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Francijos ir Anglijos 
oro karo sutartis

Anglija ir Francija siūlo sutartį kitoms 
valstybėms ginti viena kitą atsitikus 

“bepriežastingai” oro atakai
L()NIX)NAS, vas. 4. — Fran

cijos premjerui Flandin ir už
sienio reikalų ministeriui Lavai 
atsilankius Londone ir atlai
kius dviejų dienų konferencija 
su Anglijos valdžia liko pasiek- pseni dalykai”. Vokietijos gry- 
ta gana svarbių susitarimų tarp žimss į tautų sąjungą esąs visai
abiejų šalių valdžių.

Del tos konferencijos liko iš
leistas ilgas oficialia praneši
mas, kuriame išdėstoma kas bu
vo abiejų valdžių sutarta toje 
konferencijoje.

Oro karo sutartis
Francija labai džiaugiasi tos 

konferencijos pasisekimu. Bet 
visgi, išrodo, kad toje konfe
rencijoje nedaug kas buvo pa
siekta.

Visai naujas dalykas, kuris 
buvo pasiektas konferencijoje, 
apie kurį ikišiol nebuvo nė 
kalbų, tai abiejų šalių pasiūly
mas padaryti oro karo sutarti, 
pakviečiant prie tos sutarties 
taipjau Belgiją, Vokietiją ir ki
tas šalis. Einant tuo pasiūly
mu, visos šalys pasižadėtų 
bendromis jėgomis ginti tą 
valstybę, kuri butų “neprie- 
žastingai (“uuprovoked”) už
pulta iš oro’ kitos valstybės 
Smulkmenos sutarties bus pa
ruoštos tik tada, kai bus gau
tas kitų valstybių atsakymas.

I^eis Vokietijai atsiginkluoti
Kitas svarbus susitarimas, 

yra leisti Vokietijai atsigink
luoti. Ji vistiek atsiginkluoja, 
tik dabar tą daro slaptai, o at
eity ji galės tą daryti atvirai. 
Bet už tą malonę Vokietija tu
ri sugryšti į tautų sąjungą.

Kaip išrodo iš pranešimo, lei
dimas Vokietijai atsiginkluoti 
dar nepripažins Vokietijai pil
nos ginklų lygybes.

Tyla apie rytų paktą
IŠ oficialio pranešimo matyt, 

kad Anglija prisidės prie Ita
lijos ir Francijos susitarimo ir 
ypač prie garantavimo Austri
jai nepriklausomybės.

Bet matyt, kad Francijai ne
pasisekė prikalbinti Angliją 
Francijos peršamo rytų Locar- 
no pakto, kuris garantuotų ne
liečiamybę Pabaltijo valsty
bėms.

Apie tą paktą oficialiame 
pranešime visai neužsimenama, 
tarsi apie jį nebūtų buvę ir 
svarstyta. O visgi jis buvo 
svarstytas, nes tam paktui 
Francija ir Rusija priduoda di- 
prisidėti prie jau kiek laiko 
dėlės svarbos. Tik, matyt, 
Anglija nesutiko prie jo prisi
dėti, nes jam priešinasi Vokie
tija ir Lenkija.

Nepasisekė Francijai užme- 
gsti ir militarinę sąjungą su 
Anglija.

“Seni dalykai”, sako naciai
BERLYNAS, vas. 4. — Vo

kietijos naciai nuduoda, kad

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

Nepastovus, gal biskį šilčiau. 
Saulė teka 7, leidžiasi 5:08. 

jiems nerupi kas įvyko London- 
no konferencijoje.

Pasak jų, Anglijos-Francijos 
susitarime naujo yra tik oro 
karo sutartis. Viskas kitas esu 

skirtingas klausimas, nesiri- 
šantis su kitais dalykais. Tuo 
tarpu jį esą norima surišti su 
atsiginklavimo klausimu.

Oficialio pareiškimo naciai 
dar nedavė—jie dar “studijuo-
ja” pranešimą.

Bet iš nacių kalbų matyt, 
kad jiems labiausia apeina 
Anglijos prisidėjimas prie ga
rantavimo Austrijos nepriklau
somybės. Tai jiems yra opus 
klausimas, nes jie jau senai 
tyko pasigrobti Austriją.

Vėl kaltina slaugę 
dėl Lindberghų kū

dikio pagrobimo
FLEMINGTON, vas. 4. — 

šiandie Bruno Hauptmann by
loje vėl buvo panaujintas įta
rimas, kad Lindberghų kūdiki 
pagrobė nusižudžiusioji kūdikio 
slaugė Violet Sharpe.

Viena Yonkers restorano sa
vininke liudijo, kad išgrobimo 
naktį slaugė Sharpe atėjo į jos 
restoraną ir su storu blanketu 
rankoj laukė iki atvažiavo au
tomobiliu du vyrai, su kuriais 
ji ir nuvažiavusi.

Kitas liudytojas buvo Haupt- 
manno draugas Kloppenberg. 
Jis liudijo, kad jis buvo Haupt- 
mannų namuose, tą naktį, kai 
buvo sumokėti išpirkimo pini
gai. Hauptmanas visą vakarą 
buvo namie ir todėl negalėjo 
būti tuo pačiu laiku kapinėse 
paimti iš Dr. Condon $50,000 
išpirkimo.

Kloppenberg taipjau buvo 
pas Hauptmannnus kai Fisch 
atnešė popierinį pakelį ir pali
ko jį Hauptmannų namuose. Po 
to Fisch už kelių dienų išva
žiavo į Vokietiją. O Hauptman- 
nas jau pirmiau liudijo, kad 
tame pakelyje buvo išpirkimo 
pinigai, tik jis apie tai nieko 
nežinojęs.

Žaksejimas mažėja
WHEAT0N, III., v. 4. — 

Miss Elizabeth Warner, 19 m., 
studentė Elmhurst kolegijoj, 
kuri žaksi be paliovos jau 21 
dieną, dabar jaučiasi kiek ge
riau. Pereitą naktį ji buvo 
primigusi, o ir pats žaksejimas 
darosi daug lėtesnis.

Dideli karščiai Pietį} 
Amerikoje

BUENAS AIRES, vas. 4. — 
Pati pietinė dalis Pietų Ame
rikos kontinento susilaukė di
džiausios žinomos karščių ban
gos. Uruguay buvo 102 laips
niai paunksny, o Argentinoj 
vietomis nuo 104 iki 109 1. Gy
ventojai bėga į vasarvietes, bet 
ir ten jokios pagelbos neran
da.

(Pietų Amerikoj šiuo laiku 
yra pats vidurvasaris).

Melbourne, Australija. — Kaip jums patiktų atostogas praleisti Antarktikoje — prie šiaurinio 
ar pietinio ašigalio? Nieko viliojančio. Ret Sir Douglas Mawson, garsus šiaurių tyrinėtojas, sa
ko, jog ateityj tolimi Antarktikos kraštai sudarys resortų vietas. Gyvenimas tenai esąs savo
tiškai įdomus. Taigi, kad kokios, žmonės neužilgo pradės važiuoti atostogoms pas pingvinus 
(Antarktikos paukščius). Paveiksle parodoma vaizdeliai iš Antarktikos.

Stambus plėšimas 
18-tos gatvės 

apielinkėj
CHICAGO.—Prie 18 ir Hal- 

sted gatvių vakaė liko papildy
tas stambus ir drąsus plėšimas.

Trys plėšikai užpuolė Lesser 
Tumer, vieną savininkų Tur 
nėr Bros, drabužių sankrovos 
prie Roosevelt Road ir Halsted 
St., kai jis vežė pinigus į Hal- 
sted Exchange National ban
ką, prie 19 PI. ir Halsted St. 
Plėšikai sustabdė jo automobi
lių ir atėmė iš jo $1,700.

Nauji Francijos ve
teranų susirėmi
mai su radikalais
PARYŽIUS, vas. 4. — Lille 

mieste vakar ištiko nauji susi
rėmimai tarp f asistuojančių ka
ro veteranų ir radikalų.

Vienas monarchistas liko 
užmuštas muštynėse St. Ger- 
main en Laye.

Paryžius prisibijo rimtų riau
šių vasario 6 d., metinėse su
kaktuvėse riaušių dėl Staviskio 
skandalo. *

Milicija gaudo auto
mobilių vagis

MANCHESTER, Ky., v. 4.— 
Automobilių vagystės šioj vals
tijoj taip išsiplatino, kad gu
bernatorius pasiuntė valstijos 
miliciją į Clay pavietą išnaikin
ti automobilių vagis. Po 4 die
nų milicija atgavo 26 vogtus 
automobilius ir išsikėlė į Cor- 
bin pavietą. Areštuotų vagilių 
nėra. Įtariama, kad vagilių 
šaikai vadovavo augšti pavieto 
valdininkai.

Italija perkasi Albani
jos palankumą; pas

kolino $963,000
RYMAS, vas. 8. — Kad nu

sipirkti Alabinjos palankumą, 
Italija paskolino Albanijai 
$963,000 auksu. Tais pinigais 
Albanija atmokės kitas savo 
skolas. Už tą paskolą Albani
ja prižadėjo Italijai “nenutrau
kiamus ryšius’’.

New Yorkas pavirto i 
purvyną

' NEW YORK, v. 4. — New 
Yorkas, kuris skelbia save 
esant didžiausiu miestu pasau
lyje, (Jibar, po palkartofinų 
sniego audrų, pavirto purvL 
niausiu miestu. Gatvės ir ša- 
lygatviai nevalyti ir pavojingi 
važinėti, ar vaikščioti, šiukšlės 
jau kelinta savaitė nevežamos, 
tad jos, kartu i visomis atmato
mis, verčiamos tiesiai į gatves. 
Sniegui tirpstant gatvės pavir
to į neišbrendramą purvyną.

Laimėjo teisę sužinoti 
savo motinos vardą

....... .... ....
WAC0, Tex., vas. 3. —P-D 

Mabel Vivian Scott tik nese
nai sužinojo, kad jos auklėto
jai nėra jos tikri tėvai. Jai pa- 
sinorėjo sužinoti ir savo tėvus. 
Tuo tikslu ji susirado daktarą, 
kuris prižiūrėjo jos motiną prie 
gimdymo, taipgi prieglaudą, ku
rion ji buvo atiduota. Bet jie 
griežtai atsisakė pasakyti jos 
motinos vardą. Ji tada krei
pėsi į teismą, kad per teismą 
išgauti tėvų vardą ir pareika
lavo atlyginimo už jos tėvų var
do slėpimą.

Daktaras privačiai pasakė 
teisėjui jos motinos vardą, kad 
parodyti kodėl motinos vardas 
turi būti slepiamas. Teisėjas 
paskui sutiko ir jai privačiai 
pasakyti motinos vardą, bet 
atmetė jos reikalavimą atlygi
nimo už nuslėpimą tėvų vardo.

Bombos užmušė dar 
8,000 varnų

SPRINGFIELD, III., v. 3.— 
Dept. of Consęrvation išsprog
dino bombas Batterton farmoj, 
ties Ashland, kur perėdavosi 
varnos ir užmušė dar 8,000 var
nų. Pirmiau kitoj vietoj pana
šiu budu buvo užmušta 3,000 
varnų.

ADRIAN, Mich., vas. 4. — 
Dvi vietos high school mergai
tės prigėrė, kai automobilius, 
kuriuo jos važiavo, per iškirs
tą lede skylę įkrito į Devils 
ežerą. Du su jomis važiavę 
vaikinai išsigelbėjo.

Vengrija reikalaus 
pakeisti taikos 

sutartį
m r  i .11 41 ' v n. f

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, v. 
4. —Pasijutusi, kad Anglijos ir 
Francijos sutartis, o taipjau 
Italijos ir Francijos sutartis ją 
visai izoliavo ir pastatė ne- 
reikšmingon vieton, Vengrija 
ruošiasi pareikalauti pakeisti 
taikos sutartį ir išlyginti jos 
sienas. Tą paskelbė premjeras 
Goemboes, kuri sako, kad Ven
grijos padėtis, sienų atžvilgiu, 
yra “nepakenčiama”.

Girdi, Vengrija pasiaukojo 
taikos naudai, priimdama ne
teisingas sienas, tad ir kitos 
valstybės turinčios pasiaukoti, 
kad tą skriaudą Vengrijai ati
taisyti, atiduodant jai dalį sa
vo žemių. Kitaip taikos Euro
poj nebusią.

Vyrams rojus: mergi
nos gondolomis ieško 

vyrų
VENECIJA, Italija, vas. 3. 

— Venecijoj liko atgaivintas 
prieš 700 metų išnykęs papro- 
tis merginoms ieškotis vyrų. 
Ieškančios vyrų merginos gėlė
mis išpuoštose gondolose plau
kiojo Veneceijos kanalais, kad 
pasirodyti ir pasipiršti vaiki
nams.

Vedybų vajus buvo suruoštas 
parėmimui Mussolini vajaus pa
didinti vedybas, kad Italija su
silauktų daugiau vaikų.

Vajų oficialiai atidarė 12 mer
ginų, kurios apsivedė bendro
mis ceremonijomis. Jos tada su 
vyrais puikiose gondolose nu
plaukė j šv. Morkaus aikštę, 
kur jas palaimino kardinolas.

i ---------------------- *-----------

MURPYSBORO, III., v. 4.— 
Du CCC darbininkai liko sun
kiai sužeisti ir 23 sužeisti leng
vai, traukiniui užgavus troką, 
kuriuo jie važiavo į darbą vie
tą.

I. • . -, _____

WELLINGTON, Naujoj Ze
landijoj, v. 4. —- Vienu ir tuo 
pačiu laikų prasidėjo išsiverži
mai visuose trijuose Naujosios 
Zelandijos ugniakalniuose. Išsi
veržimai nėra dideli.

