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Saar Gryšta 
Vokietijai

Saar kraštas nepaprasta didžiuma balsų 
nutarė sugryšti prie Vokietijos. Naciai iš 
džiaugsmo dūksta; jau grobiasi valdžią

ir katalikai/ paskutine

' SAARBRUCKEN, sausio 15. 
—Plebišcito komisija, kuri visą 
naktį skaitė balsus, šįryt pa
skelbė, kad Saar kraštas per
eito sekmadienio plebiscite ne
paprasta didžiuma balsų nutarė 
gryšti prie Vokietijos. Už su- 
gryžimą paduota 90.3 nuoš. 
visų balsų. Tokios pergalės 
nesitikėjo ir patys naciai.

Matyt, vokiečiai nusitarė 
gryšti prie Vokietijos nežiūrint 
kas Vokietiją valdo, nors jiems 
teks dabar panešti didelius 
ekonominius vargus, žinoma, 
daug pagelbėjo ir nacių pro
paganda, teroras ir Vokietijos 
padarytas ekonominis spaudi
mas.

Buvo tikėtųsi, kad opozicija, 
kuri stovėjo už pasilikimą tau
tų sąjungos globoj, surinks ma
žiausia 25 nuoš. visų balsų. Te
čiaus katalikai ją apvylė. Ka
talikai išpradžių buvo prisidė
ję prie Bendro Fronto, kovo
jusio už pasilikimą prie tautų 
sąjungos. Bet katalikų viršūnės 
visą laiką buvo palankios na
ciams
minutę slapta atsimetė nuo 
bendro 
tolimesnio bendradarbiavimo su 
socialistais ir komunistais. Tad 
ir visi katalikų balsai teko na
ciams. O kadangi katalikai su
daro didelę dalį Saar krašto 
gyventojų, tai naciai ir galėjo 
laimėti plebiscitą tokia balsų 
didžiuma.

Komisijos paskelbtomis skait
linėmis, už Saar gryžimą prie 
Vokietijos paduota viso 477,- 
119 balsų.

Už pasilikimą tautų sąjun
gos globoj paduota 46,513 
sų.

Už Saar prijungimą 
Francijos paduota .2,124 
sai.
Naęiai dūksta iš džiaugsmo

Paskelbus balsavimo davi
nius naciai paskelbė “laisvės”, 
šventę ir prasidėjo jų šėlimas. 
Gatvėmis jie valkiojo žymiau
sių opozicijos vadų manekinus 
ir visaip opoziciją laidoja.

Bet kadanci opozicijos nariai 
nesirodė gatvėse, tai jokių bu 
mišimų nebuvo, nes naciams 
nebuvo ką pulti.

Valdininkai irgi jokio darbo 
nedirbo, taip kad visoje šalyje 
neveikė net ir telegrafas.

Naciai areštuoja policistus
Nors Saar kraštas vis dar te

bėra tautų sąjungos žinioje 
iki jis bus oficialiai perduotas 
Vokietijai, bet naciai drąsiai 
pradėjo jame šeimininkauti.

Naciai jau pradėjo areštuo
ti visus naciams nepalankius 
policistus, kurių vien Saarbruc- 
ken *yra 120. Daugelis tų po-

fronto, prisibijodami

bal

prie 
bal-

licistų yra politiniai Vokieti
jos tremtiniai.

Iki po piet naciai jau arešta
vo ir įkalino 30 tų policistų. 
Pirmiau buvo įkalinta 16 poli
cistų. Naciai paskelbė, kad 
iki vakaro bus areštuoti ir li
kusieji jiems nepalankus poli- 
cistai, jei jie iki to laiko nepa
sišalins į užsienį.
Tikimasi, kad naciai dabar pra

dės pulti Klaipėdą
Dabar kai naciams pasisekė 

laimėti Saar plebiscitą, tikimą- 
si, kad jų įtaka pačioj Vokie
tijoj žymiai sustiprės. Iš Saar 
gi krašto turės dabar bėgti 
desėtkai tūkstančių politinių 
Vokietijos tremitnių, kurie bu
vo pasislėpę nuo nacių teroro 
Saar krašte (tremtiniai plebis
cite nedalyvavo). Dabar jiems 
išnaujo teks ieškotis naujos 
prieglaudos, veikiausia Franci- 
joj, ar Anglijoj. Tokių tremti
nių bus gal iki 100,000 žmonių.

Dabar tikimąsi pakitėjimo ir 
pačios Vokietijos politikoj. Na
ciai jaučiasi žymiai sustiprėję, 
jų kariuomenė ^'didelė, Saar gi 
laimėjimas dar labiau pakels 
nacių ūpą ir drąsą. Todėl da« 
bar galima tikėtis, kad naciai 
pradės smarkią kampaniją, kad 
atgauti prarastas po karo ir 
kitas žemes.

Todėl galima tikėtis, kad jie 
dabar pradės smarkiau pulti 
Daniją, kad atgauti iš jo šleis- 
vigą ir ypač vokiečiai pradės 
pulti Lietuvą ir Klaipėdą, kad 
ne tik atgauti Klaipėdos kraš
tą, bet pasigrobti ir visą Pabal
tijį. Todėl Pabaltijo kraštuo
se—Latvijoj, Lietuvoj ir Esti
joj galima tikėtis smarkaus pa
didėjimo nacių veikimo, o ypač 
Klaipėdos krašte.

Austrija irgi yra susirūpinu
si dėl nacių laimėjimo Saar 
krašte, nes dabar tikimąsi, kad 
naciai 
veikti 
jiems 
lija.

išnaujo pradės smarkiau 
ir Austrijoj, nors 
kelią galbūt pastos

čia
Ita-

šikšnosparnių kapi 
nes kasykloj

BANNAK, Mont. —200 pėdų 
gilumoj apleistoj kasykloj už
tikta didelės šikšnosparnių ka
pinės. šimtai negyvų šikšno
sparnių rasti pasikabinę prie 
kasyklos lubų. Matyt, jie vi
si jau senai yra mirę ir tai 
mirę kartu, galbūt nutroškę nuo 
dujų. Ta kasykla, buvusi vie
na iš gyviausių Montanoj, per 
ilgą laiką buvo nedirbama. Da
bar norėta pradėti joj dirbti, 
bet darbininkai -- nenori dirbti 
šikšnosparnių kapinyne kartu 
su negyvais šikšnosparniais. 
Gyvi gi šiksnospar’niąi yra pa
prastas dalykas kasyklose.
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VOKIETIJOS NACIŲ APETITAI
’’

Tlie proposetl Thtrd Gormon Reich

o

CO

RU55IA

RANCE

’HUNGA k t.■- rumAnia

. Vokietijos naciai nesitenkina vien pasigrobimu Vokietijos 
valdžios. Jie nuolatos kalba apie Tretįjį Vokietijos Reichą. Tai 
drąsi našių ir paties Hitlerio svajonė. Hitleris norėtų būti ant
ruoju Napoleonu. Kaip Napoleonas užkariavo veik visą Europą, 
kol jį suklupdė Rusijos meškynas, taip ir Hitleris svajoja prie 
Vokietijos nacių imperijos — ginklu ar (taikiais budais, — 
prijungti ne įtik mažesnes kaimynines valstybes, ypač Pabaltijį 
(Lietuvą, Latviją ir Estiją), bet taipgi Balkanus, visą Centra- 
linę Europą, dalji Rusijos, savo talkininkę Lenkiją, Suomiją ir 
Skandinaviją/visoj ‘Europoj paliekant laisvas’® Angliją, Frah- 
ciją, Italiją, Ispaniją ir Rusiją, žemėlapy juodą linija parodo 
nacių svajojamo Trečio Reicho imperijos rybas. Tokios nacių 
politikos įkvėpėju yra Rusijos vokietis, Alfred Rosenberg, gi
męs Taline (Revely, Estijoj), dabar Vokietijos užsienio reikalų 
minis terio pagelbininkas. Tečiaus tokioms beprotiškoms nacių 
ambicijoms ikišiol kitoms valstybėms sekėsi pastoti kelią, o 
Francija stengiasi sudaryti valstybių retežių, "kuris sukaustytų 
pačią Vokietiją ir neleistų pasirodyti naująjam Napoleonui — 
Hitleriui.

ilft Rusijos, savo talkininkę Lenkiją, Suomiją ir 
■isoj ‘Europoj' paliekant laisvas ® Angliją, Fran-

Dar daugiau liudyto
jų iš užsienio Kaupt- 

manno byloj

Rytoj paduos kon
gresui soc. apsaugos 

pasiūlymus
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Doolittle nustatė 
naują transkointi- 

nentalį rekordą
Transporto lėktuvu atskrido iš 

Los Angeles j New Yorką į 
11 vai. 59 min.

NEWARK, N. J., s. 15. — 
Garsus lakūnas James R. Doo
little nustatė naują transkon- 
tinentalį greitumą dėl trans
portą lėktuvų iš Los Angeles 
į New Yorką • atskrisdamas į 
11 vai. 59 min.

Tuo jis keturiomis minutė
mis sumušė nesenai nustatytą 
Eddie Rickenbacker rekordą, 
kuris iš Los Angeles į New 
Yorką atskrido į 12 vai. 3 min.

Doolittle New Yorke pasiti
ko didelė minia aviacijos en
tuziastų.

Doolittle sakosi, kad jis ne
tikusiai lėktuvą vairavęs, nu
klydęs nuo kelio ir tuo sugaišęs 
pusantros valandos, kitaip ant 
tiek jis butų greičiau atskri
dęs.

Bet kartu su juo skridusi jo 
žmona sako, kad oras buvęs 
prasats, todėl jis nukyldęs, 
kas prailgino skridimą. Jis skri
dęs vidutiniu greitumu po 217 
m. į vai. Naudojo Vultee trans
porto 
jėgos 
ru.

lėktuvą z su 735 arklių 
Wright Gyclone moto-

Lietuvos Naujienos
Nelaimės dėl auto

Vilkaviškio Kybartų plente 
autobusas lenkė vežimą, kuriuo 
važiavo pil. Raudonikis. Ark
liams pasibaidžius, Raudonikis 
taip smarkiai krito iš vežimo, 
kad vietoje užsimušė.

Kitą dieną Kalvarijos auto
mobilis užvažiavo ant Marijam
polės gyventojos Viltrakienės, 
35 metų amžiaus ir ją vietoje 
užmušė.

Klaipėdos kr. seimelio 
biuro raštvedys savava

liškai šaukė seimelio 
posėdi

I

j

Automobiliai Angli 
joj užmušė 7,272 

žmones
LONDONAS, s. 15. — Ne

žiūrint saugumo kampanijos ir 
visų pastangų sumažinti nelai
mes, nelaimės su automobi
liais didėja ir pernai automo
biliai visoje Anglijoje užmušė 
7,273 žmones ir 231,698 sužei
dė.

(Jungt. Valstijose automobi- 
lia pernai užmušė virš 35,500 
žmonių, sužeistųjų gi skaičius 
siekia milionus).

KLAIPĖDA. Elta. — Teko 
patirti, kad Klaipėdos krašto 
seimelio biuro raštvedys Rie- 
chertas gruodžio 24 d. buvo 
išsiuntinėjęs seimelio nariams 
kvietimus susirinki posėdžiui š 
m. gruodžio 29 d. 9 vai. ryto.

Seimelio darbų tvarkos nuo
statuose numatyta, kad posėdį 
turi teisę šaukti tiktai seime
lio pirmininkas, arba, reikalui 
esant, vicepirmininkai jų iš
rinkimo eilėje.

Seimelio biuro raštvedžiams 
tokia teisė nepriklauso. Del to 
krašto direktorijos pirminin
kas, J. Bruvelaitis, gruodžio 28 
d. raštu paaiškino seimelio na
riams, kuriuo teisėtu keliu ga
li būti šaukiamas seimelis po
sėdžiui.

Kol bus sudarytas seimelio 
prezidiumas, seimelio posėdį te
gali sušaukti Klaipėdos krašto 
gubernatorius.

«

NEW YORK, s. 15. — De
tektyvas Johnson, kuris buvo 
išsiųstas į Vokietiją ieškoti 
liudytojų prieš Bruno Haupt- 
manną ir ypač ištirti Fisch 
mirtį ir kokį turtą jis paliko, 
sugryžo į Ameriką ir atsivežė 
su savim tris liudytojus.

Kas tie atsivežtieji liudyto
jai yra ir ką jie liudys Haupt- 
manno byloj, valdžia rūpestin
gai slepia. Spėjama, kad tai 
veikiausia bus Fisch giminės, 
kurie liudys, kad Fisch jokio 
turto nepaliko ir kąd jis su
gryžo į Vokietiją Hauptmanno 
lėšomis. Hauptmann gi sako, 
kad visus išpirkimo už Lind- 
berghų kūdikio paliuosavimą 
pinigus, kurie buvo surasti pa
slėpti pas Hauptmanną, palikęs 
jo draugas Fisch, išvažiuoda
mas į Vokietiją, kur jis pasi
mirė nuo džiovos.

WASHINGTON, s. 15. —Pre
zidentas Rooseveltas paduos 
kongresui savo socialės apsau
gos pasiūlymus šį ketvirtadie
nį.

Kartu su papiulymu įvesti ne
darbo apdraudą, senatvės pen
sijas ir medikalę pagelbą bus 
paduotas ilgas raportas spe- 
cialio komiteto, kuris tuos da
lykus studijavp ir davė savo 
Rekomendacijas.
't-

Lenkija teisia 19 na- 
cionalistų-fašistų

■ ,v, . ........ - •'
^VARftAVA,' s. <15j— Lodziuj 
už agitaciją prieš valdžią yra 
teisiami 19 fašistų-nacionalis- 
tų, jų tarpe miesto vice-pirmi- 
ninkas, 4 miesto tarybos na
riai ir viena moteris. Pašaukta 
180 liudininkų.

Byla sukėlė didelę politinę 
sensaciją.

Nacionalistų organas Gazeta 
Warszawska šiandie liko kon
fiskuotas. Laikraštis paskelbė, 
kad tai yra 151-mas jo kon
fiskavimas.

Iš kaltinamųjų tik 2 prisipa
žino prie kaltės, kad jie turėjo 
pas save policijos užgriebtų 
proklamacijų. Visi jie yra kal
tinami priklausę slaptai organi
zacijai, kurios tikslas buvo nu
versti valdžią, leidę lapelius ir 
kėlę sumišimus.

Lodžius, antras didžiausias 
Lenkijos miestas, yra naciona
listų tvirtovė?

Amerika derasi su 
Italija dėl prekybos 

sutarties

Traukia teisman 
gubernatorių

Oficialiai apie bedar
bius E

Teismas patvirtino 
chain storių taksus

Senatas patvirtino 
paskirįmą $9,000,- 

000 bedarbiams
SPRINGFIELD, III., s. 15.— 

Valstijos senatas šiandie vien
balsiai priėmė bilių, kuris pa
skiria $9,000,000 valstijos be
darbių šelpimui.

Atstovų butas jau pirmiau 
vienbalsiai tą bilių priėmė.

rios priklauso grandinėms
■i'* ■>/" >2. biJ

ORflte

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Galbūt sniegas, biskį šilčiau.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:-

VERA KRUZ, Meksikoj, s. 
15.—-Trys žmonės liko užmušti 
ir daug sužeista ginkluotame 
susirėmime tarp pralaimėjusio 
kandidato j prezidentus Te j ėda 
šalininkų ir nacionalės revoliu
cinės partijos.

WASHINGTON, s. 15. — 
Augščiausias teismas 5 balsais 
prieš 4 patvirtino West Virgi
nijos specialius taksus—laisnius 
■—-čain Storiams. Tie taksai 
yra tiek augšti, kad jie pernai 
viršijo niekurių chain Storių 
pelną, ypač gasolino stočių, ku
rios nriklauso VrandinSma

Pecora-teisejas
•• _

ALBANY, N. Y., B. 15. - 
Valstijos senatas vienbalsiai 
patvirtino paskirimą Ferdinand 
I. Pecora augščiausio New 
Yorko teismo teisėjų. Pecora 
yra paskilbęs New Yorko advo
katas, ypač pagarsėjęs, kai jis 
pravedė senate didžių j ų ^pri^a- 
tintų bankiėrią Metimus, kaip 
Morgano ir kity, iSkeldainas 
daugeli '.nelemtų darbų.

RYMAS, s. 15. — Po 
jų mėnesių preliminarių 
bų tarp Italijos ir Jungt. 
tijų prieita prie “ 
busimam susitarimui” ir dabar 
prasidės galutinos derybos dėl 
prekybos sutarties tarp abiejų 
valstybių.

Tikrosios derybos prasidės 
Washingtone apie gegužės 1 d., 
į kur išvyks didelė Italijos de
legacija, galbūt vadovaujama 
paties finansų ministerio Jung.

Reikalauja $2,000,- 
000 už apšmeižimą
SAN FRANCISCO, Cal., s. 

15.—Milionierius Charles S. 
Howard, du jo sunai ir kiti 
žmonės liko patraukti teisman. 
Advokatas Hersčher, dabartinis 
vyras pirmesnės Howard žmo
nos, reikalauja- $2,000,000 at
lyginimo už suokalbį jį pažė- 
^ti ir apšmeižti.

dvie- 
dery- 
Vals- 

pagrindo”

DALLAS, Tex., s. 15. —Gi
mines nužudytosios Mrs. Pearl 
Hali pa t raukė . teisman g u be r- 
natorę Mirriam A. Ferguson 
ir jos vyrą-patarėją James E. 
Ferguson, reikalaudami $175,- 
000 neva už apšmeižimą už
muštosios. Tas apšmeižimas 
įvykęs gubernatorės proklama
cijoj, suteikusio j pardoną Mr. 
Hali užmušėjai Mrs. Mary 
Boone, kuri už užmušimą buvo 
nuteista 5 metams kalėjimai!.

