWKIRK’S QUALITY CQAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% Rupus $6.00
Screenings $4.75, Lumps

Lavvndale 4961 
Mes pristatome visur

$6.25

LARSON COAL CO.
Geriausias Potahotrtas pakaitas 
Indianos Franklin paV. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4,75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausią Šiluma.

4710 W. Adams ‘ 
Tel. Mahsfield 0581,.

negalite susirasti kO jieAkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.
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KNYGOS
BOOKS
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RADIOS
RADIO

Senų ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1780 So. Halsted St., Chicago, III.

Išmok mašinisto amato 
Įrankių ir paternų darymas 

(Tool and Diė Making) 
Automatiškos štiubines mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

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

Inte. Dept. 100 
6Q9-613 W. Lake St.

KRAUSTYMAS
MOVJNG

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

Cicero 1329.

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam 1 tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 South Halsted Street 
_______ Tel. YARds 8408.________

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvpje padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St., Canal 8500

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės j Lietuvą ir i visas 
kibąs svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami paspoftais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

MODERN MILLW0RK & 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

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

DIDELIS DIRBTUVES STAKAS.
Speciallin 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

J. SUDRIK EKPERT radio taisymas 
ir Service. Šauk Boulevard 8167.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAtISTUVfi 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

Jankaičio užtruki
mas virtuvėje jam 

labai apsimokėjo
•—.■-■u.nU.i ,>■ ..fc 

J ■

Nei nežinojo, kad. netyčia iš
spruko iš rankų plėšikų, kit1 
rie jo tykojo.

BRlDGEPORt — Vakar 7 
vai. rylą įeina į jankaičių 
krautuvę, 3429 Lituanica avė., 
vyriškis ir moteriškė — abu 
jauni ir gražus. P-a Jankai- 
tiene patėmijo, kad moteriškė 
dėvi vyriškus čeverykiis ir 
tuoj suprato kame čia dalykas.

Krautuvėje buvo tuo sykiu 
lik viena p-ia Jalikaitieilė. Vy
ras buvo virtuvėje ir rengėsi 
važiuoti į “ma*rkę,tus”.

Taigi, tos keistos išvaizdos 
moteriške paprašė už centą 
gumos ir vis abu tėmijo į vir
tuvės duris. Gavę gumos dž- 
orderiavo pusę svaro ko tai 
kito ir vis jie tėmijo tas virtu
vės duris. / ;

Jie turbut, laukė išeinant vy
rą su pinigais, bet jų nelai
mei vyras nesiskubino, o čia 
jau Jankaičių kostumeriai pra
dėjo rinktis. Pamatę, kad ne
bus jiems čia “easy” apsidirb
ti, palikę gumą ir kitą pirkinį 
movė laug iv beveik tekini nli* 
Lėgo 8dvo keliais. Rep. R.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

kitus priprastus alinėms Bac- 
cho produktus.

Kas iš Roselando lietuvių 
nežino J. Talacko ir M. Krūmi
nienės alinės — visi yra apie 
ją girdėję kaipo smagią vietą 
ir daugelis ten yra praleidę 
linksmai Jaj^ąi.}, ..... L *

Savininkhli yra, vieni iš pir
mųjų i Roselando biznierių, 
kurie suprąio reikalą garsin- 
tis “Naujienų” Tavernų sky
riuje ketvirtadieniais ir per ra
dio — trečiadieniais..,.. Be abe- 
jones, ir kiti savininkai pa
seks jų ^a^zdžių. f

O, tuo tarpu, į “Grybų Ba- 
>rę” yra kvifečiami .rosė/andie- 
čiai ir visi kiti, kurie’iilegsta 
ir grybus, ir keptus paršiukus 
ir kitus skanėsius ir šokius*

AUTO DALIS 
WHOLESALE ir retail

»

Hub Auto Supply, 6324 S. WeStern
Pros. 4729. Pristatymo, patarnavimas

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOPS

' ■ m   ■ J,'
MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų
bizny, 212 W, 47 St, BOul. 6948. 
-L—; i______L...............................-
*JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte. 750 West 35 Street.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES j - ■: , t f 1 ■

TIESIAI iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILL CO. 
. . 3012-14 Archer Avehue

. , Tel. .Ląfayette 1285

! BLEKfiS
SHEET METAL
HENRY MILLER 

2041 Canalport Avė. Canal 3695.

Rašo Sėrta>s Petras
(ii,... f. r,, ii.ii,

Tataofco ir jKruiftim&nes Alvite

Garsinkitės *N-»ose” DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoną FUtLĖR PRK BAKER Y
44«6 S. W0Į1į St. BoulcvHrd 6149

GROSERNfiS
GROCERIES

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

520840-12 Wentwotth Avė.
___ 2.-04 Į3__________________

MOKYKLOS
SCHOOLS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi ‘darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuviu 
Kalbos, Knygvedystes, Greitraščio 
(Gregg .Šhorthand), Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicągp, III_____ _________ _ ______

MAUDYNES
BATHS

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 mus.