Teismas pripažino 
kongresui teisę teis

ti liudytojus
WASHINGTON, vas. 4. — 

Augščiausias teismas pripažino, 
kad ne tik teismai, bet ir kon
gresas turi teisę teisti žmones 
už kongreso paniekinimą, atsi
sakant liudyti prieš kongresą.

Teismas patvirtino senato 
nuteisimą 10 dienų kalėjimai) 
buvusio prekybos sekretoriaus 
pagelbininko Wm. P. MacCrac- 
ken, Jr., kuris atsisakė patiekti 
senotui niekurius dokumentus, 
kai senato komitetas tyrinėjo 
oro paštą.

Už senato paniekinimą kalė
jime sėdėjo 90 dienų aliejaus 
magnatas Harry Sinclair. Tai 
buvo 1929 m. Jis tada atsisakė 
atsakyti į niekurius senatorių 
klausimus. Bet tada jį kalėji
mai) nuteisė teismas, o ne pats 
senatas.

Streiklaužys nušovė 
streiko rėmėją

ROSSVILLE, Ga., v. 4. — 
Richmond kojinių dirbtuvėse 
streiklaužys Talmadge Lindsey 
nušovė streiko rėmėją Pink 
Walker ir peršovė Corbet Davis.

Del apsivedimo neteko 
kunigystės ir nuėjo 

farmeriauti
BRANFORD, Ont., vas. 4.— 

Ukrainiečių katalikų bažnyčios 
kunigas J. Shanskey, išsikėlė 
į Grimsby ir pradėjo Ūkinin
kautu

Jis nesenai apsivedė ir Win- 
nipego vyskupas Ladyka už tą 
jį pašalino iš kunigystės, ka
dangi, Vyskupo nuosprendžiu, 
vedę kunigai negali eiti savo 
bažnytinių pareigų jo diecezi
joj. ■ ,

VEŽIMAS MIRTINAI PRI
SLĖGĖ ŽMOGŲ

KREKENAVA.—Sausio 3 d. 
grįždamas iš malūno pil. Juo
zas Kemežys su savo kaimynu 
ir pilnu vežimu miltų ties Kre
kenava apvirto. Vežimas pri
slėgė Juozą Kemežį mirtinai. 
Nugabentas ligoninėn po dviejų 
dienų mirė.

Ištrėmė tris Lietuvos valdikius

KLAIPĖDA.— Vokietijos po
licijos įstaigos sausio mėn 1 
d. per Klaipėdos uostą atitrė- 
mė tris Lietuvos valdinius, ku 
rie ankščiau buvo iš Lietuvos 
išvykę ir ten ieškojo darbo.

RENO, Nev., v. 4. — Fedą 
raliniai agentai ir policija ieš
ko po visas vakarines yaĮsti- 
jas gangsterių Arvin Karpis ir 
Harry Campbell, kurie nesenai 
po persišaudymo pabėgo iš At
lantic City, N. J.

SAN FRANCISCO, Cal, v. 
4.—Iš visų 48 valstijų per pa
staruosius keturius metus di- 
džiausj gyventojų prieauglį tu
rėjo Californija, o po to sekė 
Florida.

RYMAS, v. 4. — Diktatorius 
Mussolini tikis, kad už kelių 
dienų jo šeimynoje atsiras nau
jas kūdikis. Jie jau turi pen
kis vaikus.

NEW YORK, v. 4. -r Pirmą 
kartą istorijoj, per visuą metus 
pereitais metais visame New 
Yorke nebuvo nė vieno susir
gimo raupais. v

Pasimirė Hugo Jun- 
kers, Vokietijos avia

cijos pionierius
Jis išvystė Vokietijos lėktuvu 

pramonę, bet neteko nacių 
malonės ir liko pašalintas iš 
jos

BERLYNAS, vas. 4. — Va
kar savo namuose Gautlinge, 
netoli Muencheno, savo 76 me
tų gimtadieny, pasimirė Hugo 
Junkers, Vokietijos aviacijos 
pionierius, kuris į augštybes iš
kėlė Vokietijos lėktuvų gamy
bą. Junkerio lėktuvai buvo ži
nomi visame pasaulyje ir skai
tėsi vieni iš geriausių.

Jis per ilgą laiką kontrolia
vo visą lėktuvų gamybą Vokie
tijoje. Jie buvo dirbami jo 
dirbtuvėse Dessau, arba sulig 
jo patentais kitose dirbtuvėse.

Bet jis buvo greičiau inžinie
rius, o ne biznierius ir jis il- 
ganiui neteko kontrolės savo 
dirbtuvių. Įsigalėję gi naciai jį 
visai išstūmė iš pramonės ir 
jį kaip įmanydami žemino. Kai 
pernai buvo minimas 75 metų 
gimtadienis, tai nacių laikraš
čiams buvo leista tik labai trum
pai paminėti tą faktą, bet buvo 
uždrausta nors žodžiu užsimin
ti apie jo darbus.

Netekęs kontrolės savo dirb
tuvių, jis nepaliovė kovojęs. Jis, 
nežiūrint nacių opozicijos, ban
dė suorganizuoti naują kom
paniją, bet nepasisekė. Pasta
ruoju laiku jis dirbo prie visai 
naujo lėktuvo projekto,—^lėktu
vo be uodegos.

Jis buvo mažo ūgio, liesas, 
labai raukšlėto veido, bet la
bai judrus ir darbštus Žmogus 
'ir labai mėgstantis kalbėti. Pa
liko žmoną ir 11 vaikų.

Dabar jo dirbtuves DessAu 
dirba kaip dar niekad nebuVb 
dirbusios. Bet nežiūrima, kad 
dirba ne prie komercinių lėk
tuvų, o ruošia lėktuvus slap
tam Vokietijos karo oro laivy
nui.

Moteris išgelbėjo dvi 
mergaites

WILW00D, N. J., v. 4. — 
Mrs. Sven Lindberg, 48 m., 
patapo savo miestelio didvyre, 
išgelbėdama dvi skęstančias 
mergaites, kurios čiužinėjos ant 
ledo.

Mrs. Lindberg tuo laiku dir
bo savo namuose. Per langą 
ji matė besičiužinėjančias mer
gaites, kaip ledas lūžo ir kaip 
jog įkrito į vandenį. Mergai
tės dar bandė laikytis už ledo, 
įet greit nusilpo ir pasileido. 
Mrs. Lindberg skubiai pašaukė 
gavo 16 m. sūnų ir išbėgo gel
bėti mergaites. Bėgant ledu 
sūnūs įlūžo ir nėrė po ledu. 
Kada jis iškilo jis buvo tiek 
pavargęs, kad nebegalėjo kitų 
gelbėti. Tada nėrė į vandenį 
pati Mrs. Lindberg ir abi mer
gaites išgelbėjo. Bet ji nega
lėjo išlipti į krantą. Sugryžo 
jos vyras ir daužydamas ledus 
valty pasiekė juos visus. Be* 
jis galėjo paimti tik sūnų ir 
mergaites. O Mrs. Lindberg ir 
toliau pasiliko šaltame vande
nyje iki sugryžo valtis.

MORRIS, III., v. 4. — Trys 
plėšikai, kurie apiplėšė Gabel 
sankrovą, nušovė naktinį poli- 
cistą Claręnce Roselaųd, 40 m. 
Po to jie pastvėrė patarnautoją 
sankrovoj Miss Myrle Ward, 
28 m. ir pabėgo. Ją plėšikai nu
sivežė į Joliet ir paliuosavo.
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Pasaka apie Vaiduoklius
Kitę kartę Vestfaliojoj buvo 

pilis, kurią nuo neatmenamų 
laikų valdė von Dornau pali
kuonys. Didesnė palociaus pu
sė jau buvo visiškai apleista 
ir nebegyvenama, jei neskaity
ti gyventojais juodvarnius, ku
rie krankdami lakiodavo apie 
bokštą; nesuskaitomą daugybę 
žiurkių, kurios po tuščią kari- 
dorių, kaip po hipodromą, vie
na už kitCfj lenktyniavo; šikš
nosparnių ir pelėdų, kurie taip 
uoliai, bet be didelių pasekmių, 
kariavo taip pat, su skaitlinga 
pelių armija.

Viename to palociaus atšlai- 
myje buvo dar geram stovy 
kambarys, kuriame žmogus dar 
galėjo gyventi. Sienos buvo iš
lipdytos senoviniais apmuša
lais, grindys išklotos kilimais, 
durys ir langai laikėsi dar pa
kenčiamoje tvarkoje, čia dar 
ouvo keletas iš visur sunešio
tų įvairaus dydžio ir spalvos 
kėdžių, kurių kojos girgždėjo, 
kertėje stovėjo suklypęs sta
las ir už jo suplyšusi sofa. Ir 
štai toje protėvių palaikų pa
stogėje savo atsiminimų lau
ruose baigė savo amžiaus die
nas vienišas, visų užmirštas ir 
apleistas, dviejų karo žygių 
didvyris senas pulkininkas von 
Dornau.

Kaip pilis, taip ir aplinku
ma buvo neapsakomai aplei
sta. Kiemas, visi keliai ir sod 
nas — viskas buvo žole, da
giais ir dilgelėmis apžėlę. Iš 
trijų pusių tūnojo tamsus ne
išeinami miškai, o iš ketvirto
sios — niūksojo begalinė pla
tybė neišbrendamų turpynų 
pelkių, kur tik paukščiai tega
lėjo rasti sau gyvenimo malo
numą ir džiaugsmą. Saulutei 
užėjus už tų miškų, rami va
saros vakaro tyla būdavo per
traukiama nesiderinančių var
lių choro dainos garsų, o ži
buriniai savo įspūdingų figūri
niu šokiu padarydavo aplinku
mų dar klaikesne ir pagimdy
davo daugybę baisių pasakų 
ir atsiminimų.

Kaip sunku butų žmogaus 
pajėgoms paversti dykumas 
žeme, taip buvo sunku šitą pi
lę padaryti tinkama žmogaus 
gyvenimui. Daug buvo galvo
ta, dar daugiau žadėta per
tvarkyti ir atnaujinti, bet slin
ko metų metai, o niekas ir pir
štu nieko nepajudino, — be
tvarkė kaip buvo, taip ir pa
liko, o graži senovinė kultū
ros pažiba nyko, kaip nyko ir 
senasis karšinčius, kurio kūną 
pilies užveizda rado ant sofos 
jau šaltų ir sustyrusj.

Iš artimiausių giminių be
buvo vieno ir dar jauna naš
lė, bet gudri moteris, Ji, kaip 
ir jos dėdė pulkininkas, po vy
ro mirties gyveno vienišės ir 
labai skurdų gyvenimų. Todėl 
žinia apie paveldėjimų atėjo 
kaip tik į laiką ir patį reika
lų. Dėdės, iš kurio ji gavo pi
lies paveldėjimo teises, nebuvo 
mačiusi, žinoma, dėl to, ji ne
galėjo turėti ir gailesčio dėl 
jo mirties. Ji su didžiausiu 
džiaugsmu priėmė tų žinią ir 
nei kiek nedelsdama išsirengė 
į kelionę. Jos sankeleivė buvo 
jos tarnaitė Ona.

Kada ji atvažiavo j pilies 
apylinkę ir išvydo tas neiš
brendamas pelkes, ji labai nu
stebo, o kai pamatė pačioj pi
lę* jos džiaugsmai aptemo ir 
ūpas pasidarė prislėgtas. Tie 
išklypę vartai, išvirtusios tvo
ros, nuplyšę stogai ir griūvan
čios pilies sienos atsistojo kaip 
šmėkla jos akyse. Jų pasitiko 
dvaro užveizda, jo žmona ir 
trys sunai. Seneliai buvo man
dagaus budo ir todėl maloniai 
sutiko ir naujų pilies šeiminin
kę, bet sūnus ėmė net šaipy
tis ir nenorėjo pagelbėti iš
kraustyti jos daiktų iš veži
mo ir sunešti į kambarį.

“Oi, daug bus mums Čia dar
bo!” — tarė ponia von Dornau

užveizdos žmonai, kuri patai
kaudama aplink tūpčiojo.

Be to, ji pasakė, kad ūkį ve
sianti pati ir tuoj palieipė pa
samdyti darbininkus pilies va
lymo ir atstatymo darbams at
likti.

Vakare, besirengiant nakties 
poilsiui, Ona sako:

“Nors man nepriderėtų tai 
sakyti, bet negalėdama savyje 
paslapties išlaikyti, norėčiau 
poniutei visą tai apsakyti“.

“Gerai,“ sako ponia, “tai 
ką?“

“Ar gali būti“, pradėjo Ona, 
“kad miręs senas pulkininkas 
galėtų vaidintis? Sako, kad jis 
pareinąs kas naktį balta dro
bule apsidengęs, rankoje dide
lį senovinį šautuvą nešinas ir 
lydimas labai didelio šunies ir 
kad jo ir šunies akys žiban
čios raudona ugnies liepsna“.

“Iš kur tu visą tai sužino
jai“, nustebusiai užklausė po
nia von Dornau“, jog mudvi 
čia dar vos tik pusdienis, o tu 
jau visas pilies paslaptis su
žinojai?“

“Tai nepaslaptis“, tarė Ona, 
“visa apylinkė tą žino, ką tvir
tina ir užveizdienė. Sako, dėl 
tos priežasties šiandien ir dar
bininkų negalėjusi gauti“.

“Ką padaryti?“ — sako po
nia von Dornau, “reikės kęsti 
ir žiūrėti, kas bus ištvermin
gesnis: mes ar vaiduokliai“.