PANEVĖŽYS. — Pranešama, 
kad bedarbių šiemet esą įsire
gistravę apie 900 ir jie visi 
esą aprūpinti darbu. Apie 500 
bedarbių duota darbo prie pro-

Areštuoja unijos 
narius

CHICAGO. — Prokuroro T. 
Courtney policija areštavo Chi- 
cago Teamsters Union prezi
dentą Edward McDermott ir 
13 kitų unijos narių neva už 
grūmojimą kitiems anglių iš, 
vežioto jams.

Ta unija bando skelbti ang
lių išvežiotojų streiką, o pro
kuroras gi įžūliai tą uniją ko
vę j a, nes ji nepasiduoda jo 
užmačioms.

ir viešųjų darbų provin- 
Uždirbą iki 3 lt. per 

. Taip pranešama ofcia-

t

Buv. Meksikos prezidentui gen. 
Gailės padarė operaciją

LOS ANGELES, Cal., s. 15. 
—šiandie ligoninėj liko pada
ryta rimta pūslės operacija bu
vusiam Meksikos prezidentui 
gen. Plutarco Elias Calles. Li
gonis esąs jaučiasi po operaci
jos gana gerai.

MUREREESBORO, Tenn., s. 
27.—Du Indianos milicijos la
kūnai užsimušė susidūrus ore 
dviems lėktuvams.

BARNEGAT CITY, N. 
15.—Du oysteriųžvejai 
nunešti jūron ir prigėrė.

J., s.
liko

miškuose ir įvairiose savivaldy
bės dirbtuvėse. Bedarbiai esą 
suskirstyti į 3 kategorijas. 1 
kateg. sudaro savanoriai ir šiaip 
inteligentai įvairios rųšies, dir
bą 3 dienas per savaitę ir gau
ną iki 3.50 lt. per dieną. II 
kategoriją sudaro tie bedarbiai, 
kurie turi šeimas, tėvus senus 
ir kt. Jie dirbą 2 dienas per 
savaitę ir uždirbą po 2.30—3 
lt. per dieną. III kategoriją, 
kurių daugiausia viengungiai. 
Jie siunčiami prie akmenų skal
dymo 
cijon. 
dieną, 
liai.

(lleofiįciahis paaiškinimhs 
apie bedarbių būklę cenzūros 
išbrauktas).
Pirma 1 metus lygtinai, o da

bar 4 mt. s. d. kalėjimo
1932 m. buvo “Versal” res

torano sdvininkas K. Kalis kė
sinosi keliais revolverio šūviais 
nužudyti savo žmoną, su kuria 
gyveno atsiskyręs. Savo laiku 
jį teisė apyg. teismas ir pripa
žinęs nepaprasta aplinkybes nu
baudė 1 metais paprasto kalė
jimo lygtinai. Teismo nutari
mą užprotestavo prokuroro pad. 
p. Kubilius ir dabar įvykęs teis
mas Kalį nuteisė už tą patį nu
sikaltimą 4 met. s. d. kalėjimo. 
Kalis jau suimtas.

WASHJINGTON, s. 15. — 
šiandie pas prezidentą Roose- 
veltą lankėsi ir pietavo buvęs 
Meksikos prezidentas Rodri- 
guez.

INDIANAPOLIS, Ind., s. 15. 
—English teatre sudegė scene- 
rijos ir kostiumai. Nuostoliai 
siekia $55,000.

*?-

ŠIAULIAL— XII, 23 4 vai. 
p. p. kino “Triumf” salėje kė
lėsi iš karsto prieš savaitę už
migęs indų jogų sekėjas estų 
fakiras Ąbi-Ben-Jurgensas. Ati
darant karstą, kuriame gulėję 
užsihipnotizavęs “numirėlis”, 
dalyvavo policijos ir spaudos 
atstovai. Visi antspaudai ras
ti sveiki. Karsto lentos beveik 
per 1 cm. iš vidaus pusės žy 
miai drėgnos. Atsikėlęs Jur- 
gensas, įrodęs, kad žmogus ga
li 6 dienas išgulėti karste bo 
maisto ir oro, atrodė labai su
vargęs ir .^Hipnas. Jurgensc 
seansas davatkoms daug abe
jonių ir kalbų sukėlė.

i '
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on through all of

to kiss
to hold

If you go 
you will

is impossiblė.” 
is impossiblė.” 
lovely thing lifc

GERB. Naujienų skaityto- 
| jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti Į tas 
f krautuves, kurios skelbiasi 
I Naujienose.

her būt Xvas cohtent 
her close.

“My littje nymph.”
“Yours? Who gavę

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bcrtash
756 West 35th St.

Coi. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti.

Tėl. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nėdėl. nuo 10 Jki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843 South Halsted St.
Tėl. Boulevard 1401

“VVhy did yoū order the leman. Re didn*t try 
candy when I said I didn’t 
want any?ft Natalie said lak- 
ing a piece.

“I know that characters

Vytautas Alantas.

The Mask Bali

.........................  ' —........ .. ............................. .. ..... ............................ . ........ ...................... . ...... u .... .........-...... — m....to....... ii. ■> .............................................. ..
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from story books do not talk you?” answered Natalie in a 
as we mortals do. If they ask tired voiče.
for water you mlist give them 
wine.”

‘*How amusing you are”, 
said Natalie although there j 
w«sn’t anything to laugh at in 
his words.

She noticed that the polite 
Turk, kept her glass filled very face? 
faittyfully and laughed becau
se she reinembered the 
wager.

“You are very anxious to 
win.” f

“To win what?^’
“My love.”
“And 1 skali” he answered 

calmly.
“Is that xYhy you keep my 
glass filled so carcfully?”

“You are very alert.”
“Let’s get away from here. 

Rve had almost too much 
drink.”

“Whcre do you want 
go?”

“Where it is cooler.”
Going through several halls 

they finally entered a room de- 
corated in the style of the 
East. On the walls hung beau
tiful tapestries woven with 
oriental motifs. The floor was 
cąvered with soft luxurious. 
rūgs and pilės of cus-hions. 
The lights shaded with some- 
thing dark were dim and soft 
this gavę the room a ha*y 
oriental atmosphere. A Sultan 
might 
a hot 
music 
dance 
sound 
soft hangings.

Siting close together on a 
rug was a masked coUple 
whispering secrets to eadh 
other.

Natalie and her coinpanion 
sat down on the cushions also. 
She didn’t see his face nor 
understand his heart, būt 
after all that wasn”t neccssa- 
ry. Champagne, perfume and 
The ncw Stfrroundings did 
their "<vork, this eurrent of 
happiness carried her to the 
lavender romantic dreams, 
and she couidn’t nor wanted 
to rio away with them. Some- 
thing in her shouted *live”.‘ 
That night she was prepair- 
ed to I i ve.

The Turk was really a gent-

“The Masąue Bali”, hc said.
“Why don’t you look for 

nymph ih real life?*’
“Because there &re none.”
“What are you?”
“A Turk, as you see.”
“Will you show me

to

to

have rested here after 
dav. Faint strains of 
drifted in from the 
floor būt most of the 
was a bsorbed i n the

“If yo»u win our bet.”
“I don’t want to win” sig 

hed Natalie glancing at him. 
“We are more inteYesting 
with masks. I wish that people 
would always \vear them.”

“And would you want this 
night to go 
your life?”

“Oh that
“Nothing
“What a 

would be then.”
A t that time Satyr, who had 

been talking to the Turk 
wlien she had entered the 
baMroom crept up and xvhis- 
pered in 'her ear, “Beware! 
Your employer vvants to get 
you out of the way.”

The giri was going to laugh 
at his warning būt she noti
ced on the Turk’s hand a ring 
that she knew well. That ring 
she had seen often on thc 
hand of her employer.

Why hadn’t she seen that 
ring before? Natalie jumped 
up from the ground as if she 
had been bitten. She had been 
in her employers embrace. 
So that was why he had for- 
ced the masąuerade invitation 
on her. She took out the ticket 
tore it td bits and threw 
them in the surprised Turk’s 
face.

*“But, Miss Natalie—”
He knew her name! Could 

there be any doubt? The Turk 
Was her employer! Only he 
could k'now her name here.

“You tricked we into comc- 
ing here and now you pretend 
yoti don’t understand. That 
was a rotten thing to say you 
wwhl a®k nothing in return 
if I would accept 
and now —hurt 
liated Natalie ran 
room.

She was angry 
she was angry with everybo- 
dv. How could she have let -
that detestable Turk embrace 
•hdr? She mušt have been

thc ticket, 
and humi- 
out of thc

a t herself,

Mokslininkai Surado Greitą 
Budą Prašalinti Peršalimą

Gėlimas ir Nesmagumas Dabar Beveik 
Urnai Sustabdomi

I

ant Genuine, 
„ yer Aspirin Radikališ- 
kaj Nupigintos antį visų 
didžių.

A Itgerkit pilną atiklą Vandens. 
Atkartokite gydymą į 2 va

landas.

< "Priimkit 2 BAYER Aspfrin 
•• Tabletkas. Bukite tikri, kad 
gaunate fiAYER Tabietkaa. kūnų 
reikalavote.

Jeitru »hauda, šulnį-
pinkli ir iSmai*ykit « BAY- 

ER Aąpirin TktfldUiM | vlWą tria
dai! .ciklo vandens. Gargaliuokite 

raAalfn. gorkUa akaudftji 
k tunai.

PASTEBĖKITE 
“NURODYMUS PAVEIKSLUOSE”

Ši paprasta čia nupiešta metodą yra 
būdas kuriuo daugelis gydytojų dabar 
gydo peršalimą gėlimus ir skausmus 
peršalimas su savim atneša.

Yta pripažintas kaipo saugus, tikras, 
GREITAS būdas. Nes palengvins pap
rastą peršalimą beveik taip greit, kaip 
greit ii pagaunate.

Klauskite apie tai savo gydytojaus. 
Ir kai purkšite, bukite tikri, kad jus 
gaunate tikras BAYER Aspirin Tablet- 
kas. Jos ištirpsta (išsidalija) beVėik 
urnai. Taipgi beveik urnai veikia, kai 
ias priimate. O dėl gargaliavimo, Genu
ine Bayer Aspirin Tabletkos išsidalija. 
Sreit’ ir pilnai, nepalikdamos iritūojan-

U arba aštrių dalelių.
BAYER Aspirin kainos tapo ant vi

su didžių galutinai nupigintos, taip, kad 
dabar nėra priežasties priimti kitas ne
gu tikras Bayer, -kurias jus norite.

muhĘ
KAINOS 
Bayer A

blind not to hotice his ring 
immediately.

Not looking in any direction 
nor answering anything the 
poor giri hurried towards the 
door.

Again she didn’t notice the 
mysterous Satyr Come near 
her until he whispered iu her 
ear.

“You’ve hurt him. 
without apologizing 
be i n grea t danger.

Natalie stopped
Her head fillcd \vith anger 
and champagne began to 
think more cahnly. What a 
fool she was. She had insulted 
her employer for revenge and 
tomorrow he vvould tell her 
that her place was taken. 
Thcn what could she do?

She tried to follow Satyr 
bu t already hc was lošt in 
the crowd. Without wasting 
any time Natalie returned to 
the Oriental room. It was em- 
pty. Thc unhappy giri erum- 
bicd to the pillows... Thc 
masks tverė to blame. If peo- 
plc hadn’t come to the bąli 
with masks she wouldn’t have 
insulted her employer and 
could have gonc home sercne- 
ly not fearing tomorrow. Now 
she would probably Jose her 
position. Natalie tore off the 
mask and threw it away from 
her. Her eyes burūed danger- 
ously and if there had been 
somebody in the room mask- 
ed she would have torn it 
from them. Her enel’gy ’died 
down and Natalie fcll in the 
pillotvs again and began to 
ory. After a few moments 
thc pleasant voice of the Turk 
said to her. “You have takeli 
off your mask. I win my wa- 
ger. You will love me.”

Without raising her head 
Natalie said, “Yču persuaded 
me to come here w;th falše pro- 
■mises, you made me drunk with 
champagne, you airanged 
things so'that whcn I'knew 
the truth I acted asr/I did, as 
any other self respečting gir] 
would and now you štili ridi- 
cule me. I insulted you; for 
that I beg your pardon and 
ask you to leave me alone.

“I will not leave you until 
you fulfill your promise” was 
tlie Turks eurious answcr.

Natalie raised her head and 
turned pale, before her hold- 
ing a mask in his hand stood 
her employers ncphcw whose 
photograph she had taken 
from his desk. She hid her 
face again and wa’ited for the 
beautiful apparition to pass. 
Būt is did not disappear. On 
the contrary he bowed and 
took her by the hand.

'Rise, Miss Natalie, my uncle 
will introduce ns.”

Right there stood Satyr who 
had vvhispered in her ear Se
verai times. Hc was her emp
loyer. The giri was getting 
dizzy. What was happening? 
She coudn’t understand this.

“Miss Natalie, may I present 
my nephevv Algird? A-lgird 
this is -my helper Natalie.”

“Būt whats happen'ing I 
don’t understand a thing—”

“What happens at a mas- 
ąuerade needs no explana- 
tion” laughcd Algird.

“Būt why the masąue bąli?”
“To that ąuestion my nc- 

phew will give a better ans- 
vver”, said Algirds uncle. Būt 
I can rccall one small inci-

dent. Miss Natalie perhaps 
you remember iheeting this 
gentleman ih my Office one 
day. You m adė a good impres- 
sion on him. Būt being an ar- 
dent woman hater he did not, 
believe in their virtuc and 
goodness. In his estimation 
all women without exccptions 
were dowly creaturcs not 
worthy of love or respect. 
With that idea he returned 
from abroad. Now you will 
understand why hc did not 
want to be introduccd to you. 
Būt I, knowing your character 
dėtermined to show this infin 
dėl that among Lithuanians 
there are respcctable women. 
It remained for me to correct 
this plan to which this gentie-, 
man willingly joiried. As you 
see everything ’ turned out 
well. ,

“Būt I was irightened.”
“That is :nothing. It is hcal- 

thy for yoting pcople to have 
their hcarts jolted.”

“How did you know me?”
“By your voice. You mušt 

have noticed that cverybody 
tries disguise their voices. Būt 
you not knowing';'< that špoke 
with your natūrai voice, be- 
sides your gracefulness can- 
not be hidden cven by the

AKUŠERĖS

most unusūal costumes. Būt as i mission iš completed for the 
I said before kiy nephew will time being. I wishing you 
explain everything with more many other lucky beta in life.”

Uncle went out. Būt Algird 
seated the gird on the pillows 
and špoke to her ąuietly:

“This night of joy will con- 
tinuc tomorrow, day after to- 
morrow and w(ithout end... I 
was seeking fantasy in life 
and I think I have it Now wa 
will both live with masks on 
because life is boautiful only 
through colored glasses...”

As though fearing to lose 
this wonderful mirage Natalie 
looked at Algird with wide 
eyes.

explain everything with more 
ėloquence. I overheard you 
speaking of some kind of a 
bet. What was it?”

“This was our agreement: 
If Miss Natalie would take 
her mask off she would love 
me and if I take mine off 
I would buy her an engage- 
ment ring. ”

‘Vfhat means you both won 
for both of you ha ve your 
masks in your hands: You 
w*ill love this stuborn fellow 
Miss Natalie and you will buy 
her an engagement ring. My

“Will his night ever ettd?” 
she asked.

“It will būt it will be alopg 
long night as long as oUr 
lives...” And for the firsU ttifte 
he kissed her hand.

Uranslated by
Hutą Kaftanas, 

(The end)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

/gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ipent ir magne- 
tie blankėts irti 
Moterims ir mer 

ginoms patari 
mai dovanai.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

ADVOKATAI

A.L.Davidonis, 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.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Tel. Cfice Weritworth 6880
Rez. Hyde Park 8395 *

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

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
Iš RUSUOS

Getai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th Št., netoli Morgan bt 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park *6755 ar Central 7464

j 
įį

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis:Advokatas

4631 SouthjABhland Avė. . q 
Tėl. Boulevard 280Q

Rez. 6515 So. RoM Si.
Tel. Repų^liė 9723

fel. Andover_į588
Hubbard, Baker

Jį Rice
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

2420 W. Marąuette Rd.
afti Western Avė. Hemlock 7828

‘ ’■ ‘ Z1 . Į . . .

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

• Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro..

* Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone ProSpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHIČAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, mup 2 iki 4 
vaUpo' pfe^ -ir nuo 7 iki 8:30 vaL » 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. i: C «1 • -* t ' n

Phone MIDWAY 2880 Y 
. ---- - r.. . .įį-į / . --------- - .. >. . ......

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurfce Kahn

4631 South Anhiand Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki ‘8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

AKIU SPECIALISTAI
Dr. Pulsuckis 

LE VAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Boul’d 
iKamp. Damen Avė.) 

Tėl. Hemlock 6699 
Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak. 

Rezidencija: 
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexelj9191

Dr. A. A. Roth
Rusas 'Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 4r Visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 31 st “Street 

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

diena.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Prjtnfko akinius dėl visokiu
.» • J ■

ArECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

T)oubleTčsted!DoubleAclion!

SAKI N G 
POWDER

Šame Price Todayas44^arsAqo 
25 ou neės for 254 

fuiI Pack • • • No Slack FilĮįn^ t

'aliits, •ufhornuuct.