APEX IRON & METAL CO.
. , . 4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

f1 SKALBYKLOS
LAUNDRIES

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynes, elektriški treamentai. Ultra 
violet spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

-..T . ... ... . .. .. .ii.-... .... .......................................... ..

WM. W. CHRISTIANSEN 
Naūių taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. Žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
WentwOYth 3800.

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami tjf*
tik po ................... .......................

EMPIRE LAUNDRY
330 Węst 47th — Yfrrds ,2828

Siuvimo Mokyklos 1
DRESSMAKING SCHOOLS

PINIGU SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

■ . -------- ----------------

Specialią pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. AtsineŠkit ši paskelbi
mą. Chicago School of Dressmaking, 
216 W, Jąčkson Blvd. Į>earbom$092.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO. 
SKYRIUS persiuntė i Lietuva daug1 
milijonų dolerių ir dabar tebėsiunSia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau-j 
j ienas doleriais a*ba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Btateted SU Chickg^ BL

užeigos
TAVERNS

J. DARGUŽIS TAVERN, užkaudiiai 
Veltui, 3316 W. 55 'St., Chicago. III.

ROSELAND
fe Juozo Talacko ir Mortos; 
Krūminienės alinėje, 147 Ęast 
H0’7tli slrce't, įvyks “Grybų Pa
te”. O kad .vien grybai lie- 
irusibOstų, tai sūvininkai parai' 
bar upinis lt Ueptų ? įįą^iukJy, 
kitų užkandžių ir gerą muziką 
Šbkihftis, nekalbant jau apie

Byloj vaka-i

STANISLOVAS < 
RAMANAUSKAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu; 
Lapkričio 12 dieną, 1934 m., 
sulaukės 2,2 metu amžiaus, gi-. 
mes Chicago, III. Paliko dide
liame nuliudirtie motiną Juli
joną, po ' tėvais Mockaitė, tė
vą Vincentą, broli Vladislovą, 
dėde Mykolą ir cioce Oną Jur- 
jonus, du pusbrolius Joną it 
Antaną Mockus, dvi pusseserės 
Juzefą Mockaite ir Olosę Rak-< 
žtiėnes Julius Rakštys ir daug 
kitu Riminiu. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4521 S. Hermitage 
■Avė. '■

Laidotuvės jyyks ketvirtadie
ni, Lapkričio 15 dieną, 8 vai. . 
Vytė >iš hanYų i ,Sv. Kryžiaus 
parapijos bMnyči^, kurioje at- 
sibus gėdulingos pamaldos už 
velionio Sielą, b iš tėn bus nu- 
lydėtas i , Kazimiero kapi-

< nes. ■ j. " ' ’
Visi A. A., StanisloVb Ra- ; 

mahąusko giminės, draugai it 
pažįstami esat nūbširdžiai kvie
čiami dąlyvaūti laidotuvėse, ir 
sutelkti jam paskutini patariia-

1 Vilna It atsisveikinimą.
Nuliūdę Uękaw. k ' 

Tėvai, Brolis, Pusbroliai 
1r Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja gra-, 
borius, J, FcEudeikis. Telefo
nas Yštds. 1741. f

M1L'I3ilk; TW:'R n~7771i O—l

■ arncE
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-> , TeL HABrftbh W
Pastoviai žemos kunos '

■- -S. ■ ■ < '

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kaihdš 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrew« vndėias.

PAMINKLAI
MONUMENTS

St. Maria & Evergreen MoftumentOo.
91 St ir Kedzie Avė. Ev. Paric, BI.