Ponia von Dornau pasiėmė 
iš knygyno apysakų, atsigulė 
į lovą ir pradėjo skaityti, o Ona 
atgulė ant sofos ir jau buvo 
beužsnustanti, kaip staiga pa
kilo baisi vėtra, kuri laužė su 
didžiausiu įnirtimu didžiausias 
medžių šakas, draskė pilies sto
gą, o griaustinis be paliovos 
trankėsi taip, kad sienos dre
bėjo. Ona pradėjo klykti ir 
drebėjo, kaip lapas. Vėtra vis 
didėjo. . ;..r.

“Eik čia, paimk knygų ir 
skaityk, mano akys jau pavar
go”, tarė ponia von Dornau.

Nors Ona ir paėmė knygų į 
rankas, bet ji negalėjo skaity
ti, nes iš baimės ji drebėjo ir 
bijojo net į langų pažvelgti. Tik 
tada, kada viskas aptilo Ona 
bandė skaityti ir jau buvo be
baigianti perskaityti vienų apy
sakos skyrių, kaip žaibas nu
švietė visą pilies apylinkę ir 
vėtra vėl visu smarkumu pra
dėjo savų ardomąjį darbų. Už 
durų pasigirdo duslus baubi
mas, šunies kaukimas ir keisti 
žviegesiai ir tuo pačiu sykiu 
kaž kas ėmė draskyti langines. 
Ponia von Dornau atsikėlė ir 
apžiurėjo langų ir durų skiaus
čias, bet viskas buvo taip, kaip 
buvę, rodos, ir pirštu nepaju
dinti. Valandėlei praėjus vis
kas nusiramino.

Kada bokšto laikrodis pra
dėjo mušti dvyliktų valandų, 
trenkė graustinis tokiu baisiu 
trenksmu kad Ona nuo sofos 
šokte nušoko. Po to vėl viskas 
nutilo ir naktis buvo vėl rami. 
Ponia von Dornau jau rengėsi 
miegoti. Ona atsipeikėjo po 
visų išgąsčių pradėjo prašyti 
ponios, kad rytą kai tik pasi
rodys aušra ant dangaus, ap
leistų šių vietų. Tačiau ponia 
von Dornau jos prašymo nepai
sė ir paliepė miegoti ir ne
trukdyti jos ramybės savo kei
stu prašymu.

Kai tik prašvito, užveizdie
nė atėjo aplankyti savo po
nios. Ji kalbėjo mandagiai ir 
nedrąsiai apie viską, bet nie
ko nebaigė, o veide matėsi 
susirūpinimo žymės —-tiesiog 
nieko nenorėjo užsiminti. 
Bet kada jau įsidrąsino pra
drįso prabilti ir apie praeitos 
nakties įvykius. Ji sakė ma
čiusi pulkininką ir jo palydo
vą šunį ir taip pat, kad jis 
pareinąs kas naktį, bet ši nak
tis buvusi už vis baisiausi. Po
ni von Dornau jos kalbai ne- 
pridavė jokios reikšmės ir 
bandė nutraukti, vienok be 
pasekmių; ji vis rasdavo pro
gos naujai pasakai užvesti.

Tada ponia von Doran palie
pė jai pašaukti darbininkus ir 
tęsti pilies valymo darbus.

Sekantį vakarų ponia von 
Dornau ir Ona, grįžusio nuo 
sunkių valymo darbų, tikėjosi 
pailsėti, nes dangus buvo gie
dras ir švietė linksmas mėnu
lis. Vienok jos apsiriko. Kaip 
tik prisiartino vienuolikta va- 
. anda visuose kampuose pasi
girdo keisti šnibždesiai, žvie
gusiai, šunų lojimas ir kauki
mas ir duslus baubimas; žod
žių, atsigavo visa praeitos na- 
dies baisumą. Griaustinis tra 
nkėsi be paliovos, o žaibai bu
vo tokie dideli, kad, rodos, 
iš nakties tamsumos nieko ir 
neliko, visur viskas matėsi 
kaip dieną. O karidoriuje gir
dėjosi keisti žingsniai, nors 
niekur niekas nepasirodo. Ne
gana to, už langų pradėjo 
cažkas geležis laužyti, katilus 
daužyti klykauti ir švilpauti. 
Ponia von Dornau pradėjo ne- 
lerimauti ir dėl didesnės at
sargos apėjo apžiūrinėdama 
langų ir durų sklansčius. Ka
da bokšto laikrodis išmušo 
dvyliktą valandą, trenkė did
žia usis perkūno trenksmas ir, 
po to visa baisumą nusirami
no, kaip nieko nebūta.

“Matai,“ sako ponia von Do
rnau, “šiltos dvasios irgi laikosi 
tam tikros tvarkos. Jų didelios 
šios nakties pastangos jas pa
čias nuvargino ir todėl nuėjo 
miegoti. Tad miegokime ir 
mudvi.”

Bylų, vos tik prašvitus, po
nia von Dornau paliepė rengtis 

į kelionę ir apleisti šią bai
dyklių vietų. Nors naktis ir 
buvo raini ir galėjo jiedvi ra
miai užmigti, vienok per visą 
naktį nei viena, nei antra, ne
galėjo ir akių sudėti. Ona pa
tenkinta iš džiaugsmo šokinė
jo. Ponia von Dornau apleido 
pilį nepasakiusi nei žodžio už- 
veizdai, ką daryti ir ar ji ma
no grįžti ir kada. Jos toks pa
sielgimas labai stebino visą 
užveizdos šeimą, bet kartu ir 
džiaugsmo, nes jie manė, kad

verkti, aimanuoti, ir nuodė
mes išpažinti.

“Kur tos dvasios, kurios 
lauke taip baisiai žvangino 
katilus ir geležis lauže? Mes 
jūsų nežinome! Skubiai pasa
kykite, o jei ne—mirsite!”

“Oi, oi, oi!“ — verkė -sene
lė ant kelių atsiklaupusi ir 
rankas aukštyn keldama, “tai 
ne dvasios 1“

“Tai kas?!” — klausia rus
tus balsas.

“Tai mano sūnūs šposus 
krėtė.”

“Už tokius šposus numirė- 
iai jums nedovanos!” — su

šuko baisusis balsas, “tu su
silauksi savo likimo, štai šioje 
valandoje. Visi piktadariai 
susilaukia baisios bausmės.”

Tuo tarpu bokšto laikrodis 
šmušo dvyliktą valandą. 
Jvasios keista eisena išėjo 
pro duris.

visi jie buvo pastatyti prieš 
teisėją, kuriam buvo priversti 
atsakyti už savo darbus. Pi
lies užveizda buvo atleistas 
nuo pareigų, pasamdyti darbi
ninkai tęsė pradėtą pilies at
statymo darbą ir baisiam 
laikui praėjus pilyje pražydo 
vėl naujas ir linksmas gyveni
mas. Ponia von Dornau ištekėjo 
už karininko, kurio pastango
mis dvasios buvo nugalėtos 
ne tik pily, bet buvo privers
tos išsikraustyti ir iš apylin
kės, kur jos niekad daugiau 
nebepasirodydavo.

Vertė J, Kairys.

Amžinos atminties James 
H, Random, kuris mirė 
rugpiuČtio 46, 1800. Jo našlė yra 
nusiminus, bet ta, kurią gali
ma suraminti, 24 metų am
žiaus ir turinti kiekvieną ge
ros žmonos reikalavimų, gy
vena po num. 4 Church gat
vė, šiame miestely.

Iš Massachusetts kapų 
paminklo užrašo.

Vertė Marcas liaukas.

Buy gloves with whot 
it savęs

AAra reikalo «ok4U Me •* 
ftauftM. kad reali tara da*te 
fcotelf. MaterlM Tooth Pučia 
iidelli tUbM paraldnoda ai 
Kfro Ji valo Ir apaauto daa-

plrftUaaltM 
bert Ph*nPhanubeal Oo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

LiSTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘
GYDYTOJAI IR DENT1STAI

“Oi, Dieve, Dieve! Jie mano 
sūnelius smaugia!” — šaukė 
visu balsu senelė rankas -susi
ėmusi.

Už durų pasigirdo baisus 
dyksmas. Namiškės dvasios 
įaicko į svetimųjų rankas, 
turim buvo galingesnės taip, 
kad kova greitai išsurišo na
miškių nenaudai, — visos jos 
buvo su surištomis rankomis 
pristatytos prieš ponią von 
Dornau. Kai nuo jų buvo nu
trauktos baltosios drobulės, 
pasirodė trys stipraus kūno 
sudėties jauni vyrukai. Ranko
se jie laike vienas katilą, kitas 
seną labai didelį šautuvą ir 
visi po kluikį, o rytui išaušus

' AKUŠERES =
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
' and Midwife 

.6109 S. Alba n y 
Hemlock 9252

Patarnauju pria 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

"duodu massage 
felectric treat- 
ment ir magne* 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ponia išbėgo iš baimės.
Ponia von Dornau visgi su

grįžo dar antrąjį vakarų, bet 
jau viena be tarnaitės.

“Musų vyrai jau nebedrįsta 
tamsoje ir iš triobos išeiti,*” 
sako užveizdienė, išėjusi pasi
tikti sugrįžtančių ponių, “vi
sur matosi piktosios dvasios, 
jos užpuola darbininkus ir 
lazdomis skaudžiai sumuša 
kiekvienų, kas joms pasitai
ko, o tamsta, mat, nieko nebi
jai. Tamsta drąsesne ir už 
mano vyrą.

“O ką aš galiu padaryti? 
sako ponia von Dornau, “gal 
baidyklės pavargs ir pasida
rys sugyvenamesnes. O kad 
ši naktis man nebūtų baisi, 
tu turėsi nakvoti pas mane, 
nes tarnaitė apsirgo ir lodei 
neparvažiuos.”

šis parėdymas užveizdienei 
nebuvo malonus ir ji ryžosi 
atsisakyti, bet verčiama suti
ko. Ir kai tik jos sugulė ir 
(rengėsi užmigti, Juoj praei
tos nakties baisumą su dar di
desnėmis pastangomis pasikar
tojo kada užstojo vienuolikta 
valanda. Senelė atsiklaupė ir 
pradėjo poterius šnabždėti. 
Ponia von Dornau pradėjo 
vaikštinėti po kambarį. Tuo 
tarpu kas tai pasibraižė prie 
lango. Kai ji atsigrįžę į langų, 
pamate didelę baltą stovylą, 
kuri greitai nusileido žemyn 
ir po valandėles vėl pakilo 
ir vėl nusileido. O kada atsi
suko į' duris, pamatė kitą to
kią pat stovylą, kuri į ją pra
bilo storu ir dusliu balsi 
šiaip:

“Ar tau dar negana buvo 
per visą savo amžių šiuose 
rūmuose uliuoti, kad dabar 
drįsti numirėlių ramybę ar
dyti ir iš dvasių šposus krėsti, 
štai...! andai...! keliasi numi
rėliai iš kapų ir jie paims ta
ve su savim!”

Kambary pasirodė kita dva
sia, kuri tiesdama liesą savo 
ranką, stengėsi apkabinti po
nią von Dornau Senelė emS

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockwell St

Tel. Republic 9723

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai.
Palengvins akių i įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti* atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teiainrai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam I mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 ▼. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI | LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Ccr. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Ned&liomis pagal sutarti.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
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Gydytojas ir Chirurgas
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Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
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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. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

AJLDavidonis, 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. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kam p. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. John J. Smetona

27 METŲ PATYRIMO 
Pritaiko fikinius dėl visokių akių
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1801 So. Ashland Avė. 

Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
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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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

KITATAUČIAI

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Žala toris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILU

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. iio pietį! ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
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valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

dieną.

Visi Telefonai:
Yards 1741

LAIDOJA M PIGIAU
NEGU KITI 

Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak- 
t|. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
TeL Monro® 8877

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Put 4151 

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

N. RADIS Ch.
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct
Į Tel. Cicero 2109

CICERO. ILU
ATĖJUS LIUDĖSIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
TeL Cioaro 1927

Tel Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4692 ARCHER AV.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILU

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
Tat Cicero 8724. Koplyčia dykai
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE IR 
VĖL NESUDARĖ KVORUMO

lovių. Kam jis paskirs savo 
pinigus prieš mirtį, nežinau. 
Aišku, kad dėl jo turto gimi
nės tąsysią po teismus.

•aeitieji mo‘.ai buvo blogi kvo
rumams. — Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės seimas nieko 
negalėjo nutarti, kadangi ne
sudarė kvorumo. — Didelis 
nusivylimas.

NE\V YORK, N. Y. — Kuo
met aš sakau kvorumą, tai 
“Naujienų” skaitytojai tegul 
nemano, kad čia eina kalba apie 
sandariečių kvorumą, kurio jie 
per du metu vaikščiodami po
nios Sandaros gimimo sukaktu
ves vis nesudarė. Reikia atmin
ti, kad praeiti seni metai dėl 
kvorumų buvo gana blogi: mu
sų broliai tautininkai SLA sei
me nesudarė savo kvorumo; 
komunistai bandė sudaryti kvo
rumą per visus metus ir vis ne
pavyko. Ne kitaip buvo ir su 
sklokininkais. Bet šįmet su kvo
rumais yra visai kitaip. Komu
nistai sudarė gana garsų ”ta- 
vorščių” kvorumą jaunuolių 
Keistučio Michelsono ir Johnny 
Ormano debetuose Brooklyne. 
Ir tas jų 1935 metų kvoru
mas pasižymėjo triukšmingumu. 
Sklokininkai irgi sudarė savo 
kvorumą ir atgiedojo savo bro
liams komunistams “žioplių 
psalmas”.