MILLIONS OF5’ POU H i>s h AVE BE Ė H '
USED BY OUR GOVtRNMEHT ...
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Simon M. Skudas M.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
W W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnąrja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-
2317

Tėl. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Tel. Lafayette 8572 
J. Liutevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Pfttatnatija Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, e Kaina • prieinama. 

3319 Lituanika Avenue 
tHICAGO, ILL.

■g".... .....-

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optomėtrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ntio, skaudamą akių katštj, atitaiso 
trumparegyste dr toliregystę. Priren
gia tėisinr'ii akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas šv 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Special'3 atyda atkYeipiam i mo
kyklos vaikus. KreivoS ‘#kys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. N«- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

756“WeTSs?
kampas Halsted St.

Valandos ūd 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dlerią.

, . i ,1 lii,,įw .ibi... .................. ...... 4—.

Dr. Jebn J. Smetana 
OPTOMETRišTAS 

1801 So. Ashtaiid Avė# , 
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos’buo ’OfSO iki 12 ir nuo 1:80 
Iki 8:D0 vą. vakaro.'-NedSlibms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Visi Telefonai
Yards 174

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI

Ambulance Patarna 
vimas Diena ir Nak
tį. Modemiška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. UIS
Laidotuvių Direkto 
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitngo 1 
Avenue

rfield Avė.

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras , ir nebrangus

718 W. l«th St.
TeL Monro# 3377

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151

2506 West 63rd St. —
10734 S. Michigan Avė. ,,

N. RADIS Ch. ' A MASALSKIS - 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvų 
Išmokėjimo Planų.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

iiMmiiin «... .j . i a .

L J. ZOLP
„ GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel, Boulevard £208 ir 8^.113

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai
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VAKAR IR 
ŠIANDIEN
Dr. C. K. Kliauga vakar 

sulaukė sunaus

Dr. C. K. Kliauga ir p. Kazi
miera Kliaugienė, G737 South

Artesian avenue, vakar rytą su
laukė sunaus. Kūdikis gimė 
12:15 naktį. Prie gimdimo bu
vo Dr. J. Yuška. Kūdikis yra 
8-ių svarų.

Dr. Kliauga yra vienas it 
pirmųjų narių Birutės choro, 
jos iždininkas ir iždininkas 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos

Naujienų Vajaus 
Kontestas

Naujienų vajaus kontestas prasidės už 
16 dienų.

Jau pradėjo plaukti kontestantų apli
kacijos.

Jau du kontestantai pareiškė savo pa
siryžimų laimėti didžiausių dovanų kontes- 
te, būtent Pontiac De Luxe automobilių.

Tas puikus automobilius jau galima 
matyti Milda Auto Sales ištaigoje, 31 gat
vė ties S. Halsted str.

Kelios moterys kontestantės pasisakė, 
kad būtinai nori laimėti laivakortę Į Lietu
vą ir atgal. Tai penkto laipsnio dovana 
šiame Naujienų konteste.

Tūkstančiai lietuvių ir jų moterų ren
giasi paremti kontestantų darbų,, padėti 
jiems ir joms laimėti dovanas, užsirašyda
mi Naujienas sau ir savo giminėms Lietu
voje.

Šių metų kontesto dovanos yra dides
nės, kaip pereitų metų. Kiekvienas, kas tik 
smarkiau padirbės, galės laimėti didesnes 
dovanas, ir kiekvienas gaus už savo darbų 
atlyginimų.

Visi darbštesni vyrai ir moterys yra 
kviečiami Įstoti Į kontestantų eiles prieš 
prasidedant kontestui. Kontestas prasidės 
vasario 1 dienų anksti iš ryto ir tęsis iki 
gegužio 31 dienos.

Prisidėkite prie šio didelio Naujienų 
Vajaus Kontesto, atlikite visuomenei nau
dingų darbų ir laimėkite sau dovanų—nuo 
$20 iki $700 pinigais, laivakortes į Lietuvų 
ir Pontiac De Luxe automobilių.

Neatidėliojant išpildykite čia paduoda
mų kontesto aplikacijų ir prisiųskite jų Į 
Naujienas.

1935 M. NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS 
KONTESTANTO APLIKACIJA

Aš žemiaus pasirašęs pareiškiu savo norą ir sutikimą daly
vauti Naujienų Vajaus Konteste nustatytomis sąlygomis ir 
pagal Kontesto vedėjo nurodymų.

Vardas ir Pavardė ............................................................ .
Adresas .....................................................................
Užsiėmimas .................................................. . .... ........ ..... .....

• >
t

Kokioj apielinkėj veiksiu ..................................................

Florida, here we come!
Greičiausiai jie ten jau ir 

“atcommo", nes išvažiavo pir
madienį. Laimingieji atostogi- 
ninkai yra VViinam Bagdonai 
su p. Bagdoniene, vienas iš da
lininkų IriternaLicnai Liųuor 
Company, 4611 South Ashland 
avenue.

Atos>togininkai planuoja pra
leisti apie menesį laiko sau e- 
toj Floridoje, palikdamas part
nerį, Frank Vizgardą prižiūrėti 
biznį.

Krikštynos
CICERO — šauni krikštynų 

puota įvyko namuose pp. Put
rimų, 1436 South 49th Court, 
kurie trumpą laiką atgal sulau
kė Įpėdinio. Svečių dalyvavo 
apie du šimtai, kurie taip sma
giai laiką leido, kad įsismagi
no ir naujai pakrikštytai 
“GVorgie” ir jis ėmė dainuoti.

Nėra abejonės, kad sūnūs 
sveikas augs. Krikšto levais 
buvo p. Bernadišienė ir A. J. 
Kundrotas. “N.” Raš.

Irgi krikštynos
BRIGHTON BARK — Trum

pą laiką atgal naujagimių duk
relę pakrikštijo pp. Glinskiai, 
2419 West. 45th street. Bažny
tines apeigos įvyko Lietuvių 
Liuteronų bažnyčioje, prie Cer- 
mak ir Irving gatvių. Krikšto 
tėvais buvo p. Bob Radžius ir 
p-lė Eleanora Klikunaitė. ’ Po 
apeigų įvyko vaišes pp. Glins
kių namuose, kur teko matyti 
naujieniotį Povilą Švelnį, pp. 
Skiaučius, Klikunus, Daniunus, 
etc. A. J. S.

Sidabrines* vestuvės
MARQUETTE P ARK *-*< 

Trumpą laiką pp. P. Markai 
ūvciivu savo sidabrines vestu
ves, kurių proga jų draugai su 
rengė iškilmingą ir gražų va
karą. Dalyvavo apie 150 žmo
nių, . kurie išreiškė “naujave- 
džiams” įvairius linkėjimus .L 
J. Bagdonui vedant eks-pronto 
piogramėlį.

P. Markus yra Senas vietos 
biznierius, kurio biznis randa- 
J adresu 24C8 West 71 St. Gy
vena gražioj rezidencijoj, 6542 
S. Washtenaw Avė. Turi tris 
dukteris, kurios yra slaugei ir 
muzikantės. —Svečias.

Preferred millions
to mayonnaise..

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

b ........... . .... ■■■■.......... • :»

JUS neimate jokios rizikos kai jus per-? 
kate Consumers Anglis arba Koksą;.

Kiekvienas tonas parduodamas su visiška 
musų garantija, kad yra augštos rūšies, 
teisingai nusvertas, pilnam pirkėjo užganė* 
dinimui.... Jis turi jus pilnai užganėdinti 
arba mes ji atsibusime ir sugrąžinsime jū
sų pinigus.

Kai jus perkate kurą, pirkite geriausį. Iš
eis pigiau ^u laiku, nes jame yni daugiau 
šilumos, mažiau pelenų ir nešvarumų ir jo 
užteks jums ilgesniam laikui.

pu1

COAL-COKE-ICE
BUILD1NG MATERIAL

Manadžeriaus Išpardavimas
CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

3 DIDELĖS DIENOS—KETV., PENKTAD. IR ŠEŠTADIEN.

Kainos Nupigintos
Išpardavimas iš Išpardavimų Prasidės Rytoj 9 vai, ryte

Juku pastebėJnas atsiliepimas i musu pasiulijimą — nu
pigintų kainų ant musų Mail Order lerviršiaus Išpar
davimo parodo, kad jus suprantate tikras vertybes. Pra
leisti ši išpardavimų reiškia nustoti tiek pinigų iš jūsų 
kišeniaus. Pasirašo

MANAGERIS.

TIVIZ’AT Manageriaus Dovana bus 
tikras Siurprizas su kiek

vienu pirkiniu iš A H
' (}aue,jaU!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kiek
vie
nas 
kau-

Kautai! Kautai
' Dėl Moterų ir Merginų

Manageriaus Speciali!!
2000 Bovelninių Dresių 

GRAŽUS NAUJAS STAKAS
Dėl Moterų ir Merginų. Ar jus galite jsiveizdin- 
ti visai naują, gražią dresę už tiktai 58c. Nėra
kiekvieno saizo kiekviename styliuje, bet atsirasNUPIGINTOMIS IŠPARDAVIMO KAINOMIS

58c
Leatherette Kautai

ver-

$22.50

Labai nupiginta kaina

TIKRAS OUTLETO PRATUŠTINIMAS
Skrybėlės

Kainos Nupigintos

1000 NAUJŲ VAILO

Rųšis.IŠĖJI

MO, BIZNIO. Pratušti

nimo

kaina
na

už šiltus, kai
liais padabin
tus, pamušalu 

tarpeiliuose 
kautus.

Su kailio kalnieriais ir apie ran

KINIŲ DĖL

Jus norėsite nusipirkti 3 arba 
4 šių dresių kai jas pamatysi
te. Nepraleiskite šios progos!

AR JUS TURITE MAŽAS 
KOJYTES?

Moterų ir Merginų 
* čebatukai

Vertės 
iki $3

*xVERTĖS IKI $5. Nėra kiekvieno saizo kiekvie
name styliuje, bet atsiras stylius dėl kiekvienos. 
‘Kiekviena dresė padaryta parduoti 2 arba 3 sy
kius brangiaus Šios pigios kainos.

Specialis pasiulijimas šaižų 
2% iki 4%. Suodės—Kids— 
Naujoviškos.

stylius dėl kiekvienos.
kPUIKIŲ ĮSPAUDŲ xPĄSTOVIŲ SPALVŲ 
xKeblesnių stylių Dresės tiktai už augštesnes 
kainas. »

3000 ŠILKINIŲ DRESIŲ
Dėl Moterų ir Merginų $1.88

MUSLINAS—Nebaltintas — I 
Yardo platumo. 10c rųšis — 
12 yardų už ..........................
MARŠKOS—-81x108. Pilnai 
Baltintos — ..........................
ABRUSAI—Sunkios Rųšies 
24x48. Special kiekvienas ...
MARŠKINIAI išeiniai—1000 RClfa
greitam išpardavimui. Kožnas

DRESĖS—dėl Moterų ir Merginų. Kita 
grupė naujų bovelninių dėl ftftp 
kiekvienos progos.—Special » OOv 
PERKELIUS—Yardo platumo—visokių 
paternų. Vertės iki 15c. Mahageriaus 
Išpardavimo kaina—8 yardai SI

BO VELNINĖS. ATKARPOS—h Sv. pun
dai.—‘Lyginasi 25 yardams materiolo— 
galimą; VAitoti1 dėl tuzino viso- 9Cp 
kių dalykų.—Pundas ...................CTv
NAUJAS BOVELNINIS MATERIJO- 
LAS—Outing Flanels—Comforter chal- 
lies, Windsor Plisses ir Lt.—tūkstan
čiai yardų naujo pavasarinio materio
lo, paprastai 18c vertybės, šiam Jjįi 
išpardavimui 7 yardai už ........... ■
DRESĖMS M ATERIJOLAS — Augštos 
rūšies Rayon—crepe ir bovelninė taffe- 
ta. Rinktinių pavasarinių patternų ir 
pastovių spalvų, paprastai 35c rūšis. 
Manageriaus Išpardavimo kai- OOa 

yardas ..........................  LvV

Niekur Chicagoje jus nerasite panašias vertybes, kaip 
šios. Tai yra Manageriaus Sensacingas Pasiulijimas u? 
tiktai

koves, pilnai dengti avies kailiu 
Spalvuoti merginoms, o juodi dė! 
berniukų.

C H I C A G O M A I L ORDER 
BARGAl N O UTLET

511 South Paulino Street—Marshfield and Street Car to Door
Hours 8:30 to 6-—Thursday and Saturday Eves. to 8:30 P. M. \

Už 20 centų pašovė 
65 metų moteriškę

Nežinomas vagis užvakar nak
tį pašovė ir sunkiai sužeidė 65 
metų moteriškę, Miss Mabe] 
Burton, 6328 University avė., 
UŽ 20 centų.

Ji pasipriešino vagiliui, kuris 
atėmė iš jos ridikiulį, kuriame 
buvo 20 centų. Ji maldavo, kad 
vagilis sugrąžintų jai bent rak
tus, bet vagilis atsakė paleisda
mas j ją kulką.

Ryt Chicagoj pasirodys 
1935 Chevrolet 

automobiliai

' Rytoj Chicago pamatys pir
mu kartu naujus 1935 metų 
Chevrolet automobilius. Jie bus 
išstatyti parodoje, kuri yra ren
giama 16-to Pulko Armory, ne
toli 16-tos ir Michigan avenue.

Paroda tęsis iki sekmadienio. 
Dienos metu ir vakarais bus 
teikiami muzikaliai programai, 
kuriuose dalyvaus George Olsen 
orkestrą, dainininkė Ethel Shu- 
tta ir Art Kaišei orkestrą. (Sp)

ŠIANDIEN PRADĖS KURSUO
TI SKERDYKLŲ ELEVEITE- 

RIŲ LINIJA

Skerdyklų. eleveiterių linija, 
kurioj komunikacija buvo nu
traukta tai gaisras sunaikino 
tiltus ir bėgės, šiandien vėl at
naujinama. Sudegusios linijos 
dalys buvo atrementuotos.

Eleveiterio traukiniai sustos 
penkiose stotyse, Excnange, 
Racine avenue, Swifto, Packers’ 
Avenue ir Armour’s. Per dieną 
kursuos 166 traukiniai.

ming!
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S A ARO BALSAVIMAS

Saar’o distrikto “plebiscite”, kaip ir buvo galima 
laukti, laimėjo grįžimo prie Vokietijos šalininkai. Bet 
jų oponentai, kurie stojo už “status quo” (t. y. kad dis- 
triktaa pasiliktų po Tautų Sąjungos globa) arba už pri
sidėjimą prie Francuos, gavo netikėtai mažai balsų. 
Tik apie dešimtą dalį.

“Nacių” priešai pranašavo, kad jie surinks apie 
40% balsų. Amerikos laikraščių korespondentai manė, 
kad “status quo” pritarėjai gaus bent 25 nuošimčius. 
Bet išėjo kitaip. Hitlerininkai todėl dabar triumfuoja 
ir rengiasi savo priešams atkeršyti, kai tik iš distrikto 
bus ištraukta tarptautinė sargyba.

Pamatinė priežastis, dėiko Vokietijos šalininkai ta
me balsavime laimėjo, buvo, žinoma, ta, kad beveik vi
si Saaro distrikto gyventojai yra vokiečiai. Kada Ver- 
salės sutartis jį atskyrė nuo Vokietijos, tie žmonės jau
tėsi labai nuskriausti, ir per 15 metų jie svajojo apie tą 
dieną, kada jiems bus vėl leista susijungti su savo tė- 

t vyne. Šitas sentimentas pasirodė stipresnis už visus po
litinius, partinius ir kitokius sumetimus.

Prie to galima pastebėti dar kitas dalykas. Hitle- 
rizmo priešai dėjo daug vilčių tam, kad Saaro distrikte 
buvo sudarę “bendrą, frontą” socialdęmokrątai su ko
munistais. Jie manė, kad tuo budu bus pakreipti į “sta
tus quo” pusę dauguma darbininkų. Bet pasirodė, kad 
ne. Antra vertus, daugelį distrikto gyventojų tas “ben
dras frontas” kaip-lik ir nugąsdino. Jie bijojo, kad, pa
likus distriktui po Tautų Sąjungos globa, komunistai 
jame turės perdaug įtakos, ir nutarė, kad bus geriau, 
sugrįžus po Vokietijos valdžia.

Jeigu socialdemokratai nebūtų dėjęsi į “bendrą 
frontą” su komunistais, tai jų agitacija veikiausia butų 
turėjusi daug daugiau pasisekimo. Tai yra pamoka so
cialistams ir kitose šalyse, kur Maskvos garbintojai 
peršasi jiems į talką.

SPECIALIAI MOKESČIŲ PINIGAI?

Kažin kas sumanė, kad Illinois valstija turėtų leisti 
specialius pinigus, smulkiomis monetomis, kuriais butų 
mokama vadinamieji “sales tax” valstijai. Dabar esą 
nepatogu, kai žmogus turi prie kiekvieno pirkinio pri
dėti centą, du centu arba tris centus ir imti grąžą va
riokais. ( J

Sunku suprasti, koks čia butų patogumas, jeigu žmo
nės pradėtų vartoti dar kokius tai naujus pinigus mo
kesčių mokėjimui. Veikiausia, tik pasidarytų daugiau 
painiavos.

Bėt įdomus yra gubernatoriaus Horner’o argumen
tas. Jisai sako, kad, įvedus tokius specialius pinigus, 
žmonės jaustųsi, jogei tie “sales” taksai yra ant jų už
dėti, kaip ant vartotojų, — kas, girdi, esą nepageidau
jama. Bet argi ne vartotojai apmoka tuos taksus? ži
noma, kad jie, tik nevisuomet tai aiškiai matyti, nes 
taksų suma būna pridedama prie kainos, kurią žmogus 
moka, pirkdamas prekę.