<«■

KVIETKININKAI
FLORIST

.......  .<M..»iMriiii<Mi .. . ... .......fM-t.-T 't

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINS

............... ■■■■ ,,■■■,11 ,■,> !■■■■ ■■■ Į.Į -1 . ........................... ■■■,-

hh, - ■ ,.■■■■■ I .............................    .1 ■■■■ —■

McCARTHY FLORIST, 6314 South 
Westem Ave.t Prospect .16144615.

1 KELIONE BUSAIS
TRAVEL Bt BUS .

A I.    ——---------------------------------- - . - -
Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
hfeans, Jacksonville, Miami, Nashville, 
Birminghani, Atlantą,, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Bnd. Tel. Cal. 4668.

... .....................................     M —... .................. .„.I................... .............. .......

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIkTUKES ,

4h—, . ............i .............................. ..

STORAGE RAKANDU BARGENAI
$200 importuoti kaurai $25.00
$300 kaurai ..........   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746 So. Ashland Avė.

OM Tirters Tavem. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
diena, skanių gėrimų ir valgią už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
■šit svetingai priimti. Į400. S. I)nion av.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VlCDORlA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augšČiaU. 
WM. E. McČOY, savininkas

Tel. Wabash 2280. Chicago.

JULIUS BENDER. Ine.
001 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėmis ir tavetnams intaišymai 
hauji ir vartoti. Labai puriai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASEŠ, vyrų rūbų krautu- 
v§, 3427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. no- 
kyklų reikm. 1415 S.Hahfted. Can.3d59

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 imokė- 
ti, j 20 mSnesių išmoki. 3 kamb. 
{rakandai $57.50; nauji parlor setai

Atdara va-

VALO m DAŽO
CLEANERS & DYERS

į Garfield Store FĮxture Exch.
5į300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

! I KAILIAI
FURS

i dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia- 
lybė: darome kailinius kautus ant or

Ttonn1 kVko! Reikalaudaml is kitur* pridėkite 8c.
H906 m. 6510 Halsted—Normai 5150 persiuntimo kaštams. Pinigus gk-

$22.50, karpętai $9.75.
karais. 25S W. 63 St

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

or-

aa^į.'.

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expeftu darbas — Žemos kainos. 
Aprokavimas dykai.
Pataisykite savo kauta pirm negu 

Vradįis snigti! . . i ; .
Ekspertų Vaiytnas ir Glaring $2.00 
Pamušalo atnaftJinltnaB su

musų pamušalu .............   $7.15
1RVING PENNER FUR SHOP

39 South State St. |
IStos'lubos ; Mentor Bldg. I

Tel. Deattotn 7184

J—

Gera rašoma popiėra parduodama 
po 13 centų svaras •— 2 svarai 25c.

lite siųsti etampo’mis. Gausite NSu* 
Jienu ofise 1739 So. Halsted Street. 
Chicago, III.

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios -skelbiasi

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555, W, 43 Tęl. Lafąvette 1310

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

Visokio didžio. DcLuxe Tire Co., 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo S v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki I v. p. p- 

n - - ' ...... —
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NAUJIENOS, Chfcago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujieną kova už 
švarumą ir kriti

kos laisve
Teisme pas teisėją .1. Davidą 

Antanas Vanagaitis 
advokatus įrodinėjo, 
buvęs ir esąs geras 
torius, kad parašęs 
tuviškos muzikos.

Tačiau Naujienų straipsnyj,' 
už kurį jis reikalavo iš Nau-I 
jienų $25,000 nuostolių atlygi-! 
nimo, nebuvo nieko rašyta apie j 
jo mirziką. Bet buvo rašyta Į 
apie Vanagaičio negražius per
statymus, apie j c surengtas 
kumštynes tarp “Zos ir “Pet“, 
kur vyrai persirengę moterims 
draskėsi viens nuo kito plau
kus ir rubus; apie jo negražų 
pajuokimą Susivienijimo veikė
jų ir apie visos jc “dailės“ vul- 
gariškumą.

Advokatai iš Naujienų pifsės 
pastatė visą eilę liudytojų, ku
rie paliudijo, kad Vanagaičio 
negražus perstatymai papikti
no žmones, kad jo negražių 
žodžių negalima prieš vaikus 
kalbėti, kad tokios jo dainos 
kaip “Du bėga, du veja“ ne
turi sarmatos. '

Vanagaitis nei vieno tokio 
paliudijimo neužginčijo. 'lis at
ėjo užginčyti tik vieną verti
mo žodį. Vietoj “with some 
one else’s woman” jis sakė tu
ri būti “with a stranger“.