Po šimts knypkių, juk ma
no 1935 metų rezoliucija nelei
džia man juoktis iŠ savo brolio 
lietuvio, neatsižvelgiant, kaip 
juokingas jis nebūtų.

Visi kvorumai, kuriuos aš čia 
paminėjau, turi savo reikšmę. 
Bet palikime juos ramybėje ir 
tik žodį kitą apie Lietuvos At
statymo Bendrovės kvorumą. 
Minimos bendrovės nepaprastas 
seimas įvyko sausio 27 dieną 
Cornish Anus viešbutyje, New 
York e. Kvorumo vėl nesudary
ta, truko apie 1,600 balsų.

Man be galo pagailo tos pus
žilės moters, kuri ašaras brau
kė kalbėdama apie anuos laikus, 
kuomet ji buvo dar daug jau
nesnė ir jos širdis buvo taip ar 
ti Lietuvos. Ji manė, kad jos 
sunkiai sutaupyti doleriai atsta
tys Lietuvos kaimus, išlygins 
tas duobes ir ravus Lietuvos

nų (Home Building Bendrovę) 
ir gimtinių dovaną davė apie 
$22,000. Už tuos pinigus nupir
ko kur ten N. J. valstijos ba
lose namą. Dabar Lietuvos At
statymo Bendrovė, kaipo to kū
dikėlio gimdytoja, mato reikalą 
Home Builders Bendrovę likvi
duoti ir kūdikėlį pasiimti sau. 
Ir štai ką vienas auksaburnis 
paporino: Taip, girdi, vyrai, 
jeigu mes pasisavinome šunį, 
tai, suprantama priimame ir jo 
blusas. Beiškia, likviduodami 
bendrovę, kuri yra paskendus 
skolose, reikia pasiimti ir jos 
skolas. Ale čia visa bėda, kad 
tas kvorumas visus sprangi
na.

Tūli išmintingieji daro pa
siūlymą, kad būtinai yra rei
kalinga sudaryti kvorumas dar 
šiais metais. Jie siūlo laiką ki
tam seimui — gegužės 20 die
ną. Visi vyrai ir moterys su
tinka, todėl atrodo, kad šįmet 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
visgi sudarys kvorumą.

Laike šio seimo visa artile
rija buvo atsukta prieš patį 
“aniuolą sargą”, poną Strimai 
tį. Čia jam buvo primesta kal
tė, kad jis nepriima mirusiųjų 
bendrovės narių į gyvųjų skai
čių. Jeigu priimtų mirusiuo
sius, tai kvorumas tuoj butų 
sudarytas. Bet tuomet sekreto
riui išeitų nevisai riestas kru- 
kis, — tektų palikti gana 
minkštoką kėdę ir šiltoką vie
tą. Na, o kitą tokią vietą gau
ti nėra lengva. įsteigti kitą 
bendrovę šiuo laiku juk nėra 
galima, geraširdžių lietuvių ki
šenės jau ištuštintos.

Biznis praeitais metais, ro
dos, turėjo eiti neblogai. Te
lefonų kompanija laimėjo iš 
bendrovės 90 dolerių su viršum 
už patarnavimą. Kai kurie tam 
priešinosi, bet ką tas reiškia: 
ofisas be telefono visai nebūtų 
ofisas. Ar ne?

— Rytietis.

Sulaukęs septynias dešimtis 
penkis metus, Jonas mirė. Mi- 
•ė staigiai, nesirgęs. Valgė 
vakarienę, nusilpo kėdėj, be
sėdėdamas ir mirė.

Apie Jono mirtį tuoj visa 
apylinkė sužinojo. Sužinojo 
ir giminės. O kiek tų gimi
nių atsirado?... Aš nežinojau, 
kad Jonas turi tiek daug gi
minių.

Visas Jono turtas atsidūrė 
teisme. Gimines pasamdė ke
lis advokatus. Aš, kaipo 
partneris, atstovavau Jono 
turtą. Suprantama, mes nesi
gailėjome įimti gerą atlygini
mą už savo profesionalį pa
tarnavimą. Teismo išlaidų 
irgi susidarė pusėtinai daug. 
Š vaisiem Jono turtą į visas 
puses. Kiekvienas manėm, 
kad jo turtas buvo sukrautas 
šykščiu budo. Jam mirus, 
mes galime jo turtą praleisti 
visai nešykščiai. Taip ir da
rėm.

Teismas tęsėsi kelis metus. 
Iš Jono turto liko tik trupi
niai. Giminės visai mažai te
gavo. Teismai ir advokatai 
suvalgė beveik visą jo ttfrtą.

Mirusių turtingų žmonių lo
bis turėtų būti paimtas val
džios globom Dalis turto tu
rėtų būti skirta giminėms, o 
kita dalis turėtų palikti val
džiai.

Nužudė “mūviu” ope
ratorių “karaliuką” 

Tom Maloy
/rnoyžudys užklupo jį beva
žiuojant paežerių prie 2Ąlos

Garsus Chicagos kinemato
grafų operatorių unijos “kara- 
’iukas” Tbonias E. Meloy va
kar po pietų buvo nužudytas.

Jam bevažiuojant puošnia
me automobilyje paežerių ties 
21-ta gatve, iš sale važiuojan
čio Forduko staigiai pasipylė 
kulkų lietus, nugramzdinęs 
Maloy kraujuose. Jis mirė 
vietoje.

Kartu su nužudytuoju va
žiavo ir l)r. Emmctt Quinn, 
vienas iš kinematografų ope
ratorių unijos viršilų, bet nei 
viena kulka jo nepalietė, 
nors jo veidą apipiaustė auto
mobilio langų stiklai.

Kas Maloy nužudė, nežinia. 
Pats Quinn sako, negalėjęs įsi- 
tėmyti kas sėdėjo mažame 
forduko, 'iš kurio kulkos pasi
pylė.

Pereitą savaitę federalė val
džia apkaltino Maloy išsisuki
nėjimu iš federalių įplaukų 
mokesčių mokėjimo ir jis lau
kė teismo.

C0MM0NWEALTH 
EDISON ELECTRIC SKOPS
Išmėgintas ir įrodytas
tūkstančių Chicagos namų

EUREKA
VACUUM VALYTOJAS

Už TIKTAIn įmokėti
• Pastebėtina, vertybė! To paties augštos rūšies pada
rymo Eureka, kuris pagarsėjo visame pasaulyj. Galin
gas Ir lengvas, bet padarytas dėl sunkaus ir nuodugnaus 
tarnavimo. Lengvas vartoti. Turi naujo-typo šepetį dėl 
pakulų, plauku ir siūlų.

Atsilankykite pamatyti šj nauja Eureka. Arba tele- 
fonuokite dėl dykai išbandymo jūsų namuose be jok ų 
obligacijų. Tėmykite jo žema kainą—ir patraukiančias 
sąlygas. Taipgi liberališką nuolaidą už jūsų seną valyto
ją. Pilnas setas priedų, kuriais galite atlikti visokį va
lymo darbą.

Mokėki*e likusius mėnesinėmis ratomis su jūsų elek 
tros sąskaita.

Jus Gaunate Viską Tų už Jūsų Seną Valytojų 
Grindims Polisher Sanitor nuo Kandžių Extension Tube 
Radiator Nozzle Rakandams Valyti Rakandams

Nozzle Valyti šepetys
8-pėdų Connection Hose

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmonėsr 
feįp pataria Lietuvos bankar

COMMONWEALTH EDISON
Electric Shop s

Downtown—12 W. Adams St.—132 So. Dearborn St. 
Toltphont RANdolpb noo, Lotai w

2950 East 92nd Street 
•52 West 63rd Street

3460 South State Street 
4562 Broadway
2618 Milwaukee Avenue
4833 Irviną Park Boulevard 
4231 We»t Maditon Street
4834 South Ashland Avenue 

11116 South Michiaan Avenue

FEDERAL COUPONS GIV

X
T» tovtr 
tolti, » iotntwb*i bipbtr 
prt" ii eborged for oppli- 
ttct! told •» dtftvrtd 
poymtoti. To tbt priett 
įmtti io ottr odvtrtite- 
oumts, and ntarhrd on oar 
nuribatdiu, lubitnntidlf 
2% it to bt addtd on ac- 
toant of addilional tax 
«xptnu.

NAUJA 
ŽEMA 

KAINA

*39.50

dirvose ir laukuose, kuriuos iš
arė pasaulinio karo kanuolės 
bei išgydys tas žaizdas, nuo ku
rių Lietuva merdėjo po pasau
lio karo. Gera širdis tos tikros 
lietuvės ir tūkstančių kitų ge
raširdžių, kurie su šypsą veide 
atidavė paskutinį dolerį vardan 
Lietuvos atstatymo ir už tikrus 
dolerius gavo šmotą popieros 
kuri Šiandie beveik jokios ver
tės neturi. Tur būt, niekas taif 
neatjaučia žuvusio dolerio, kaip 
atjaučia ta lietuvė. Ji patikėję 
tais ponais, kurie varde tėvy
nės Lietuvos sau pelnus žėrė iš 
geraširdžių Lietuvos sūnų ii 
dukterų.

Ta liūdna atmintis atsikarto-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

SUTAUPYSIT PINIGU 
Pirkdami Čeveryku-

porų čeverykų jūsų

d'i d e 1 j pasirinkimą 
spalvų, didumo, stylių irma- 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy
rams, moterims ir vaikams. 
Kaliošius užlaikome visokius 
inkimui. O kainos nebrangios

Wt ARI COOPIRATINC

HALSTED

Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Pasko.lą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 mėty.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

Ąiyda Namų Savininkams

EKCHANGE NATIONAL BAHK
19th Place and Halsted St

ja kiekvienais metais, kuomet 
čia susirenka tie visi apvilti 
Lietuvos sūnus bei dukros. 
Kvorumo nesudarius, visi jau
tėsi vėl iš naujo apsivylę, kad 
nieko negalima daryti, kad vi
sų rankas suriša korporacijų 
beširdės taisyklės. Mat, reika
laujama pilno kvorumo, geriau

Buvo, gyveno Jonas B. Pay- 
ne. Iš profesijos advokatas. 
Jis turėjo partnerį S. H. 
Strawn. Jiedu atstovavo net 
penkias skirtingas geležinke
lių kompanijas. Sykį Strawn 
įsikalbėjo apie savo partnerį: 
Jonas jau turi šešesdešimts 
devynis metus, bet jo veiki
mas lyginasi jaunuolio veiki
mui. Jis gali taip greitai 
vaikščioti ir bėginėti, kaip vi
dutinio amžiaus žmogus.

Savo gyvenime jis žiuri tik 
vieno dalyko: — juo daugiau 
uždirbti pinigų. Teisingumas 
arba etika, jam nieko nereiš
kia. Jie daug pinigų savo 
reikalams neišleidžia, nes jo 
skonis yra paprastas. Jam 
vieno siuto užtenka porai me
tų.

Jonas yra nevedęs. Jis ir 
nemano vesti. Bet jis jau tu
ri užsidirbęs virš miliono do-

Radios 
Skalbyklos 

Refrigeratoriai 
Pečiai 

Parlor Setai 
Nauj i 1935 Modeliai

Tax Warantus ir Bonus 
priimam perkant už pilną 
vertę. Per trumpą laiką.

Jos. F. Sudrik,k 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167
________ CHTCAGO. TLL.________

Leidėjai Lietuvių Programų 
WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K„ Ketvertais — 
Jsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Bud- 
riko Krautuvas.

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

sakant, daugumos grabnešių, 
kad nelabąjį lavoną amžinai pa
laidoti. Ponas Strimaitis, kaipo 
tos bendrovės sekretorius, iŠ 
knygos ližbomis prirodė, jog 
nuostoliai vis ėda nelabą bend
rovę. Ir kurgi neės, jei muilas 
pabrango ir Čia išleista sekre
toriaus rankų plovimui labai 
mažai, — vos apie $2.50 per 
metus...

Ginčas dėl šuns ir jo blusų

Kuomet Lietuvos ūkininko 
avis įstringa į tvorą, tai kaltė 
sumetama ant velnių. Sako, 
velnias ją čia įnešė. Bet šiame 
susirinkime velnio nekaltino, 
bet šunį ir jo blusas. Visas rei
kalas va kokis: anais metais 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
nekaltai prasidėjus pagimdė su-

ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
3337 SO. HALSTED STREET

ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual LiųuorCo
NATHAN 
KANTER

4707 S. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

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

Galima mokėti po 50c. j menesi

Gerkit
. . C

\ d ’

Tavo turtą, apsaugo
ta. per V. S. Oovern- 
ment l.talKH. Federal 
Savlng. and lx>an 
Insurance Corporation. 
WaHhinKton, D. C. dėl 
kiekvieno a»men. iki 
$5.000.00.

ederalSavings
ANDLOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenkė. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

PETER PEN
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MOKSLAS IR PRIETARAI

Pereitą sekmadienį buvo dalinas saulės užtemimas. 
Jisai įvyko minuta į minutą taip, kaip astronomai buvo 
apskaičiavę iš anksto. Jau daugiau kaip prieš penkias
dešimt metų mokslininkai žinojo, kad šis saulės užtemi
mas įvyks, kada jisai prasidės ir pasibaigs ir.iš kur bus 
pastebimas. Jie paskelbė apie tai spaudoje, ir todėl nė 
vienas žmogus, kuris bent moka skaityti, nemanė, kad 
tas retas gamtos reiškinys yra koks nors stebuklas.

Bet Indijoje žmonių minios laukė to užtemimo, kaip 
kokios didelės nelaimės. Jie savo išmanymą apie pasau
lį yra gavę ne nuo mokslininkų, bet nuo kunigų. O in- 
dusų kunigai sako, kad saulės užtemimą padaro baisus 
slibinas, kuris saulę apžioja, bandydamas ją praryti. 
Kad saulė nepražūtų, tai indusai, saulės užtemimui pra
sidėjus, ima barškinti puodais ir skauradomis ir šaukti 
— baidydami tą driežą, kuris saulę ryja..