Apžvalga
KODfiL NEŠAUKIAMAS KO
MINTERNO KONGRESAS?

Jau septinti metai, kai bolše
vikai nešaukia komunistų in
ternacionalo kongreso, nors pa
gal jo konstituciją kongresai 
turi būti Saukiami kas antri 
metai. Kodėl?

šitą klausimą pastatė new- 
yorkietis Mark Khinoy vienam 
stambiam Rusijos komunistu 
partijos šului, atsilankęs perei
tą vasarą Maskvoje. Pastarasis 
atsakė:

“Pradedant 1927—1928 mo
tais, mes netekome vilties, 
kad artimoje- ateityje' geli

mus šiurpulys krečia^ apie 
tai pagalvojus. Mes esame 
įsitikinę, kad toks įvykis tik 
sugriautų kapitalizmą tose 
šalyse, kur jisai gyvuoja, ir 
tik pastatytų į pavojų socia
linius ir industrinius musų 
revoliucijos laimėjimus.

“Todėl, drauge Khinoy, mes 
per šešis metus atidėliojome 
komunistų partijų kongresą 
ir nesušaukėme jo net ir po 
katastrofos Vokietijoje. Nei 
Vokietijos, nei Čekoslovaki
jos, nei Francijos draugai 
tuomet nebuvo linkę pritarti 
musų argumentams.”
Tačiau Khinoy paklausė tą 

komunistų lyderį: kodėl gi da
bar vėl buvo atidėtas kominter
no kongresas? Bolševikų šulas 
jam į tai pareiškė:

“Tikroji priežastis, delko 
mes taip nutarėme, yra ta, 
kad pasaulio komunistų kon
gresas mums žymiai pakenk? 
tų Londone, Washingtone, 
Paryžiuje, o ypatingai Tau* 
tų Sąjungoje, kur dabar 
svarstoma musų priėmimo 
klausimas. Toks kongresas 
pastatytų į pavojų musų sie
nas Tolimuose Rytuose — su 
Japonija — ir Vakaruose — 
su Vokietija ir Lenkija, šituo 
ir tik šituo sumetimu vado
vaudamasis, kominterno vyk
domasis komitetas prieš kele
tą dienų nutarė (šis pasikal
bėjimas įvyko rugsėjo mėn. 
pradžioje) atidėti kongresą 
dar šešiems mėnesiams.”

Bolševikai gal visai palaidosią 
komintemą

Amerikietis toliaųs nurodė, 
kad nėra jokio užtikrinimo, jo
gei už pusės metų sąlygos kon
greso šaukimui bus palankes
nės, ir paklausė bolševiką, ką 
jie tuomet darys.

“Mes ir vėl atidėsime”, at
sake jisai.
O ar. galima būti tikriems, 

kad tarptautine pądė^s pasitai- 
sys už mefų taiko arba^eliah?

“Jokios garantijos nėra,” 
pareiškė kominterno lyderis 
amerikiečiui. “Todėl visai ga
limas daiktas, kad vieną gra
žią dieną mes busime pri
versti Trečiamjam Interna
cionalui padaryti tai, ką 
Marksas padare Pirmajam— 
iškelti jį į Šiaurinę Ameri
ką.” ; ■' •• <
Vadinasi, bolševikų Šulas jau 

galvoja apie komunistą interna
cionalo palaidojimą, ir nebus 
nieko nuostabaus, jeigu jię taip 
pasielgs, nes kitą tarptautine 

fintemas”, t. y. “raudonasis” 
profesinių sąjungų (darbininką 
unijų) internacionalas, jau yra 
numarintas.

Bet tas kominterno vadas sa
ko, kad jie pasielgsią taip, kaip 
Marksas kad padare su Pirmuo
ju Internacionalu. Marksas, tie
sa, pravedė Internącionalo koiy 
grėsė Haagoje nutarimą, kad 
centralinis Internacionalo ofisas 
butų perkeltas į New Yorką. 
Tai buvo 1872 metais, neilgąi 
trukus po nelaimingojo Pary
žiaus Komunos sukiliųio, kuris, 
viena, sunaikino svarbią Inter
nacionalo sekciją Francijojįe; 
antra, sustiprino avantiūristiš
ką (“eksitra revoliucinį”, anar- 
chistuojantį) elementą Interna
cionale.

Tame Haagos kongrese (tai 
buvo vienintelis Internacionalo, 
kongresas, kuriame asmeniškai 
dalyvavo pats Karolis Marksas) 
buvo nutarta išmesti lauk My
kolą Bakuniną su jo šalininkąis, 
susiorganizavusiais Internacio
nalo viduje į atskirą, “autono
minę” federacijąi Anarchistą 
Bakuniną rėme šveicarų Juros 
federacija, ispanai ir italai) 
Markso politika- jiems atrędė' 
perdaąg „ “oportunistiška”. J[ie 
reikalavo “revoliuoinėą” (takti
kos, atmesdami dąlyvąvkną 
parlamentuose ir bet kokį lega
lų veikimą ir siūlydami; to vie
toje, visur ruoštis prie ginkluo
tų , sukilimų ip buržuazinių vab 

’ džlą- nuvertimo...

H

komunistų orgąnizaęija — 
finternas”, t. y. “raudonasis”

įvykti socialine revoliucija 
Vokietijoje, Didžiojoje Brita
nijoje, Franci joje arba Jung
tinėse Valstijose. Mes todėl 
pradėjome stiprinti vieninte
lį kraštą, kuris turi revoliu
cinę socialistinę (?) valdžią. 
Męs nutarėme patiesti šiame 
kraštę pramoninį ir techni
kinį pagrindą, kuris padary
tų jį nepriklausomą nuo kitų 
kraštų, šitokiose aplinkybėse 
kominterno pasaulio kongre
sas tik trukdytu musų darbą. 
Dauguma draugų užsieniuo
se nesupranta ir negali su
prasti musų padėties. Dau
gumą jų mano, kad kapita
lizmas griūva ir kad bile va
landą gali prasidėti socialine 
revoliuciją. Jie nori, kąd ka
ras arbarevoliucija sųnaikln- 
tų pasaulio pusiausvirąfo[džiąwu vertimo.

anot to posakio# “šuą penkta 
koja”. Rusijos valdžiai pirmoje 
vietoje rupi savo diktatūros rei
kalai, kurie daugeliu atžvilgių, 
žinoma, priklauso nuo nacipna* 
inių (tautinių) krašto interesų. 

Nežiūrint kokią valdžią turi 
kraštas, ji vistiek negali visai 
paneigti krašto reikalus. Todėl, 
p,ay. bolševikai, galų gale, su-

Visai panašią poziciją šian
die yra užėmę komunistai, bet 
jie giriasi esą vieninteliai tik
ri “marksistai”, Icuomet tikru
moje Marksas prieš tokį nusi
statymą griežčiausiai kovojo. 
Jo šąlininkai paėmė viršų pa
minėtame Haagos kongrese ir 
nutarė baKųnisius (t. y. tų lai
kų bolševikus) šluoti lauk. Tap
čiau buvo aišku, kad, juos iš
metus, Internacionalas taip su- 
'Silpnės, jogei nebegalės sėk
mingai veikti. Todėl tame pa
čiame kongrese buvo nutarta 
iškelti Internacionalą iš Euro
pos į Ameriką. Tai buvo ifian- 
daguą būdas Internacionalą pa^ 
laidoti. Iš tiesų, po to Pirmasis 
Internacionalas tik šiaip-taip 
susilaukę dar vieno suvažiavi
mo, kuris įvyko Genevoje 1874 
metais, ir pakriko. *

O Baku niuo vadovaujamas 
anarchistiškas internacionalas 
dar kurį laiką veikė gana smar
kiai. Ypatingai daug triukšmo 
jisai pridirbo Ispanijoje. Bet 
apie 1879 metus pairo ir jisai.

Bolševikiškas “trečiasis” 
internacionalas

Dabartiniai anarchistų įpėdi
niai bolševikai pasirodė daug 
silpnesni už socialistus. Beje, 
pirmaisiais metais po pasaulio 
karo, kai darbininkų judėjimas 
daugelyje šalių dar buvo dezor
ganizuotas# o bolševikai jau 
buvo pasigrobę Į savo rankas 
milžiniškos šalies valdžią, atro
dė, kad bolševizmas gali užką^ 
riauti pasaulį, dr Leninas įstei
gė “Trečiąjį Internacionalą”, 
skelbdamas, kad Antrasis Inter
nacionalas (įsteigtas 1889 m.) 
jau esąs “miręs”. Pradžįpję jįt 
sai turėjo gana didelį pa^ią^ 
kimą. Kai kur prie bolševikiško 
Internacionalo prisi^ęjq 
socialistų partijos pąy. Itąįl- 
jos socialistu partiją, Norvegi
jos Darbo Pąrtija, Leų^i^ą Sq- 
cialdemokratųf Partija (įe^ nę 
Lenkų SyęiaBtų P^jją^ k«R 
kur soęiąiistSf* partijos 
ir stambesniosios jų fra^ęįjfeą 
prisidėjo prie Mąskves — 
Vokietijos ^ep^^Sp^Ojįįi Sp-' 
cialdenri^rąt# 
j°s ji. Waudy.

■Tftj u™. MO 
jimo Uikai, ir priešaky^' ję> 
stovėjo1* “didįįįįą’1'’ pleperis Gri. 
gori j Zinovjęv, kurį šiandie 
“draugo” Stalino angelai sargai 
laiko kalėjime ar Soloyeckose 
salose.

Tačiau Vakarą Europą atsi
sakė eiti paskui bolševikišką 
Rusiją. Tose šalyse, kur komu* 
nistams pasisek^ 
bininkų judėjimą. į bolševizmo 
vėžes, Kaip antai j Italijoje, Ven* 
grijoje ir Vokietijbs Bavarijoje, 
įvyko ne socialinė revoliucija, 
bet fašistiška kontr-revoliucija. 
Tai pamatę, kitą* šapų ę(ąrhlnin- 
kai pradėjo įuęėtį j “pasaulio 
revoliucijos” vaduš- Maskvoje 
su nepasitikėjimu. Prasidėjo ne
sutikimai ir skilimai įvairiose 
komunistų partijose. Galų ga
le, . piovynės tarp pačių Rusi
jos bolšęyi^po* Yapų kppiįnter-. 
no autoritetą, visai nupuldė.

Taigi sįUku, kąd 
galas ąrtifiąši. Bątys l^ąspves1 
valdovai tai žino. Tas tikslas1, 
kuriam Leninas steigė “trečią
jį” internacionalą, t. y. pasau
lio revoliuciją, yra seniai pa
džiautas ant tvoros. Maskva ne 
organizuoją, “pąsąųlię revoliuci
ją” prieš kapitalizmą, bet sku
binasi susidraugauti su kaipitą- 
listiškomis valdžiomis. Jos ko- 
piisarąs Litviųovas (kuris ki
tąsyk buyp sugautas Paryžiu
je, bekeičiąnt Stalino išplėštas 
Tifliso banko šimtn-rąbMneą bą- 
maškas) zuja iš vienos “buržu
azinės^ sostinės j kitą, daryda
ma* sutartis šu kapitąliątų,- fa
šistą ir k'itoįįią* “proletariato 
išnąudętojų” valdžiomis, ir ąčią 
jo; pastangom^ bolševikams jau 
pavyko gaujai; vietą Tautą Są
jungoje. ' z

• šitokiai Rusijos komunistų 
politikai' “trečiasis* internaciona- 
-i*' ’ ’ • . - . * - • • 4" ‘A. iAV • '1 * x r

grįžo prie karo sąjupąps su ta 
pačia Francija, su kurie kitąsyk 
buvo susijungusi ir caro val
džia;

Kominternas kenkia naciona
linei Rusijos politikos linijai, 
todėl anksčiau ar vėliau Mask
va turės kominterną kam nors 
parduoti arba, jei pirkikų neat
siras, išmesti j sąšlavyną.

K. AUGŲRAS

PaskutinieĮi įvykiai Sovietų Rttgiįoje
........     "I1     m. ■■■■

1 H i' 1 'į

1931 m. Maskvą aplankė 
Bernard Shaw, lordas Loflpan 
ir Ąstpr. Jie turėjo pasikalbė
jimą su Stalinu. Lady Astor, sa
lo, Williąm H. Chamberlin, be 
niekur nieko bolševikų, dikta
toriui uždavė tokį klausimą: 
“Kaip ilgai jųą dąr žudysitę 
žmųnes?” Stalinas į tai sausai 
atsakė: “Taip, ilgai, kaip bus 
reikalinga.”

Tas “reikalas” žudyti žmo
nes Rusijoje, matopiai, atsi
randa gapa dažnai. Tai tiesiog 
periodiškas reiškinys. Štai da
bar, kai Leningrade. t,apo. nu
žudytas Šergei Kirpvąs, Ko
munistų partijos politiško 
Ęiųro paryš ir Leningrado 
distrikto “bosas”, tai atsirado 
“reikalaSj” pasiųsti į aną pa
saulį net 117 žmonių.

Paskučiausiai tapo nužudy
ti Nikolajęvas ir jo neya try
lika, padėjėją. Nikolajevas bu
vo tikrasis kaltinipkąs, kadan
gi jis nušovė Kirovą. Tyrinė
jimas ir teismas ėjo uždaro
mis durimis. Net bolševikiški 

prileisti 
Kai vis- 

W UuYA K1 Nikola-
b.ęi’gaujai sau- 

;gįąi. pasius^ W niekas 
yaldžia 

jįOjjf j,M> “prisi-
|l|>|aiW- darę są-
mokslus $!■ Bfiįt^ajevas 

svęjfrnęs valstybes konsulo 
(apie

. 
Į getuose,
vedama nusta-
tyta tb-arkm w visuomet bai-

įląlkraštminįąi nčrą jį$eidžiar 
mį. Nęt ądvpką^į* fer*e ^a" 
bai klusniai pildo bolševiką 
pageidavimus, — ir tie neturi 
pęogos kaltinamuosius ginti.

. .........' -ft/ =*

Pradžioje bolševikų vyriau
sybė padarė pųroiškipią, jog t 
pirmosios grupė* 10,3 sušaudy
tieji žmonės buvo teroristai, 
prisiųsti iš kitų šalių. Tačiau 
fas paręiškimas nębuvo pa
remtas jokiais faktais. Iš viso 
ętrodo, kad su Kirovo nužu- 
dynąi jie nieko bendro netu
rėjo.

Antra vertus,, Stebėtis dėl to
kią keistų teismų bolšęvikijo
je nėra ko. Vyriausybės inte
resai teų statoma pirmoje vie
toje. Štai, kodėl su piliečių tei
sėmis ten t visai nesiskaitoma, 
kai reikalinga apsaugoti-* tie 
vyriausybės interesai. Tai ve
da -prie slaptų teismų ir slap
tų šaudymu.
r *

Teroro siautimas.
• •* » f. •

Nuo pat "bolševikų įsigalėjį- 
mo Rusijoje* buvo praktikuo
jamas terorizmas. Ypač jis 
siautė pilietinio karo' laiko
tarpiu, kada čekistai skersda- 
vo, žmępeš, kaip gyvulius sker
dyklose. Kai karas pasibaigė 
ir gyvenimas pąsid^rė šiek 
tięk nųrmališkesnis, (ai atslū
go ir teroras. Bet kartas nuo 
karto čekistai “susekdavo” ko
kį sąmokslą, ir tąsyk vėl pra
sidėdavo “kraujo nuleidimas”. 
Senovėje buvo reikalaujama 
dantis už dan(į. Bet senovės 
išminčiams toli jaukia ligi ru
siškų boiščyikų, kur4c Už vie
ną dantį pradėjo reikalauti 
Visų dari tų ir už vieną gyvybę 
;bęnt kęlįiį dęsėtkų žmonių gy
vastis-

Kai 1927į, m. pavasarį Var
šuvoje būvą nežudytas sovie
tų; ambasadorius Volkovas, tai 
bolševikai* sušaudė 20 žmonių. 
Keturios dešimtys aštuoni 
mąiąio, prąmonės vęldininkąi 
ir. specialistai buvo sušaudyti 

m., rudenį; po tc^ kai jię 
nuįįąįįbinti, vyyiaviš^ 

t Į— .... — „Į.

paskelbę jų “prisipažinimą.” 
Girdi, jie visi prisipažino, kad 
užsiėmė sabotažu, kurio tiks
las buvo pagimdyti badą Ru
sijoje.

Reikia pasakyti, jog su mai
stu tuo laiku dalykai stovėjo 
gana prastai. Ėjo smarkus 
valstiečių kolchozavimas, — 
jie buvo varu spiriami dėtis į 
kolchozus ir atsižadėti savo 
ūkių. Padarinyje valstiečiai 
pradėjo skersti gyvulius, nes 
visvien juos butų praradę. Tai 
privedė prie krizio: pasireiš
kė didelis pieno ir mėsos tru
kumas.

Bolševikų vyriausybė, žino
ma, negalėjo prisipažinti, kad 
tą krizį pagimdė jos politika. 
Reikėjo tad surasti “atleidi
mo ožius,” ant kurių butų ga
lima suversti viąą bėdą. Taip 
sakant, reikėjo surasti “krimi
nalistus”, kurie siekėsi badu 
išmarinti Rusijos žmones. Na, 
ir tie “•kriminalistai” bei sabo- 
tažninkai buvo surasti.