Tai viskas ką Vanagaitis už
ginčijo.

Naujienose buvo rašyta, kad 
nešvarios dainos ir nešvarus 
perstatymai

per savs 
kad jis 

kompozi- 
daug lie

ap’O
Apeliacija kaštuos tris 

daugiau. Naujienoms svar- 
yra principas. Naujienos 

pasiryžusio* apginti spau- 
laisvę.

tį ir ikiJol negrįžo.
Kur jis dingo, kas su jiiom 

atsitiko -- nei vienas iš jo 
draugų nei namiškių nežino. 
Buvo bandoma žuvusio ieško
ti, bet tas nedavė pasekmių.

Antanas Jokubanskas buvo 
pavienis ir dirbo Crane Com- 
pany dirbtuvėse.

Kai kurie iš Jokubausko pa
žįstamų mano, kad jis gal kur 
nusižudė. Senas Petras.

RADIO

tusiems teisėjams spręsti. Jis ėjo iš namų apie 11 vai., nak- 
>ats išsprendė. Jis pats, o ne 
jury rado apskųstuosius kai- 
;ais. Jury ti.Tėjo tik nuspręst’ 
nuostolius. Skundikas reikda
vo $25,000 nuostolių. Jury iš
nešė verdiktą $500.

Naujienos duoda, apeliaciją
Nes teisėjas padare daugy- 

>ę klaidų ir nepaisė liudiji- 
nų.

Naujienoms neina čia
$500.
syk 
bi.u 
yra 
des

Naujienos niekad nevartojo 
ir nevartos spauzdinto žodžio 
nekalto žmogaus nuskriaudi- 
mui, apjuodinimui ar apmela

’.vimui.
žinių teisingume, švarume 

bešališkume Naujienos vi
isi.’omct duoda pavyzdi visiems 
kitiems lietuvių laikraščiams. 
Tečiaus aš žinau, kad Naujie 
nos skaitė ir skaitys gero 
raščio pareiga papeikti 
yra peiktina, nešvaru 
gražu.

štai ką, pavyzdžiui, 
sakęs Ohio vyriausias 
apie teisę kritikuoti nešvarius 
lošimus:

“Tai bus apgailėtina diena, 
kada laikraščiui pasidarys pa
vojinga teisingai apibrėžti kai 
po demoralizuojančius daigelį 
lošimų, kurie kas naktį yra 
perstatomi ant musų teatro 
pagrindų šiais laikais, ir tai 
yra teismų pareiga prižiūrėti, 
kad įstatymų taisyklės nebūtų 
pritaikomos atgrasinimui pado
rios ir teisingos kritikos.“

Naujienų kovoj už kritikes 
laisvę, už švarumą ir padoru
mą žmonės ir vyriausias teis
mas bus su Naujienomis. Apie 
tai galima neabejoti.

Dailės Mylėtojas.

Stella Galdikaitė 
dainuos Naujienų 
radio programe

tą, 
ar

laik
kas
ne-

pa-yra 
teismą;,

šiandien Naujienų radio pro
grame dalyvaus viešnia daini
ninkė, p-lė Stella Galdikaitė, 
Daugelis jos draugų 
risi lau’.cia išgirsti jos 
balsą per radio.

Naujienų kaimiečiai 
naujų dainų iš įvairių 
vos kainų.
smagią dainelę dainavo 
Trilikaitė ir Rimkaitė. 
prašymų, kad jos tą 
pakartotų. Jos ketina
tą panašią dainelę sudainuoti.

Naujienų seredos vakarinis 
programas prasideda 9 vai. vak. 
iš stoties WCBC,. 1210 kilc- 
cycles.

nekant- 
malonų

pateiks 
Lietu-

Pereitą sykį ytin 
paneles 

Gauta 
dainelę 
dar ki-

Budriko Programas

nėra dailė, ir kad 
ta vorą žmonėms 

reiškia apgaudinė-kaipo dail 
ti žmones.

žodį “apgaudinėti" vanagai
čio advokatai išvertė angliškai 
“to defraud”, bet iš Naujienų 
pusės buvo paliudyta, kad tas 
reiškia tik “to foo] the people“.

Apie reiškimą žodžio papra 
štai sprendžia “jury“, bet tei
sėjas David to neleido prisie-

Pražuvo 18-tos Apie 
linkės gyventojas 
A. Jokubanskas

Pažįstami prisibijo, kad ged 
jis nusižudė.