Kadangi kiekvieną kartą saulė, galų gale, ištrūksta 
iš “slibino nasrų”, tai Indijos gyventojai tiki, jogei tuo 
triukšmo darymu jie tikrai išgelbsti saulę.

KOMUNISTĄ IŠMETĖ Iš 
KONGRESO KOMITETO

Komunistai pasiuntė savo agi
tatorių, Herbertų Benjaminą, į 
Washingtoną, kad jisai paaiš
kintų tam tikro biliaus (jstaty- 
mo sumanymo) gerumą kong
reso komitetui, kuris dabar 
svarsito Wagnerio-Lewiso socia
linės apdraudos sumanymą, 
iongreso komitetas sutiko jį 
išklausyti. Bet kai tik Benja
minas gavo balsą komiteto po
sėdžių kambaryje, tuojaus jisai 
šoko niekinti valdžią, senato
rius ir kongresmanus.

Apie senatoriaus Wagnerio 
ir kongresmano Lewiso suma
nymą apdrausti darbininkus 
nuo nedarbo tas komunistų agi
tatorius pasakė, kad jisai esąs 
‘‘apgavikiškas”. Tai, esą, —

‘‘dalis Roosevelto programo, 
su kurio pagelba valdžia no
ri apsaugoti tuntą ir pelnus 
menkai saujelei (kapitalistų) 
prieš darbo minių reikalavi
mus.”

Per 10 minutų pasiklausę ši
tokių Benjamino plūdimų, 
congresmanai supyko, pašaukė 
policininkų ir liepė jam komu
nistų kalbėtojų išmesti!

“Laisvė” dabar rašo, baisiai 
pasipiktinusi, kad kongresmanai 
išmetė lauk iš savo posėdžio ko
munistą, bet tuojaus po to “da
vė plepėti Abrahamui Epstei- 
nui, kiek jis norėjo”. Epstei- 
nas esąs “buržuaziškas”.

Bandyk paaiškinti tokiems žmonėms, kad jokio sli
bino danguje nėra ir kad joks slibinas negali saulę pra
ryti, nes ji yra milionus kartų didesnė už žemę, tai jie 
tau atsakys, kad esi “bedievis”!

FRANCUZŲ-ANGLŲ ORO SĄJUNGA

Bet kažin ar “buržuazišku- 
me” čionai yra dalykas? Epstei- 
no (Amerikos Sąjungos dėl So
cialines Apdraudos atstovo) kal
bos kongreso komitetas netruk
dė veikiausia dėl to, kad jisai 
nesikoliojo.

pomočnikai, be abejonės, gerai 
atsimena, ką jie rašydavo ir 
sakydavo apie socialistų reika
lavimus, kad darbo žmonės turį 
būt apsaugoti nuo nedarbo, se
natvės ir ligos. Jie sakydavo, 
kad tokios rųšies reikalavimai 
tai — darbininkų apgaudinėji
mas, jų klasės sąmonės temdy- 
mas ir revoliucinio ūpo slopini
mas !

Jie šaukdavo apsiputoję, kad 
visokį bandymai pagerinti dar
bininkų būvį kapitalizmo tvar
koje tai humbugas ir oportuniz
mas. Jie “aiškindavo” darbi
ninkams, kad toki oportunistai 
esą dagi pavojingesni darbinin
kų klasei, negu atviri darbinin
kų išnaudotojai, nes tie, kurie 
siūlo reformomis lopyti kapita
lizmo sistemą, lengviau suklai
dina minias, negu patys kapita
listai. Š»i tokią agitaciją komu
nistai vedė per kokius 10 ar 11 
metų be paliovos.

Paskui susyk jie pasuko j 
priešingą pusę, lyg arklys, ku
rį važiuotojas patraukė už pa
vadžio, pamatęs, kad jisai va
žiuoja klaidingu keliu, — ir 
ėmė žviegti: “Mes už apdrau- 
dą! Mes esame vieninteliai dar
bininkų draugai, kurie reika
lauja socialinės apdraudos!”

Vadinasi, per desėtką metų 
komunistams buvo “apgavikai” 
tie, kurie kovojo už apdnuidą 
nuo nedarbo. O dabar jiems 
yra “apgavikai” tie, kurie ne
pritaria jų siūlomam apdrau
dos biliui. Na, tai kur čia pro
tas?

Išmintingi žmonės sako: Kas 
gyvena stikliniame name, tani 
nepritinka svaidytis' akmenimis.

ŠALYN MOKSLAS!

Vienas sandarietis gąsdina 
savo “apširnos organizacijos”

draugus internacionalizmu. Pa
sak jo, internacionalistai gali 
pakenkti tautai, sugadinti Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje 
ir pridirbti aibes kitokios žalos.

Tas tamsuolis, matyt, neži
no, kad internacionalistai pir
mieji iškėlė Lietuvos nepriklau
somybės obalsį ir daugiau ko
vojo dėl Lietuvos paliuosavimo 
nuo caro jungo, negu visi tau
tininkai, klerikalai ir jų sėbrai 
sudėti į daiktą.

Tas ignorantas nepagalvojo 
nė apie tai, kad geriausioji da
lis žmonijos kultūros turtų pri
klauso ne tai arba kitai atski
rai tautai, bet visoms tautoms. 
Kas yra matematika, medicina, 
chemija, botanika, zoologija ir 
t. t. — jei ne tarptautiški moks
lai? Gražiausioji muzika, kil
niausieji meno ir poezijos ku
riniai yra tarptautiški. Techni
ka yra tarptautiška. Sulig to

Francijos ministeris pirmininkas Flandin ir užsie
nių reikalų ministeris Lavai nuvyko į Londoną tartis su 
Anglijos valdžia tarptautinės politikos reikalais. Šitų 
pasitarimų vaisius, kaip pranešama, yra Francijos ir 
Anglijos karo sąjunga ore. Vadinasi, karui kilus, ang
lai pasižada savo karinius aeroplanus siųsti į pagelbą 
franeuzams, o franeuzai anglams.

Už šitą anglų prižadėtą talką ore Frąncija sutiko 
priimti anglų sumanymą, kad Vokietijai butų pripažin
ta teisė laikyti tą armiją, kurią ji įsitaisė, laužydama 
Versalės taikos sutartį.

Franci ja bijo vokiečių. Visą laiką po karo ji kalbė
jo apie “saugumą”, reikalaudama, kad pavojaus atsiti
kime anglai ateitų jai į pagelbą. Šituo pagrindu buvo 
padaryta garsioji Locarno sutartis, sulig kuria anglai 
pasižadėjo padėti franeuzams ginti jų vakarines sienas, 
jeigu juos užpultų Vokietija. Bet daugiau jokių kitų 
garantijų anglai nenorėjo Francijai duoti, laikydamiesi 
to nusistatymo, kad anglams geriau yra nesikišti į Eu
ropos kontinento reikalus (panašiai, kaip Amerika kad 
nenori kištis j Europos kivirčus).

Taigi ši Londone sutarta oro sąjunga reiškia stam
bų laimėjimą Francijos diplomatijai.

Neperseniai Franci ja susitarė su italais. Tokiu bu- 
du ji vis kietesnių sutarčių lanku apsiaučia hitlerišką 
Vokietiją. Gal būt, kad kitaip dabar taiką Europoje ir 
nebūtų galima apsaugoti.^

Bet kam Europos valstybės leido hitlerizmui Vo
kietijoje įsigalėti. Jeigu jos butų žmoniškai elgusiosi 
su Vokietija, kuomet joje dar tebebuvo demokratinė 
respublika, tai šiandie nė vienai šaliai nereikėtų Vokie
tijos bijoti, nes demokratinė Vokietija norėjo taikos, o 
ne karo.

Kodėl gi negalėjo be kolionių 
apsieiti komunistų atstovas? 
Jeigu kongreso komitetas buvo 
tiek mandagus ir tolerantiškas, 
kad jisai leido kalbėti komu
nistui, nors komitetas iš anks
to žinojo, kad jo nuomonės vi
sai skiriasi nuo komiteto narių 
ruomonių, tai kodėl tas komu
nistas nenorėjo elgtis, kaip 
džentelmonas ? Argi komunistų 
argumentai tiktai tuomet yra 
stiprus, kai jie yra pamarginti 
“išnaudotojais”, “apgavikais” 
ir kitokiais plūdimais?

Kasgi tie apgavikai?
O kai dėl “apgavikų”, tai ve 

kas galima komunistams pri
minti. šiandie jie rėkia, kaip už 
liežuvių pakarti, kad vieninte
lis sumanymas, kuris žada tei
singai apdrausti darbininkus 
nuo nedarbo, tai — “bilius H. 
R. 2827”. Sakysime, kad tai ge
ras bilius (nors, iš tipsų, jisai 
anaiptol nėra tobulas). Bet ar 
seniai praėjo tie laikai, kada 
komunistai “iš principo” prie
šinosi net pačiai socialines ap
draudos idėjai? Ir Bimba, ir 
Mizara, ir Andriulis, ir visi jų

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELF1

KUO JIE DŽIAUGIASI

Sovietų karo komisaro padėjėjas, gen. Tuchačevskis, 
pranešė sovietų kongresui, kad Sovietų Sąjunga (Rusi
ja ir kitos bolševikų valdomos respublikos) per pasku
tinius metus padidino savo armiją 400,000 kareivių. Ba- 
tiuška Stalinas dabar jau turįs 940,000 vyrų kariuome
nę, neskaitant specialių žvalgybos burių, apginkluotų 
visais karo pabūklais.

Mūsiškiai ir visi kiti komunistai, išgirdę tą žinią, 
džiaugiasi ir negali atsidžiaugti. Džiaugiasi militarizmo 
augimu!

Tai tau komunistiškas progresas.

A splendid cheese 
food for children

It spreads

tOCKBtS 
maltf
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sandariečio išmanymu, (tai Šitie 
dalykai lietuviams nereikalingi, 
nes jie yra internacionališki.

Kur lietuviai atsidurtų, jeigu 
jie visus tuos kultūros turtus 
atmestų ir tenkintus! tiktai tuo, 
kas yra “tautiška”?

Internacionalizmas reiškia vi
sai ne tautų paniekinimą, bet 
tautų santykių suderinimą — 
taip, kad nė viena tauta ne
skriaustų kitos. Internacionalis
tai nori, kad santykiuos^ tarpe 
tautų butų vadovaujamasi to
mis pačiomis teisės ir dorovės 
taisyklėmis, kuriomis civilizuoti 
žmonės vadovaujasi santykiuo
se su kits kiltu, kitaip sakant, 
kad tautos priimtų tą taisyklę, 
kuri yra taikoma asmenims, bū
tent: “nedaryk kitam to, ko ne
nori, kad butų daroma tau!”

Tuo tarpu nacionalistai (tau
tininkai) elgiasi, kaip tas žmo
gus, kuris sako: “Bile man ge- 

|rai, o kiti tegu prasmenga!”
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KONCERTAS
SEKMADIENY,

Vasario-February 10, 1935
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

• • ’

3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ:

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Aldoųa Malelo, šokėja

Chicagos Lietuvių Symfonijos
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano.
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DOUBLE OVER-TIME PERIODS AND UP
SETS CLOSED THE 10TH ROUND OF

not show up for the game. This 
automatically drops the Imps 
from the tournament.

NAUJIENOS BASKET BAU MEET
Bulaw Aces Nosed out Mažeika’s Aces 22 

to 20. Belskis Boosters Upset 
the Atlantic Villager’s 23 to 20

Courier

By J. J. ŽUKAS

The Bulaw Aces finally stop- 
ped the winning streak of the 
S. P. Mažeika’s Aces by beat- 
ing them in a fast and furiuos 
battle, 22 to 20. This victory 
gives the Bulaw Aces the right 
to play in the semi-finals. In a 
game that went to two over- 
time periods the Belskis Boost- 
ers beat the Atlantic Villagers,

with many spectaculnr
He
In the two over-time

The Chap brothers were

accounted for 9

The Belskis Boosters played 
the best game of the tourna
ment. It was also the biggest 
upset of the meet. The boys 
surprised everyone with their 
speed and deadly accuracy. They 
out-played their opponents 
thorough the whole game.

Fitzgerald starred for the 
Belskis 
shots. 
points. 
periods
outstanding. In the first over- 
time C. Chap tied the score 
with a basket thus saving the 
game. In the second over-time 
N. Chap and Fitzgerald won 
the game the former making 
two baskets and the latter 
sinking one. The boys played 
a wonderful game and deserved 
that victory. Mr. Belskis ought 
to feei very proud of his team.

The scoring for the Atlantic 
Villagers was done by Galagher 
and Lackawitch. Galagher re- 
gistered up 9 points while La- 
skavvitch accounted for 4 points.

Lauchisikas totais 11 points for 
the Bulaw Aces

Lauchiskas led the Bulaw 
to a victory with 5 buck- 
and a free-throw. The

Al
Aces 
ets 
towering height of Al proved a
great asset under the basket 
where he made all of his points.

This guy 
it seems has no inten- 
losing the game so he

minutes of play.
Budrick 
tions of 
just takes the bąli from the
center of the floor and throws 
it. Yes, you are right, that 
bąli went clean through the 
loop. Only one-more minute 
remans to play. Romonosky 
pulls off ainother of his un- 
consciaus shots.