Tpkiu pat budu 1933 m. pa
vasarį buvo sušaudyta trys 
dešimtys penki valdininkai iš 
žemdirbystės komisariato. 
Kaip ir paprastai, po jų su
šaudymo vyriausybė padarė 
pareiškimą. Pasirodė, kad tie 
valdininkai buvo kalti (uo, jog 
augo piktžolės ten, kur jos 
neprivalėjo augti...

{domu pastebėti tas faktas, 
kad tų valdininkų suėmimas 
ir sušaudymas atsitiko, kaip 
tik tuo laiku, kada Ukrainoje 
siautė badas. Vadinasi, vald
žiai vėl atsirado tikras reika
las ką nors apkaltinti ir nu
žudyti, kad, kaip anglai sako, 
“to save its face.”

“Prisipažinimai.”
Grįžkime dabar prie 

liausios teroro bangos, kuri 
užplūdo visai netikėtai ir ne
lauktai po. to, kai tapo nužu
dytas Ęirpvas.

. pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog ,, Rupi jos cįiktatoriai . iy. jų 
leitenantai nejaučia saugu
mą, nežiūrint to, kad juos 
žvalgybininkai daboja, kaip 
akį. Kirovo

vė

akį. Kirovo likimas aiškiai 
pąrodė, jog ir komunistiškos 
viršūnės gali tapti žmogžudžio 
aukomis. Kad ateityje tokių 
dalykų nebepasikartotų, tai 
“na straęli vragąm” (priešų 
nugąsčfinhnui) reikia paskers
ti kęlięliką desėtką žmogių!

(Bus dąųgraų)
■ ,........... T"*

MM

PAVOJINGI SVAIGALAI
’ f ■ 1’ ’• 4

M. •» <7v v 4.*w -A. .«• »

4



ARNOLD HOELLRIEGEL

Amazonia Mysteriosa
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LIETUVIU AUDITORIJOJ

galėtų būti 
nuostabaus, 
Dorado ta 

niekeno ne-

Amazonės sro 
po pasauli pą

džiaugsmo/ butų buvę, jei ųž 
paskutinio upės vingio butų 
patekęs į amazonių miestų. 
Kas yra mįslės, jei jos atspė 
jamo& kas paslaptys — jei 
jos patyriamos, kas misterijos 
— jei kas galima rankomis pa
liesti? Daug, daug geriau yra 
apie tai svajoti ir kurti!

Prieš mane guįi knyga, ku
rioje Gastop Cruls aprašo tuęs 
savo keliones nuotykius. ji va
dinasi "Amazonių šalis, kurią

■ / 'h'j'i’L $ > :W:•’i'V'M

jie pąnąįųs tomą figųroiųs, ku- 
lį’iųs ’^alirną/ ^pieštas
Egipto įąpų

Jų gilmės Vąrdąš Piauąępto 
reiškia: arų tauta.

Nuo Peršalimo 
naudokite

Antroji neįžengiamų miškų 
legenda apie moteris kareiviui 
kilo iš riterio Don Francisco 
de Orellana lupų, Po to, kai 
jis, pirmas baltaodis perplau
kęs išilgai Amazonę, savo pra
nešime Karoliui penktajam pa
pasakojo apie sutiktas mergi
nas kareivius. Bet jis užtai

vis atsiranda 
žmo-

Europietiški 
vės atradėjai 
skleidė dvi pasakas, niekad iki 
šiol visiškai nepasitvirtinusias 
ir niekad visiškai neatmestas. 
Pasaką apie moteris kareivius 
ir pasaką apie aukso karaliaus 
auksu grįstą miestą, kuris sy 
savo valdovu yra kažkur toli 
toli, Pietų Amerikos miškuos, 
kur žmogaus koja nebuvo jkel-

Tas brazilų rašytojas Gastop 
Gruls savo romaną "Amazonia 
Mysteriosa" parašė dar prieš 
tai, kai jis pats pirmą kartą 
aplankė vieną neįžengiamų mi
škų provinęiją Brazilijos Šiau
rėje, kurią iš Kio-deržąrteiro, 
pasiekti uelengviaų, kaip iš Ęu 
ropos Ne.w Yorką. Amazones, 
kaip ir viskas žemėje, turi sa 
vo rašytoją; Ar nesijuokė žį 
novai iš to kūrėjo, kuris at
vaizdavo šalį visai jos nema
tęs? Bet, gal būt, tai paragi
no Gastoną Critfs’ą, dešinini 
metų praslinkus-po jo fantas
tinio romano pasirodymo, vyk
ti į labai rimtą kelionę ^^at
rastosios Amazonės IJrti* Arba 
ji traukė nuotykių troškimas, 
o gal ir jis pats norėjo -rasti 
paslaptingąjį Doirado, tą pasa
kų miestą džiunglėse.

Gaston Cruls «prisidėjo prie 
generolo Rondbho, garsaus 
džiunglių tyrinėtojo, ekspedici
jos, kuris drauge su Teodoru 
Rooseyeltu jau buvo atradus 
"Abejonių Upę". šį kartą ge
nerolas Rondon, Brazilijos val
džios įprašytas išplaukė Ama
zonės intaku Rio das Trombe- 
tas prieš vandenį į Rio Cumi- 
na ir dar aukštyn net iki pat 
kalnų, kur prasideda Olandų 
Gvijanos rubežius. Ištirti vi
siškai nepažįstamą šalį, pada
ryti jos žemėlapį buvo ekspe 
dicijos tikras.

Juokus ir filozofiją palikim 
nuošalyj. Paroj aš pats girdė
jau pasakojant, jog kartą iš 
miško geldoj atplaukęs į mie
stą pusiau nuogas indėnas nUo- 
stabių dalykų pirkti, apie ku
riuos gandai, matyt, ir jį bu
vo pasiekę. Atplaukė pirįti, 
lenktinio peilio ir kirvio. Bet 
už tai užmokėjęs plyta šva
riausio aukso ir dar nešlifuotą 
deimantą pridėjęs, Niekam ne
pasisekė sužinoti iš kur indė
nas tą viską gavo.

jis gyvena 
niam mieste, 
vis amazonių 
ginų?

» Kartą Gąston Cruls pama
tė uolą, kųrįojje buvo iškalta 
spinduliuos paskendusį saulė, 
senovės Inkų valstybės ženk
las. Beb jis nerado, auksu grį
sto miesto, nerado paslėptųjų 
turtų. Be tp tuo Amazonės in
taku važiavę’ tyrinėtojai neap
tiko, fantazijų sukurto Doradoj 
Pąter Nicoįlno, vienas misio
nierius, pirmasis naujaisiais 
ąmžįaįs aplankęs pįo> Cumina. 
j’ądęs tep gausybę aukso, už
kasto, ištręjnįųjų jįęzųitų.

O: kaip gaila, nei vieno du
kato; nei mažiausios plytelės 
aukso smilčių, nei menkiausio 
deimanto nerado keliaudamas 
"Ainazonia Mysteriosa” auto- 
nūs.

Vienas talentingas ir plačiai 
žinomas Brazilijos rašytojas 
Gaston Cruls, po karo praslin
kus porai metų, parašė roma
ną "Amazonia Mysteriosa". 
Knygoj papasakota: vienas jau
nas tyrinėtojas, su ekspedici
ja išplaukęs vienu iš daugelio 
nepažįstamų intakų tirti Ama
zonės srovių, miške paklydo. 
Laukiniai indėnai jį pagavo 
ir daugelį dienų jį vedė vis to
lyn, gilyn ir gilyn iki jis pa
galiau nustebo pasijutęs dide
liam akmeniniam mieste, miš
ke paslėptam. Tai buvo mies
tas amazonių, merginų — ka
reivių, gyvenusių be vyrų, apie 
kurias jau šimtmečius kalbėjo 
senos šalies pasakos. Tam pa
slėptam mieste tarp žymių 
žmonių buvo iš Vienos atvy
kęs vokiečių profesorius Dr. 
llartmanas, daręs nepaprastai 
žiaurius chirurginius eksperi- 
jnentus su gyvuliais ir žmo
nėmis. Čia, kaip ir kitur, tryk
šte tryško gyvenimas.

žinoma, tai romanų fanta
zijų fantazija! Bet netrukus 
po Cruls’o romano pasirodymo, 
Amazonės džiunglėse dingo pul
kininkas P. H. Fawcett, išėjęs 
ieškoti paslaptingajo, neatme
namų amžių miesto. Fawcett 
buvo (arba, gal būt, dar ir da
bar tebėra, jei jis dar gyvas 
pas indėnus nelaisvėj) ne ro
manų kūrėjas, bet senas ir 
įgudęs tyrinėtojas, medaliais 
apdovanotas Londono karališ
kosios geografijos draugijos 
narys, gerai pažįstąs Amazo
nės pakrančių tuštumynus. Kas 
bebūtų: mokslininkas ar kūrė
jas, nuotykių ieškotojas, tyri
nėtojas ar turistas, kiekvienas, 
kam tik teko karštu neįžen
giamų Amazonės miškų oru 
pakvėpuoti, negalėjo nesvajoti 
apie šitų miškų paslaptis, apie 
nuostabius miestus, kažkur 
džiunglėse gulinčius, apie kaž
kur džiunglėse vingiuojantį in
taką, kurio tėkmė dar niekam 
nepažįstama. Pulkininkas Faw- 
cett į tai tikėjo, jis tikėjo jau 
ištisus keturius dešimtmečius. 
Kur jis dabar? Kieno jis ne
laisvėj ? Surias’o indėnų, bai
siųjų čayaposų, anaucasų, gy
venančių paltai Culuene upę? 
Arba gal kokių žmonių, apie 
kuriuos dar niekas nėra gir
dėjęs; pas skalpų medžiotojus, 
žmogėdras, nuogus laukinius, 
šaudančius iš saidoko? O gal 

slaptam, akmeni- 
o gal jis beląis- 
tų kareivių-mer-

■ Pasaka apie "Icamiabas” — 
moteris be vyrų Amazonės pa 
kraščių gyventojų labai atkak
liai ginama. Per ištįsus šimt 
mečius nuolat 
tam atskiri liudininkai 
nes, norėję aplankyt paslaptin
gąsias vietas. Pradžioje drau
ge su šia legenda plito gan vi
liojančios žinios apie "amazo
nių akmenis": retos formos 
amuletus iš gražaus žalio ne
frito, kurio klodų Amerikos 
kontinente dar niekam nepasi
sekė atrasti, šitie akmenys, in
dėnų vadinami muįrakita, ne
turi jokios geometrinės for
mos; jie vaizduoja driežus,, 
paukščius, gyvulius, žmones ir 
vairius fantastinius nebūtus 

daiktus. Didelis šitokių amazo
nių akmenų rinkinys atiteko 
vienai šiaurės amazonei — 
Kartinai II-jai, ir dabar jis tu
rėtų būti kur nors Sovietų Ru
sijoj. Pasak indėnų pasaką mė
nesienos naktimis amazonės 
pasinerdavo į ežero dugną ir 
iš ten imdavo akmenis, kurie, 
pradžioje minkšti būdavo ir iš 
; ų lipdydavo tos merginos, ką 
norėdavo. Toksai amuletas teik
davo' jo savitiilikor visokių pa- 
aiminimų ir saugodavo jo? 
vaisingumą. Daugumas amazo
nių amuletų yra, pasirodo, at
ėję kaip tik iš tų vietų, kUr 
Orellana matė kariaujančias 
moteris. Dar ir dabar niekas 
nežino tų kasyklų,, iš kurių į 
miestus patenka gražus žali 
Jade-akmenys; tai yra viena 
paslaptis iš tūkstančio pąslap 
čių paslaptingosios Amazonė:* 
šalies.

Vis dėlto gandai, kad kaž
kur neištirtuos Amazonės miš
kuos dar tebeguli turtai, ne
nori išnykti. Tikri istoriniai 
šaltiniai nurodo, kad inkų val
stybės kunigas, versiantis go
diems Ispanų užkariautojams,, 
milžinišką daugybę aukso pa
slėpė. Bet kur? Gal pačioj Pe
ru, gal būt, kitoj Andų kalnų 
pusėj, kur nors neįžengiamam 
miške, šalia vieno Amazonės 
intako. Arba, jeigu tai yra tik
tai pasaka, tad kodėl negali 
būti ir neturi būti kur nors 
tuose milžiniškuose, neištirtuo
se miškuose aukso klodų? Kai 
kurios miško upės savo kran
tuose plauna aukso smiltis; ar 
neatnešamos tik jos.iš kurios 
nors neatrastos srities?

Nieko nėra nepaprastesnio, 
kaip kalbos apie senus Ama
zonės gyventojus ir apie jų 
aukso šalį, žinios apie inkų 
valstybę, buvusią ten, kur da
bar Peru, turėjo perskristi An
dų kalnus ir pasiekti visus, 
net laukinius miškų gyvento
jui. Inkų saulės simbolis ant 
uolienų, piešiniai ant daiktų 
dar ir dabar tebėra gyvi jų 
praeities liudininkai. Kodėl ne
galėjo tas didysis Inka, auk
su apsuptasis, gyvenęs Perų 
žemėje, indėnams žinomas kaip 
aukso karalius, būti kur nors 
netoli legendariškosios ei Do
rado aukso šalies? Ispanų con- 
kvistadorai, ieškojo šieji ei Do
rado miesto po visus Pietų 
Amerikos kampus. Sir Walter 
Raleigh, norėjęs rasti tą šalį 
Gvijanoj, visi kiti keliautojai 
ir nuotykių ieškotojai, kurie 
tik buvo tos svajones perse . 
klojami, yra iš tikrųjų tik vie
nas istorinis įrodymas, kad ži
nomos Peru žemėj aukso ša
lies laikai jau praėję.

PAIN-ĘXPĖLLEttI 
^ain-Erpetleris visuomet 
/ palengvina BkttUBm'tti *

James Sanese 
^pavyzdingas 19 m. jaunuolis” 
iš Chicago, kuris prisipažino už 
pasiūlytus $500 nužudęs smuk
lininką George Ėricksen. Pini
gus pasiūliusi Ėricksen žmona 
iŠ užmuštojo apdraudos.

aš njačiąu”. Tąi yra be galo 
graži kelionių Įmyga: kulturpp 
gąsis šių dienų |mogus pergy 
veno tąrp džiųi^lįų Jf lipių 
nuotykius su jaguąrąis, mar
gaisiais paukščiais, geliančio
mis musėmis įy ųeapsakomaį 
puikiais drugiais, šitoj knygoj 
spindi kovoą su? laukimais gy 
vuliais, su atkaklia upės sro
ve, drugiu, krakodilais aliga 
toriais, vabzdžių maru. Tik 
apie mušius su indėnais kny
goj nieko nėrą. Pilki, 
ško žmonės ten buvdj matęsi 
jų pėdsakai, bet jie. pasislėpė 
nuo ginkluotos kariškos eks
pedicijos, kuri tyliai be triuk
šmo sėlino jų miškais.
į Tik vienintelį kartą — jau 
po trijų kelionės mėnesių, Ča- 
stop Cruls pamatė laisvai gy
venančius indėpus: trįs vyrus 
ir vieuą seną moterį. Jie. bu
vo visiškai nuogi, bet nuo gal
vos ligi kojų išsitepę dažais,

Buvo laikai, kada žmogui že
mė buvo pilna paslapčių. Ka
da jis jos visai nepažino ir 
manė, kad kažkur neįžengia
mų miškų tankumyne, polių le
dynuose yra paslėpti stebuk
lingi turtai, kad yra paslaptin
gos Dorados, romantiškų sva
jonių išsvajotos.

Dabar to nebėra, geografiš
kasis pasaulis atrastas. Auto
mobiliai važiuoja skersai Afri
ką, orlaiviai ūžia virš Šiaurės 
poliaus. Tik į Amazonės ne
įžengiamų miškų džiungles ne
pasirodo joks auto, ir ne vie- 
nąs aeroplanas neatvyksta pa
sižvalgyti virš medžių viršū
nių. Dar ir dabar už šito tan
kumyno gali būti paslėptai 
aukso karaliaus miestas.

buvo apšauktas keliautoju me
lagiu ir renesanso laikų apga
viku. Tačiau vienas labai blai
vus istorikas, Orellanas Kap- 
lan Gasper de Carvajal pats 
atlikęs kelionę patvirtina rite
rio pasakojimą, nes ir jo lai
vas n,etoįi Jamtfnda upės žio
čių buvo užpultas indėnų, ku
rių tarpe b.uvo ginkluotos mo
terys, kovojusios kaip tikros 
karžygės.

Musų laikams tas nebenau- 
jiena. Europos kolonistai ka
riavo su negrų karalio Daho- 
mėjo moterų gvardija; rusų 
revoliucijos metu buvo mote
rų batalionai, ir niekas tuo 
perdaug nesistebėjo. Tad kodėl 
negalėjo būt Piėtų Amerikos 
miškuos tų amazonių, legendo
mis apvainikuotų moterų-ka- 
reivių ?

Nę. Beveik pusę metų tęsė
si ekspedįęija; Gruls pateko į 
tolimą aukštiną, kur dar nie
kad baltaodžio žm.ogąus koją 
nebuvo įkelta, ir amazonių ša 
lįs kąip buvo, taip ir paliko pa- 
sįapV.nga. Ir jei vėl gelcįoj at
plauktų srpvės nešamas indė-; 
nas, vėl tarp baisių, amžinai 
neišbrendamų miško tankumy
nų, kairėj įr dešinėj, pora me
trų nuo vandens 
paslaptys, kažkas 
tas* romantiškasis 
amazonių valstybė, 
matyta,, niekeno nerasta.