18 APIELINKĖ — Lapkri
čio 6 d., Antanas ' Jokubaus- 
kas, ?25 Wcst 21st Placc, iš-

Visų mėgiami dainininkai: 
ponia Marie Sehultz, sopranos, 
ir p. Pranas Sadauskas, barito
nas, gražiai linksmino klausy
tojus Budriko programe praei
tą sekmadienį, iš W C F L. šie
du populiarus artistai petik, 
kad žino kaip dainuoti, bet ir 
ką dainuoti. Man rodos, kad šį 
kartą ypatingai gražiai grojo 
ir Budriko Radio Orkestras. 
Man labai patiko gražusis ir vy
kusiai sugrotas maršas prie 
programo atidarymo. Didelis 
kreditas priklauso p. Budrikui 
už tokių programų patiekimą. 
Jo programuose yra ko išgirst, 
ne vien lik apgarsinimai.

Sekantis Budriko programas 
bus rytoj (ketvirtadieny), 7:30 
—8:30 vai. vakare, iš Stoties 
W H F C. Pasiklausysime.

— Grigorius.

Ta opera dabar buvo staty
ta Chicagoje.

Muzika puiki. Taip. Bent 
taip fsako.

Bot ta opera pasidarė gar* 
u, kadaųgi jos libreto 
keistas — I 
lamas kaip ir muzika. '

Tai naujausias rašymo bu
tas. Gertrūda Stein tą badą 
išrado. Sako, kad ji pajuokia 
>perą. Kiti sako, kad ji lik 
•ašo beprotiškai.

Įžangos ‘rašytojas aiškina, 
;ad kiekvienas-; klausytojas 
\š kiekvienos operos ne dau
žau supranta kiek? iš “Ketu* 
ių šventųjų trijuose aktiio- 

;e.” Būtent tik girdi be sąry* 
,io dažnai ir retai kartoja
ntis žodžius. Pavyzdžiui, 
luina iš vienos italų operos 

galima atsiminti tik šitokia- 
ne pavidale:

“Bum, bum, bum, bum, eik, 
?ik, cik, stok, sėsk, lok, sėsk, 
<esk, įiiim, bum, bum, Torea- 
lor, dor, dor, dor, Toreador, 
Torcador, Toreador, Toreador, 
Toreador. Bum.”

Taigi dabar galime bandyti 
įsigilinti į Gertrūdos Stein 
operos gurinį. Jo kitaip nega
lima nupasakoti tik 
Gertrūdos Stein 
rašant kaip Gertrūda 
rašo. Rašant Gertrūdos Stein 
indu. Taip, Gertrūdos Stein 
stilium. Budų ir stilium. Jos 
pačios, Gertrūdos Stein. Taip.

O štąi ir operos turinys.
Du šventieji.
Keturi šventieji.
Du ir keturi.
Keturi ir Du.
Du, du, du, du, Du ir keturi.
Šventa Teresa.
šventa Teresa eina.
Eina šventa Teresa.
Eina, eina, eina šventa 

resa.
šventa Teresa pirmam 

to. /«»••'<
Ateina daug šventųjų, 
šventieji, šventieji.
Nedaug šventųjųį. daug šven

tųjų-
šventieji
Šventa 
šventa 
šventa 
šventa

i yra
taip pat nesupran-

pačios
bildu. Taip

Stein

Te

ak

makes a Bargain

Kaina ir KOKYBĖ yra du 
skirtingi dalykai. Kainos žyme ne 
visuomet parodo bargeną arba ne
bus jos galutina vertė.parodo kokia

Tai ypatingai yra taip su anglim. Anglių kaina yra 
paremta ant jos svorio; bet jos vertė nusprendžia kiek 
ji duoda šilumos — kitais žodžiais jos kokybė. Pirkti 
pigią angli yra eikvojimas piiiigų! Tikri bandymai pa
rodo, kad yra skirtingumas nuo septyniasdešimties iki 
dolerio ant tono tarp augŠtos ir žemos rūšies anglių 
iŠ to patslauko.
Tūkstančiai užganėdintų vartotojų pasakys jums, kad 
Consumers anglis yra vienodai geros rušiefc. Jos atga
benamos iš geriausių kasyklų kiekviename lauke; yra 
atsargiai išanalizuotos laboratorijose ir parduodamos 
jums su pilna garantija? kad yra augštos rūšies, tei
singo svorio ir pilnam kostumierių užganėdinimuL 
Consumers Anglis nupigino apšildimo išlaidas daugeliui 
namu, apartementinių buildingų įr ipduštrijos centrų po 
visą Ch’cagos Distriktą. Kodėl jums nepamėginti vieną 
arba du tonu kai jus užsakysite savo kurą sekamą syki