This time it really was a 
thriller. The bąli circled the 
hoop once, twice, thrice and 
finally went in to give the 
Bulaw’s a lead of 22 to 20. 
With a half minute left to play 
“Benny“ Budrick receives the 
bąli and starts to maneuver it 
around the court. Time is get- 
ting short and Benny finally 
gets a chance to shoot the bąli. 
Just as the bąli left his hands 
the whistle blovvs annoucing the 
end of the game.

The bąli hit the rim, bounced 
on it several times and bounded 
out. 
one 
shot
it would have meant another 
over-time period. Budrick al- 
most pulled off a “Diek Mer- 
riwell” story.
Conrad sinks the winning bas

ket in the over-time

Due to certain reasons, the 
more important of which are 
well known to the majority of 
the members, yours truly tem- 
porarily relinųuishes his post 
i n favor of the more aspiring 
individuals. A Lithuanian pro- 
verb appropriately expresses 
the situation... “lt doth not 
avail to blow against the 
wind.” >

I hereby introduce to you, 
your new columnist — A most 
able, competent, and lovable 
personality... Miss Julia Zogas.

— Tonuks.

Whew, was that a close 
for the Bulavv’s. If that 
of Budrick’s had gone in

“Joe” Kluchinskas and 
“Benny” Budrick enter 

game
In the first half the Mažei

ka’s were missing their stars 
Klauchinskas and Budrick. They 
were playing in the K. C. league 
out west and arrived in time 
to play in the second half for 
the Mažeika’s. Budrick got 
right to work by making a 
long shot. Kluchinskas also 
started off with a ba>ng by 
making two shots in successkm. 
Kucin of the Bulavvs put in a 
one-handed short shot and was 
followed up by a basket from 
his team-mate, Al Lauchinskas. 
Rainis of the Mažeika’s made 
a dribble-in shot only to be fol- 
lowed by another basket by 
Lauchinskas.

Stumbris of the Mažeika’s 
sinks a long shot and a free- 
throvv to tie the score at 16 to 
16. With f i ve minutes remain- 
ing to play the real fun starts. 
Al Lauchiskas makes his first 
long-shot of the day to give 
the Bulavv’s a lead. Benny Bud
rick doesn’t likę this and he 
makes a long-shot to tie the 
score. Captain Homonsky of 
the Bulaw’s decided to sharo 
in the fun and makes a un- 
consiaus one-handed shot from 
the center of the floor. There 
now rėmai n s only 2 more

This was just another one of 
these exciting games that had 
the spectators cheering and 
yelling and leaving them in a 
“bushed” condition.

The Red Hoses started off 
the game with a basket by 
Venskis. ITony Lauraitis of 
the J. F.’s sunk a basket to 
•tie the score. After see—sawing 
back and forth, the game end- 
ed with tie of 20 to 20 and 
an over-time had to be played 
The boys were playing great 
basket-ball now guarding very 
close and not letting any-one 
get a change to shoot. Venskis 
got fouled and made a free- 
throw. 
position 
through 
team a
half-minute rėmaining to play 
Patrick got fouled and also 
got chance at free-thovv. The 
game rested in his hands. If 
he missed—his team lošt. Boy, 
what a position to be in! Well, 
anyway be took his position 
and after carefuly aiming the 
bąli he threw it and it went 
clean through the basket. The 
whistle blow and another 
time had to be played.

Every minute was 
tense with the spectators
ing their breath. Neitherteam 
was able to score and it looked 
es if there was to be another 
over-time. With a few seconds 
remaning to play ‘‘Old Faith- 
ful“ Conrad made a beautiful 
long-shot to win
Although not making a shot 
throughout the whole 
he made his when it 
couhted.

It was a great game
looks likę the J. F. Eudeikis 
Blue Ribbon Booster will play 
in the finais.

The Banners A. C. won on a 
fdrfeit from the Imps, who did

Care-fully taking his 
he threw the bąli 

the loop and gavę his 
lead of I point. With

over-

Vera’s left hand finger?
Wasn’t Tony Stupur blush- 

ing lašt Tuesday eve at the 
sight of our newly acąuired 
debutante ? '

Would Albina Budris refrain 
from reading magazines during 
club meetings?... What’s this 
we hear about you leaving us, 
“Beans”?... Pah-lease! You’re 
breaking my heart!

Over average gain of new 
members are six per week, eight 
this week. Here they are: Al- 
bert Gabrėnas, Frances Dir
meikis, Sam Castillo, Bertha 
Kunce, Joseph Tamošunas, Jo
seph Shimkus, Helen Kungis 
and Stanley Yakas. Welcome 
to our city!

Well, see you all to nite 
folks. — Julia.

lie has 
1 hope 
soon. I 
friend-

Lietuviai planuoja į- 
steigti kliubnamį 

Marąuette Parke

bar valdyba yra sudariusi 
plianus įsigyti pastovų namą. 
Yra pageidaujama, kad tame 
kliubnamį vietinis jaunimas 
rastų sau švarią užeigą ir kad 
senesnieji turėtų vietą kur su
eiti. žodžiu sakant, norima 
pradėti tokią vietą, apie kuria 
susispiestų netik jauni ir se
ni, bet hiznierai ir profesiona
lai ir pradėtų sukti geistiną ir 
lietuviams naudingą ratelį.

Trečiadieni susirinkimas
Kaip tas darbas yra plia- 

nuojamas, bus galima išgirsti 
busiančiam S. W. Am. Liet. 
Politikos Kliubo susirinkime, 
kuris įvyks vasario 6 d. šių 
metų, vakare,, kaip 7:30 po 
antrašu, 2552 Wcst 69th st. 
Kam rupi vietinis jaunimas, 
kam rupi vietinių lietuvių rei
kalai, tie malonėsite atsilan
kyti į kliubo susirinkimą. Yra 
labai pageidaujama, kad vie
tiniai profesionalai 
klausimu susidomėtų, 
ir vietiniai biznieriai.

tuomi 
taipgi,

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE r «mm

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
dauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

FURS

VASARIO IŠPARDAVIMAS 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

First of all, I want to thank 
Tonuks for the honor 
bestovved upon me. 
he’ll be back with us 
also hope to gain the
ship and good will of all of the 
L. Y. S. members.

Now, for a summary of the 
Hard Time Party which proved 
to be a huge success... Who 
was this handsome dark fellow 
Estelle Parker was dancing 
with all evening? Estelle, what 
have you that attracts the men 
to your side, everywhere you 
go? Maybe you can give us 
gals a few hints?

I wonder why some of the 
fellows dkln’t dress for the 
Hard Time party ? Are they 
afraid that the girls wouldn’t 
notice them?

Johnny! You didn’t seem to 
mind your knee at all, when 
you saw the people dancing... 
What a will power you mušt 
have!

Any of the fellows who are 
interested in the 
blonde who was at 
come down to the 
hranch tonight.

Al Bukšnis of
offering two-bits (get it?) to 
any enterprising gal who wil 
separate him from his two 
stooges — Pete and Bob —. 
Come on girls and collect!

I hear that the Brighton 
Park branch Sočiai went over 
big. Great work that crowd is 
doing!...

A big surprise s is in store 
for you, Bridgeport members 
Head about it in the next week’s 
column.

Tuo susirūpinęs South 
American Lithuanian 
bas.

West
Kliu-

Kastantas Gavėnas Ro- 
slandietis, nupirko Ta

verną Chicagoje

susirasit
W. SCHAULER’S 8TORAGE 

4644 N. Weetern Avė.
Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonaa. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daile, valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

very 
hold-

the game.

attractive 
the party, 
Bridgeport

Roseland i s

Lašt Minute News;
Notice the beautiful ring on

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

game, 
really

and it

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

•vrimming pooi.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims aeredomb Pd 7 v. t.______

kur galėtų 
tik seni, pakaziruoti, 
palošti heli apkalbėti 
reikalus, bet, dar 
jaunuolius pašalinti 

Tuos jaunuolius

MARŲUETTE PARK—Mar- 
ųuctte Parko apiclinkėjc jau 
nuo seniai yra pageidaujama 
turėti kliubnamį 
užeiti ne 
čekerius 
vietinius 
svarbiau
nuo kerčių, 
pašalinti nuo kerčių buvo mė
ginta išrišti su policijos pa- 
gelba. Taip buvo patvarkyta 
keli metai atgal, kad sutemus 
jaunuoliai negalėjo stovėti bū
riuose ant gatvės kerčių. Bet 
policija ta klausimą ilgai ne
trukus, paleido.

Būrelis veikėjų susimetę 
prie Western American Lithu- 
anian Kliubo, nestoja rūpinė
si jaunuolių Mausimu. Da-

Plačiai žinomas Roslandic- 
čiams drg. Kastantas Gavėnas 
nupirko Be-Ritz Taverną ant
rašu 2515 W. 59th St. Drau
gas Gavėnas išgyveno 15 metų 
Roselande, bet dabar sumanė 
išmėginti savo giliukį bizmje 
Chicagoje. Linkėtina jam 
daug gerų pasekmių. A.

jums reikia
ANGLIS

COAL

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

JULIUS BARON
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 6:00 valandą 
vakare 1935 m., sulaukęs 5Q 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Vabalninku parap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

seserį Lietuvoje, draugus ir pa
žystamus.

Amerikos kariuomenėje iš
tarnavo 12 metų — Francijoj 
buvo 14 mėnesių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Skudo koplyčioje 718 West 18 
Street.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 6 diena. 2 vai. po piet iŠ 
koplyčios i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juliaus Baronų gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Draugai ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Joseph Varnagis, Telefo
nas Canal 3478.

DEŠIMTIES METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

POVILAS ENZELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

_ diena vasario mėn, 1925 m.„ 
sulaukės 34 metu amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Tenenių parapi- I 
jos. Jucikių kaime.

Paliko dideliame nuliūdima 
mylimą moterį Domicellę Mar
tišiene ir dvi dukteris Oną ir 
Zofiją, adresas 3343 So. Union 
Avenue.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio Povi
lo E mėlio bus laikoms šv- 
Mišis šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje 6 d. vasario mėn. 1935 
m. 7:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti i pamal
das.

Mes Tave Musų brangiausia 
Vyre ir Tėvelį niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugriši, bet mes ankščiau 
ar vėliau pas Tave ateisime.

Lauk mus ateinant!
Nuliude lieka.

Moteris ir Dukterys.

6

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

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 COM 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump ..... $5.60
Nut .............................. ..... $5.35
Mine Run ...... .............. .. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos

IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

Panedėlj
Seredą ir
Pėtnyčia

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Stanislovas Brazauskas
Mirė vasario 2 d., 1935 m., 8:30 vai. ryto, sulaukęs 51 metų 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parap., Mažrimų kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po tėvais Bardaus- 

kaitė, sūnų Stanislovą, 2 dukteris Joanną ir Marthą, 2 brolius 
Jurgi ir Simoną ir jų šeimynas, dvi seseris Marcelę Pukelienę 
ir Amiliją Petkienę ir švogeri Antaną Petkų, pusbro
lius Joną Armoną ir jo šeimyną, Antaną Armoną ir jo šeimyną, 
Juozą Balčių ir jo šeimyną, Povilą Balčių ir jo šeimyną, Kazimierą 
Bajoriną ir jo Šeimyną, Praną Astrauską ir jo šeimyną, pusse
serę Juozapiną Montvilienę ir šeimyną," 2 švogerius Adomą Tamo
šaiti ir Joną Urboną, William Kareiva ir jo šeijnyną artimus gi
mines, Vladą ir Stellą Daukšus, Vaclovą ir Alice Pieržynskius, Oną 
Brazauskienę, Aleksandrą ir Oną Lemontus, Antanas ir Jadviga 
Tebetekai, Urbikų Šeimyną, o Lietuvoje motiną Joaną, brolį Ka
zimierą ir giminės.

Kūnas pašarvotas 4558 S. Paulina St. Tel. Boulevard 6238.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d., 1935 m.
Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parap. 

bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. — Nuliūdę:

Moteris, Sūnūs, Dukterys, Broliai, Sesuo ir Giminės.
Ųaidotuvems patarnauja graborius I. J. Zolp, tel. Boulevard 5203.

j ir švogerį Antaną Petkų, pųsbro- 
jo šeimyną, Antaną Armoną ir jo šeimyną, 
nyną, Povilą Balčiu ir jo šeimyną, Kazimierą

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.
Tel. VICtory 4965.

Pristatom kad ir toliausia .
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.
Illinois nut .............. $5.30
Illinois egg .............. $5.60
Illinois lump ..........  $6.00

.......... $5.25
Perkant po

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

šiaurinio
šiaurinio
šiaurinio
šiaur. Illinois mine run

Perkant vežimais.
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.1 

Prospect 4422.

KNYGOS
BOOKS

Crane Coal Co

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicągo. 111.

TEL. REPUBLIC 8402

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Rinktinas dalya 
b u p 1 a ktos iki 
Avolnaus BinctoJ 
nuoto miftl- z- 
nio K r a f t /TC , 
Miracle MfhipaTS. 
madiiiojo.

N. į

Turim Rusišką ir Tur-
1728 S. Halsted Si.,

MAX KOHN. 
kiška tabaku, 
Canal 9345.

MILDATEATRAS
3140 S. Halsted

su

VASARIO 5 d.
“WHAT EVERY W0MAN 

“KNOWS”
su Helen Hayes
taipgi komedija

VASARIO 6 ir 7
“JEALOUSY”

su Nancy Carroll 
taipgi komedija

Abi dienas DYKAI indai 
moterims.

VASARIO 8 ir 9
“GAMBLING”

George M. Cohan ir kitais 
taipgi komedija.

ABI DIENAS VODEVILIS.