Tik pirm negu kūrėjas Gas
ton Cruls arčiau susipažino su 
šitos ypatingos šalies tikrove, 
galėjo ką nors papasakoti apie 
jos paslaptis. Kada jis nębe- 
kurė, o keliavo kaip ir kiti, 
viskas tapę tikra, net papras
ta. Jis prisipažįsta savo kny
goj, kad jam iš tikrųjų mažai
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Upsets And Thrilling Close Gamės Marked 
7th Round of Basketball Meet

Red Birds Beat the
Bulaw Aces, 22 to 19

By J. J. Žukas

The Red Birds finally awakened 
from their “slump” and came back 
Sunday to play a beautiful game i n 
beating the Bulaw Aces. The speed 
and fast breaking team of those 
Red Birds was too much for the 
Bulaw’s.

put in another basket for the Ban- 
ners only to be followed by another 
very long shot by Rakė of the 
Washington A. C’s. Only about 1 
minute of play remained with the 
teams tied at 20 to 20. The teams 
were guarding very elosely. McCabe 
received the bąli and aiming very 
carefully from the center of the 
floor sent it through the air to- 
wards the basket. The bąli sailed 
right through the loop to give the 
Banners a lead of 2 points.

Three or four 
ac<]uired a new member. Because of 
his very amiable and cheerful dis- 
posilion, he was well liked by every
one.

Both mere acquaintances and 
friends are going to miss “Curly” 
Widguris, because he has found it 
necessary to return home to West 
Virginia. Although it seems rather 
impossible right now, there 
come a day when you will be 
to return to Chicago, and, to 
myn. Here’s hoping!

months ago we į Perhaps nothing tns yet vvritten 
ekpresses our emotional convention- 
aliprn, the lack of a pure natūrai ex- 
pression devoid of Artlficialities, so 
vividly, so specifically, and so 
maąterfully, as do these four lines 
from Shelley’s Mutuability:

“Virtue, how frail it is, 
Friendship, how rare, 
Lovc, how it sėlis poor bliss 
For proud despair.”

— Tonuks.

žmones ir jie tuos medžius iš- visokiems pirkiniams, kad va
lei ratų.

Jei tie medžiai (skirpstai) 
nebus tuojau iškirsti, gresia 
pavojus visiems skirpstams vi
soje šalyje.

rius darbą kitą rudenį.
— šėtonas.

may 
able 
Pir-

for-

The majority of the points were 
scored on the tip-off plays due to 
the speed of “Frankie” Andrulis. 
Frankie was the hero of the day. 
His beautiful guarding, passing and 
head work was responsible for their 
vietory. Smutnas, although he did 
not make a point throughout the 
whole game, also played beautifully. 
His height and weight helped con- 
siderably in recovering the bąli on 
the rebound from their opponents 
basket. Morgan did a lot of the 
scoring by making 5 free throws 
and 1 field goal.

The Bulaw Aces tried a lašt mi
nute rally with baskets by Kucin, 
Romonosky and Golden and brought 
the score up to 19 to 20 after trail- 
ing by a score of 20 to 15. Būt 
then “Frankie” Andrulis put in an- 
other of his beautiful driblle-in- 
shots and from there on the Red 
Birds stalled the bąli until the game 
ended. By this defeat the Bulaw 
Aces go into a tie for second place.

Atlantic Villagers 
Beat the Imps 25 
to 23 In Another 

Close Game
Sullivnn Scores a Basket 

Seconds Remaining to 
to Win the Game

5
with
Play

points all of which 
Lucid their center. 

is really one beauti- 
made 3 free throws 

All of the baskets

With»so many people looking 
ward to the initial performance of 
our operetta, “Chimes of Normandy,” 
it is absoluetely imperative for each 
member to attend each rehearsal, 
in order that we may make it a 
presentation, one which won’t dis- 
appoint our public, būt vvhich they 
will remember for a long time to 
come. This Friday will be a rehears
al of the second act, and all those 
who aren’t in the ballet are urged 
to attend. The operetta is to be at 
the Sokol Hali at 2345 So. Kedzie 
Avė., January 27th» Tickets are now 
on sale, and may be purchased from 
any of the choristers.

Don’t forget to “watch your dic- 
tion.” The Duchess.

Note:
The Brighton Park Branch will 

hold their meeting this Wednesday, 
January 16, at the home of Birutė 
Strazdas at 4448 So. Savvyer Avė.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Kai įaugau, atsintenu, prie 
musų namo buvo kelios dide
lės peplės. Iš tolo, važiuojant 
vieškeliu, musų namas skyrė
si nuo kitų namų tuo, kad ten 
Siūbavo užvis aukščiausios ir 

«'I*' ’

gražiausios peplės.
| Pavasarį į tas peples prilėk
davo pilnos šakos špokų-gies- 
mininkų. Koks būdavo tų špo
kų čiulbėjimas, dar ir šiandie 
atsimenu. Tų špokų čiulbėji
mas man tuomet buvo toks 
gražus, kaip dabar Chicagos 
Symfonijos orkestras.

O girioj pušų ir eglių šla
mėjimas mane visuomet vilio
jo prie savęs.

Lietuvos Konsulatas 
paieško 5 Am. lie

tuvius
šie asmenys gyveną Ameri- 

<oje, vra ieškomi:
JANULAITIS, Pranas. Ame

rikoje vadinosi Frank Mitchell. 
Gyvenąs Detroit, Michigan.

KAUČIUS, Baltramiejus. Ki- 
ęs iš Žalpių km., Lielių para
pijos, Kelmės vals
apskr. Kadaise gyveno 
ford, Illinois.

MIELIAUSKAI, Jonas 
įas. Kadaise gyveno 

ville, Illinois.

MIKALATTIS, Kazys. Gyve
nąs Melrose Park, Illinois.

TRAKAS, Antanas. Kilęs iŠ 
Londžių km., Veviržėnių vals., 
Kretingos apskr. Gyvenąs Či
kagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

J. F. Eudeikis Blue Ribbon 
Boosters* get hot in second 

half to beat the Belskis 
Boosters 23 to 19

aThe Belskis Boosters played 
very fine defensive game against 
the strong team of the J. F’s. The 
boys surprised the Undertakers by 
their hard work and close guarding. 
The score at the half found the Beb 
skis trailing by only 2 points. The 
score was 7 to 5. , ,

Tony Lauraitis got going in the 
second half by making 4 buckets. 
Then Wanago and Conrad each sunk 
2 baskets to clinch the game.

The scoring in the second half foi 
the Belskis was done by C. Chapp 
and Belskis who made a free throw 
apiece with a basket donated by Re
ginis. The boys did very nicely and 
played a great game.

Tony Lauraitis after playing a 
great game in the Naujienos Basket 
Bali Meet went to play with Perez 
in the K. C. League. They played 
one of the hardest teams in the 
league, Quigley, and beat them in a 
very close game 24 to 23. Tony 
played a great game for Perez by 
making 3 baskets and in the lašt 
seconds of play making the free 
throw that won the game. NICE 
WORK TONY.

The Atlantic Villagers in the first 
half scored 15 
were made by 
This boy Lucid 
fui player. He 
and 6 baskets.
that he made were one-handed shots 
thrown over his shoulder, which are 
impossible to block.

The Imps looked very bad in the 
first half only making 6 points. Blin- 
strub and Beckanaitis did the scor- 
ing.

In the second half Blinstrub gets 
hot for the Imps and made the game 
very elose. Baskets by ' Novickus, 
and the two Yanuska brothers r ai sėd 
the score up to a tie at 23 to 23. 
With about 1 minute to play Becka
naitis received the bąli under his 
basket with no one around him. Būt 
he did not take enough time in aim- 
ing the bąli and missed throwing 
the game away.

With 5 seconds to play Sullivan 
of the Villagers received the bąli on 
a pass from Stanley Pūkas and 
stumbling through about 8 players 
threw the bąli right through the 
basket for two points. Just then the 
whistle blew and the game was over 
with the Villagers out on top 25 to 
23.

PIRMYN
ŠHARPS and FLATS

.......... : ■

E. Y. S. 
Courier

Pavieni medžiai ir giria man 
visuomet patiko ir patiks. 
Kiek sykių vasarą esu gulėjęs 
r pasilsėjęs medžio pavėsy. 
Kiek sykių esu .vaikščiojęs po 
?irią ir klausęs jos malonaus 
■šlamėjimo. O kaip yra malo
ni pasivaikščioti keliu, kurio 
ibi pusės yra apsodintos me
džiais. ..

Pas jus atsilankys 
Kipšas

Raseinių
Rock-

Atsišaukite į Naujienas
Ypata, kuri užprenumeravo 

ir Ig- Naujienas p. Antanui Klimai- 
West- tis, prašoma atsišaukti į Nau- 

I j ienų ofisą. N. Adm.

DUODAME PASKOLAS ant MORGKIU
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

Banner A. C. Win a 
Thriller from the 
Washington A. C.

22 to 20
This was another of those breath 

taking games in vvhich the score sea- 
saws back and forth. Neither team 
at any time in the game led by more 
than 4 points and with about 10 mi
nutes to play the real fun started. 
The score was tied at 12 to 12. Rakė 
of the Washingtons started off the 
scoring with a very long shot that 
went right through the loop without 
touching the rim. Immediately after- 
wards F. Ivers of the Banners came 
back with another long shot. Rakė 
sank a shot and O’ Liva slapped įn 
a beautiful basket with about five 
men hanging onto him.

T. Johnson then got fouled by a 
Washington A. C. man and made 
the free throw to give them a lead 
by 1 point with only 4 minutes re
maining to play. Walsh of the Waah- 
ington A. C. came back in the eru- 
cial moment with a beautiful onė- 
handed shot from the center of fhe 
floor to give them the lead at 18 to 
17. Ed. McCabe thęn received an* 
other foul gnd carefully gank the 
free throw to make the score agąta

Chorus rehearsals are usually con- 
dueted in, a nice, quiet uneventful 
manner, with no one doing anything 
especially outstanding, or anyway, 
no one doing anything printable. 
Then just when I am unable to at- 
tend, everybody euts up, at least so 
I gathered from my erstwhile in- 
formers, who couldn’t remember de- 
tails.

A very large attendance on Fri- 
day with almost all the members 
present...

Wenetta Grybas and Irene Kant
ri m weren*t going to come down, 
būt couldn’t stay away. Incidentally, 
did you know that Wenetta in con- 
templating a trip to Efurope this 
spring? Ame Ha Razmus was back 
after being kept away for a week 
or so with a bad cold...

Chuck Matekunas not there for the 
šame reason, only his has fancy 
trimmings, and they call it “flu”; 
not serious though — just a touch 
of it... Ann Waliulis and Johnny 
Stanaitis have been going steady, 
būt not to chorus practice. We ex- 
tend to you, a very cordial invit- 
atięn... Other invitations to Ste- 
phanie, or as Tonuks would say, Miss 
Ažūre Eyes, and to Johnny Pikčių- 
nas, and to — well, all the others 
who haven’t been coming down re- 
gularly...

• One of the sočiai affairs of this 
season you can’t miss and then not 
rpgret it is the Imps dance, the 26th 
of this month at St. 
tortam at Rockwell 
Avė...

Whąt has hąppened
leckis who has ahvays been thought 
of ag a shy, quiet, serious sort of 
a person, and who now ig surpris- 
ing everyone in his role of practical

Tuesday eve vvitnessed an inces- 
sant turmoil brevving in the vicinity 
of 33rd and Halsted. This of course 
was due to the eleetions of the 
Bridgeport branch. These were the 
fortunate souls: Chairman—Vytau
tas Beliajus; Vice-Chairman—Bi-uno 
Bruknis; Secretary—Estelle Parker; 
Treasurer—Stella Wodman; Officer 
Pro-Temps—John Bender; Sočiai Se
cretary—Vera Widutis.

This vveek’s acquisitions: Antanas 
Mauragas, Bruno Narish, Estelle 
Pipiras, Emest Dulinskas, Birutė 
Strazdas*, John Urban, Mary Picku- 
nas, and John Gircis. '

I^ess thatt two weeks reinaiti ■ be- 
forė that great1 fete, the Hard Time 
Party and Dance. Little need be 
mentioned save the fact that thi 
participants should be dressed ac- 
cordingly or suffer the consequences. 
A word to the wise is sufficient!

It seems that women are coming 
into their own. The equality of 
sexes has already been established 
with the introduetion of Margaret 
Nonvich as Sergeant-At-Arms. In 
fervent hopės of your success as the 
occupant of this important post we 
remain sincerely yours, dear Marge!

Who is responsible for the con- 
version of a perfeetly good hat in
to a receptacle of tinted cigarette 
butts? (Due to the lipstick... Of 
course). Wasn’t it the šame individ- 
ual of comely appearance, who made 
great haste to evacuate the premi
sos at the close of Tuesday’s meet
ing?

We are informed that Al Zelnis 
exercised a remarkable influence at 
the eleetions, lašt Tuesday. We sur- 
mise that his vocation is that of a 
high-pressure salesman. Right, Min
daugai ?

Has anyone outside of the select 
few glimpsed the courageous pro- 
file of Venusiuk’s new boy friend?

Cigarette smoke... To the che- 
mist... A liberation of carbori pro- 
duced by the oxidation of certain 
substances... To Birutė Strazdas.. . 
A fragrant aroma.,. Or perhaps.,.

f

Incense ? *
Estelle Bakatis gives us the im- 

pression of being peeved at a cer
tain individual, well known to us 
because of his jovial expressions. 
What is the cause of this maladjust- 
ment?.. We are ahvays ready to 
lend a helping hand, dear Estelle!

Profesionalai ir biznieriai, 
pas jus šiomis dienomis atsi
lankys lietuvių futbolininkų 
organizacijos “Kipšų” narys ii 
prašys, kad duotumėte skelbi
mą arba taptumėte jų rėmėju 
Mat, šio mėnesio 26 d. jie ren
gia šokius ir balių St. Agnės 
Auditorijoj. Patartina neatsisa
kyti, nes Kipšų yra virš pusės 
šimto ir visi jauni, sveiki, drū
ti vyrai.

Jus norite daryti biznį ne 
vien su ateiviais, o ir Ameri
koj augusiais lietuviais. Rei
kia juos pamasinti, pasirodyti 
esant sportais, kad jie įgytų 
gerą nuomonę apie jus, gerai 
kalbėtų apie jus ir reikale tu
rėtų palinkimą kreiptis j jus.

Neatsakykite Kipšams!
Tai nėra vaikų organizaci

ja, o suaugusių, jaunų vyrų, 
kurie neužilgo busi profesijose, 
bizniuose ir daugelis apsives. 
Nepaisyti apie tokią grupę, ku
ri šį rudenį išgarsino lietuvių 
vardą įvairiose Chicagos apie- 
linkėse, supliekė kelias stip
rias svetimtaučių komandas ir 
kitą rudenį dar labiau pasižy
mės, nėra galima. Taigi, kuo
met pasimatysite su Kipšu, 
bukite sportai: duokite skelbi
mą į j U programą arba parem
kite jų organizaciją pinigais. 
Visas pelnas iš šio parengimo 

[eina Kipšų organizacijos nau- 
žia [ viena gali t atsiųsti savo dai, nes nemaža pinigų reikės

Girių šlamėjimas 
Čiulbėjimas, 
jaunų dienų gražus 
mai, kurie pasiliks 
mintyj visuomet..’.

tai
paukščių 

vis mano 
atsimini- 

mano at-

Dabar Amerikoje penkios 
Ješimtįs tūkstančių skirpstų 
serga. Liga kažin kokiu budu 
lasigavo iš Vokietijos. Visiems 
skirpstų medžiams gręsiąs pa
bojus, jei jų greitai neišgydys 
arba nenukirs.

Kiti tvirtina, kad praradi
mas Amerikai skirpstų, butų 
nacionalė tragedija. Reikalin
ga pusė miliono dolerių tuo
jau ir pusė miliono dolerių, pa
vasarį, kovaif stivskirpstų liga.

Trys šųntai penkios dešim
tys tūkstančių 'vyrų, kurie da- 
bar dirba giriose ir augina jau
gus medelius, turėtų visą sa
vo energiją atkreipti į apsau
gojimą skirpstų, kuriuos rei
kia tuojau naikinti, kurie ser
ga, arba gydyti tuos, kurie dar 
hespėjo užsikrėsti ta liga.

New Yorko valstijoj, sako, 
kad jau nėra yilties išgelbėti 
skirpstų; reikią tuojau juos 
visus iškirsti. Bet tam darbui 
reikia daug žmonių. Tik vald-

SUTAUPYSIT PINIGU
Pirkdami Čeverykns Pas Mus

/•* Musų krautuvėje visuomet 
rasite didelį pasirinkimą 
spalvų, didumo, stylių irma- 

W FH teriolo.
z Mes turime čeverykus vy-

1S rams, moterims ir vaikams.
Kaliošius užlaikome visokius

1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios 

UNIVERSAL SHOE STORE 
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED- STREET

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Agnės* Audi- 
and Archer

to Bruno Be

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame*už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman andGo. Jnc. 
120 S. La SaUe St. 

Tel. FrankUn 0576

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN . ;
KANTER-------

MoMligoorCo
4707 S. Halsted St

Tel. TAROS 080S

Ae*.a'

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiele nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesį

Tavo turtą* apnau»o- 
ta* per U. S. O®?*": 
ment |*talw, Kelerai 
Savimi* and I^an 
lumirauce Corpomtlon. 
W«HhIn<ton. ». C. dėl 
kiekvieno a«men* iki 
W,OCO.OO.

i I'ederalSavings 
w AND LOAN ASSOCIATION

padėti $100,00 arba daugiau— 
$1.00, gauti knygelę ir kada 

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity Mmokėjom 5%.