ggrs (ompany
KUM COAL- C^KE-ICE

BŲII.L1 MATERIAL

.......... . ......... . ' ...... -

trauke gatve ir priėjo prie 38 
ir

Trečiadienis, lapkr. 14, 1934

Keturi Šventieji tri 
juose aktuose

Paprasta opera nepap
rastais žodžiais, papra
stais žodžiais nepapras

ta opera.
Tai keista opera.
Libreto parašė Gertrūda

Stein.

jiešKot 
Ko 
nerandat

Žiūrėkit 
Naujieną 
Kasdieninio 
Biznio 
Sąraše

DAILY BUSINESS 
DIRECTORY

Teresa 
Teresa 
Teresa 
Teresa

Crawford avęnue. gatvės 
k»D)Pą- ' ?

Ten jam reikėjo pereiti sker
sai seną Illinois ir Michigan 
kanalo tiltą, bet čia ekspedicija 
staigiai pasibaigė labai nelai
mingai.

Astrovskis nusirito nuo tilto, 
sulaužydamas kairiąją koją ir 
sunkiai 
niai.

Kai Astrovskj užtiko policiją, 
tai nugabeno jį į Cook apskri
čio ligoninę. 1

susižeisdamas vidurį-

Keturi ginkluoti plė- 
sikai užpuolė Grane 

Bendrovės ofisus
Pagrobė apie $400 iš “City De- 

livery skyriaus.

BRIGHTON PAltK — Keturi 
ginkluoti plėšikai vakar užpuo- 
ė Crane Bendroves ofisus ir 
pagrobę apie $400 pinigais pa
bėgo nepagauti.

Jie įsibriovė į City Delivery 
skyrių apie 3 vai. po pietų, 
švaistydami šautuvus su nu
plautais vamzdžiais, plėšikai 
varė pusėtinai; baimes Į darbi

ninkus, kurie neturėjo progos 
pasipriešinti. T'V'r

■ ■ ; V • ' '■ > ' ' '

/ ' f-         ■■

Nukrisdamas nuo 
laiptų nusilaužė 6 
šonkaulius, ir mirė

ir šventieji, 
stovi.
sėdi.
stovi ir sėdi.

šventas Ignacas vienas.
Du šventi Ignacai.
šventas Ignacas vienas ir 

dų< .» > b’ti-' <
šventas Ignacas.
D vi b šventos Teresos.
Du šventi Ignacai.
Mažai šventųjų. ?
Daug šventųjų.
Aktas pirmas.
Nieko.
Aktas antras.
Nieko.
Aktas trečias.
Nieko šventųjų.
Aktas ketvirtas.
Nieko šventos Teresos.
Aktas penktas.
Taip. Visko. Nieko.
Visko. Nieko. Švento Ignaco.
Keturi šventieji.
Du iš keturių.
Keturi iš dviejų.
Trys aktai.

Eina šventieji. Eina, Eina, 
eina, eina, eina.

- Plaukia gėlėlė, gėlėlė, gėlėlė. 
Lėlė, lėlė, gėlėlė,’ lėlė, plau
kia lėle, lėlė,, lėlė.

........... —.... ——4..... -...
čia dar toli ne viskas. Bet 

iš to kas pasakyta jus jau su
prasit kame dalykas.

— Operjneisteris.
... .. —■—■■>■-}

Nukrito nuo tilto kai 
somnambulistas vai
kščiojo miegodamas

-.. r ,
Lietuvis Antanas Astrovskis 

sunkiai susižeidė laike nak
ties ekspedicijos.

-..... .