RAMOVA
I ITEATRAS >1TEATRAS

35 Ir S. Halsted St

VASARIO 5
“BRIGHT EYES”
su Shirley Temple 

taipgi komedija 
Antradieni DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 6 ir 7 

“l’VE BEEN AROUND”
su Chester Morris 

taipgi komedija 
Trečiadieni DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 8 ir 9 

“ANNE OF GREEN CABLES”
su Anne Shirley ir kitais 

taipgi komedija.
Penktad. vakare indai DYKAI. 

Kasdien Matinee iki 6:30 tik 20c 
Nedėlioj Matinei’ iki 5:00 3(M,.

r riiiaimTBruii n.rt.s —r,
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Panėšite didelius nuostolius šia
i . *.

proga nepasinaudoję
Šią žinią perskaitę sužinosit kodėl Chicagoj 

kilo toks didelis muzikalis judėjimas

veikia pia- 
kaulais bė- 
ir miklus

kių dienų įvykis pasireikš 
šame savo didingume.

Tai bus ne kas kitas, kaip tik 
“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, kuris sutrauks mi
nias ncujieniečių ir gerų lietu
vių j Chicagos Lietuvių Audi
toriją.

Buvo koncertai, ir bus kon
certai, bet šitam vakarui var
giai kas įstengs prilyginti, nes 
šimtai artistų, dainininkų, smui- 
korių, pianistų, šokėjų, kurie

vi

Prastesni už kitų tautų '

Tad, lietuvių radio progra
mai yra sulyginamai daug pras
tesni negu kitų tautų, nes yra 
užpildomi visai nelavintais dai
nininkais ir muzikantais. Muzi
kos nieko daugiau nėra duoda
ma. kaip rekordai, ir tos, ne
lemtos, armonikos, vadinamos 
akordijonais, kurios tiktai klau
sytojus vargina ir kurios tin
ka tik Lietuvos kaimuose p61- 
kų šokant.

Stebėtis reikia iš radio pro
gramų davėjų, kad jie begai- 
leslingai ne tik mus pačius lie
tuvius p/.ni lenkiškomis pol
kutėmis, ir italijoniškomis ar
monikomis, bet dar blogiau, 
kad kitataučiai pasiklausę lie
tuviško programo įgauna
pratimą, kad lietuviai lig ne
turėtų gerų nei dainų — nei 
dainininkų ne muzikantų.

Geriau, gal butų, rečiau duo
ti radio programai, bet duoti 
gerešnius.—PI.

moteris be sejono mums keis
tai ir atrodo.”

Genevieve Chapulis, 3502 Š. 
Union Avė. — “žinoma, kad 
mergaites ir moterys turi dė- 
vėt sejonus, o, ne kelnes. Nors 
ir prie pavojingo darbo visvien 
moterims sejonas daugiau tin
ka.”

Galutinas didžiausias loši
mas įvyks Washingtono gimi
mo' dienoj, vasario 22 d., St. 
Agnės auditorijoj. Tai bus lo
šimas, į kurį visiems musų 
jaunimo mylėtojams būtinai 
reiks atsilankyti. čia pama
tysime kas pasiliks musų bas- 
ketbolo čampionas.

— Kvieslys.

su-

Iš šios žmogžudystės 
galima parašyti 
gerą apysaką

Su bedarbiams skir 
tais pinigais pirko 

šunims maista

. Visi nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime^ nes apart kitų 
kuopos reikalų, turėsime rink
ti darbininkus koncertui.

Kaip jau yra visiems žino
ma, musų kuopos Koncertas 
įvyks vasario 17 d., Balchuno 
svetainėj. Tai paskutinis susi
rinkimas prieš parengimą, tu
rime viską sutvarkyti.

Valdyba.

Rinkimų kampanija

aptarti, taipgi malonėkite pribūti ir 
kurie dar nepriklausote prisirašyti j 
Susivienijimą Namu Savininku — 
Kad turėtumėm daugiau balsu pa
kelti protestu prieš miesto tėtušius 
dėl vandens myterių ir tt.

R. S. Kunevičius, rašt.

ANGLIS geriausios rūšies: Black 
Band $9.25; Illinois Lump Š7.00; 
Egg $6.75; Pocahontas Mine Run 
$7.40. 3803 Cermak Road. fel. 
Rockvvell 2243.

CLASSIFIED ADS

Lavatorijoje lavonas, prie 
klūkiąs šuo; nužiūri žmoną

jo

Keturios? salėse, vienoje šo
kių studijoje, dviejose dainavi
mo studijose ir nesuskaitomuo
se privatiškuose namuose šią 
fivaitę eina ir dar per kelias 
dienas eis didelis judėjimas.

O tose salėse, studijose ir na
muose be paliovos 
nai, kurių baltais 
gieja nenuvargstą 
pianistų pirštai.

Kitur-gi būrys smuikininkų 
tampo smuikų ir gitarų stygas, 
o drutesni ir su geresniais plau- dabar sunkiai dirba ir pnakai- 
čiais kiek pajėgdami pučia į tuoja, sutrauks į NAUJIENŲ 
visokio-visokiausio pavidalo dū
das.

Dar kitur užtinkame jauną 
mergytę dresiruojančią savoko- 
jutes, kurios ir taip mikliai dir
ba, bet tų kojyčių savininkės 
nepatenkina. 'T

Visur tik skamba, ūžia, pra
kaitas pilasi.

KodeLgi visas tas judėji
mas? Kas atsitiko? Ar kas at
sitiks, kad atrodo, lyg pusė 
Chicagos staigiai pavirto muzi
kaliais, šokių, pianų ir smuikų 
entuziastais?

Ne, visą šitą energingą dar
bą ir judėjimą sukėlęs įvykis, 
dar neįvyko, bet perilgai ne
reikės kaukti, nes šiandien, kas, 
antradienis, trečiadienis, ket
virtadienis... sekmadienį, už pen-

METINI KONCERTĄ, kad ten 
susirinkusiai publikai patiekti 
vakarą, kurio niekas negalės 
greitai užmiršti.

Dalyvaus NAUJIENŲ KON
CERTE:

“PIRMYN”
“BIRUTĖ”
Chicagos Lietuvių Vyrų 

ras.
CHICAGOS LIETUVIŲ 

fonijos Orkestras
Aldona Malelo, šokėja
Stasys Rimkus, ir
Anelė Steponavičienė, kuriai 

rekomendacijos nebereikia.
Ar reikia kas daugiau saky

ti? Juk visi busime “NAU
JIENŲ” Metinėje Šventėje, ar 
ne? Butų tiesiog nuodėmė ši
tokią progą praleisti...

Cho-

Sim-

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raitai skiriami | Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams** būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Tai ne mekleriologija
Taigi, “Kornevilio Varpai” 

suskambėjo pilnai vykusiai
sekmadienį, sausio 27 dieną,
Sokolų svetainėj. Tai buvo sun
ki trijų aktų operetė, kurią 
statė scenoj Chicagos Lietu
vių Pirmyn Choras, po vado
vyste K. Steponavičiaus. Svar- 

' blausias roles šiame kurinyj 
lošė F. Jakavičius, A. Stepona
vičienė, A. Grigoniutė, D. Ki- 
zas, S. Rukštelė ir Tarutis. Ki- 
ti-gi artistai lošė mažesnes ro
les, bet visi jie užsitarnavo di
džiausius aplodismentus nuo 
virš tūkstantinės publikos.

Pirmyn Choras/ir Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestro 
— kurie sudaro pusantro šim
to armiją, parodė publikai sa
vo kultūrinę pažangą. Drąsiai 
galima pasakyti kad, nedaug 
kas gali prielygti muzikui K. 
Steponavičiui, kuris yra pasta
tęs daug muzikalių veikalų, o 
ne makleriologijų. Kai' kurie 
dideli muzikai nusiperka rekor
dą už 10 centų ir aiškina apie 
kokią tai lietuvišką Simfonijos 
orkestrą, bet niekas jos nema
to. K. Steponavičius tyliai dir
ba, bet gali pasirodyti su pui
kia Simfonijos orkestrą ir su 
muzikaliais kuriniais, nežiūrint, 
kad pastatymas brangiai atsi
eina. Taigi, galima tikėtis, kad 
K. Steponavičius su savo armi
ja nenustos tęsęs tą kultūri
nį darbą lietuviams, tik žino- Ogiausia vartojama plekštelės 
ma, lietuviai turi prie jo pri
sidėti taip, kaip ir pereitu sy« 
kiu.

pažeminti reporterio 
jis yra savo vietoje, 

reporteris nusimano 
atsiklausimus renkąs.

Dailės mylėtojas.

Lietuviški radio pro 
gramai

Praeitą šeštadienį “Naujie
nose” tilpo reporterio surink
tos nuomonės, apre lietuviškus 
radio programus.' Apgailėtina, 
nebuvo atsiklausta nei vienc 
pirmaeilio dainininko; r nei mu
ziko, nei poeto, nei šiaip pa
tyrusių dailės mėgėjų? Vieti-

Kas ką sako
gyvais klausimais

Naujienų landus reporteris 
Frank Bulaw kasdien netikė
tai atsiklausia įvairių žmonių 
apie įvairius mažos ir didelės 
svarbos dalykus, ir ką kas pa
sako, tą jis čia trumpai pa
duoda.

Geras apysakų rašytojas ga
lėtų parašyti puikią s misteriją, 
pasinaudodamas medžiaga, ku
rią suteikė: vėliausia Chicagos 
sensacinga žmogžudystė.

Prie Michigan ežero kranto 
yra turtuolių, Saddle and Cycle 
Club.

Tai buvo užvakar anksti ry
tą. Kliubas buvo' uždarytas. Vi
si svečiai išsiskirstė ir Gus 
Schwartz, prižiūrėtojas užgesi
no visus žiburius.

Staigiai per tamsius kamba
rius ėmė slinkti žmogaus pavi
dalas. Rankoje turėjo revolve
rį. Tykojo, dairėsi.

Netrukus pasirodė ir kitas 
pavidalas. Pirmasis sujudėjo, 
išstatė ranką, kurioj laikė re
volverį ir šovė. Antrasis pavi
dalas suriko ir puolė laiptais 
žemyn. Antrasis paskui.

Už valandos ar kiek nušau
tojo kūnas buvo rastas lavato
rijoje. Tai buvo Louis Straub, 
kliubo bartenderis. Prie jo kū
no cypė ir kauktą šuo...

Kas buvo pirmasis “pavida
las” policija dar hėžino, bet įta
ria Straub H žiiorią, ’’ Helen 
Straub, kuri gyveną adresu 901 
Argyle street. Policijos kvočia
ma ji kiekvieną., kąrtį mainė 
liudymus, Vienąfkantą sakyda
ma vieną dalyką; kitu kitą.

Kas laimes basket
bolo turnamentą?

Šelpimo stoties viršininkas nu
baustas 20 dienų kalėjimo už 
$77,000.

Įdomus faktai apie tai, kaip 
kartais yra sunaudojami bedar- 
oiams skiriami pinigai, vakar 
paaiškėjo municipialiame teis- 
ne, policijos cen tralinėj e.

Ten įvyko nagrinėjimas by- 
:os prieš Howard F. Tully, 
I-Iobbie Street šelpimo stoties 
Viršininką. Policija susekė, kad 
jis naudojo bedarbiams skirtą 
maistą ir pinigus įvairiems pa- 
silinksniinimams ir parems. Lai
ke tardymų paaiškėjo dar ir 
kitas faktas, kad su pašalpos 
pinigais! maistas buvo perka
mas šunimš “dog biscuit” for
moje. Viso taip buvo išeikvota 
apie $77,000.

Tully buvo nuteistas 20 die
nų j pataisos namus ir $20.00 
piniginės bausmės.

9-tam warde jau įsi
smagino

ROSELAND. — 9 warde rin
kimų kampanijos už aldermo- 
no vietą jau prasidėjo pilnu 
smarkumu. Numatoma didelis
susirėmimas tarpe Republikonų 
ir Demokratų. Republikonai 
pasirengę atlaikyti savo laimė
jimą du metai atgal, kada jie 
laimėjo išrinkdami Lindell į 
miesto tarybą. Demokratai, ku
rie buvo nugalėti pereitais rin
kimais, pasirengę atgauti ^avo 
prarastą vietą, kurią jie torč- 
jo per 15 metų. Stato savb 
kandidatu Leslie V. Beck, ga
na tinkamą ir patyrusį žmogų, 
kuris dirbo per ilgus metus 
pas buvusį 9 wardo aldermo- 
ną, S. W. Govier.

gali geriau pasida-

Chapienė, 4454 South 
Avė. “Mergaitėms

Tik mokytas žmogus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving. Anglis — Svečiai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(Vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 “kambarių rakandus
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra.
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusivratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
natriai originalio ir vienintelio na- 
mp' savininku biuro Chicagoje.
V LANDLORDS BUREAU OF

> CHICAGO
Inkorporuotas

1642 West Divisoin St. 
Te). Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Fumitųre & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Įdomus eiklius pa 
skaitą apie situa

ciją Europoje

Lietuvių kliubas remia Lindell
Lietuvių politikoje veikian

čių nusistatymas neaiškus. Ro
dosi, nekurie buvę demokratai 
linkę remti Lindell kandidatū
rą, nors dar viešai nepasisa-

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

S. E. SOSTREIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

'.f >

niams “Naujienų” skaitytojams 
gal dalinai yra suprantama, 
kad šis reporterio skyrius 
(Kas ką sako) yra tik kaipo 
humaro skyrius, bet tolimes
nių kolionijų skaitytojai apie 
Chicagoj daromus sprendimus 
kitaip įsivaizduoja ir daug 
svarbos tiems sprendimams 
priduoda, o tankiai esti suklai
dinami.