Pirma' Federal ir tvir
čiausia finansinė įstaigą.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.OF CHICAGO;

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Mv.įTuiTiTav;tiSvwilii'ūJ

Kadangi laundrės pakėlė ’20 nuošimtį dauginus už 
skalbinius, jus suČedysite pinigus plaudami namuose 
drapanas su moderniška skalbiama mašina. Drapanos 
išplautos namuose yra baltesnės, sveikesnės ir ilgiaus 
tveria, 
machine
pati per savę išsimoka

$49.50 ir $59.00
PASIRINKIMAS

APEX, MAYTAG, THOR, 
WESTINGHOUSE 

ir kitų.

Skalbiant namuose su moderniška washing 
Galite pirkti įmokant $1.00 į savaitį, mašina 

Kaina

ATEIKITE BUDRIKO KRAUTUVEN

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

W C F L 970 K. lietuvių programas nedaliomis l-r-2 vai. po piet.
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ■,>»»» 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

svimming 
Rusiška ir turi 

Moterims seredomi
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

pradėti darbuotis privatiškai. 
Jo ofisas randasi kambaryj ė 
1009 aukščiau paduotu adresu.

gilinu Į.. .

(Tęsinys)
Lietuvos Henry Ford

Lietuvos Henry Fordo dirb
tuvės Plungėje yra be skolos, 
nereikalauja jokio kredito ir 
visas sąskaitas apmoka iš įplau
kų už prekes. Pačiame Plungės 
miestelyje fabrikantas turi gra
žią rezidenciją. Biznį varo apie 
trisdešimts metų. Nežiūrint to, 
p. Kučinskas planuoja fabriką 
perduoti savo žentui, o sau įs
teigti kitą biznį. Jis pasakojo, 
kad audyklai operuojant, Plun
gė padidėjo dvigubai, nes iŠ 
kitur suvažiavo darbininkai 
dirbti fabrike.

Savininkas 
apie 50 metų 
tvirtas vyras,
maitis, tik nusiskutęs usus. Jis 
praleido apie tris metus Brook- 
lyne, Amerikoje.

Mano supratimu tas “Henry 
Fordas” pataikė tinkamą biznį 
pradėti Lietuvoje, taip kaip 
Amerikos Henry Fordas patai
kė su automobiliais. Audinių
Lietuvoje dar trūksta, nes jielbuvo reikalinga, 
gana brangus. Darbininkai dir- (Toliau bus)

Kas ką sako
gyvais klausimais

Pasiryžę išauginti 
Chi. Liet. D-ją iki 

3,000 narių į

Garbės žarnos čia pažymė-' 
tiems Draugijos nariams bus: 
įteiktos laike programo su ata
tinkama pagarba.

—Petras Bedalis.

Kučinskas yra 
amžiaus, diktas, 
iš išvaizdos že-

pasirodė, 
Ameriko- 
geresnius 
kainą.

Naujieną landus reporteris 
F. Bulaw tai tą tai kitą kas
dien netikėtai atsiklausia apie 
įvairins dalykus, ir kokius at
sakymus gauna, tokius čia pa
duoda.

ba už du litu į dieną. Linai ir 
vilnos taipgi pigios, bet audiniai 
kur kas brangesni negu Ame
rikos.

Šiauliuose yra didelės drobes 
bendrovės krautuvė, kur ban
džiau nuSipiikti audinių ir par
sivežti j Ameriką. Apskaičiavus 
ir palyginus kainas, 
kad neapsimoka, nes 
je galima nupirkti 
audinius už pigesnę

Beviešint Lietuvoje nuspren
džiau pasisiūti siu<tą-“gamito- 
rių”. Pasiteiravau, kiek kai
nuos. Medžiaga apie $28.00. Pa
siuvimas $10.00. Išgirdęs tokias 
kainas atsimočiau nuo sumany
mo, nes Amerikoje už tokius 
pinigus gali nusipirkti siutą, 
kuris bus ypatingai geras, ir, 
be to, kai užsivelki, matai ką 
gauni. O Lietuvoj kas žino kaip 
pasius?

Bet aš atiduodu kreditą Ku
činskui, kad jis apie 30 metų 
atgal sugebėjo įsteigti ir per 
visą laiką varyti biznį, supras
damas, kas Lietuvos žmonėms i

Vyrų ir Moterų 
griekai

“KORNEVILIO 
VARPAT

Normandijos obuoliai

Normandija yra obuolių kra
štas. Visas kraštas yra veik 
vienas ištisas sodnas. Ir kai 
pavasary žydi sodnai, ir rude
nį kai obuoliai noksta, tai j 
Normandiją suvažiuoja tūk
stančiai žmonių iš tolimų kra
štų pasigrožėti tuo reginiu. 
Ypač daug žmonių suvažiuoja 

Hiš netolimos Anglijos." “
Rudenį gi, kai obuoliai nok

sta, sale gražių Normandijos 
medžiais apaugusių kelių, prie 
kiekvienos bakūžes, pamatysi
te spaudžiant obuolių girą — 
garsiąją Normandijos obuolių 
girą, kurią taip mėgsta turis
tai. Bet nemažiau ją mėgsta 
ir vietos gyventojai.

Norma odai savo obuoliais ir 
jų gira didžiuojasi ir daug dai
nų 
tų 
nų 
koj
pai", 
Choras 
27 d., 
vioj Sokol svetainėj, 2345 So.
Kedzie Avė.

Serpolėte kartu su choru ši
taip dainuoja apie Normandi/ 
jos obuolius ir jų girą:

“Iš obuolių juk pagaminta 
Gardžioji normandų gira, 
Tad obuoliams mus jpri- 

[pažinta

Didžiausia yra pagarba. 
Ieva taip obuolio norėjo, 
Kad net roją pralaimėjo! 
Už rojų obuoliai gražesni, 
Už viską sviete jie gar- 

[desni.
Tai ir Ievą sužavėjo
O mums tas žinoma yra J 
Iš obuolių gera gira, 
Tur kiekvienas girą Kgert 
Kas sveikatoj nor ištvert, 
šimtą metų pragyvent 
Ir niekad nepasent.“

Daina tęsiasi ir toliau... 
Bet kas nori ją visą sužinot, 
tas turi būti sausio 27 d., So
kol svetainėj, — ten ją išgirs 
ištisai, gražiai tą dainą dai
nuojant p-ią Anelę Salaveiči- 
ki u tęJSteponavičienę.

— b.

— “Pirmiaus. 
pasisakyt savo

apie ją y rau sudėję. Viena 
Normandijos liaudies dai- 
yra dainuojama ir komiš- 
operėtėj—“Kortievilio Var- 

kurią Chicagos Lietuvių 
“Pirmyn” stato sausio 

3:30 vai. po piet, erd-

Chicago rengiasi 
prie Rooseveito gi
mimo sukaktuvių

MARIJONA GEČAS j 
Po tėvais Lasčauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 15 d. 1935, 2:40 valan
da iš ryto, sulaukus 50 metų 
amžiaus, gimus Pavarnių kai
me, Stulgiu parapijos, Raseinių 
apsk., Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno 26 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyra Izidorių Gečą. ir ■'Lietu
voj 1 seseri Veronika Beišie- 
ne. ir dvi podukros Amerikoje, 
Olese Jonušauskiene, kuri gy
vena Chicagoje ir Zose Kvede- 
riene, kuri gyvena irgi Ameri- . 
koje.

Kūnas pašarvotas randasi. 
Thomas Hanson & Sons koply- \ 
čioj, 6019 7th Avė., Kenosha, . 
tVisconsin.

• Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieni, sausio 17 d., 10:00 vai. 
ryto, bos nulydėta i Green 
Ridge kapines.

Visi a. a. Marijonos Gečas ’’ 
giminės ir draugai esat nuo
širdžiai . kviečiami ‘dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavima ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdęs liekuos.
Vyras.

Sausio 30 d., rengs iškilmes 
Skerdyklų International Am- 
phitheatre

Kaip pereitais metais, taip ir 
šjmet kartu su visa Amerika, 
Chicagos miestas švęs preziden
to Rooseveito gimimo dienos 
sukaktuves. Tos iškilmės yra 
rengiamos, kad Sukelti fondą 
kovai su “infantile paralysis“, 
baisia liga, kurią daugelis vai
kų serga. Ta liga sirgo ir pats 
Rooseveltas.

Prie iškilmių prisideda žy
mus Chicagos piliečiai, darbo 
unijos ir įvairios įeitos organi
zacijos. Sausio 30 d., Skerdyk
lų Intemacional Amphitheatre 
įvyks sukaktuvių iškilmės, 
šiais metais dalis pelno paliks 
Chicagai, o dalis bus perduota 
prezidentui Rooseveltui.

Jaunas lietuvis ad
vokatas atidarė 

savo ofisą
Jaunas lietuvis advokatas 

Ferdinandas Petraitis, 1460 N. 
Paulina Street, šiomis dienomis 
atidarė savo ofisą miesto cent
re, adresu, 188 West Randolph 
Street.

Pirmiau praktikavęs su dides
ne firma, p. Petraitis nutarė
.. ......... ■.—(.♦i..* M it. >

Siunčiame Gėles Telegramų i Viso 
pasaulio dalis.

Gėlės vestuvėms, banketams fir

čtoJLO O. ouiBveu 01. ;
Phone 'Btfulevard .* 7314. III.

Tai buvo labai opus klausi
mas: Ar vyras turi pasisaky
ti savo moterei visus savo 
griekus? Ar taip pat ir mote
ris turi elgtis?

Ir štai kokie buvo gauti at
sakymai iš sekamų moterų ir 
vyrų:

Gust Grigai, 6855 So. Talman 
Avė. — “Pasisakyk moterei sa-: 
vo griekus, tai ant rytojaus 
žinos visa Chicaga. O jeigu 
moteris vyrui pasisakytų, tai 
vyras iš baimes parvirstų.”

Senas Petras, agentas. — 
“Kaip karius, bet ne visus.“

Steiki Kunicka, 2942 Emer- 
ald Avė. — “Prieš vestuves 
mano griekų vyras žinos tru
putį, o po vestuvių galės pa
tirti visus, ir savo pasisaky
ti. Man rodos, kad niekas ne
privalėtų slėpti savo gerų ir 
blogų darbų.“

Petras Alešauskas, 4325 So. 
Spaulding Avė. 
moteris turi
griekus vyrui, o paskui jau 
vyras.” j

Ona Kampikaitė, 3213 South 
Parnell Avė. — “Aš manau, 
kad jeigu apsivedę žmonės šie
pia savo griekus, tai svetimi 
iškelia juos aikštęą. žmonės 
mėgs,ta ąpkąlbę.tjj'.tai,, nuou Ją 
reikia slėptis,/ o pasiaiškinti 
tik tarp savęs.”

J. J. Bagdonas, laidotuvių 
direktorius, 2506 W. 63rd St. 
— “Vyras su motere turi da
lintis smagumais ir liūdesiu, 
ir turi viens kitam pasisaky
ti visus savo griekus.’’

Olese Bisturienė, 917 West 
34th St. — “Aš esu našlė, tai 
jau geriau nieko nei nesaky
siu.“

Frances Bakshis, 4525 So. 
Fairfield Avė. — “Man rodos, 
kad vyrui nieko nereikia saky
ti, ba iš mažmožių gali kilti 
nesutikimai namuose.“

Natalija Balanda, 1046 West 
W5th St. — “Kitaip* negali bū
ti: vyras visuomet turi papa
sakoti savo griekus moterei, o 
moteris vyrui.“

Beatriče Mickiavich, 1745 S. 
Halsted St. — “Jei moteris pa
sisakytų vyrui savo griekus, 
tai tarp jų iškiltų muštynės, 
o jeigu ji pasakytų vyro grie
kus svetimiems, tai vyras ga
lėtų gal net perskyrų j ieško
ti. Griekai turi būti slepia
mi.“

Mary BalČaitis, 10744 South 
Michigan Avė. — “Nei vyras; 
moterei, nei moteris vyrui ne-’ 
turi savo griekų pasakoti. Bu-; 
tų prastai. Tik pats pagalvok,”!

Dr. A. L. GraiČunas, 3310 
So. Halsted St. — “Jei tam
sta nori turėti peklos namie, 
tai spaviedokis motete!.”

B. švagždiehė, 3514 ®merr 
aid Avė.
turi pasakyti griekus savo mo 
terei, bet moteris vyrui... AŠ- 
nežinau.... Gal.“

Kastancija Balaišienė, 6516t 
So. Rockwell St. — “O nei 
Moteris vyrui neturi pasako
ti savo griekų, nei vyras mo- 
terei. Iš to gal kilt nesutiki
mai namuose.“

Benis Baktys, 2808- W. 55th 
St. — “Kaip kada reikia, kaip 
kada nereikia.“

Anton Balchunas, į.58 JEast 
107th St. — ‘fJeigu -nori 
geras vyras, Tai moterei Savo 
griekų neturi pasakoti.” 1

Valdyba daro planus dideliam; 
vajui; J. Mickevičius iš

rinktas pirmininku
Iš Chicagos Lietuvių Draugijos 

Valdybos susirinkimo
Kadangi Chicagos Lietuvių 

Draugijos tvarka yra daugiau 
panaši į Illinois valstijos ben-, 
drovių tvarką, nes Draugija 
gyvujoa po priežiūra Depart
ment of Trade and Commerce, 
tai valdybą iŠ 7 narių renka 
visa DraugijaLtofe^nduino bū
du, o išrinkti 'valdybos nariai- 
renkasi Draugijos viršininkus;

Šiame Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdybos susirinkime 
įvykusiame sausio 14 d. virši
ninkai 1935 m. buvo išrinkti 
sekami:

Julius Mickevičius, prezid. 
Kastas Kairis, viceprezid. 
Vincas Manku, užrašų sekr. 
Paul Miler, finansų sekret. 
Jonas Degutis, iždininkas. 
Petras Galskis ir
Povilas Milaševičius trustisai.
Naujoji valdyba išsirinko 

1935 m. daktaru kvotėju Dr. 
A. Montvidą, legaliu patarėju 
adv. K. Gugį, auditorium J. P, 
Varkalą. ,•

Draugijos atstovu Springfield 
išrinktas Vincas černauskas ir 
Draugijos atstovu Harvey—A. 
L. Skirmontas. -

Nutarta rengtis prie Jubilie
jinio 25 m. Sukaktuvių Kon
kurso, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariui skaičių padau
ginus iki 3^000. šitam svar
biam konkurso reikalui bus 
naudojama spauda ir radio. 
Tinkamiems konkurso planams 
išdirbti nusakyto j , plotmėj iš
rinkta komisija iŠ Mickevičiaus, 
Kairio ir Milerio.

$4,000 pelno
'i '•;< > i>svr-’ j tj'J rTU, ■ ■ > •'t' Į “j

. Chicagos f Lietųyįų s; Išraugi jos 
narių skaičiuj, yra 1,700, thiS* 
tas virš $35,1)00.00,,. 1934 m. 
Draugija turėjo, gryno pelno 
virš $4,000.00,

Chicagos Lįetuvių Draugijos 
vakaras įvyksta šitą sekmadie
nį Lietuvių Auditorijoj. “Biru
tės“ choras po vadovyste tj. 
Byansko pildo programą, taipgi 
dalyvauja Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras po vadovyste Ste
ponavičiaus.

šiame Draugijos vakare !26 
Draugijos nariai »ž -nesirgimą 
laike dešimties metų įgaus gar
bės žymę-^aėksinl Sedą su 
monogramų įf (penki nariai ;gaus 
garbės žymę-^deimantinę 
ratą su motoig^amti iUž ntohs 
gimą Draugijoje laike (dvide
šimties metų.

Sekami Draugijos nariai 
pa žiedus au monogramų : 

.. ....
^2.

■■ J4. „^onaš--Autis, 1 
Albinas »Sis,

W^er'? .PėWunas,
8. Juozas ^algaitis, 

Ksaverus t Semaška,
10.
11. Ona Rudien,
12. Antanas Wv#k,

A ts, < 4 .

“Vyras, žinoma.,

iz. Amanas ^ova'K, 
1-3. ■JoseąHt^ ;^Oharnauskas,;
14. Burgis '»atais,
15. Josepbine Manelis,
16. W«nas 'Matulis, 

,17. Wnaš VeM 
18. Miklias Matelis, 
49. Pranas ^ąĮcalaaakas,

Ryt pradeda namų 
slaugių kursus 

moterims
Raudonas Kryžius teiks pamo 

kas be užmokesnio Fellow 
ship House

“NegalimaBRIDGEPORT. 
praleisti progos nepasinaudo
jus“, sako moteriškės, kurios 
lanko Slaugių ir Ligonių pri
žiūrėjimo kursus Fellowsh!ip 
House rūmuose, Bridgeporte.

Tuos kursus veda Amerikos 
Raudonasis Kryžius, kuris pra
dės mokinti naują grupę, ry
toj/ketvirtadienį, sausio 17 d., 
7 vai. vakare. Pamokos bus 
teikiamos kartą į savaitę per 
dvyliką savaičių, po kurio lai
ko mokinėms bus išduoti certi- 
fikatai.

Kursai yra taikomi pralavin- 
ti moteriškes ir mergaites li
gonių pfižiurėjime namuose, 
kur nėra visų įrengimų, ku
riuos turi ligoninės. Už pamo
kas nereikia mokėti.