NORTHSIDE — Antanas As
trovskis, 48, 2155 N. Spring- 
field avenue, yra sotanambulis- 
tas, — žmogus, kuris vaikščio
ja miegodamas.

| IPaąitaikė, kad pĮrmadienio 
naktj jis buvo išėjęs j vieną 
savo naktinių mieguistų spacie-

Tyliai sau^kfi|i^ąm^ >

ir

bandį .pereiti skersai Ashland . 
avenųė prie 43-čios gatvės kam-

- Bandymas buvo labai nepa- 
sėkmingas ir nelaimingas, nes 
dabar IPikurtis Cook apskričio 
ligoninėje gydo perskeltą galvą, tislai \viHiam Farnum, Mic-

šio pasisekimo, impresarius 
atveža savo trupę Chicagon. 
Jį vaidins Auditorium Teatro 
salėje.

“Midsummer Night’s Dream“ 
dalyvauja scenos ir ekrano ar-

kaktą ir visą kairįjį šoną kūno.
Jį sužeidęs automobilistas pa

bėgo.
key Rooney, Frank Sully, 
Franeesea Braggiotli, Jacųuc- 
line De Witt ir kiti.

Bilietus galima pirkti da
bar.

Teatras ir Ekranas
;’s Dream”

Vienas iš garsiausių teatro 
impresarijų Max Reinhardt’as 
pradedant ketvirtadieniu, Chi- 
cagoje per dvi savaites statys 
Shakcspearc’o veikalą “A 
Midsummer Night’s Dream“.

Reinhardtas pastatė šį vei
kalą Europoje apie tūkstantį 
kartų, bet Amerikoje be
veik pirmu kartu. Po trum
pų gastrolių San Francisco ir 
Los Angeles miestuose, kur 
pastatymas susilaukė didžiau-

REAL
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.

CL ASSIFIED AD S
PRANEŠIMAI

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lie
tuvos mėnesinis susirinkimas ivyks 
Lapkričio 14 d. 8 vai. vak., Chica- 
gos Lietuviu Auditorijoje, malortė- 
kite i laiką pribūti, nes yra daug 
ką aptarti, bus renkami darbinin
kai ant Koncerto, kuris atsibus Lap
kričio 25 d. ir turime mirusi finan
sų raštininką F. Mikluną, tai yra 
svarbus susirinkimas.

Valdyba.

Humbold Park Lietuvių Politikos 
Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 15 d. 1934 m. Almiro 
Simans svet.. 1640 N. Hancock St. 
Chicago, 8 vai. vak. Gerbiami, nariai 
malonėkite būti šiame susirinkime, 
turime svarbių reikalų. Bus nomi
nacijos valdybos ant kitu metų taip
gi yra rengiamas balius. Taigi rei
kės rinkti darbininkus dėl baliaus, 
taigi nepamirškite atsilankyti.

Valdyba.

| PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios Šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings — $4.75 Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

šiandien laidojamas nelaimingai 
miręs Town of Lake lietuvis

T0WN OF LAKE — Grabo- 
rius J. F. Eudeikis šiandien 
laidos kazimierinėse kapinėse 
seną Town of Lake lietuvį Do
miniką Mecelį, 45 , metų am
žiaus, 4433 South Donore st., 
turis mirė nukritęs nuo laiptų.

Nelaimė jyyko sekmadienį
naktį, kai Mecelis grižo iš vai-. „ t _ .. . t
^in <111 drnnnn ’knm-naniiA Ma- phnones kurie'dabar gauna anglis iŠ š!ų su draugų kompanija. Ma-|nUnoia Emergency Relief stočių _ 

nio durų jis paslydo ir perpiio- 
lė, nusirisdamas iki laiptų pa
pėdės. ;

Už kiek laiko užtikę nelaimin
gąjį, pažįstami įnešė jį j vidų 
ir pašaukė daktarą. Sekantį ry- 
itą Mecelis buvo nuvežtas į ap
skričio Jigoninę, kur netrukus 
mirė. Pasirodė, kad bekrisda
mas laiptais nusilaužė 6 ar sep
tynis šonkaulius. L

Mecelis išdirbo Swift; bend- 
rovei apie 25 metus. .\ 

• - < •> ; ■•. j

omai, belipant laiptais prie na- gal juos gauti pėr r 1*. GARDEN CITY COAL CO.
2013-2021 So. Morgan St.

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

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JUSU KŪDIKIS T¥RI 

$V. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO. 
6243 W. Cermak Road, 
/Berwyn, III.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Pritrenktas automobiliui 
apvirtus

BRIGHTON JPARK -- Ches- 
ter Bikowski, 21, 2419 Thomas 
streei, važiavo atsistojęs ant 
automobŲid ‘running board“.