Aš nenoriu čia nei kritikuo
ti, nei 
skyrių, 
tol kol 
kokius
ir kokiame klausime kokių ypa
tų atsiklausti.

Ne ten klausė ,
Jeigu reporteris atsiklausinė- 

jo tokių radio klausytojus, ku
rie netik kad muzikos nėra 
mokinęsi, bet net ir klausytis 
juos nepratę, tai jau čia re
porteris ne vietoj ieškojo spren
dėjų.

Man tenka tankiai susidurti 
su pirmaeiliais dainininkais 
bei muzikais, kurie yra aukš
tuosius tos rųšies mokslus bai
gę, ir štai ką jie sako apie lie
tuviškus radio programus! Iš
skyrus advokatų teisių patari
mus ir Makalų šeimas, kurios 
vaizduoja tikrą šiandieninį gy
venimą daugiau nieko gero nė
ra.

Muzika bei bei dainas dau-

Man atrodo, kad mo

(rekordai) dainininkai ir mu
zikantai imami ne pirmaieiliai, 
bet ^e» kurie už porą dolerių 
arba, visai veltui dainuoja arba 
groja, ir, žinoma, boso klauso, 
t. y. dainuoja ar groja tą, kas 
bosui patinka, jei vienai ar ki
tas retkarčiais, geresnis' daini
ninkas ar muzikantas ir pa
kliūva j lietuvišką radio progra
mą, tai ir jie yra verčiami gro
ti polkutes, ir dainuoti panašios 
dainos, kaip “Kukulių puodas”. 
Suprantama, jie, save7 gerbda
mi, nenori per radio sau špo
su krėsti, be to, veltui nenori
nei dirbti.
i. A

Sejonas ar kelnės?
Skonio ir patogumo atžvil

giu, ar mergaitėms darbe ge
riau tinka dėvėti sejonas ar 
kelnes? Tai toks buvo reporte
rio klausimas.

Iš netikėtai užklaustų vyrų 
ir moterų jis gavo sekamus 
atsakymus:

Pranciška Cheponis, 0631 S. 
Rockwell St. — “Prįg pavojin
gų darbų kelnės butų- patogiau 
dėvėti. Bet iš mados bei gra
žumo pusės sejonas moterims 
geriau pritinka. Su sejonais ga
lima daugiau madų turėti ir 
moteris 
bint.”

Ponia
Talman
labai nepritiktų dėvėti kelnes. 
Kai aš pamatau mergaitę su 
kelnėmis, man šlykštu darosi. 
Mergaitėms sejonai, o vyrams 
kelnes. To negalima mainyt.” .

Wm. Chernauskas, 2128 Ąlice 
PI.
gali atsakyt šį klausimą. Bet 
aš nieko nesakysiu.” ,Uiti

Vladislovas Shurna, 3149 S. 
Halsted St. — “Angliškąjį., yra 
sakoma “safety first” — at
sargumas pirmiausiai. Taigi 
merginas kelnės apsaugotų^ nuo 
visokių pavojų. Mergaitėms kel
nes ne tik darbe praktiška dė
vėti, bet ir gatvėje. Ypač žie
mos laiku sejonai moterų ne
apsaugo nuo šiurpių vėjų ir 
šaltis greičiau pasiekia ir su
šaldo jų kūną.”

John Čepulis, 5340 S. Wood 
St.
terims vistiek sejonas geriau 
dėvėti kadir darbe. Nes jeigu 
moteris apsimaus kelnes, tai 
bus nei šis nei tas, nei mote
ris nei vyras.”

Edv. Čepulis, 3503 S. Cali- 
fornia Avė. — “Aš manau, kad 
mergaitėms darbe dėvėti kel
nes butų daug praktiškiau. Ne
mažai mergaičių dirbtuvėse dir
ba prie pavojingų mašinų ir 
dažnai jų palaidi sejonai esti 
nelaimių priežasčia. Ir tai tik 
todėl, kad tokia musų sena 
tradicija. Jeigu moterys dirba 
vyro darbą, tai jos turėtų dė
vėti ir vyrišką drkbužį.”

Josephine Chapis, 6610 So. 
Ąrtesian Avė. — “Prie darbo, 
teisybė, kelnės geriau tinka. 
Bet jau namuose arba gatvė
je tai tikrai keista matyti piėr- 
gaites su kelnėmis. Jau mes 
taip pripratom, kad moterys 
dėvi vienokios mados ‘ drabu
žius, o vyrai kitokios. Taigi

Puiki taurė- laukia lai
mėtojų. Koyii tarp ty

mų eina smarkyn
Naujienų basketbolo turna- 

mentas išjudino šimtus jau
nuolių Chicagoje,

Jau eina aiškyn, kurie bas- 
ketbolo tymai stos į paskutinį 
susirėmimą, šipj nedėtoj gal 
jau bus žinoma kas dalyvaus 
galutinai susirėnlime.

Laimėtojų tymas. gaus pui
kią didelę taurę, kurią aukoja 
Frank Zintak,. Supęnior teis
mo klerkas. Mažesnės taurės 
bus duotos antram ir trečiam 
geriausiam tymui

Laidotuvių vadovo S. Ma
žeikos tymas, Mažeikai Aces, 
iki šiol pasirodė smarkiausias. 
Jie jau laimėjo devyniųs susi
rėmimus iš cĮešimtieę. Tečiau 
pereitą nedėlią ji pralošė Bu- 
lawo tymui Taigi visai 
galima pasakyta iąs bus ga
lutinas laimėtojas.! Basket- 
bolas yra tošimis,, kuriame 
nieko tikro ų?rą.>

J. F. Eudeikįo, kito laidotu
vių direktoriąųs, tymas yra 
gal nei kiek tĮėuięnkesnis už 
Mažeikos ir už 
deikio tyrias, yra nugalėjęs 
stiprų Red Roąeą tymą.

Augštai stovi tymąs “Atlan
tic V^llagers”, išėjęs tiek pat 
susirėmimų, kielę . įr Ėųdeiko 
tymas. ’

Mažiau sykių j^p^ yra 
kami tymai : C r

Red Roses
Banner A. Ų,
Red Birds
Washingtoii Ai C.
Belskis Boosters
Imps.
Iinpsai arhą Kip.šai, kurie 

buyq Jokie sęiąrtoMĮ futboliniu- 
kai,’’ ’ basketbolo kĮsįįniė pasirtį- 
d6 silpnokai. ,

šiame nedėlddeny bus prieš
paskutinis lošipąąs J^ųtler park,
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“Europe’s

“Europe’s Struggle Fc-r Peace”; 
skaitys Fred Atkins Moore 
YMCA kolegijoje.
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Praleidus yįsą ya^arą Euro
poje pasikalbėjimuose su visais 
diktatoriais^, karaliais ir virši
ninkais įvairiose šalyse ir aty- 
džiai studijavęs tenykščią padė
tį, prof. Fred Akins Moore 
šiandien Chicagoje pradės skai
tyti eiklių paskaitų, 
Struggle for Peace”.

Paskaitos bus duodamos Y. 
M. C. A. kolegijos rūmuose, 19 
South LaSalle street. Sezoninis 
bilietas visam cikliui yra $3.50, 
o vienai paskaitai 50c. Bilietus 
galimi pirkti mokykloje. Prar 
džia 7:30 yakare.

■ Cikliįis susidės iš sekamų pa
skaitų ir diskusijų:

Feb. 5—The Apparent Fate 
of Nazi1 Germany.

Feb. 12—-The Conflict Bet- 
ween Ghauvinism and Paciflsm 
in France.

Feb.119—Italy under Musso- 
Hnii -J p-

* Feb. 26—Can Austria Main- 
tain Independence?

Mar. 5—-Czechoslovakia’s Ex- 
ceptional Importance.

Mar. 12—Yugoslavia 
of the Balkans.

Mar. 19—Hungary’s Cry for 
Justice.

Mar. 26—-Poland’s Claim as 
a Great Power.

Apr. 2—Soviet Russia’s Inter
national Leadership.

Apr. 9—England’s Powerfui 
Pressure for Peace.

Apr. 16 —- Scandinavia 
Where Democracy Truly 
Thrives.
> Apr, < 23—Foręcasts of 
rope’s Future,
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Suvienyto Lietuvių Politiško 

9 wardo kliubo laikytame susi
rinkime, sausio 19 d. buvo bal
suojama katrą kandidatą pa
remti. Lindell gavo daugiau 
balsų savo kandidatūros para
mai.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, bet daugiaus pasižymėję 
politikoje ‘Veikėjai visai nepa- 
sifcodė' susifinkime, kaip tai A. 
Kumskis, Nfezelskis,' St. Misiū
nas. Adv. J. P. Waitches pa
sirodė susirinkime, bet vėl jį 
tuoj apleido.

Už Becką
J Steponas 'Dumbrauskas se
nas politikoje veikėjas remia 
L. V. Beck kandidatūrą ir, sa
ko, daug jo naudai dirbsiąs. 
O jis yra gerai patyręs ir turi 
gerą pažintį ne vien su lietu
viais, bet ir kitataučiais. Tai 
L. V. Beck susilauks didelės

, PARDAVIMUI grosernės ir bu- 
čemės fixturiai, mažai vartoti, la
bai pigiai. 5363 Shields Avė.

Miscellaneous

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.-

Situatįon Wanted 
Darbo Ieško

< TRYS lietuvaitės nuo 18—24 me
tu amžiaus ieško darbo prie namų. 
Mrs. Arbonas, 1149 W .18 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REGTINfiS PARDAVINĖTOJAI
Didelis . pataisyto jas turi naują 

dalyba dėl patyrusių vyru. Išdir
biniai yra gerai žinomi ir jsteigti. 
Gražiai supakiuoti. Atatinkama 
kaina. Plačiai garsinami. Priduoki
tę informacijas apie patirimą ir no
rimą teritoriją. Ryšiai su užtik
rintu nuolatiniu uždarbiu. Išlaidas 
ir liberališkas komisas.

Atsišaukite
Box 214, 

1789 S. Halsted St

Pivot

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

>
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SLA. 139 kuopos na
rių atydai

ROSELAND. — SLA. 139 
kuopos susirinkimas įvyksta 
trečiadienį, vasario 6 d., Palmer 

Iparko svetainėj, 7:30 vai. va-

- SLA. 139

'kare. ...x
v:-.

paramos nuo St. Dumbrausko. 
U n tanas.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 

ivyks antradieni vasario 5 d. 1935 
m., 7:30 vai. vak. Association House 
2150 W. North Avė., Chicago, III. 
Malonėkite visi nariai pribūti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Senoji kuo
pos* valdyba išduos raportą už perei
tus 1934 metus. Sausio 1 dieną 
susirinkimas neįvyko nes visa 
valdyba negalėjo ateiti ant susi
rinkimo; todėl visi reikalai palikti 
ant šio susirinkimo vasario 5 d., 
1935. Malonėkite visi nariai pribūti 
išgirsti kas buvo nuveikta užperei_ 
tus metus.

Ben Aluzas, užrašų rašt.

S. L. A. Moterų 208 kp. susirinki
mas jvyks vasario 6 d., 7:30 vai. vak. 
Bismark viešbutyje. Visos narės 
prašomos susirinkti ir sugražinti vi
sus bilietus arba pinigus, buvusiu 
pramogų būtent: “Cart Party” ir šo
kio. Narių kooperavimas šiame rei
kale labai (vertintas. Raštininke.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus .laikys mėnesini 
susirinkimą vasario 5 d. 1985 m., 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St Vi
si nariai malonėkite atsilankyti į 
.ši susirinkimą, nes randas daug svar
bių dalyku aptarti dėl draugijos la
bo. Valdyba.

Ass . Liet. Namų Savininkų 
Bridgeporte laikys mėnesini susi
rinkimą trečiadieni vasario 6 d. 7:30 
vai. vak. Chicagos Liietuvių Audi
torijoj. 8133 S. Halsted St Visi 
nariai namų savininkai malonėkite 
laiku pribūti; nes randas daug svar
bių reikalu kuriuos būtinai turime

r
liea NIEŽANČIOS ILfeS KRAUJAIS TEKA 
aaslMV Nereikia plauti

Žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didele Tūba Su™e 50cripe
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St.
________ Kamb. 402. Chicago,

1 ■" ............... "i. " —— ........ /"•

REIKALINGAS patyręs žmogus 
dėl farmų darbo. Mokantis karves 
gerai melžti. Stanley Chinsky, 
4650 So. W este m Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA, patyrusi prie abelno 
namu darbo. $7 i savaite — be skal
bimo ir virimo., ^Ets. Fisher, 6413 
Glenwood Ava.

MERGINA prie abelno namų 
darbo, be virimo, geri namai — $5. 
Gyventi vietoje. Mrs. Kliff, 5530 
Quincy St Mansfield 7548.
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MERGINA prie abelno namų dar
bo, $4, kambarys ir valgis. 5115 
lEngleside Avė., 1 lubos.

For Rent
ANT RENDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St, Atsišaukite Anton Nor- 
but 6159 S. Albany Avė.

RENDON Storas geras dėl Ta
vern ir gėrimu biznio 2646 W. 63 St. 
Atsiklauskite pas Žyduką, 4707 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0803.

STORAS ir 6 ruimai ant rendos 
— tinka bile kokiam bizniui. 4200 S. 
Campbell Avė. Lafayette 2559.

' Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDON arba pardavimui beker- 
nė ir. Storas, taipgi pragyvenimui 
kambariai. Grand Works, Cicero, Iii.

Tel. Lawndale 8702

Real Estate For Sale
Naraai-žemė Pardavimui

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. —‘ 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vendeniu Šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
cfuettę Manor. ■

WM. T. FLEMING & CO., 
6322 So. Western Avė., 

Tęl. JRepubllc 2800—2801