Moteriškės ir mergaitės, ku
rios norėtų pasinaudoti, turi 
kreiptis į Fellowship House, 
831 West 33rd street rytoj va
kare.

22. Sofija Villis,
28.

25. JuDfija

šitie penki pmugijos nariąi 
es agrafas sugauna dėim#f

monogra^J 4
1. Juosto Paulius, <,

. 4. Kaaimįerąs. Jąnish, . ■

*

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS JACK 

BROWN SU AL 
WILLIAMS

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
A T 17 A nVTA mVADirATl?ZlJLiJr AJOJbl V 1 V AJLVJtkVFJJCl

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastų ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Jack' Brown per kelis mėne
sius visai nepasirodė Chicagoj, 
kur savo laiku jis buvo vienas 
populiari^kiąusių ristikų. Ta
čiau promoteriui Fred Kohler 
pasisekė j j vėl prisivilioti. Tad, 
šiandien vakare jis risis Mari- 
gold Gardins, svetainėje su Ą1 
Williams. n Pastarasis ristikas 
yra vienas geriausių. Pereitą 
savaitę per pusantros valan
dos -jo neįveikė Dusette.

Tiek Brown, tiek Williams. 
yra smarkąs ristikai. Tad . nu-, 
matoma, kad ją susirėmimas 
bus tikrai (įdomus. Kaip ir pa
prastai, bus keturios poros ris- 
ty»ią.

MARSHALL BANDYS Iš 
LONDOS ATIMTI 

ČEMPIONATĄ
Kada nors Br kur nors Lon- 

•dos pralaimės savo karūną,
................. | i r I., * .ihk.į
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&30 vai* ryto 
Radio Stotis

1360 kilocycles

■s'

$

•• t
‘ si

š i t u o laiku ir ® į 
Tadio stoties kiekvieną

Manu R*

fįaoedėlj i 
Seredą ir -i 
Pėtny&a

!A«bar eina Naujienų 
Wiio

ttorlųMe «a<diiio- 
dama vėliausios žinios? 
iš Chicagos ir viso >a-į 
touMo.

•tAieut

9 vai vakare
iš stoties 
WSBC

kiekvieną Jseredą

programas

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaietynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tade Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštST $1.85.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Crfsh 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO..
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524 

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

BARAMS F1KČERIA1 ' 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams/ 
....Priimsime >jusu senus fikčerius už 
gerą kainą.

HERZOG FIXTURE CO. - 
1140-42-44 Blue Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078
c-"1

4>- ! KNYGOS.
( BOOKS

Senų ir naujų betuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 111

KAILIAI
„ FURS

'** Z / /\ ■ *■

šAtisi&išPARDAviMAs

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ IH 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPIfY CO.

1635 W. Divteion St.
________kampas Marshfield________

STOGAI
ROOFING

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.

8216, So. Halsted .Street,
> TėL VICtory 4965.

y.... .  u.. .

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St., 
Canal 9345. .

Pasinaudokit atpigintomis .kainomis. 
Prisidėkit' prie musų kailinių kliubo. 
Nei -nfepajausit kaip nųpirksite kaili
nius. Tiktai dziaugsitčs čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 -So. Halsted Normai 5Į50

Klausimas tik kyla, kada * tai 
atsitiks?

Per .paskutinius kelis metus 
Londos yra skaitomas ristikų 
karaliumi. Kai jis ritasi, tai 
sueina tūkstančiai žmonių pa
sižiūrėti. Per paskutinius ke
turis ar penkis metus nepajė
gė nei vienas jį įveikti, nors 
ristikų tarpe, taip sakant, vis 
atsiranda naują talentų.

Prie naujų talentų priklauso 
įr Everett Marshall iš Colorado 
valstijos. 4įs palyginti yra 
jaunas ristikas, bet jau spėjęs 
pasižymėti. Per paskutinius 
kelis mėnesius jis įveikė gana

• • • t

6510

lllW»lW>Ml»ll»ĮljWli I| 111.11 IIIHIK.il.llil.

. .................................................... I........... linu......

MIL°A• W ■ TEATRAS • • i 
3140 S. Halsted

SAUSIO 1« ir W

“BY YOUR LEAVE” 
*

Gencvieye Tobin ir kiti 
'komedija ir vakare DYKAI Indai 

moterims

SAUSIO 18 ir 19

“THE SCARLET LETTER”
t / ’ ■ » v K

su Colleen Mpore* ’
. komedija ir K aktų vodevilius ‘

žymius ristikus.
Sausio 18 d. Marshall turės 

progos ristis su čempionu Lon- 
dos. Ristynės jvyks Coliseume. 
Ar Marsahll turės pakankamai 
patyrimo ir jėgos, kad laimėti 
čempionatą?

Well, tai parodys ristynės.
Risis taip pat Ray Steele, 

Oleson, Yousof ir kiti žymus 
ristikai.
■*

Garsinkitės Naujienose

Niekt end Moming to keep 
themClean, Olear and Healthy 

Wrtte for Ffee tfEye Care?* 
OT <<Eye JBeauty” Book 

MurfneCo..D«P<M S.,9 E. ObioSuChkago

SAUSIO 16 ir 17
“A LOŠT LADY”

r,"" '

rfHmuvf 
1TEATRAS■

35 ir S. Hals|edSt —

su Barbara Stanwyck ir kitais 
taipgi komedija 

Bargenu Matinee

SAUSIO 18 ir 19
“ITS A GIFT”

. su Baby LeRoy 
taipgi

“SUNP0WN TRAIL”
su Wally Wales
• komedija ir 

Pepktadieni Indai Moterims 
DYKAI.

* Bergenu Matinee iki 6:30 v. v.



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, sausio 16, 19’35

Tūkstančiai tebelan- 
ko Lietuvos-Estijos 

paroda Fair 
krautuvėj

nius šokius, o smuikininkė V.'Dalyvaus operete.) “Kome- saitę sutiko šokių. salėje, Ham- 
čepukaitė prisidėjo prie šokių j vilio Varpai” 'monde ir su ja išvažiavo pasi-

sve-500 Junior League narių ir 
čių susirinko išgirsti paskai
tos.

su “čigonų šokio’’ smuiko solo 1 
ir Šuberto “Serenada”. į

Ryt dienos programų išpildys. 
studentų Lithuanian University! 
Club. .

Paroda atdara kiekviena die
nų nuo 9-ių iki 4:30 po pietų. 
Ji yra įrengta septintame aukš
le Fair krautuvės.

Policija tebelaiko 
suimtą lietuvį Al 

freda Stasiui!

Minios žmonių, lankančių Lie
tuvos-Estijos Parodų Fair krau
tuvėje, Adams ir State, nema
žėja ir tūkstančiai žmonių ją 
aplankė vakar ir užvakar. Po 
nepaprasto minios, kuri atvyko 
į Parodos atidarymą pereitų 
šeštadienį, buvo manoma, kad 
lietuvių skaičius praretės, bet 
išėjo priešingai. Tarp tūkstan
čių, kurie lanko parodų yra di
delis nuošimtis lietuvių, bet 
daugiausiai — tai svetimtau
čių.

Junior League narių ir sve
čių vakar atlankė parodą išgirs
ti konsulo A. Kalvaičio paskai
ta apie Lietuvos Mena. Vakar 
Diena buvo paskirta “Junior 
Lengue Diena” Viešnių pager
bimui, kurios po paskaitos bu
vo palinksmintos lietuvių šo
kiais ir muzika. Šoko Vytauto 
Beliajaus grupė, parodydama »u ja auuHnuuii|, jj suaauz'e n 
kaip lietuviai šoka savo tauti-{paliko mergaitę mirti. Pats pa-

Berniukas prisipažįsta pavogęs 
automobilį, kuriame žuvo jau
na mergaitė. Albina Trilikaitė,

žymi radio dainininkė,

Daktar 
aminavo, 
išsodinta, 
čija.

Hcmewood policija tebelaiko 
jaunų lietuvį Alfredų Staniulį, 
19 metų, 1454 South Paulina, 
kuris kaltinamas mergaitės už
mušimu.

Mergaite, Genevieve Knapik, 
16 m., 4143 Homan avenue, 
Hammond, mirė St. Margaret 
ligoninėje, po to, kai ji buvo 
rasta sunkiai sužeista sudaužy
tame automobilyje, Burnhame. 
Pasirodė, kad Stasiulis važiavo 
su ja automobilį, jį sudaužė ir

kuri 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir
myn” statomoj operetėj “Kor- 
nevilio Varpai” sausio 27 d., 
Sokol svetainėj, 2345 S. Kedzie 
Avė., dainuos kaimo mergaitės 
Gertrūdos partijų.

važinėti
kurie mergaitę egz- 

pareiškė, kad ji buvo
Stasiulis tai užgin-

Ši draugija teikia 
veltui pilietybės pa
mokas ir patarimus
Moterų Piliečių Lyga kviečia į 

susirinkimą

š: vakar įvyksta svarbus Lie
tuvių Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas, Fellowship svetai
nėje, 831 West 33rd place.

ji
Susirinkimas tylįs svarbus 

tuo, kad įvyks vaidybos rinki
mai 1935 metams. Visos lietu-

dnimirm visiems jo vyriško balso mėgė- lietuvis atidarė alinės biznį ant- 
Oiaiiuivil UrtillUUd jams, o ypač mėgėjoms, šio va-'rašų 3139 S. Halsted Street, 
Naujienų programe karo St. Rimkaus radio koncer- prie pat Lietuvių Auditorijos, 

tas bus labai pageidaujama pra- Savininku yra Joe Bartkus ir 
moga. Katherine Janushkis Bartkus.

Naujienų seredos vakaro pro- Girdėjau, kad šeštadienį, gausio 
gramai prasideda 9 vai. vak. iš 19 d., įvyks alinės grand open- 
stoties WSBC, 1210 kilocycles. ing.—Keliauninkas.

Stasys Rimkus
Vyrai dainininkai tur būt

Lietuvis į kalėjimą Mail Order sandėlyj
už nepapildytą 

vagystę
Kriminalio teismo teisėjas 

Harry B. Miller nubaudė lietu
vį Albertų žuvi į kalėjimų nuo 
1 iki 14 metų. Jis buvo užpuo-' 
lęs žmogų, tikslu jį apvogti 
bet apvogti nepasiseko.

prasideda “Mena 
džeriaus Išparda

vimas”
T--- - - -T-*--

vės yra kviečiamos atsilankyti darosį retenybe, štai Naujienų 
j susirinkimų ir prisidėti prie ,rac|io programuose
organizacijos, kurioj nėra nei 
partijų, nei tikėjimų skirtumo. 
Priimamos narės nuo 18 metų 
amžiaus, o mėnesinės duoklės 
yra 10 centų. Organizacija tei
kia nepilietėms pamokas, pildo 
blankas ir suteikia įvairius pa
tarimus.

kliuvo į policijos rankas, kai 
nuėjo į South Chicago ligoni
nę ieškoti pagalbos. Jis irgi bu
vo sužeistas.

Stasiulis pasakė, kad jis au
tomobilį pavogė Chicagoje. Mer- 'vakare. —M. Zolpienė, pirm.

Susirinkimo pradžia 8 vai.

girdėjome 
daugelį puikiai dainuojančių 
moterų, bet vyrų visai mažai.

Todėl šiandien vakare bus 
žingeidu ir malonu išgirsti pla
čiai pagarsėjusį baritonų Stasį 
Rimkų Naujienų radio progra- 
me.

Visas programas bus pašvęs
tas jo dainoms ir jis turi visų 
eilę puikių dar negirdėtų dainų.

Rytoj Chicago Mail . Order 
krautuvėj prasidės pusmetinis 

j“Menadžerių Išpardavimas”, ku- 
’ riame tikimasi dalyvaus tūks

tančiai pirkėjų, kaip ir visais 
pereitais metais. Manoma, kad 

į iš visų 
miesto dalių, nes prie krautu
ves galima privažiuoti eleveite- 
riais, busais ir gatviakariais.

Mail Order krautuvė randasi 
adresu 511 South Paulina st., 
kampas Harrison gatvės. Apie 
kainas žiurėkite j garsinimų 
šiame numeryje. (Apskelb.)

i Būrys lietuvių vaikų' suvažiuos daug žmonių 
..L miesto daliu, nes prieCiceroje baigė vie 

šą mokyklą
Sausio 23 d., įvyks diplomų 

teikimo ceremonijos

CICERO.—Būrys lietuvių tė
vų vaikų baigė Cicero viešas 
mokyklas ir netrukus gaus dip
lomus iš mokyklų tarybos.

Diplomų įteikimo ceremoni
jos įvyks sausu) 23 d., 7:45 
vakare J. Sterling Morton High 
School rūmuose, kur lietuvai
tė Bernice Goodis priims dip
lomus nuo mokyklų tarybos 
pirmininko Frank J. Petru Roo- 
sevelt mokyklos vardu.

Tarp baigusių mokyklų 
sekami lietuviai:

Bernice Goodis, 1301 S. 
avenue; Emily Kaposki,
S. 50th avenue; Antanas R. Le- 
vandovski, 1212 S. 51st avė., 
Tadas Milosevski, Contance 
Paųga, 5Q31 W. Roosevelt 
Road, Julius Rindzius, 1343 S. 
48th Ct.; Jean Carole Shaltis, 
1412 S. 49th Ct.; Sophie Step- 
hens, 1602 S. 50th Ct., Anna 
Šimkūnas, 1614 S. 50th avė.; 
Miltom Braižda, 2310 61st avė.

Lietuviai programe
•Sausio 11 d., Parkholme 

Community House salėje įvy
ko Jonės mokyklos mokinių 
programas, kurio lošime ir gy
vuose paveiksluose dalyvavo 
lietuviai, Genevieve Bernotas, 
Violet Maceikis, Arthur Sruog- 
nis ir Frank Lengvis.

PRANEŠIMAI

yrara kas nors apie Chesterfield
ul v Lenas 'ziltls man LltąCLL

VLSLskeu avatta ame

Ltilč

BRIDGEPORT — Dar vienas

ir

51st
1522

Lietuviai atidarė dar vieną 
alinę

Lne

tu

e.n,ave.^n,L

iSi

Kensington Lietuviu Bendrovės šė- 
ririnku metinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni sausio 16 d. 1935 m. 7:30 
vai. vakare, A. Nakroshis svetainėje, 
311 Kensinirion Avė. Visi nariai esa
te kviečiami atsilankyti, nes bus iš
duotas metinis raportas anie bendro
vės stovi. • Direkcija.

Moterų Piliečių Lygos metinis su
rinkimas ivyks trečiadieni, sausio 16 
1935. Fellowship House. 831 W. 33 
PI. 8:00 vai. vak. Visos narės 
kviečiamos neatbūtinai atsilankyti.

Valdyba.
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PONIOS IR PANELĖS 
IŠMOKITE BEAUTY CULTURE 
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA 
MOLER’IO reguliaris kursas tik
tai trumpam laikui už puse kai
nos. Didelis pareikalavimas užbai
gusių Molerio kursą. Neatidėlioki
te. Pašaukite arba rašykite reika
laudamos musų knygutes.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystčs 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo metinis susirinkimas jvvks 
sausio 17 d. 1935 m., 8 vai. vak., 
Almira Simona svet.. 1640 N. Han
cock St. šiuomi esate prašomi, kad 
atsilankvtumėte kuod augiausia ant 
susirinkimo, taipgi, kurie yra buvę 
kliubo nariai^ ateikite ir busite pil
nais nariais, tik užsimokėsite mėne
sines mokestis. Valdyba.

------ - * - - T ----
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FurnituKė & Fixture^
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS lietuvis bartende- 
ris, būtinai privalo būti unijistas, 

i patyręs, ir turėti gerus referentes. 
Į Atsišaukit 644 N. State Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA arba moteris prie abel
no namų darbo. Gyventi ant vie
tos. Maža Šeima, geri namai. Needl- 
man, 2942 W. Wabansia Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vedusi pora be 
vaiku prie abelno namų darbo, ir 
porterio pareigų. Jewish Peoples 
Convalescent Home, 1522 So. Albany 
Avė., Tel. Rockwell 1551.

Business Čhances 
pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Tavern ir Restau- 
rantas, randasi tarpe didelių dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per daug me
tu, priežastis pardavimo, turime ke
lis biznius, vienai moteriai persun- 
ku visus apžiūrėti.

3729 So. Morgan St
—i.— ,i - - -------------------------------

SHOEMAKER Šapa parsiduoda, 
išdirbtas pelningas biznis. Nemo
kanti išmokinsiu; priežastį patirsit 
ant vietos. Savininkas

2709 W. 71 St.

P. CONRAD 
PHOTOGRAFAS 

Studija modemiškai 
įrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St 

Englewood 5883-5840 
I

PARSIUODA pigiai labai gražus 
taverno rakandai, atsikreipkite grei
tai 6543 So. Halsted St.

KOTELIS pardavimui, 24 kamba
riai, švarus, visuomet išrenduoti. 
8% mėnesio dykai. Renda $50 i mė
nesi. 22 mėn. leasas. Kaina $700. 
Apleidžiu miestą. 515 N. Clark St.

Crane Coal Co
Chicago. III.

REPUBLIC 8402

BRIGHTON PARKE pigiai parsi
duoda gerai Įrengtas tavem arba 
renduosiu. Pagyvenimui 5 kambariai, 
visokiu tautų apgyventa. 4213 So. 
Campbell Avė.

Real Ėstate For Sale
 Namąj-temg, Pardavimui ;

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, namas puikiausiam stovy, Pi
giai. Priežastis senatvė ir foreclo- 
sure. 5842 Wentworth Avė. Atsi
šaukite angliškai.