Prie 40-tos ir Artesian gat
vių automobilis pasuko staigiai 
į ielą ir pasvyravęs ant šono 
apvirto. Virsdamas, automobi
lis prispaudė prie žemės Bikow- 
skį įlauždamaš jam ’> vidurius.

Veidas, ausys, kakta, akys 
nukehtejo šioje nelaimėje
BRĮGHTQNj PARKė- Prie 

kampo 34-tos ir Aubuhi gatvių 
užvakar vakare j nelaimę pa* 
kliuvo Walter Duras, 5134 So. 
Hermitage avenue, 45 metų am
žiaus. '

JĮ suvažinėjo vienas Jesse J. 
Burton, 4456 S. Emerald. Su
važinėjo taip skaudžiai kad Du
ras greičiausiai neteks abiejų 
akių, vienos ausies ir ilgą laiką 
turės gydyti sudaužytą galvą.

Nelaimė Įvyko apie 8:30 va
kare.

Bandymas pereiti gatvę ne
laimingas T. Pikurčiui 
WESTSIDE — Antanas Pi- 

kuitis, 2429..Węst 22nd Street

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom {vairių aprėdalų, vy- 
rams, moterims, merginoms it vai
kams. žemos kainos Ir mandagus 
patarnavimas.

Business Service 
Biznio PjątąjnMĮVimąa

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkals. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vaL ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virė 60 met

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS NR. 64.
šie asmenys gyveno Amerikoje 

yra ieškomi:
Baččnas, Julius. Kilęs iš Uncina- 

vos km.. Girkalnio vai., Raseinių ap.
Macaitis, Vincas. buuuO

Kilęs iš Viduklės vals., Raseinių ap.
Tarnavęs Jungt. Amerikos 
kariuomenėje.

Vismontas, Kazys. ‘ 
kasroje. . -

Zaturskis, Stasys. Kilęs iš Kražių 
vals., Raseinių apskr.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotu yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas.
100 East Bellevue Place, 

Chicago. Illinois.

sūnūs Jurgio.
. J.

Valst

Gyvenąs Či-

Situation Wanted 
Dirbo Ieško

IEŠKAU pastovu darbą, esu paty
ręs bučerys. 30 metų amžiaus. Kal
bu gerai angliškai. Al 2927 South 
Union Avė., 1 lubos front.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS kriaučius kuris 
supranta visą darbą. 3346 South 
Halsted St. Tel. Yards 4417.

Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCII
j’ Papasakos apie Austrijos 
revoliuciją ir , darbininkų ju
dėjimą Europoje.

- TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams

8 vai. vak.
Rezervuottos Vietos 50c. 
kiti 25c., prie durų 35c.
Tikietus galima gauti 

Naujienose

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA reikalinga prie presa
vimo valymo šapoje. Patyrimas ne- 
reikalingas. Progressive Cleaners & 
Dyers, 7801 Cottage Grove Avė.

Hetį> Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras ar moteris 
kuri gali daryti vertimus iš anglu 
i lietuviu kalba jr turi patyrimą su 
apskelbimais, 
site už apie 
Rašykite

1739 S. Halsted St Chicago.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA trys kambariai 

dčl ženotos poros. Taipgi vienas kam- * 
barys dėl pavienio. Karštu vandeniu 
apšildami. 6752 S. Aftesian Avė.

Praneškite kiek im- 
1000 žodžių vertimą.

Box 187, r ?

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

k : Chicago. Iii i

TEL. REPUBLIC 8402 
... ............ ..  .............. . ............... ..... .— 

—j P. CONRADII PHOTOGRAFAS
Atidarė nuosavą mo

ji dernišką studiją su 
H Hollvwood šviesoms.1! 420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

For Reni
PASIRENDUOJA didelis namas 

dąl verąuzės ar kito bizniaus, renda 
pigi. #140 S. yinėėnnes Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN, biznis 
Kerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo turiu du bizniu. Savininkas 
Kalima matyti, 7:80 vakarais.

8106 S. Hąlsted St

RESTAURANTO fikčeriai ir pilnas 
{rengimas nauji dėl Pasaulio Paro
dos. Bargenas, Schlitz Palm Gar- 
dens, Victory 0360.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU 2 namus po 2 flatus 

ant farmos su staku. 
yra tik $800. .
arba laišku. F. L. Savickas, 
Canalport Avė.

Staku. Morgičiaus 
Atsišauki t vakarais 
“ ‘ , 2037




